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“Programação de cinema
é um jogo de sedução.
Você sempre tem que
olhar como o espectador,
estar travestido dele.”

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Sergio Cohn no dia 02
de maio de 2010, em São Paulo.
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Adhemar Oliveira gostava de exibir filmes no colégio. Logo, virou cineclubista. Início nada surpreendente para aquele que é hoje um dos mais bem-sucedidos empresários do ramo de exibição, sócio-diretor das redes Espaço Unibanco/Unibanco Arteplex. “Um programador é aquele que conhece, que viu,
que experimentou”, diz. “Desenvolvi um senso bom de programação, juntando
à sociologia que fiz e também a um feeling sobre o gosto das pessoas.”
São muitas as encruzilhadas que, segundo Adhemar, precisam ser resolvidas no circuito exibidor. O próprio esmagamento dos cinemas de rua, ele
crê, acompanhou um refluxo dos cineclubes. “O cineclubismo dos anos 70
era uma arma política, mais do que uma arma cultural.” Para ele, o fim da
ditadura acabou com os filmes proibidos, o que fez minguar a figura do cinéfilo cineclubista. Mas Adhemar aposta na retomada dos cinemas de rua.
“Porque advém da insegurança, o maior inimigo do cinema. Só que a existência do cinema devolve a segurança.”
Adhemar aponta várias causas para o achatamento do circuito exibidor
– de 5 mil salas, nos anos 70, para cerca de 2 mil, atualmente. Uma delas é o
DVD, que de certa forma acabou com as reprises no cinema. Outra é a ideia de
que cinema tem que existir necessariamente em shoppings. Mas, como perspectiva, ele aposta que a superação da película pelo digital tende a fazer com
que o cinema consiga se expandir mais. “Aquele custo de fazer cópia, de transportar para Maranhão, Manaus, vai desaparecer.”
Como começou a sua relação com o cinema?
Exatamente pela exibição. Fiz o colegial em Ourinhos, na divisa de São Paulo com o Paraná. E lá, eu batalhava para alugar filmes e passar na quadra de
esportes do colégio. Quando vim para São Paulo e entrei nas ciências sociais
da USP, tinha um cineclube chamado Cineclube Barracos. Comecei a participar ali. Prestei um concurso e entrei no Banco Central do Brasil, no prédio da
Avenida Paulista. Montei um cineclube lá dentro, passando filmes de 16 milímetros. Quando terminei a faculdade, queria ir embora do país e pedi demissão. Estava com 24 anos, cabeça feita, sonhando em fazer pós-graduação no
México. Um amigo me convidou para dirigir o Cineclube Bixiga, que ele havia
montado há seis meses. Era um negócio que estava dando certo, mas as contas estavam todas bagunçadas. Peguei o Cineclube Bixiga em 1981, se não me
engano, e o dirigi durante um ano. Era o primeiro no Brasil com uma postura
independente, não era vinculado a escola, a igreja ou ao sindicato. Existia na
rua. Era um cinema, mas no formato de cineclube. Aprendi ali a projetar, programar em 35 milímetros. Depois de um ano, dei as chaves, saí de São Paulo
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e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei escrevendo textos, ganhei dois prêmios em
textos para teatro, tinha um envolvimento com o teatro, mas sempre olhando
os navios para ir embora do país. Aí foi ficando menor a ideia de ir embora,
porque me envolvi na Federação de Cineclubes, com o Cineclube Macunaíma,
da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Programei ali durante dois anos
e meio, virei meio band leader da turma. E parti para criar um cineclube maior
que o Bixiga, que foi o Cineclube Estação Botafogo.

criando plateia, mas o primeiro ponto – e daí a noção do sucesso da coisa –
foi que nós estávamos atendendo a uma demanda que já existia, pessoas que
queriam ver aquilo. Na sequência é que trabalho para uma formação de plateia, porque começo a ir ao Festival de Cannes: “Já que vocês não compram,
vou lá comprar os direitos dos filmes e trazer”. Chegou um momento em que
a gente lançava filmes aqui que Nova York e Paris não tinham ainda. Isso a
partir do apoio dos consulados da França, da Alemanha, do Japão, do Instituto
Goethe, ou coisa parecida. Era uma briga de busca, pelo menos em meados
dos anos 80. O ano de 1990 é o marco de passar do cineclube para o cinema,
com o Paysandu. Não estávamos abrindo cinema para passar o que já tinha
nos outros cinemas. O lema era “democracia na tela” e vamos correr atrás de
diferenças.

Nesse histórico de USP, Bixiga e depois Rio de Janeiro, como é que você
desenvolveu a programação em cinema?
Sempre gostei muito de ver filmes, de tudo quanto é tipo. Na época não existia o CineSesc, o cinema do Sesc era no Teatro Anchieta, onde passavam filmes
peruanos e outras coisas. O Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo
passava filmes brasileiros. Todos bem baratinhos ou de graça, para estudantes.
Eu corria atrás e via quase tudo. Por leitura, você sabia de mais coisas que não
via. Não chegavam coisas que você queria ver. Um programador é aquele que
conhece, que viu, que experimentou. Não adianta falar de um programador que
não experimentou. Por que um filme dá certo e o outro não? Eu desenvolvi um
senso bom de programação, juntando com a sociologia que fiz e também com
um feeling sobre o gosto das pessoas. Programação é um jogo de sedução. Você
pode apostar todas as fichas em um filme, mas se você não olhar com o olhar do
espectador, você está programando para você. Normalmente, você programa
para o outro, então você sempre tem que estar se travestido de espectador para
programar. Isso eu aprendi primeiro indo ao cinema.
É preciso pensar na formação de público, mas também trazer o novo,
induzir aqui, colocar algo estranho ali. Como fazer esse jogo?
Falando mais do próprio Bixiga e do Cineclube Macunaíma: naquele momento, eu não criava plateia. Porque na verdade a plateia já existia. O que
não existia era inteligência, sabedoria, discernimento, de quem estava do lado
da proposição. Existia um público para as reprises. Lembro que em 1981, no
Cineclube Bixiga, passamos toda a nouvelle vague, Bergman, com um sucesso
enorme. Tinha um bando de jovens querendo conhecer. Na época, não tinha
nem VHS e nem DVD. Essa percepção de que já existe uma plateia formada
foi o que deu o insight de dizer: “Dá para apostar”. Na época, eu não era empresário, não sabia como levantar. Para montar, por exemplo, o Estação Botafogo, o nosso patrocínio foi um empréstimo de cerca de US$ 50 mil para pagar
em doze meses, do Banco Nacional. Nesse momento, a gente talvez estivesse
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Como foi a relação com patrocinadores, com o Banco Nacional? Como
isso se deu?
Mais ou menos de 1985 até 1993, o Cineclube Estação Botafogo tinha um
apoio cultural do Banco Nacional. A primeira mudança foi no meu retorno a
São Paulo, porque o Banco Nacional tinha investido aqui em dois cinemas: o
Bixiga e a Sala Cinemateca, em Pinheiros, ambos não tinham dado muito certo. Aí o banco me disse: “Preciso de um projeto em São Paulo”. O antigo Majestic estava para alugar. Demorou, então, oito anos para o Banco Nacional botar
o nome na frente de um cinema que não era dele, e investir US$ 1,5 milhão,
com o risco que poderia ter. Inauguramos em 6 de outubro de 1993. E em janeiro de 1994, o investimento já estava pago com o que voltou de publicidade.
Criou-se um case, que não serviu só para a gente. Depois disso vieram o Credicard Hall, os teatros, esse esquema de os locais terem nome das empresas patrocinadoras, o que não quer dizer que aqueles locais são das empresas. Mas
foi um case de sucesso, medido em três meses, num contrato de cinco anos.
Estamos falando de 1993, mas, em 1995, o Banco Nacional é incorporado pelo
Unibanco. O Unibanco estudou, viu o que era aquilo e incorporou o projeto de
cinema. Em termos de evolução, esse foi um modelo diferente do modelo do
Bixiga. Se o Estação Botafogo era o Bixiga ao quadrado, o Espaço da Rua Augusta era o Estação ao quadrado. Por exemplo, no cinema da Rua Augusta foi
a primeira vez que eu tive um projetor novo na mão, o que foi uma exigência.
Se a gente ia montar um cinema, tinha que ter tudo novo. Foi a primeira vez
que eu me importei com isso. Durante muito tempo, fomos o melhor cinema
de São Paulo, sem a menor dúvida. Tecnologicamente, ele estava na ponta e
em termos arquitetônicos apresentava diferenças também. A gente fazia valer
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a experiência nossa de oito, dez anos. A partir desse cinema, eu entro em uma
indagação sobre público de cinema de arte, de questionar esse modelo de
gueto, de um local que só passa filme de arte. Quando vou para uma cidade do
interior, que é Juiz de Fora, de 500 mil habitantes, e levo esse modelo de gueto,
do cinema de arte, quase quebro a cabeça! O meu PhD eu tirei lá, com a ideia
de que deveria existir um outro modelo de apresentação que não o do Espaço
Unibanco. Porque esse servia para as metrópoles, onde tem uma quantidade de gente tamanha que você consegue produzir uma plateia somente para
aquele perfil de filme. Programar o George Lucas no Espaço Unibanco, Guerra
nas Estrelas, era dar um soco na cara do espectador. Levei paulada de todo
mundo. Aí nasceu um outro conceito, que seria botar o Espaço ao quadrado,
de tentar ir para os mercados – que é o conceito do Arteplex. Aí a gente ganha
uma força total, porque os agentes comerciais – leia-se shopping centers – não
nos enxergavam. Foi quando a gente fez a investida no Shopping Frei Caneca.
Essa apresentação foi com tops de linha de projetores, de som. Começam a
chover propostas. Só que a gente se depara com a falta de recursos, com a falta
de mecanismo. Com o Unibanco a gente fez, mas dentro de uma política que
interessa ao Unibanco. O Unibanco não é uma empresa exibidora, é um banco
que quer fazer um marketing com o cinema. Ele não quer fazer uma cadeia
produtiva. A gente ia esbarrando com: “Olha, isso aqui dá, isso aqui não dá”.
E foi assim que fizemos Porto Alegre, Curitiba, Salvador, um projeto que virou
fisicamente nacional. Com a mesma política e com esse mesmo aprendizado.
Não era uma questão de querer exibir o filme A ou B, era imposição do meio,
uma forma de você botar tubarão, sardinha e pescar em aquário, porque se
você botasse só sardinha, não iria aparecer ninguém ali.

ou coisa parecida. E para tentar criar organizações, já que não se podiam
fazer organizações políticas próprias. Quando veio a reabertura, não sobrou quase nenhum dos 200 cineclubes. Por quê? Ficou pouca energia no
cineclube em si, porque aquilo era uma bandeira de defesa. Já não tinha
mais filme proibido. Todos os baluartes de propaganda dos cineclubes
desapareceram, então você tinha que fazer pelo cinema mesmo. Foi isso
que a gente teve que aprender nessa passagem. Estou há 25 anos nisso e
a gente não deixa de propor debates, discussões. Recentemente, propusemos um seminário de cinefilia, porque acho que tem uma crise de suportes, de velocidades, de posturas humanas, que ninguém explica. Há uma
crise na área de cinema de arte, dos modelos que praticam o cinema mais
pensante, que perdeu muito do valor em relação ao que a gente conheceu
nos anos 60 e 70.

O outro lado da história: a Cinemateca do MAM e o Estação Botafogo, no
Rio, ou o próprio Cineclube Bixiga foram formadores de público e também
pólos de reflexão sobre cinema, pólos de formação de cineastas. Como fomentar não só a exibição, mas toda a discussão e o debate público?
Isso você propõe e também vem da própria sociedade. Alguns projetos que
a gente faz têm cunho nacional: o Curta Petrobras às Seis é um projeto de exibição de curta-metragens às 18h, com quatro filmes, de graça, em uma hora de
projeção. Em outro projeto, o Clube do Professor, temos 38 mil professores em
Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Rio, Santos, Juiz de Fora. E a gente propõe
debates, eventos, mas o movimento mesmo vem da sociedade. O cineclubismo dos anos 70 era, ao mesmo tempo, uma arma política – mais do que uma
arma cultural – para se proteger da ditadura, em termos de falta da liberdade
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Houve o caso do cinema Paysandu que, quando ia fechar por falta de
público, promoveu uma série de reprises, com filas virando o quarteirão. Você acha que o DVD matou o cinema de reprises, ou isso ainda é uma possibilidade?
Falo por experiência própria. Comprei em Cannes a reprise do Touro Indomável [dirigido por Martin Scorsese, em 1980], de Manhattan [dirigido por Woody
Allen, em 1979] e vários outros. Havia um tempo em que essas reprises davam
uma movimentação de quatro semanas no cinema, e lotado. Além do suporte DVD, há a internet, porque a pirataria não acontece só no produto novo.
Você entra na internet e às vezes consegue filmes de todas as épocas. Ela deu
ao espectador um acesso à informação que nos era obstruído. Desse ponto
de vista, é mais democrático. Mas, do ponto de vista de formação, se você
pega um O Ano Passado em Marienbad [dirigido por Alain Resnais, em 1961], o cara
vê em umatelinha, não tem fruição artística do filme. Ele teve um contato
com a informação do filme, mas isso parece que está bastando para as pessoas. E se isso vai bastar para a pessoa, não sou eu que vou xingar o gênero
humano. O fato é que isso influenciou o cinema, sem sombra de dúvida. O
DVD acabou com as reprises. O cinema tem que tomar cuidado para o filme
não sair em DVD antes. Vide o Tropa de Elite [dirigido por José Padilha, em 2007],
o quanto sofreu com o vazamento. E não é uma questão econômica, é uma
questão da rapidez da informação. O ser humano é doido por informação,
só que, do lado da fruição do filme, ele pega só o lado da informação: “Ah, eu
vi, acontece isso e isso”. Não importa como ele assistiu, se o som era isso, se
a imagem era aquilo.
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Queria que você falasse um pouco da relação entre dono do cinema, patrocinador, e o Estado. Para você, existe política para exibição de filme?
Historicamente, tive patrocínio com recurso direto do patrocinador, sem
intervenção de nenhum tipo de lei ou benefício fiscal. Depois nós vivemos o
período que teve a Lei Sarney, depois a Lei Rouanet. De certa forma, significa
o seguinte: “Existe essa lei, corram atrás e se virem”. Dava muito mais trabalho
para a gente. A gente tinha que fazer uma proposta de financiamento para
arrumar um dinheiro para fazer a obra, depois um projeto para girar aquilo
e dar recurso para pagar o financiamento. Esse projeto normalmente estava
associado ao patrocínio, você trabalhava como doido. Houve um breve momento da Lei do Audiovisual que permitia a construção de salas. Os Arteplex
do Rio de Janeiro e de Salvador tiveram cerca de 20 a 25% do seu custo de
instalação advindo dessa lei, que depois foi cortada. Basicamente, foi o que se
teve nesse período de 1981 até agora.
A política que coloquei em prática foi a recuperação de cinema de beira de
rua. A Prefeitura de São Paulo tirou definitivamente o Imposto sobre Serviços
(ISS) desses cinemas. Já morreram quase todos os cinemas do centro, só sobrou o Marabá. Recuperei muito cinema de rua, e é uma luta porque não era
uma coisa capitalista – ali rendia muito pouco e, quando rendia, você tinha
muito mais gastos. A insegurança levou para o buraco muitas experiências no
próprio centro de São Paulo. Acho que advém da insegurança o maior inimigo
do cinema. E a existência do cinema é uma coisa que recoloca a segurança. O
poder público demorou muito a perceber que ele estava atrasado, tanto nos
municípios, como às vezes no governo do Estado e em termos federais. Agora,
a postura da Agência Nacional de Cinema (Ancine) é de ter um fundo setorial
do audiovisual, para propiciar aumento de salas. Isso tudo num país que tinha 3,5 mil salas, passou a 900 e, na mão do capital privado, subiu a duas mil,
atendendo às classes A e B. O Brasil deveria ter de três a cinco mil salas, para
manter o mesmo patamar que tinha nos anos 70. México e Argentina têm
uma relação de população/sala muito melhor do que a nossa.

bota os pontos de venda. Qual o problema de botar os pontos de venda? “Ah,
porque o ponto de venda está atrelado ao shopping”. Por que está atrelado ao
shopping? Porque lá tem dinheiro, a equação fecha. É uma questão de tempo,
porque se não tem o cinema na cidade, a população não tem o hábito de ir. Se
ela não tem o hábito de ir, você vai sofrer, porque vai ter que primeiro criar o
hábito. Ao mesmo tempo, num desses intervalos você quebra economicamente, porque não consegue fechar a equação.
A França viu isso. Definir Paris como a capital do cinema era uma política
de Estado. Em 1986, fui visitar todos os mecanismos da França a convite do
governo francês e vi que tinham créditos para reformar todos os cinemas de
Paris a custo zero! Existiam leis proibindo o formato multiplex para manter
aquela estrutura, que era a que Paris queria. E a gente aqui era o contrário.
Sem me referir a governo A, B ou C. Falo por ter vinte e poucos anos de trajetória. O Brasil não produz projetor, precisa criar mais quatro mil salas e a
alfândega taxa em 60% a 80% o projetor que você traz para abrir um cinema!
Não tem santo que me explique isso. Um país que precisa construir quatro mil
salas, vai e taxa a importação desses equipamentos que só servem para ser
usados em cinema? Não é muamba, não é um equipamento utilizável em outros locais. Esses buracos, essas burrices, só me dão a certeza de que a área de
cultura raramente foi encarada como prioritária. O Estado sempre se portou
assim. A lei de incentivo é uma verdadeira execração quando vira essa pílula
que joga para o mercado. A gente começa a ter agora os mecanismos de financiamento, as formas de fazer não vinculadas com essas leis, direcionadas para
produzir alguma coisa. A todo lugar que eu vou, fico olhando, e não consigo
olhar sem a ótica da transformação: “Aquilo ali poderia ser melhor”. Antes de
trazer o Imax para cá, visitei uns dez; isso existe há 40 anos e ninguém havia
trazido. É um atraso que não se justifica.

Agora há mecanismos no fundo setorial. Você é um produtor, tem uma
ideia, quer recuperar aquela sala, onde você vai buscar o financiamento?
Na época, a gente ia buscar um patrocínio. Pegava US$ 50 mil, podia pegar
como financiamento para pagar de uma forma. O BNDES criou uma série de
mecanismos que foram botados em prática nos últimos anos. Começou a se
enxergar que existe uma economia, uma força, uma necessidade estratégica
de desenvolver essa área. O Brasil joga milhões para produzir um filme e não
8

E o preço do ingresso? Como fazer para tornar acessível a diferentes
classes sociais?
Se você olhar em dólar, vai ver uma equação igual no mundo inteiro. Ele tem
um acréscimo da inflação do dólar. Tem momentos em que, quando o nosso
câmbio vai para baixo, as pessoas concluem: “Nosso ingresso é mais caro que
em Nova York!”. Só que para resolver isso, você tem duas questões: a primeira é
que todos os setores são livres de comércio, mas o cinema, o show, o teatro, não.
Qualquer um pode pegar um papel, ir em uma Câmara de Vereadores e legislar
sobre uma coisa que é o comércio daquele setor, aí cria-se meia entrada para
A, para B, para C. Esses mecanismos de meia-entrada de uma certa forma são
9
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responsáveis, na medida em que se alastra ou se universaliza por novas leis ou
por falsificação, pela subida do preço pelo empresário, para trabalhar no patamar que é o preço justo. Isso é um elemento que provavelmente você não vai ter
como mover, como mudar. Então, a tendência do comércio é subir o preço e trabalhar na metade. Se você acha que o preço justo do cinema é R$ 10, vai vir todo
mundo – ou 80% das pessoas – para pagar R$ 5. Então, eu boto a R$ 20, que aí
fica R$ 10. Isso é uma coisa do Brasil. O Brasil é mais caro que o México, mas no
México não tem essas leis. Esse é um elemento estrutural. Em segundo lugar, há
possibilidade de fazer promoções? As promoções são feitas, mas no modelo que
o Brasil entrou para reconstruir essas salas, que foi dentro de shoppings, num patamar de custo, é meio improvável que baixe. Quando você entra num contrato
desses, você tem uma garantia mínima de pagamento e mais um percentual de
bilheteria (dos dois, o maior). Ora, se você estabeleceu isso nesse patamar de
preço, se você baixa o preço, não vai conseguir a garantia mínima. E o modelo
da maior parte das salas construídas hoje é para população com dinheiro. Estão
começando agora a despertar para regiões de classes B, C, D, para a noção de
que é possível ter cinema. Como não? Mas você vai mudar o parâmetro. Você
vai rodar mais com um preço menor. Mas vai fazer sua economia.
O Marabá reformou seu cinema. E para botar os equipamentos, pagou os
impostos – o ISS, até há bem pouco, era o mesmo percentual do Iguatemi.
Então, por que a empresa vai fazer uma coisa dessas? Por algum cristianismo?
A empresa não é cristã, ela anda na economia, e quando bota um recurso, tem
que retornar esse recurso, senão quebra. Essa visão a gente linka na questão
do preço, mas também na questão do Estado. É uma série de elementos que
constituem o custo Brasil na exibição. A compra do jornal e da revista na banca não tem isso. A compra de alimentos não tem isso. Por que tem essa interferência? A rigor, no Estado democrático, se o Estado faz uma interferência,
tem que repor a interferência que fez, e de certa forma, é isso que a gente vive.
Muito do capital estrangeiro que vem para cá desiste. O Estado tem que atuar.
Os mecanismos que estão para ser divulgados no fundo setorial vão atuar nisso. São medidas econômicas para o país inteiro, para qualquer região do país,
para qualquer agente que está no mercado.

Precisa de disponibilidade de terreno, correr atrás. Paulínia, que tem dinheiro,
correu atrás e fez. As que não têm, poderiam buscar dinheiro. A questão não é
dinheiro, é ação! O agente, ou a empresa que vai em uma cidade dessas, teria
que ir com um cacife de recurso para fazer um ou dois anos de aperitivo para
essa população, para criar o hábito. Esse trabalho eu entendo que às vezes
pode durar um ano, ou mais. Porque você tem que ter filme, e ter como comunicar. Pode ter o cinema mais bonito lá, mas se ficar vazio, ele é um horror.

Essas ideias e propostas que você comentou seriam suficientes para
ampliar o percentual atual de menos de 10% dos municípios com
sala de cinema?
Eu acredito que há a necessidade de envolvimento dos poderes. Se você for
em cidades que não têm cinema, na legislação dela o INSS para cinema é 10%.
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O vale-cultura vai ser um instrumento forte para isso?
O vale-cultura está com dez anos de atraso, porque a retomada do cinema
no Brasil teve alguns erros. Historicamente, todas as pré-estreias, aquelas sessões gratuitas, eram para aqueles que tinham dinheiro. As ações que se davam
para levar cinema à população eram posteriores ao lançamento do filme, e
sempre no sentido de dar mesmo, não de trazer para dentro. O vale-cultura
não vai dar isso depois. Às vezes, esse consumidor tem o dinheiro da cerveja,
que é o mesmo dinheiro do cinema, e opta pela cerveja e não pelo cinema.
Talvez porque na cerveja ele está incluído na mesa com os amigos. Aqui, ele
deve estar se sentindo excluído e não se sente bem. Então, trazer o novo consumidor é um processo que tem que ser pensado. Eu mesmo errei esse tempo
todo fazendo pré-estreias de filmes novos com as mesmas pessoas. Não estamos fazendo política. Os filmes que fazem sucesso já têm dificuldade: ficam
de quatro e oito semanas em cartaz! Em grande parte porque o parque exibidor também não acolhe. A gente costuma ter 80% do mercado em dois filmes.
Mas não é porque os filmes estão pegando muitas salas, é porque o parque é
pequeno. Um filme às vezes entra em 400 salas, de duas mil: 20%. Mas e se a
gente tivesse seis mil? Se o vale-cultura entra e a gente consegue aumentar o
parque de salas é o melhor dos mundos: você vai ter inclusão.
Você acha que, ao aumentar o número de salas e aumentar o número
de espectadores, será possível possibilitar que produções de A a Z entrem no mercado?
Para uma produção de A a Z entrar no mercado, é muito distinto disso. No
mercado, não importa a cor do gato, o que importa é que ele cace rato. O filme
é bom ou não é bom, levou bola preta ou não levou, seja brasileiro, americano
ou russo. É duro entrar, mas se ele entra e faz sucesso, permanece. O que vai
acontecer com o “agregar novos consumidores” é que esses nossos números
pífios vão explodir. O Brasil vai democratizar-se economicamente com a entrada de consumidores que estiveram mais de 100 anos fora. A sociedade bra11
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sileira sempre foi excludente, e quem está se sentindo incomodado hoje é a
classe média. Na minha visão, vai ter que incluir, por uma questão econômica,
não por uma questão política. E é vital que se inclua. Hoje nós temos um parque pequeno e amanhã podemos ter um parque maior, existe uma tendência
para isso. O mercado brasileiro é admirado no mundo inteiro e não por nós
aqui dentro, porque a gente vê as mazelas, o que falta, o que tem para ser feito
e não é feito. Quem está fora, às vezes, só olha o tamanho do mercado, “aqui
tem tantos habitantes”, mas quantos são consumidores? Conheço capitais do
Nordeste que tem dois milhões de habitantes, mas que são tratadas como se
tivessem 200 mil consumidores.

esse parque exibidor. Amanhã, o produtor brasileiro de um filme de longo
alcance vai ter muito menos custo para botar em 500 salas do país, com um
simples toque no computador. Esse é o mundo que está se anunciando. A
produção e a distribuição já estão com mecanismos que podem se sofisticar,
e o crescimento do parque só vai possibilitar para que novos mecanismos
surjam. É raro você ver hoje: “Vou fazer um filme e não quero saber de ninguém, vou fazer sozinho, não quero lei, não quero ninguém, porque vai dar
certo”. E isso com um parque que deu uma segurança à primeira entrada.
Porque o cinema é uma vitrine. Se ela consegue atrair uma pessoa da casa
para a sala, ela deu um valor ao produto que é diferente de você ver na televisão. Então, vejo o futuro com uma boa dose de sentimento prazeroso,
que está andando. A sensação é que poderia estar mais adiantado. A gente
é pouco ágil na esfera pública. Mas estão previstas políticas que me dão um
bom alento em relação ao que vem por aí.

São poucas salas de cinema, mas a gente sabe que também tem um
monopólio, tem o capital estrangeiro. Quais são as características desse monopólio, como você as enxerga?
Não diria monopólio. Na área de exibição, até dez anos atrás, só havia empresas brasileiras, e entraram capitais estrangeiros, Cinemark, UCI, que não
têm problema nenhum em termos de operar. Você pode estar se referindo é
na questão do produto. De 90% do mercado ser ocupado pelo produto americano, isso não só aqui, mas em vários locais do mundo. Aí que entram a
eficácia das políticas num mercado livre, sempre pensando num mercado
livre, não é por interdição que a gente vai construir a economia. A França,
para usar como modelo, é a que conseguiu chegar mais longe. Ela mantém
com o seu produto 40% do mercado. E é uma briga permanente! O produto
que tem vários mercados é mais competitivo, porque custa menos, se repõe
mais rapidamente. O produto brasileiro tem que se pagar só aqui, custa muito
alto, qualquer que seja o valor de produção dele. Talvez esteja faltando uma
visão sistêmica de como jogar algumas coisas. Ainda estão fazendo festivais,
produção de filmes, mecanismos para distribuição. Você tem, na área entre
a produção e a distribuição, vários mecanismos atuantes que vieram sendo
criados porque quando caiu a Embrafilme e toda a política que ela carregava,
teve que se criar novas.
Para finalizar, o que você vislumbra em relação à exibição em cinema
no futuro próximo?
Estamos no melhor dos mundos, apesar de ser essa zorra total. Está se
encaminhando para o acesso das pessoas, o acesso às salas, uma digitalização do cinema. Aquele custo de fazer cópia, de transportar para Maranhão,
para Manaus, vai desaparecer. É uma questão de pensamento, de preparar
12

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/adhemar-oliveira/
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“O Brasil é rico, mas não
tem cultura e legislação para
incentivar financiadores de
projetos sociais e culturais.”

Como surgiu a Fundação Ford e de que maneira ela funciona?
A Fundação Ford nasceu por uma iniciativa do Henry Ford, que deu algumas ações da companhia automobilística Ford para um grupo de pessoas independentes, a fim de que trabalhassem pela paz e pelo bem social nos Estados Unidos e no mundo. Esse grupo vendeu as ações e criou um endowment,
isto é, um fundo patrimonial com ações de outras companhias. E esse fundo
foi crescendo. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, chegou a ter mais
de US$ 15 bilhões nesse fundo. Hoje são US$ 10 bilhões. Nossa organização se
mantém com uma parte desse lucro. Em média, a fundação gasta de US$ 400
milhões a US$ 500 milhões no mundo inteiro. Temos 13 escritórios: três na
América Latina, quatro na África, quatro na Ásia, e, logicamente, os escritórios nos Estados Unidos.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 28 de maio de 2010, em São Paulo.
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Como representante da Fundação Ford – uma das principais instituições
de financiamento de entidades e projetos sócio-culturais –, Ana Toni trabalha com políticas de incentivo a quem promove o debate contemporâneo no
Brasil, sejam eles movimentos sociais, universidades ou organizações nãogovernamentais. “O mundo global me fascina: pensar local e agir global,
pensar global e agir local.”
Formada em economia, Ana Toni já trabalhou para o Greenpeace International e ActionAid International. Está na Fundação Ford desde 2003. Em
quase 50 anos de atuação da fundação no Brasil, gosta de lembrar que a Ford
também acompanhou os novos desafios do país. “(Com o fim da ditadura) a fundação começou a expandir os seus horizontes.”
Foi a Fundação Ford quem investiu durante décadas em pesquisas e projetos sobre negros e afrodescendentes. “Trabalhamos com a questão racial
no Brasil há mais de 30 anos – e só agora, nos últimos 10 anos, é um grande
tema.” Com o mesmo perfil, agora incentivam o protagonismo indígena. Ana
Toni ainda é entusiasta da cultura digital e do acesso on-line a dados públicos.
Aponta avanços nas políticas federais e sugere caminhos: “A transparência
tem que chegar aos níveis municipal e estadual.”

Qual a história da Fundação Ford no Brasil?
A Fundação está no Brasil há quase 50 anos. Entrou no país em 1962, dando
alguns apoios, mas abriu escritório próprio em 1964. Logo que a fundação
chegou, começou a ditadura militar. Acho importantíssimo o papel que a fundação teve naquela época, de mandar para fora do Brasil pessoas que estavam
sendo ameaçadas, principalmente acadêmicos, como o Fernando Henrique
3
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Cardoso, o pessoal do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap),
que migrou para os Estados Unidos, para o Chile ou para a França, com a ajuda da Fundação Ford. E os que ficaram tiveram apoio da fundação na forma de
bolsas individuais. Essa foi nossa atuação até o fim dos anos 70. Já no processo
de redemocratização, a fundação mudou um pouco o seu papel e começou a
oferecer apoio institucional para grupos constituídos com base na sociedade
civil. A fundação começou a financiar novas vozes do processo democrático:
mulheres, indígenas, afro-brasileiros. Acredito que todos tínhamos um objetivo único, que era o processo da democratização brasileira, a criação de uma
nova Constituição. Depois da democracia ter sido estabelecida, a fundação
começou a expandir os seus horizontes para os novos desafios do Brasil.
Você trabalhou em outras organizações internacionais, antes de ingressar na Fundação Ford. Como foram essas experiências?
O mundo global me fascina: pensar local e agir global, pensar global e agir
local. E sempre tive privilégio de atuar nessa área. Trabalhei para a TV Globo em Londres, depois fui para a ActionAid International, para o Greenpeace
Internacional, e agora estou na Ford. A Fundação Ford, apesar de ser uma
marca muito mais norte-americana do que as outras, continua sendo uma
organização global na sua maneira de pensar.
A partir do seu olhar privilegiado na Fundação Ford, como pensar a
economia criativa do BRIC [Brasil, Rússia, China e Índia]?
Há cinco anos propusemos para Fundação Ford criar – a partir dos escritórios de Brasil, África do Sul e Índia – um pool de dinheiro para financiar a troca entre esses países. Durante quatro anos financiamos diversos
projetos nesse sentido. Um desses projetos foi o da ONG Conectas, de São
Paulo. Esse grupo de direitos humanos estudou a Justiça de cada um dos
países envolvidos [Justiciabilidade dos Direitos Humanos - uma análise comparativa: África do Sul, Brasil e Índia, 2010]. A Índia acabava de se desligar de
um império, tornando-se independente e com uma nova constituição; a
África do Sul saía do apartheid e o Brasil, da ditadura militar. Foi um estudo muito interessante comparar os direitos dos cidadãos, a partir dessas
diversas perspectivas, e perceber o quanto podemos aprender um com o
outro. Tem muito o que explorar, mas é uma área que é pouco valorizada,
mesmo dentro da Fundação Ford. Infelizmente, tivemos que acabar com
o programa. Porém, não tenho a menor dúvida que explorar a relação do
BRIC é o futuro.
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O estranho é que, nesses países, os autores traduzidos e publicados são os mesmos. Ainda existe um centralismo na cultura que
passa pelo hemisfério norte. Não se pode tirar os intermediários,
agora que vivemos em rede? As fundações podem ajudar?
Concordo absolutamente. Porém, é muito mais fácil financiar projetos que tenham um intermediário do norte, do que financiar um projeto
horizontal entre países do sul. Por exemplo, quando a gente financia um
projeto no Brasil para fazer pontes com a África do Sul e com a Índia,
não se consegue pagar nada nestes países porque o sistema bancário
brasileiro não ajuda. Então, é muito mais fácil para uma fundação, que
está nos Estados Unidos, dar dinheiro para Harvard, ou para Yale, e pedir
para contratar um brasileiro, um indiano ou um sul-africano, e fazer essa
intermediação. Sou totalmente contra isso. Temos que investir nessas sementes e fazer com que fique tão fácil para nós quanto é para eles. Temos
capacidade e material para se trabalhar, mas nos falta a experiência.
No Brasil, não existe a tradição de empresas doarem dinheiro para
fundos com destino cultural ou social. Acredita que essa cultura
pode mudar?
Sou sempre otimista, então acho que mudará – e tem que mudar. Sou
do conselho do Grupo de Instituições, Fundações e Empresas (Gife), que
é uma rede de fundações. Mais de 80% dos membros são de fundações
ligadas a empresas. Isso causa dificuldades, porque as empresas normalmente dão 0,5% ou 1% do seu lucro para os seus institutos, que têm
atividades relacionadas com os objetivos da empresa. É muito diferente
da Fundação Ford, que é totalmente independente das empresas. O que
acontece no Brasil é que não há nenhum incentivo fiscal para que os
nossos ricos – como aconteceu com o Henry Ford, nos Estados Unidos –
abram a sua própria instituição.
E lei de herança?
A lei de herança é assim: no Brasil, é melhor você pagar as taxas devidas e deixar para seus filhos, do que deixar para eles ou para o País
uma instituição filantrópica. Até alterarem a legislação brasileira para
estimular uma filantropia mais independente, mais familiar e menos
empresarial, eu duvido que isso mude. Agora, há esforços grandes nessa
direção, mas ainda não se teve resposta. Imagino o quão difícil é mudar
a lei de herança no Brasil.
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Estão sendo debatidas mudanças na lei de direito autoral, o que, na
verdade, passa por mudanças da lei de herança dos direitos autorais.
Isso é um começo?
Tomara que seja, mas eu acho que esses debates ainda estão meio divorciados. Não sei quantas famílias muito ricas vivem de direitos autorais, mas
a minha impressão é que são poucas famílias e muitas empresas que têm
o benefício do direito autoral. O que nós realmente temos que estimular
são fundações privadas, familiares, independentes ou comunitárias. Estas
têm menos entradas e podem dar maiores perspectivas de se criar conhecimento. As fundações mais ligadas às empresas fazem outros trabalhos
importantíssimos, mas o problema brasileiro é que isso está muito desbalanceado. São 80% de fundações ligadas a empresas. Se fossem 50%, tudo
bem. E mais: as fundações americanas ou européias que financiavam esse
tipo de trabalho no Brasil estão saindo ou diminuindo suas atividades. As
fundações Kellogg e MacArthur já saíram.
Por que isso está acontecendo?
O Brasil não é mais um país pobre. O pensamento das fundações americanas sempre foi o de atuar onde existe pobreza extrema. Não é mais o caso
brasileiro. As organizações filantrópicas e as de cooperação internacional
pensam: “Por que financiar o Brasil, onde há governo e Estado fortes, e que
tem recursos nacionais importantíssimos?”. É o mesmo problema que o Japão está vivendo com a atrofia de fundações japonesas. O Greenpeace Japão
é pobre. É duro imaginar isso, porque o país é rico, mas não tem cultura nem
legislação que incentivem a formação de instituições de fomento a projetos
sociais e culturais. E por que esses entes são importantes? Eles têm mais capacidade de financiar, com pequenos investimentos, novos conhecimentos
e novas áreas de trabalho, arriscando mais do que uma empresa ou um governo, normalmente. A Fundação Ford, por exemplo, trabalha com a questão
racial no Brasil há mais de 30 anos – e só agora, nos últimos 10 anos, a questão
racial é um grande tema brasileiro.
Quais projetos a Fundação Ford desenvolve hoje?
Trabalhamos em quatro ou cinco áreas: fortalecimento da justiça e
dos direitos humanos; povos tradicionais e terra na Amazônia; democratização da comunicação; discriminação e relações étnicas e raciais;
e começamos a trabalhar mais com ensinos superior e particular. Sempre financiamos as universidades – 50% dos nossos recursos vão para
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pesquisas acadêmicas –, mas agora estamos olhando o que precisa ser
mudado para que novos conhecimentos possam aflorar dentro de um
sistema acadêmico tão elitizado.
Conte um pouco mais sobre o projeto na Amazônia.
É o mapeamento social de novos povos tradicionais. Há muitos povos na
Amazônia que nunca tiveram voz. Fazemos um mapeamento dessas novas vozes com a Universidade Estadual do Amazonas [projeto Nova Cartografia Social
da Amazônia]. Estamos tentando mapear quais as comunidades que se identificam como grupo étnico, tradicional, quilombolas ou ribeirinhos. Tentamos
entender um pouco as suas demandas, não só culturais e sociais, mas principalmente a demanda de terra e acesso a recursos naturais. O antropólogo
Alfredo Wagner leva esse projeto junto com o Aurélio Vianna, integrante da
Fundação Ford. Eles mapearam inúmeros novos grupos tradicionais, cujas
culturas e identidades são absolutamente ignoradas pelo poder público. As
demandas são muito diferenciadas, por isso, uma política pública que se relacione com elas tem que ter um olhar da diversidade, principalmente em uma
região como a Amazônia.
A cultura indígena e a dos povos da floresta estão se fortalecendo. E começam novamente a ser absorvidas de forma original e viva por outras manifestações, como teatro, cinema e literatura. Como fomentar esse diálogo?
Tentamos financiar o conhecimento indígena e a sua aplicação para as diversas áreas de conhecimento. Quando a gente pensa o indígena, pensamos
naquele que vai proteger a floresta. Tem indígena que quer ser físico, outro
que quer ser advogado, e, fazendo isso, ele traz a sua cultura para dentro da física e da advocacia. Há uma demanda muito grande da comunidade indígena
de se capacitar em outras áreas, querem ir para faculdade, ter acessos a outros conhecimentos e misturá-los com os seus próprios conhecimentos. Isso
está trazendo legitimidade para pensar o indígena, não só como aquele que a
gente observa e tem curiosidade, mas aquele com quem podemos aprender.
É um processo longo, e eles são muito poucos – 0,4% da população brasileira
é indígena – mas o seu conhecimento é imenso. Como trazer isso para nossa
cultura do dia-a-dia ainda é um desafio.
Como fazer para que eles mesmos sejam os fomentadores das pesquisas, sem que haja um intermediário do Sudeste?
Esse tem sido nosso maior esforço. Especificamente com os grupos indí7
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genas, tentamos de todos os jeitos não financiar o intermediário. Financiamos, por exemplo, o Instituto Socioambiental (ISA), mas para trabalhar com
a cartografia, com os mapeamentos, não só para trabalhar com o indígena.
Também financiamos o Centro Indígena de Estudos e Pesquisas (Cinep), uma
nova organização de ensino superior dos acadêmicos indígenas. Tenho um
grupo de advogados indígenas, que se reúnem e se capacitam juntos. Não tenho nada contra o intermediário, acho que todo mundo ali tem boa vontade,
mas chegou o momento da voz indígena ser ouvida diretamente e com mais
clareza. Acabei de vir do Mato Grosso, onde conheci um rapaz que faz curso
de direito. Ele morava na aldeia, mas a mãe resolveu ser empregada doméstica em Campo Grande para que o filho pudesse continuar os estudos. Essa
história está inserida em um projeto financiado por nós, e esse menino é muito capaz. Um de seus professores é filho do governador do Mato Grosso. Na
primeira aula, tinha um capítulo de direito indígena, e o professor falou assim:
“Olha, eu não vou dar esse capítulo, porque eu acho irrelevante, a gente não
vai trabalhar isso em classe”. Como é de uma família de donos de terra, se recusou a dar o direito indígena. Aí o menino disse: “Por favor, eu sou indígena
e gostaria muito dessa aula”. E ele: “Isso é uma bobagem. Eu me recuso a dar
essa aula”. E sempre tratando o aluno muito mal dentro da sala de aula. Por
coincidência, o menino é estagiário no Tribunal de Contas e pegou por acaso
uma causa da qual o professor era o advogado. O professor tinha perdido o
prazo e foi pedir prorrogação: “Poxa, juiz, deixa...”. Então o menino, assessor
do juiz, falou: “Infelizmente, não”.
Como vocês pensam as agendas de políticas sociais dentro da
Fundação Ford?
Nós não temos uma agenda política. A gente tem um pensamento de dar
voz e qualificação para aquele grupo com o qual estamos falando, sejam os
afro-brasileiros, sejam os ribeirinhos, sejam os indígenas. A partir do momento em que eles têm uma nova capacidade, uma nova voz, se eles vão apoiar
esta ou aquela política, deste ou daquele jeito.
Como é a escolha dos projetos que chegam até vocês?
A fundação está aqui há 50 anos, então as pessoas entendem um pouco o
que a gente já faz e o que a gente não faz. Normalmente, nossas parcerias não
começam e acabam – tem grupos que a gente financia por 10 ou 20 anos. Tem
muita gente que nos recrimina: “Puxa! Vocês estão há 20 anos subsidiando a
fundação x, y, z?”. Sim, e daí? O governo financia alguns setores econômicos
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há 50 anos. Então, a gente financia com o maior prazer. Outros não precisam,
criam a sua autonomia. Os projetos que chegam têm um direcionamento. Por
exemplo, quando começamos a atuar na área da discussão sobre comunicação,
há quatro anos, eu não tinha a menor ideia de que haveria uma Conferência
Nacional de Comunicação (Confecom), em 2009, mas tínhamos a necessidade
de uma articulação, uma discussão mais qualificada com outras vozes, na área
de políticas públicas e de comunicação. E foi o que fizemos, apoiando diversos
centros acadêmicos que já estudavam o tema, mas não tinham o tamanho suficiente para serem ouvidos. Algumas organizações não-governamentais – como
Intervozes, Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits) e Fundo Nacional
pela Democratização da Informação (FNDC) – possuíam voz própria, mas não
tinham a estatura e a qualificação que talvez quisessem. Ajudamos essas organizações a participar de um debate público em outro nível. Não há uma fórmula
mágica, tem que acreditar nos atores com quem você faz parcerias e aprender
com eles. E a gente aprende o tempo inteiro.
Uma coisa é pesquisa e construção do saber. A outra é divulgação e diálogo do saber com a sociedade. Esta parte ainda é uma coisa falha no
Brasil. Como fomentar isso?
A gente financia mais ou menos 50% da academia e 50% da sociedade civil,
então valorizamos ambos, tanto a formação de conhecimento quanto a ação.
Nem sempre o diálogo entre esses dois atores é fácil. A gente percebe que a academia brasileira está se abrindo mais e mais para a pesquisa aplicada, mas em
uma relação mais intrínseca com a sociedade civil, principalmente nos temas
com os quais trabalhamos. Os grandes acadêmicos que estudavam as relações
raciais, por exemplo, eram antropólogos que estavam distantes do movimento
negro. Hoje em dia, financiamos os acadêmicos afro-brasileiros que são ativistas também. Eles mesmos fazem essa ligação. A gente financia a Associação
Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), que são ativistas e acadêmicos.
Na questão da informação, a cultura digital foi uma revolução?
Absolutamente uma revolução, porque proporciona a habilidade, não só
de uma disseminação muito maior do conhecimento daquele material, mas
também da utilização de dados. A gente financia diversos projetos – sejam
eles relacionados a orçamento público, a corrupção, sejam projetos relacionados a parlamentares – que precisam dos dados que o governo tem, que
outros recolhem, e que utilizam a internet para ligar esses dados. A Transparência Brasil é um exemplo. Eles pegam os dados do Supremo Tribunal
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Eleitoral, tudo sobre eleições, reorganizam e facilitam a leitura na internet. É um projeto absolutamente digital. Ele tem sempre algum dado, porque pega qualquer notícia da corrupção dos jornais eletrônicos, puxa essa
informação e reproduz em um boletim com todas as denúncias de corrupção que saem sobre qualquer político no Brasil. Os jornalistas amam,
porque é só ir lá e pegar o foco daquela organização.
Essa horizontalização da informação provoca questionamentos em
termos hierárquicos nas empresas, governo e instituições. Obriga
todos a se repensarem...
Têm que se repensar mesmo, porque percebem que, ao colocar todas as
informações na internet, estão sujeitas à observação e à fiscalização. Um
caso emblemático: Supremo Tribunal Federal. É o único tribunal, no Brasil, que coloca online todos os casos em que estão trabalhando. Mas por
serem totalmente transparentes estão sujeitos a críticas. Quanto cada ministro demora com um caso? Ao pegar as informações, foi possível ver que
há quem demore 48 dias, outros, 102 dias. Parece um ranking, uma crítica
àquele juiz que demora mais. Mas a gente só está fazendo a crítica porque
o Supremo foi transparente com seus dados. Os tribunais estaduais não
colocam informação na internet, mas tenho certeza que são piores do que
o Supremo Tribunal Federal. A decisão das empresas e do setor público de
pôr, o quê pôr, quando pôr, começa a ficar muito mais estratégica. Mesmo
quando coloca, porque acha que está fazendo tudo certo, você pode ficar
vulnerável a uma crítica. O orçamento público federal é super transparente, dá para ver exatamente quanto vai para projetos relacionados às
mulheres, aos indígenas, e aí levanta muitas críticas. Já a maioria dos orçamentos públicos estaduais não produzem esse dado. Então, como é que
você pode fazer a crítica?
Isso muda o modelo. Com a transparência, fica difícil voltar atrás e
ocultar dados?
Fica cada vez mais difícil não colocar o dado online. Isso é uma tendência a uma demanda social imensa. Acho que, eventualmente, todos vão
colocar online. Até que esse dia chegue, os que foram pioneiros em fazê-lo
serão os mais observados, porque hoje em dia a observação é feita online.
Tomar a decisão de tirar os dados públicos da internet é quase impossível.
Tem que ter muita coragem. Há governos que têm, mas o processo democrático brasileiro, nesse sentido, é muito profundo. Nós, realmente, temos
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uma democracia em termos de transparência. E que está caminhando para
uma coisa sólida. Não quer dizer que não tenha manipulação, mas fica cada
vez mais difícil. Agora, isso tem que chegar aos níveis municipal e estadual. Como o governo federal tem uma atuação na área de cultura impressionante, é monitorado, criticado, elogiado, mas quantos de nós atenta para as
políticas culturais estaduais de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro? Não é
deixar de fazer o federal, mas a gente precisa mudar um pouco o foco.
Grandes ONGs, que tiveram um papel fundamental na década de
1980, hoje enfrentam crise de financiamento. Como você vê isso?
Eu acho que não é culpa de ninguém, faz parte da história. Elas foram
atores fundamentais em um momento histórico importante, quando havia
necessidade de organizações, digamos, genéricas, com um objetivo único
de sair da ditadura e democratizar o país. Elas tiveram muito apoio nesse
projeto específico. Quando se entra em um processo democrático, principalmente com governos mais progressistas, como aconteceu nos últimos 16
anos no Brasil, o papel da sociedade civil muda muito, porque você não mais
é só do contra, você não mais tem uma agenda única, que é democratizar.
Então, é necessário que essas organizações se reinventem de alguma maneira ou escolham áreas temáticas específicas, bem como escolham maneiras
de auto sustentabilidade específicas. Algumas delas conseguiram, estão aí
fortes e pulsantes, e outras, infelizmente, não.
A China colocou como prioridade a economia criativa. Como você vê isso?
Maravilhoso. A China está sempre anos-luz na frente de todo mundo. Eu
adoraria que o governo brasileiro apoiasse e decidisse muito mais. Porém,
acho que a economia criativa brasileira já está dentro das favelas, das universidades, da sociedade civil e está dentro da política pública e do governo
também. Talvez não tenha crescido na dimensão e na seriedade que todos
nós queremos. Talvez o setor econômico brasileiro ainda não a leve a sério, e
acho que é um atraso da parte deles. Mas isso a história vai contar.
Trabalhando para uma fundação estrangeira que atua no Brasil, qual
é a visão do país lá fora? Qual a percepção do que está acontecendo aqui?
O Brasil é o país do futuro, eternamente. O futuro parecia nunca chegar,
mas agora eu acho que nós, brasileiros, estamos dizendo: “Não, não é possível! O futuro está chegando”. Eu moro no Rio de Janeiro, e o futuro está
ali, com Olimpíadas, futebol e não sei o quê. Acho que tem uma sensação
11
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interna de que o futuro chegou, um pouco estimulada pela percepção externa: o Brasil se tornou um player importante na geopolítica internacional. Não sei se é pelo próprio mérito brasileiro, que logicamente tem um,
mas também acho que é por falta de opções fora da geopolítica. Estados
Unidos e Europa estão em uma crise imensa, não têm outros players. Que
bom que o Brasil também se mexeu para ocupar esse lugar, mas creio que
ainda existe uma desconfiança muito grande lá fora. Ainda tem a percepção de que o Brasil é meio oba-oba. Vimos isso nesse caso do Irã. Qual o
interesse nacional do Brasil em relação a esse tema? O Brasil está lá só
para mostrar força? Qual é o interesse específico da política externa brasileira? Ao mesmo tempo, hoje em dia o Brasil se impõe como país. Isso
tem mudado um pouquinho, mas ainda falta muito para ser levado mais a
sério. Eles estão dando a chance do Brasil se posicionar, estão esperando
para ver se o Brasil consolida o que fala. Porque o Brasil fala muito e acaba
fazendo pouco, são poucas as políticas que o Brasil defende lá fora, que
são absolutamente enraizadas nas políticas públicas nacionais. É o caso
da Aids. O Brasil briga por políticas maravilhosas no exterior, e a política
nacional brasileira sobre Aids é maravilhosa, mas a gente fica brigando
por um tipo de direito autoral que queremos no mundo quando a nossa
própria legislação é péssima. Você vê que tem uma dicotomia entre o que
se fala e a política nacional. Se tudo que o Brasil fala lá fora fosse verdade
aqui dentro, estaríamos muito bem, na área ambiental, na questão climática, no direito autoral. Não é só querer, é fazer acontecer. Estamos no caminho certo, mas ainda não aconteceu. A política externa brasileira ainda
é muito marcada pelo que o Itamaraty pensa ou não pensa, e o Itamaraty é
uma parte do governo. Não é uma política externa que, a exemplo do caso
americano, expressa um interesse nacional.
E as universidades estão próximas ou não do debate contemporâneo?
As universidades têm realmente que se repensar. A universidade brasileira é uma contradição imensa. Apenas 15% das pessoas entre 17 e 25
anos estão na universidade. Na Índia, o índice é de 32%. Na África do Sul,
24%. Quer dizer, não só quem vai para as universidades brasileiras ainda é
minoria, mas, dentro dela, ainda é uma classe específica, um grupo específico. Acredito que o Prouni, o debate sobre cotas, além das decisões das
próprias universidades se abrirem, com a entrada de indígenas, tudo isso
deu um novo ar dentro dos campos universitários. Mas isso ainda não é o
suficiente para fazer com que a universidades – principalmente as de elite
12

– se repensem. Elas têm uma qualidade muito boa, dentro de um projeto
elitista muito forte. Então, se você amplia e deixa novos atores entrarem, é
como se a qualidade fosse descer. Eu acredito no oposto.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/17/ana-toni/
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“Ser empresário de
música é a busca e o
desafio do equilíbrio.
Você tem o lucro de um
lado e o artista do outro.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 29 de abril de 2010, em São Paulo.

Depois de passar a infância e a juventude com a família em Paris, o sírio
André Midani fugiu na década de 50 para não ter de lutar na Guerra da Argélia. A
ideia era se estabelecer em Buenos Aires, contudo o navio ancorou antes no Rio
de Janeiro. Encantou-se e decidiu ficar por ali mesmo. Começaria a carreira de um
dos ícones da indústria fonográfica, responsável pelo sucesso de grandes nomes
brasileiros.
De origem síria, e sem falar português, conseguiu emprego em menos de 72
horas na gravadora EMI-Odeon, respaldado apenas pela experiência de balconista que tivera em uma loja de discos na França. Midani descobriu músicos
como Carlos Lyra, Roberto Menescal, Nara Leão. Mas quando mostrou a um
executivo o disco Chega de Saudade, de um obscuro baiano chamado João Gilberto, ouviu a avaliação de que aquilo não passava de “música para viado”.
Septuagenário, Midani acompanhou in loco o alvorecer e a derrocada da indústria de discos. Conhece, portanto, os mecanismos que regem a dinâmica que
determina o sucesso – ou não – de um artista. Critica o jabá por uma questão
moral. “Depende para que você o utiliza.” Midani surpreende ao afirmar que pagou para que artistas sob sua alçada tocassem nas rádios. “Se você usa um jabá
porque o programador é uma pessoa sem gosto musical e você tem um artista
de valor, é um bom investimento.”
Como começou o seu trabalho como empresário de música no Brasil?
Aconteceu meio por acaso. Eu estava na França, comecei a trabalhar na indústria fonográfica, em postos modestos, mas com muito entusiasmo e, um dia,
veio a Guerra da Argélia. Todas as guerras são estúpidas, mas essa tinha um
conteúdo mais estúpido do que muitas outras. Sendo eu metade árabe, achei
incongruente fazer uma guerra contra os árabes. Então desertei. Peguei um navio, pensava em ir para Buenos Aires, mas quando ele entrou na Baía da Guanabara, achei que era a coisa mais bonita que eu já tinha visto na vida. Não
conhecia ninguém, não falava a língua, mas procurei trabalhos em companhias
de disco. Três ou quatro dias depois comecei a trabalhar. Minha função, durante
certo tempo, foi selecionar o que se chamava de “repertório internacional”. Em
paralelo, um fotógrafo me apresentou a um grupo de jovens, amigos dos seus filhos, me dizendo: “Olha, eles fazem música, não sei se ela é boa, mas são ótimas
pessoas e tenho certeza que o senhor vai se dar bem com eles”. Marcou-se um
dia para nos encontrarmos e entraram Roberto Menescal, Carlinhos Lyra, João
Bosco, Nara Leão, essa gente toda. Tocaram e eu achei fantástico! Pouco depois,
por coincidência, eu conheci o Tom Jobim, o João Gilberto. Ali se formou o que
seria chamado depois de bossa nova.
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Você menciona em seu livro que a gravadora não conseguia alcançar
esse público. Como foi essa questão?
O difícil era se comunicar com a juventude brasileira de então. Porque toda
a estrutura de jornais, rádio e televisão estava organizada confortavelmente
para lidar com as grandes vozes que, já naquela época, eu chamaria “do passado”. Quando o João Gilberto saiu do estúdio tendo gravado o Chega de Saudade,
fui à São Paulo poucos dias depois para mostrar essa maravilha. Toquei o acetato para um gerente comercial da Odeon. Ele chamou os vendedores, porque
eu tinha dito que ia apresentar uma coisa monumental. No fim, ele tirou a
agulha, pegou o acetato, jogou no chão e disse: “Isso, meu filho, é música para
viado! Nunca vai tocar! Nunca vai vender!”. E ele não fez isso de maldade. Então,
o que a gente fez foi passar por cima de todas as mídias. Tanto no Rio quanto em
São Paulo, a gente ficava na saída dos colégios e distribuía o Chega de Saudade em
78 rotações. Não milhares, mas várias centenas aqui e outras centenas no Rio.
Os meninos que ganhavam os discos gostavam, recomendavam aos amigos.
Eles se tornaram os divulgadores. Telefonavam para as estações de rádio, queriam que elas tocassem isso, tocassem aquilo. E a gente organizou concertos em
colégios e faculdades. O resto da história, vocês conhecem.

indispensável e honrada se você a utiliza bem. Então, tentei te responder
quem é o tal André Midani (risos).

Quem é André Midani na cena musical brasileira?
É um camarada que não era nem músico, foi um péssimo baterista, mas
adorava a música. Trabalhou feito um danado o tempo todo para ser o melhor empregado possível a serviço do artista. E quando digo “a serviço do
artista” não é de uma forma demagógica. Fui adequado e capaz para um
número substancial de artistas. E a sorte é que eles ficaram muito conhecidos posteriormente. Devo ter sido excepcionalmente rigoroso, decepcionante e rude com outros artistas com os quais eu não tinha uma grande afinidade ou confiança. André Midani é esse. Naquela época, os empresários
– meus colegas de companhias de disco – tinham por missão ou vocação
fazer com que a fábrica fosse bem administrada, que os depósitos estivessem bem sortidos, que os estúdios de gravação fossem rentáveis. Havia esta
tradição no mercado de discos de que o patrão era uma pessoa que cuidava
dos ativos da companhia. Eu, muito cedo, entendi que o melhor ativo de
uma companhia de discos são os seus artistas. Porque uma fábrica e um
estúdio, ou você tem ou você aluga. Agora, você não vai alugar um artista!
E não é uma fábrica que vai te fazer vender discos. É o artista e o marketing
sobre ele – essa palavra que todo mundo acha horrorosa. Marketing é uma
palavra cujo uso e abuso a tornaram vulgar, mas inicialmente é uma coisa

Você se vê como um empresário da música? O que é isso, afinal?
É um privilégio, porque é um desafio a busca do equilíbrio. Você tem o lucro de um lado e o artista do outro. Existem artistas de qualidade e lucro de
qualidade. Isso é uma coisa que não é tão fácil. Você pode ter lucro formidável
com artistas que te dão uma venda fácil. Mas tentar dar lucro com um talento
mais seletivo é um pouco difícil. É um privilégio quando você tem este tipo
de responsabilidade: graças ao seu trabalho e dos que te cercam, conseguir
vender artistas de boa qualidade e que, ao mesmo tempo, são rentáveis para
a sua companhia.
Na década de 80, os produtores chegavam a falar que iam fabricar o
artista. É possível fabricar um artista?
Não, não, não. Quer dizer, é possível fabricar um artista que tenha talento.
E a palavra fabricar não é a mais adequada. Vamos tomar um exemplo de fora:
Beatles. Quando surgiram os Beatles, todo mundo disse: “Estão sendo fabricados”. Tanto não foram fabricados que duraram o tempo todo que duraram, e
sofremos as consequências de suas atuações, das suas performances. Ao lado
disso, houve indústrias competitivas que quiseram lançar outros Beatles. O
mais famoso deles foi o The Monkees. Eles foram absolutamente fabricados.
Cada um dos quatro integrantes foi selecionado segundo critérios adequados
da época, as músicas foram escritas com critérios da época. Meteu-se muito
dinheiro. Foi a resposta americana à invasão inglesa. E ninguém mais sabe
quem são os The Monkees. Você pode botar o dinheiro que quiser, mas vai durar um ano, dois, três. Quatro não! E, se dura, é porque esse artista tem talento.
A gente é que não tinha visto nos primeiros passos.
Mesmo com toda a mudança tecnológica, a canção continua com seu
padrão de dois a três minutos e meio. Por quê? É um formato eficiente
para quem?
Quando o LP apareceu, certos músicos conceberam que você tinha um
tempo para tocar – de 20 e tantos minutos. Isso te libertava da obrigação dos
três minutos. Vieram Pink Floyd e muita gente. De resto, acredito que ficou em
três minutos em geral, porque, simplesmente, o artista e a gravadora estavam
preocupados em ter um formato que agradasse às estações de rádio. Quando
você chegava na estação com uma música de cinco minutos, muitos direto-
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res de estações diziam: “Cinco minutos? Mas você está louco, rapaz! Como
a gente vai tocar cinco minutos? Corta! Se tiver três minutos, a gente vê”. As
pessoas se deixavam impressionar por isso. Agora, hoje você não tem nem
que dar satisfação às estações de rádio. Porque você tem um leque de meios
de comunicação que escapa ao controle delas.

em algumas obras específicas nas quais o clavecin não intervinha. Quando
chegou este absurdo de piano de cauda, não teve para mais ninguém. Tiveram de aumentar as orquestras: Beethoven com 70 músicos, Schubert com
80, Mahler com cento e tantos. O piano de cauda revolucionou a música
clássica. Outro exemplo: a guitarra elétrica foi inventada em 1940. Se não
tivesse sido inventada, a gente não teria o rock, o blues contemporâneo.
A guitarra elétrica revolucionou a maneira de tocar. Tanto que não se tem
mais grandes orquestras por conta da guitarra elétrica. Então, desde a guitarra elétrica – já são 70 anos –, não houve nenhum instrumento que obrigue a mudança de comportamento que inspire o músico a dizer alguma
coisa diferente com estes novos meios que ele tem na mão. Som novo? Não
teve. Na tecnologia, você vai para 70 anos atrás e vê o que acontece hoje.

O empresário da música, dentro desse leque, tem agora de se reinventar?
Não tem. A indústria fonográfica foi uma bolha que começou em 1950 e
estourou em 2000. O executivo de gravadora hoje – apesar do meu carinho
infinito – é uma pessoa que não tem futuro. A companhia de disco, tal qual
a conhecemos neste período, não vai existir mais. Em 1950, uma companhia
fonográfica era tecnologicamente avançada. Todo mundo se surpreendia
com as qualidades de gravação, com as inovações de produção. Os artistas
reclamavam, na maior parte do tempo, porque no Brasil, inicialmente, havia
uma ditadura e o impacto era enorme. Nos Estados Unidos, era a Guerra do
Vietnã. E nessas conturbações políticas e ideológicas a música sempre teve
um papel relevante. Mas, hoje em dia, por vários equívocos monumentais
dos que dirigem a indústria fonográfica, ela foi destruída e não tem retorno.
A única coisa que tenho a dizer é que vamos apagar tudo, descansar um
pouco, tomar um ano sabático e, um belo dia, vamos repensar essa coisa
de indústria fonográfica. Se ela faz sentido ou não. A indústria fonográfica sempre foi, para o independente e para o multinacional, voltada para
a juventude. Os executivos tinham de ser jovens para poder falar com os
artistas jovens. De 1996 a 1999, quando surgiu o pessoal do mp3 e do Kazaa, esses meninos foram às companhias de disco, para formar associações,
financiadas pelas companhias de disco para descobrir novos métodos de
distribuição. Os executivos então olharam esses meninos e disseram: “São
inimigos, vamos persegui-los”. Eles entendiam como um perigo em vez de
aliados. Dali, então, a catástrofe aconteceu. O público jovem viu a indústria
fonográfica como inimiga.
E se eu tenho um público que é jovem, um público do qual dependo, não
posso fazer com que ele me considere inimigo. Este é um erro de tantos
que existem. Quer outro? Instrumentos musicais. A cada revolução de instrumento de música vem uma revolução artística. Para citar alguns exemplos, tem um que é o piano-forte, o piano de cauda. Quando apareceu o
piano de cauda, a música erudita deixou de ser o que era. Porque toda ela
estava escrita para ser tocada com clavecin, o que chamamos de cravo. Os
grupos de músicos eram para 10, 12, até 16 pessoas quando muito, exceto

E o sintetizador e o computador nesse contexto?
Servem ao propósito de você poder tocar, mixar, corrigir e “descorrigir”
como quiser. Mas isso não é uma invenção de som, é uma reprodução de som.
Você bota lá saxofone alto, dois tenores, um barítono e “tchuf ”! Está tocando
aquilo. Mas o propósito dessa gente foi de dar acesso, com pouco dinheiro,
ter o domínio total sobre o seu talento. É muito útil para isso, mas não é um
instrumento.
Sobre sua experiência fonográfica americana, o que era o “livro branco”?
Isso evitava que as empresas pagassem jabá?
Nos anos 70, houve casos de companhias que atuaram dando dinheiro
por baixo do pano. Mas estas companhias, se me lembro bem, tinham a ver
com segurança nacional, armas e aviões. Houve muita propina dada por
essas companhias para que os clientes de outros países fossem comprar
produtos. Quando se descobriu isso, o Congresso e o governo decidiram
que os presidentes de todas as companhias americanas deveriam assinar
o livro branco, um manual de conduta, que, basicamente, tentava evitar
que as companhias subornassem pessoas. E todos os presidentes de multinacionais, para não carregar sozinhos esta responsabilidade, pediram que
seus assessores também assinassem. E estes, também para não carregar
esta responsabilidade sozinhos (risos), passaram isso adiante. Todo presidente de multinacional no Brasil, ou na França, ou na Inglaterra teve de
assinar o livro branco. Se uma companhia lá soubesse que alguém aqui fez
alguma coisa que não deveria ter feito, por exemplo, evidentemente que lá
o cara diria: “Não, eu já passei para o meu subordinado, que já passou para
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o subordinado dele e o responsável é ele. Então, ele que vai embora”. É o livro
branco. Era e é isto.

Claro. O jabá foi mais um equívoco da indústria?
Não. O jabá se faz de várias maneiras. Tem a visão puritana – ou católica –
que diz que “é um pecado capital você dar dinheiro para uma pessoa tocar a
sua música”. Aqui, existe um problema moral. Mas tem uma outra visão que
está a favor do jabá. Tudo depende para o que você utiliza. Se utiliza para um
artista de “quinta” – seja no sertanejo, no tropicalismo, na vanguarda, o que
você quiser – , uma pessoa que você vê que não tem qualidade e consistência,
então você é um idiota! Se utiliza jabá porque considera que o programador
é uma pessoa que não tem gosto musical e que você tem um artista de valor,
paga bem pago. É um bom investimento! Eu paguei jabá para muita gente.
Não paguei jabá na época da bossa nova porque ainda não existia, mas paguei
para tocarem Chico Buarque, Mutantes, Raul Seixas. Paguei. Não tenho nenhum pudor com isso. Porque, talvez, se eu não tivesse pago, eles não tivessem
o sucesso que tiveram. E me orgulho muito de ter estado ao lado deles.

Um conjunto de diretrizes...
Conjunto de diretrizes que tem a ver com a ética. Mas, evidentemente,
como os Estados Unidos são protestantes, o exercício da ética é bem diferente
da ética católica, vamos dizer. Isso não é pejorativo. Ok?
Nesta bolha da indústria fonográfica, as funções se consolidaram. Existia o empresário, o produtor, o artista. Com a quebra disso, o artista não
fica sobrecarregado por ter de levar em suas costas todas as posições?
Não. Deixe-me corrigir sua pergunta. O artista já vinha há 20, 30 anos
na indústria fonográfica. Eu me referi a 1970. Estou pensando nos tropicalistas. Gilberto Gil, Caetano Veloso e companhia já eram pessoas que
viam além da composição, além da gravação do estúdio e do resultado –
a famosa “bolacha”, como todo mundo chamava. Eles, por meio do João
Araújo [ produtor musical, pai de Cazuza], sentavam e se davam o direito
– e tinham o direito – de sugerir como e o que fazer com esse disco. Em
que direção, com que propósito, com que discurso. E este princípio não
se estabeleceu somente no Brasil com os tropicalistas, mas se instalou
concomitantemente na maior parte da indústria mundial, em nível independente ou não-independente. O artista sabe que, além de ser artista,
é preciso ser um trabalhador. E talvez um dos melhores protótipos deste
novo homem é, outra vez, o Gilberto Gil. Mas, o artista, que antigamente
se queixava muito por estar cerceado pelo establishment, hoje, se ele for
inteligente, vai gozar desta nova liberdade ou deste novo vazio ao redor
dele. Porque assim, pouco a pouco, ele tem plenos meios de se propagar.
São muito mais favoráveis hoje que antigamente, porque existem todas
as novas mídias que te permitem ficar sentadinho em casa e divulgar seu
trabalho. Não pelas mídias convencionais, já totalmente ultrapassadas,
mas com as novas mídias.
Numa entrevista, você já disse que o jabá acontecia de diversas formas, que não era só dinheiro para a gravadora, mas mercadorias. O
que é o jabá? Ele existe ainda?
Da mesma maneira que fui muito enfático ao falar sobre o jabá, me dá
o direito hoje de dizer que eu não sei. Suponho que sim, mas não sei. Você
quer que eu elabore?

Você esteve ao lado de Elis Regina, de Chico Buarque, de muita gente. Como se dá a relação entre um produtor musical e um artista, se
pensarmos na criação estética?
Eu nunca tive uma influência artística. Não posso dizer: “Eu ajudei, artisticamente, fulano”. O que eu soube fazer foi olhar nos olhos do fulano e ver
o que estes olhos me diziam: se era um cara ambicioso, se dizia coisas diferentes, se tinha um ego desmedido, se era narcisista, se era sincero, se era
novo, se era direito. Então, no momento de contratação, os meus diretores
artísticos evidentemente recebiam muitas solicitações. Eu e o departamento artístico, da promoção, escutávamos e dávamos uma opinião. Se fosse
maioria, tudo bem. Se eu achasse “vamos”, íamos. Eu exercia o direito de
ser patrão. Ou então um diretor artístico me dizia: “André, você não quer,
mas eu gostaria de ter a liberdade de contratar”. Uma vez que ele estava
dentro da gravadora, eu almoçava, jantava, ia a shows com esse artista. E
nestes eventos gostava de ter este momento de tranquilidade, que não era
de escritório, para ouvir o que ele tinha a dizer. Se a companhia estava bem,
se não estava, se ele estava bem com ele mesmo e com seu trabalho. Feito
isso, eu entrava no estúdio com o diretor artístico e com o produtor. Ali é
uma coisa absolutamente artística e técnica. Artística pelo talento dele e
dos músicos ao redor. E técnica para ver se seus músicos e ele expressam
o que está querendo expressar. O trabalho do diretor artístico é ajudar o
artista a encontrar, dentro dos parâmetros do artista, uma maneira mais
conveniente de se expressar.
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E o que acontecia, por exemplo, quando um artista que merecia
uma aposta entregava um produto abaixo da qualidade esperada?
Havia intervenção?
Claro, claro. Aqui em São Paulo tem um exemplo muito conhecido: os
embates entre Rita Lee e eu, depois que ela saiu dos Mutantes. Não é glorioso. Ela apareceu lá com um disco que era muito estranho. Como, aliás, os
Mutantes fizeram logo que se separaram da Rita. E eu tive de dizer para ela:
“Rita, a gente não vai lançar esse disco”. A Rita ficou contrariada comigo.
Com essa história, perdi a Rita. Até um ano atrás ela não havia me perdoado. Mas, para minha grande tranquilidade interna, ela disse que tinha ouvido esse disco há um ano e que queria me encontrar para me agradecer por
não ter deixado ele ir ao mercado na época. O Lulu Santos e o Raul Seixas
se deram ao luxo de fazer músicas me esculhambando. No entanto, minha
relação com o Lulu é ótima e no geral minha relação com o Raul sempre foi
ótima, antes e depois. Mas tem de se admitir que tem de ter confronto. Eles
com a gente e a gente com eles. Para ter estes confrontos tem que ter sido
estabelecido, anteriormente, um termo de confiança.

E se o primeiro disco não fez sucesso: “Puta, que azar”. Fracassou? Por que
fracassou? O que tem de bom neste fracasso? Segundo disco já”. Aí ele entra
no estúdio mais focado.

E os grandes discos que você fez?
São muitos. Ao mesmo tempo que estes artistas fizeram discos fantásticos.
Na minha qualidade de patrão, que começou com a tropicália, só posso me
lembrar do disco Tropicália [1968, Philips], que teve uma importância extraordinária. Os discos do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Betânia,
Elis Regina. Dela, posso citar o Tom e Elis [1974, Polygram], com mais destaque.
Do Caetano posso até dizer, de uma maneira um pouco agressiva e controversa, o Araçá Azul [1972, Polygram]. Estou esquecendo muitos, com certeza.
Uma gravadora trabalhava um artista a médio prazo, não é? Não existia,
como hoje, o artista de curto prazo. Como um artista pode amadurecer
sem ter uma produtora que lhe dê o arcabouço financeiro?
Isso fazia parte dos tais “mortos da história”. Isso acabou. A situação é tão
horrorosa que, se o artista não vai na primeira música e nem na segunda, a
resposta hoje é: “Você vai me desculpar, mas não vai mais”. Na época em que
eu militava, era de praxe considerar que o primeiro disco não se discutia se
era um fracasso ou um sucesso. Lembro de ter dito mil vezes: “Não gosto que
um artista novo faça sucesso com seu primeiro disco”. Porque a cabeça não
aguenta. De repente, ele estava comendo um sanduíche de um real com dificuldade e, um dia depois, limousine e mais não sei o quê. Perde a cabeça.

Você antecipou o sucesso do rock dos anos 80? Como foi o trabalho de
encontrar essa nova geração de roqueiros?
Não fui eu quem viu primeiro. Na gravadora, havia o Pena Schmidt e o Liminha pesquisando novas bandas. Na época, contratei o Peninha com uma
missão. Eu dizia ao Peninha: “Acho que os novos movimentos repetem um
pouco os movimentos anteriores. Você se sente capacitado para descobrir no
boteco, na rua, onde estiver?”. E ele me disse: “Posso”. O Pena sumiu talvez por
um mês e acabou me telefonando: “Você pode vir a São Paulo?”. Aí, o primeiro
grupo que ele me apresentou foi justamente o Ultraje a Rigor. Semanas depois,
ele me diz: “Pode voltar aqui?”. Fui. E eram os Titãs. E assim foi. O mérito que
tive foi de dizer: “Está bom. Vamos apostar nisso”. Certa vez, em uma entrevista, eu disse que o futuro da música brasileira estava no rock. As pessoas não
interpretaram isso de uma maneira muito simpática. O Vinicius de Moraes
me disse, um tempo depois: “Puta, André, é uma bela frase, mas você nunca
podia ter dito uma coisa destas”. Mas é verdade, porque já tínhamos os Novos
Baianos, os tropicalistas, Jorge Ben, Erasmo Carlos, estava cheio de roqueiro
por aí.
A bossa nova surgiu como resposta à “bolerização” da música da época? E o rock dos anos 80 também surgiu porque a MPB dos anos 70
estava velha?
Tenho uma tendência a discordar. Não houve uma “bolerização”, não. O
que houve é que a juventude brasileira, universitária e classe média, não podia se apropriar da música que se fazia naquela época: o Rei da Voz, Orlando
Silva... não dava. Não havia música para a juventude de classe média branca
brasileira. Dolores Duran, assim como o Johnny Alf e outros, fizeram uma evolução para outra coisa. Partiram de um lugar próprio. Isso que foi interessante
para a bossa nova, como foi interessante com a tropicália. Como é interessante Chico Science. Parte de onde? Partiu dele! Fica-se dizendo: “Partiu de onde?
Partiu de onde?”. É uma coisa dele. É autêntico.
O que é música independente?
O conceito de música independente, no passado, sempre foi interpretado
como sendo músicos com certo talento, mas que tinham medo ou fracassa-
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ram na indústria oficial. Então, se tornavam independentes. E se tornar independente é terrível, porque se tornavam independente, mas sem grana. E não
houve nunca, nestes 50 anos, um homem de negócios que chegasse, colocasse
um estúdio, uma fábrica, um depósito, chamasse todo aquele pessoal independente e dissesse: “Continuem independentes, mas eu me encarrego da distribuição”. Porque um independente chegava lá e não era distribuído. Então, o
independente, por muitos anos, no Brasil, foi conotação de fracasso ou então
de individualismo. Daquele que não queria se submeter às regras que imperavam naquela época. Hoje, o que é o independente? Vai continuar sendo o
mesmo, mas ele vai ter a simpatia do meio e ele tem possibilidade de se virar
melhor que antes. Gravar já não custa quase nada e distribuir não custa nada.
Há grandes vantagens. Qualquer pessoa tem acesso a colocar sua linguagem
no ar. Mas também tem seus inconvenientes. Porque tem muita porcaria que
roda aí. Todo mundo diz: “Eu sou artista”. Então, para tomar uma ideia aproximada do que é ser independente hoje, eu tive acesso a dados que mencionavam, há três anos, que existiam 18 milhões de sites musicais. Como é que você
vai dizer: “Cheguei em casa e agora vou buscar músicas novas”? Você faz “toc”
no computador e aparecem 18 milhões de ofertas.

custa caro, mas em termos de carreiras, custa muito caro. Porque não vão construir carreiras. Eu estou falando isso pensando em Chico Buarque, Led Zeppelin, Michael Jackson. Grandes carreiras, tanto brasileiras quanto estrangeiras.
Dessas, eu creio, formalmente, não vai haver mais. É só esperar eles morrerem.
Até Coldplay, essa turma toda mais recente. Até eles morrem, não fisicamente,
mas morrem no seu ciclo. Evidentemente, que não é 100% ou 90% disso. Coloco
o que me parece uma tendência.
Para encerrar, uma pergunta para um produtor que cruzou com grandes músicos: o que é o talento?
O que é talento? Vou te pedir para me fazer outra pergunta, porque eu acho
que o talento é uma das coisas mais difíceis que você poderia me perguntar.
Para mim, o talento é intangível. Reconhecer o talento é uma coisa, mas o talento como conceito abstrato... o que é? Eu não saberia te dizer, francamente.
Não tem definição.

Então o empresário de música era um qualificador e um filtro?
Você está dizendo o empresário da indústria? A indústria não era o empresário, era o diretor artístico e seus produtores. Era um filtro, claro. O filtro
pode ser bom e pode ser ruim, mas isso é humano, não é? Ou eu tenho talento
ou não tenho. Se eu não tiver talento, o meu feeling vai ser péssimo.
Você acha necessário encontrar outro filtro para estes 18 milhões de
sites de música? É possível encontrar outro filtro?
Um dia vai se encontrar alguma coisa. Tem muitos críticos que entraram
para filtrar e “desfiltraram”, porque não é viável economicamente. Há muitas
empresas que vão vindo, vindo, vindo e se qualificam para colocar o artista no
seu site. Inclusive trabalham promocionalmente para ele. Só que todas elas
– ou praticamente todas – nascem e morrem. Porque, em um mundo onde
você estima que tudo vem de graça, é muito difícil comercializar e torna-se
inviável. Porque eu tenho uma empresa, eu tenho que dar qualquer coisa. É
como eu disse no início: foi uma bolha.
E a gratuidade da música custa caro?
Talvez não custe caro em termos de dinheiro. Porque por ser gratuito não

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/03/andre-midani/
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“O Amapá é um estado novo,
mas com uma cultura de raiz
que existe desde o começo
do mundo. Aqueles rios são
minhas ruas.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 17 de abril de 2010, em São Paulo.
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A cultura do Amapá é apresentada por Aroldo Pedrosa com diversidade imensa, guardada por ribeirinhos, quilombolas, poetas e músicos. Produtor cultural,
poeta, compositor e escritor, Pedrosa nasceu em 1958. Embalado pelas canções
de Caetano Veloso e de Gilberto Gil, considera-se um herdeiro da tropicália.
“Sinto a presença dessa intrépida trupe”, diz a respeito de sua própria obra.
Pedrosa critica o crescimento do tecnobrega e a negação da música de vangarda da região. Conta sobre a tradição cultural de raiz do Amapá: o batuque,
o marabaixo, o boi-bumbá, o samba. “Temos uma cultura muito própria.”
Aroldo Pedrosa foi assessor de comunicação da prefeitura de Macapá entre
1995 e 2002, e do governo do Amapá na gestão de João Capiberibe. Trabalhou
como agente cultural do projeto Navegar Amazônico, que desenvolve atividades de identificação, divulgação e documentação da cultura ribeirinha da
Amazônia. Acabou por se tornar um vetor dos Pontos de Cultura no estado.
Você se considera filho do tropicalismo. Como começou a atuar na
área cultural?
Acho que desde menino. Sou amapaense. Nasci no meio da floresta, mas
sou filho de nordestinos. Meu pai era paraibano e minha mãe, cearense de Juazeiro do Norte. Era para meu pai ter ido para Salvador e mudou de caminho,
vindo para a Amazônia. Fui o primeiro filho nascido no Amapá. Trabalhei em
uma loja de discos em Macapá e essa loja de discos virou um ponto de encontro. Eu era garoto, tinha 12 anos, e nessa época, o tropicalismo tinha surgido.
Eu me lembro dos discos da tropicália, o Transa, do Caetano Veloso [1972, Polygram], que estava exilado. Aqueles discos faziam uma verdadeira revolução na
minha cabeça. Fui embalado por estas canções.
Um de seus poemas tem o título de Uma Odisséia nos Trópicos e cita o
Jorge Mautner.
É uma verdadeira viagem. É a coisa mais bonita que já escrevi. Considero
o meu Estatutos do Homem [poema do amazonense Thiago de Mello], vamos dizer
assim. Macapá é uma cidade por onde passa a linha do Equador, e quando
Caetano fez Um Índio, tem um verso em que ele diz que o índio vai descer em
uma floresta, em um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. É uma
grande coincidência com um poema que escrevi muito tempo atrás, em 1978,
antes do disco Bicho, do Caetano. Eu estudava em Belém e, na sala de aula, a
professora deu o tema: “Quem sou eu?”. Era para escrever em prosa, mas veio
esse poema. “Pedrosa, graça que na pia batismal me foi imposta. Pedra mais
rosa, flor tropical, flor do bem, pedra do mal. Nasci em um ponto equidis3
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tante entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer – Macapá/Amapá
–, sob um sol de quase 40 graus...”. Na época, a TV Globo fez uma minissérie
chamada Ciranda Cirandinha, que foi muito perseguida pela ditadura. Aquele
programa também fez a minha cabeça e teve a ver com esse poema. As pessoas que faziam o programa eram incríveis. Os atores eram Fábio Junior, Denise
Bandeira, Lucélia Santos e Jorge Fernando. Muito depois é que eu escrevi Uma
Odisséia nos Trópicos...

governo Capiberibe, que conseguiu criar uma auto-estima no povo do Amapá. As pessoas cujos pais vendiam açaí nas chamadas amassadeiras tinham
vergonha de dizer isso. No Iratapurú, os coletores de produtos da floresta, de
castanha, eram semi-escravos. Eles viraram empresários depois, foram instaladas fábricas lá. A França fez parceria com o Amapá para extrair o azeite da
castanha e houve uma movimentação cultural. O Amapá é um estado que tem
tradição do samba. O próprio Joãozinho Trinta, quando foi lá, ficou impressionado. Foi construído um sambódromo e é impressionante como o carnaval de
lá se multiplicou. Mais de 70% da população é negra. Nós temos o marabaixo
[dança cantada dos caboclos do Norte] e o batuque, que são ritmos tradicionais.
Temos também a Festa de São Tiago, em Mazagão, em que se conta a história
da cidade que foi transferida da África para o Amapá, na época da guerra entre
mouros e cristãos. Os portugueses estavam perdendo terreno por lá, então
transferiram uma cidade inteira para o Amapá. É Mazagão. Isso tem quase
300 anos. Juntamente com as famílias vieram os negros africanos que, certamente, trouxeram esses ritmos. É uma música tipicamente amapaense, o
marabaixo. O Capiberibe deu ênfase a isso.

Lembra a poesia tropicalista, a poesia marginal …
É uma coisa que eu sinto no meu trabalho. O próprio Jorge Mautner ouviu
Uma Odisséia nos Trópicos. Tem um verso que digo assim: “Chico Science, ao
som dos maracatus, segura no céu o porta-estandarte. / Jorge Mautner, de
guarda-chuva, lendo Nietzsche, dança o zouk-love. / Chega de saudade! Você
me dá sorte!”. Sou compositor e tenho canções em que sinto que há um diálogo com o tropicalismo. Sinto a presença dessa intrépida trupe da tropicália.
Qual foi seu primeiro trabalho de produção cultural?
Meu pai era garimpeiro e, do Amapá, ele se mudou para o oeste do Pará,
um lugar chamado Itaituba, uma cidade violentíssima que era o centro dos
garimpos. E eu morei em garimpo. A gente lia Hamlet, de Shakespeare, para os
garimpeiros à luz de lamparina. Lá eu comecei a me movimentar na música.
Era estudante e lançamos na nossa escola um jornalzinho chamado A Rosa.
Eu e meu irmão fomos expulsos da escola porque o jornal questionava. Eles
não nos deixavam usar cabelo grande e a gente já tinha vindo de Macapá com
essa história da tropicália. Era o ginásio em uma escola de irmãs. Nos artigos
de A Rosa, a gente questionava o que achava extremamente careta. O jornal
foi o meu primeiro trabalho junto a alguns poemas que publiquei. Fiz eventos
em Itaituba. Foram o Baile da Romaria e o Baile da Tropicália. Aconteceram
durante cinco anos. O Baile da Romaria, que acontecia no dia da padroeira
Nossa Senhora de Santana. Levei o Renato Teixeira de São Paulo para Itaituba
por causa da música Romaria. E o Baile da Tropicália, que acontecia em setembro, tinha esse nome por causa da minha paixão pelo movimento.
Fale um pouco sobre o panorama cultural do Amapá.
O Amapá é um estado novo. A cultura é aquela cultura de raiz, que existe desde o começo do mundo (risos). Falo isso porque viajei por aqueles rios.
Aqueles rios são minhas ruas. “Esse rio é minha rua” é um verso do falecido poeta paraense Rui Barata. Trabalhei como assessor de comunicação no
4

Existe uma identidade dos povos da floresta na região Norte?
Existe. Temos uma cultura muito própria. Elas se misturam um pouco por
causa da Amazônia. O marabaixo, por exemplo, se parece com o carimbó do
Pará. O batuque do Amapá se parece com o tambor de crioula do Maranhão.
São coisas que vieram de Angola, do Congo, com os povos que se espalharam
por ali. O Amapá tem quilombos, como as comunidades de Curiaú. Macapá é
banhada pelo rio Amazonas, ali houve a construção de um forte que nem foi
utilizado. E os construtores foram escravos e índios. Quando esses escravos
fugiam, se instalavam em quilombos. O Gilberto Gil, quando foi a Macapá,
visitou o quilombo em Curiaú.
O projeto Navegar Amazônico tem uma peculiaridade: o encontro de
artistas de diversas regiões brasileiras com as manifestações locais do
Amapá. Como surgiu a idéia?
O projeto Navegar Amazônico nasceu no governo Capiberibe. Era um barco
que tinha um laboratório multimídia com dez computadores. O Beto Lacerda
era uma pessoa de lá, nascida lá, que já possuía o conhecimento da informática. Nós levávamos essa tecnologia para os lugares mais distantes de Macapá.
Era chegar e abrir o barco para a comunidade. Com aquelas máquinas, eles
ficavam impressionados, parecia uma espaçonave. A gente procurava o que
5
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havia em cada lugar e identificamos manifestações culturais incríveis. Em
Abaetetuba, em uma área do meio da floresta, o barco quase não conseguiu
entrar, porque o rio era estreito. Ali existe uma comunidade quilombola remanescente de escravos, que é Tauerá-Açu, e vimos uma apresentação de boi
bumbá na qual as pessoas se fantasiavam com palhas de palmeiras. Tinha
uma figura que me chamou muito a atenção, uma atriz negra que interpretava uma personagem do boi bumbá. Dancei com ela à vontade. O Navegar
Amazônico tinha uma função fantástica de identificar essas comunidades
como Pontos de Cultura. Inclusive Taueraçu foi identificada como ponto no
programa do Ministério da Cultura.

nossa vocação somos povos da floresta e é difícil a gente sair dali. A idéia dos
Pontos de Cultura é uma revolução, só que é um processo lento.

Esse é um caminho para uma política cultural dessa região?
Esse intercâmbio?
É o grande caminho. Até me emociono, porque agora a gente perdeu o
Navegar Amazônico.
Outras iniciativas semelhantes podem ser criadas?
A proposta é essa. Meu blog Navegando na Vanguarda [http://navegandonavanguarda.blogspot.com] surgiu por isso, mas eu não tenho um barco. Faço o
encontro onde dá para fazer. Mas nunca mais houve nada do Navegar Amazônico no Amapá.
O que é fazer produção cultural na Amazônia?
É apaixonante. A gente se surpreende porque são pessoas leigas, mas a cultura está em todo lugar. A minha preocupação é exatamente nosso isolamento. Porque a Amazônia é muito grande, um continente. Quando o Gilberto
Gil esteve lá, eu o entrevistei e disse para ele o seguinte: “Todos os grandes
acontecimentos culturais no Brasil foram concentrados no eixo Rio-São Paulo. Na Amazônia, pela distância e pelo isolamento, não tivemos nenhum movimento cultural. A bossa nova nasceu aqui, a tropicália também. Caetano e
Gil vieram da Bahia, o Torquato Neto, lá do Piauí, mas a coisa aconteceu entre
Rio e São Paulo. Já a Amazônia tem essa paixão pelo chão. Nós somos todos
índios. Quando você tira um índio do lugar, ele se acaba, morre, desaparece”.
Perguntei para o Gil o que o governo Lula, com essa política de mudanças,
faria para quebrar esse isolamento. Como ministro, ele foi buscar os exemplos
que nós temos conhecimento. Thiago de Melo, no Amazonas, João Donato, no
Acre, e uma porção de grandes artistas no Pará. Mas nada disso aconteceu
para identificar a nossa cultura amazônica. Temos essa grande barreira. Pela
6

Mas você avalia que há um isolamento na geração e também no consumo de cultura? Há como olhar para fora da Amazônia e ao mesmo
tempo fomentar a cultura própria da região?
Existe uma cultura própria. A música do Amapá é muito forte, por exemplo.
Nós temos grandes compositores atuais que certamente não chegam aqui. Eu
mesmo, particularmente, tenho travado algumas brigas lá com os tradicionais.
Até porque a minha escola é a tropicália, que absorveu Beatles, maracatu, tudo.
O grande barato é essa troca, que era a proposta do Navegar Amazônico.
Como era o dia dentro do barco do Navegar Amazônico?
Atravessar rios agitados, estar no meio da floresta ouvindo canto de pássaros, vendo peixes e vendo as coisas mais incríveis da origem do mundo.
Saindo de Macapá, para chegar em Afuá, que é uma cidadezinha paraense do
arquipélago marajoara, são quatro horas. O nosso barco era grande, mas mesmo assim muito agitado. Jorge Bodanzki , Márcia Bodanzki e Jorge Mautner
sentiram. Acho o Mautner mais caboclo do que muita gente que há lá, porque
é acostumado a isso. É guerreiro e guerrilheiro. Mas outras pessoas ficavam
muito assustadas e achavam as viagens perigosas. Eu estava tão acostumado
que para mim era uma grande aventura. O encontro com essas figuras, com
essas comunidades, é impressionante, emocionante. Chegava um barco, um
trapichezinho, e as pessoas todas iam para a beira do cais. Tem um documentário em que Jorge Bodanzki convida duas nativas de uma localidade e entrega
uma câmera para elas: “Gostaríamos que vocês apresentassem o lugar para a
gente”. Por trás, a nossa equipe, fazendo essa cobertura. E elas com direito de
dizer o que quisessem. Elas diziam com a maior naturalidade: “Derrubaram
árvore. A gente não gosta do que estão fazendo”. Eram as madeireiras por lá. E
para o mundo saber disso, só com um projeto desse. Criei um quadro dentro
do site do Navegar Amazônico que eu chamava de Diário de Bordo. Eu dizia
que era o Pero Vaz de Caminha do Navegar Amazônico. Fomos em outros lugares, como no Bailique, onde o Amazonas se encontra com o mar e nasce o
fenômeno da pororoca, que é espetacular. Bailique também é um arquipélago.
Lá foi construída uma escola-bosque, com ensino ambiental. É natural as pessoas saírem da área rural para as cidades, um problema que acontece no mundo todo. A construção dessa escola teve um efeito contrário. As pessoas que
já estavam em Macapá, estudando e provocando problemas sociais – porque
7
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sair da floresta para ir para a cidade é uma encrenca –, começaram a retornar.
A escola dava condição para isso.

versidade, por uma preocupação cultural. Fiz o lançamento da revista Vanguarda lá dentro uma vez. E tem também a questão musical. O Amapá tem
uma música que é brega e já chegou aqui. Ela é representativa, mas não é de
qualidade. E isso está no meio dos estudantes. Tenho essa preocupação com
os shows por isso.

Os artistas continuam indo para lá ou o isolamento aumentou novamente?
Está havendo uma cena que permita que shows e filmes cheguem por lá?
Está havendo sim, embora tenha mudado muito. O governo anterior foi muito
mais presente. Essa troca era incrível. Naná Vasconcelos, um gênio da percussão
pernambucana, foi lá. Ele se impressionava com a percussão de caixas de marabaixo e tambores de batuque. Naná chegava para dar uma oficina e havia troca.
Outro projeto também da época foi o Ponte Entre Povos, que publicou três CDs
e um livro. A compositora e instrumentista Marlui Miranda foi chamada para coordenar esse projeto, que misturou a música indígena – ela fez várias pesquisas e
oficinas – com uma orquestra de câmara de São Paulo e músicos da Escola de Música Valkíria Lima, de Macapá. Por coincidência, o Rudá Duprat, filho do Rogério
Duprat, grande arranjador da tropicália, fez os arranjos do projeto. Saiu no Jornal
Nacional ele regendo a orquestra no Sesc Pompéia, deitado em uma rede. Era um
revezamento da tropicália, do modernismo, do Oswald de Andrade, do Mário de
Andrade. A nossa odisséia vem por ai (risos).
Você conseguiu patrocínio para continuar o projeto? Virou o
Vanguarda Cultural?
Consegui, mas é uma barra. Começou como jornal e agora é uma revista.
Quando Capiberibe terminou o governo, eu fiquei desempregado e criei a revista Vanguarda Cultural. Isso foi em 2003. Nós distribuímos o primeiro número
dela por completo. Entrevistamos o Lô Borges, que esteve em Macapá. Lancei
em maio de 2003, porém só publiquei 13 edições. Eu me lembro da história do
Pif Paf, do Millôr Fernandes, que eu lia, assim como lia O Pasquim. Quem faz o
Vanguarda são todos artistas. É escritor, é poeta, é cineasta, que fazem voluntariamente, gratuitamente. Não tem como pagar esse pessoal. E quando eles
fazem um trabalho, eu divulgo. Faço a revista com doações, e com o dinheiro
de shows que produzo. Virei cantor também, vem dando certo. Faço eventos,
como o Tropicália na Linha do Equador, e coloco músicas minhas junto com as
músicas da tropicália. Minha mulher é atriz e participa com performances,
recitando Torquato Neto.
No Amapá, há dois teatros, três salas de cinema e a universidade. Há poder transformador nesses lugares? A universidade tem sido uma força?
Está mexendo muito com o lugar, mas tenho sido muito crítico com a uni8

O tecnobrega ganhou força no Sudeste, ao mesmo tempo em que o marabaixo não existe aqui. Como fazer o marabaixo ultrapassar fronteiras e incorporar linguagens?
Tem compositor lá que teve essa preocupação de estilizar o marabaixo.
Tem um grupo chamado Senzalas com um trabalho interessante de pesquisa. Se você ouvir o Senzalas, vai ver uma diferença, ou uma evolução,
da música tradicional para aquela coisa que o Chico Science fez e que a
própria tropicália fez. Eles acabaram chegando em alguns lugares, incentivados pelo governo que tinha essa preocupação também. Chegaram a se
apresentar na Alemanha. Tem um poeta paraense que foi morar no Amapá, chamado Joãozinho Gomes, que é uma figura fantástica. O Zeca Baleiro gravou agora uma obra do Joãozinho. Só que eu acho que é um trabalho
mais aprimorado, não tem um apelo popular. Então se esbarra na chamada música “fácil-de-vender”. As grandes mídias do Brasil se prendem ao
produto fácil. Por isso, dentro da universidade, as pessoas estão ouvindo
o brega. Eu sei disso e também sei fazer. Agora vou fazer o lado B da tropicália. “B” no sentido de brega. São músicas de Odair José, Fernando Mendes, Peninha. Eu digo: “Vocês acham que isso aqui está muito vanguarda?
Então tomem!”. Fiz só um aperitivo e já vi que o negócio vai estourar. Esse
show vai me dar uma garantia melhor para a próxima edição (risos).
E a poesia do Amapá?
A poesia no Amapá existe há tempos, mas começa a pulsar para valer agora. Temos alguns poetas, e que não são só da escrita. A Lulih Rojanski lançou
um livro agora, Abilash – conto da Amazônia. É um conto amazônico, mas é um
poema. Ela se inspirou naquela criança de três meses que foi encontrada no
tsunami, e que várias famílias quiseram adotar mas depois os pais apareceram. E os pais batizaram o filho de Abilache. A poesia do Amapá está muito
nas canções. Nós não somos músicos mas encontramos músicos que conseguiram ver melodia nas letras que escrevemos. Eu tenho uma canção que ganhou festival em São Paulo, em Minas Gerais e Goiás. É a Valsa de Ciranda, uma
canção que eu fiz para minha filha, que está morando em Londres.
9
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Como é a letra?
“Um anjo de Deus quando dança / A valsa O Danúbio Azul / A ópera de
Maria Callas / A poesia de Florbela Espanca / O canto de Bidu Sayão / Tem
asas de seda o cisne de Clara / Sapatilhas de pólen a leveza de Ana, Ana... /
Voa do poeta a alma insustentável / Do músico, em dissonantes, o coração /
Bela quando baila a Lua mágica / Linda quando o Sol delira de emoção / Um
sorriso de criança ainda / Entre dentes de marfim da África / E papoulas que
se abrem em chamas / Dos lábios suaves e febris da boca / Os olhos – lume
nas manhãs de brumas / Da China, corpo raro de moça-porcelana / Cor de
canela e aroma de cravo das Índias / O sabor, a delícia, o mel do favo / Cabelos
de ventos de Havana... // A graça, toda candura de ninfa / Música de pássaros
da Amazônia // Braços de moinhos de Olinda / Cantigas de carro-de-boi / Facho de luz no olhar de quem sonha / Sambas-de-roda, folia, ciranda / Enredo
de escolas de samba // Riso de estrelas no céu de Goiânia / Sons dos sinos de
Belém // Anjo, sublime de Deus quando dança / E na doce melodia vem / A
girar Ciranda, que a vida anima / Encanta a sonoridade da rima // Beijo de
colibri / Topaza pella da serra / Flor do Grão-Pará / Pétalas do meu bem querer”. Topaza pella da serra é um beija-flor raro que foi descoberto pelo cientista
Augusto Ruschi. O habitat natural dele é a Serra do Navio. Falo do Topaza pella
beijando a flor do Grão-Pará porque a minha filha nasceu em Belém. A Flor de
Grão-Pará é uma canção do falecido Chico Senna. Uma canção que fez para
Belém. Um beijando o outro, uma canção (risos). Mas o meu grande poema é
Uma Odisséia nos Trópicos.

outro sonho. / O sonho do Equinócio. / Turistas, cientistas, artistas, alquimistas, curiosos... / Há um monumento na encruzilhada da vereda tropical!”...

Termina com um trecho dele então...
“Acordei de manhãzinha / Ouvindo uma canção dos Beatles. / Não dormia
na calçada do Central Park em Nova York. / Não vivia o exílio na fria e cinzenta Londres. / Nem passeava de cruzeiro pelo Porto de Liverpool. / Acordei
ouvindo no rádio Sargent Pepper’s, / Longe do horário britânico, em uma rede
preguiçosa entre os trópicos. / Sonhava com os anjos dos anos rebeldes: / Jimi
Hendrix, Joe Cocker, Bob Dylan, Janis Joplin. / Em meio ao peace and love
hippie, um Waiãpi em Woodstock. / Ao acordar com Beatles, pensei: o sonho
não acabou. / E me agasalhei de novo sob o cobertor. / Na linha imaginária do
equador, / A ninar o curumim Lucy in the sky with diamonds. / É setembro,
23, quando o dia e a noite são iguais. / Caiu o muro, abriu-se a cortina de ferro... / Mas Guevara permanece vivo entre nós. / É proibido proibir calara para
sempre os generais / E o espetáculo do Sol com a Terra pode assim ser visto. /
Me põe em cada olho uma gota de colírio / Que a hora é de acordar para um
10

Esse poema é seu ideal artístico...
Meu maior sonho é fazer desse poema um livro. Minha idéia é ter o Elifas
Andreato como ilustrador. Esse poema é uma viagem, e o Elifas, por ter sido o
cara das capas dos grandes discos, ia fazer uma nova tropicália. Com certeza.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/13/aroldo-pedrosa/
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“O Amapá é um estado novo,
mas com uma cultura de raiz
que existe desde o começo
do mundo. Aqueles rios são
minhas ruas.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 17 de abril de 2010, em São Paulo.

2

A cultura do Amapá é apresentada por Aroldo Pedrosa com diversidade imensa, guardada por ribeirinhos, quilombolas, poetas e músicos. Produtor cultural,
poeta, compositor e escritor, Pedrosa nasceu em 1958. Embalado pelas canções
de Caetano Veloso e de Gilberto Gil, considera-se um herdeiro da tropicália.
“Sinto a presença dessa intrépida trupe”, diz a respeito de sua própria obra.
Pedrosa critica o crescimento do tecnobrega e a negação da música de vangarda da região. Conta sobre a tradição cultural de raiz do Amapá: o batuque,
o marabaixo, o boi-bumbá, o samba. “Temos uma cultura muito própria.”
Aroldo Pedrosa foi assessor de comunicação da prefeitura de Macapá entre
1995 e 2002, e do governo do Amapá na gestão de João Capiberibe. Trabalhou
como agente cultural do projeto Navegar Amazônico, que desenvolve atividades de identificação, divulgação e documentação da cultura ribeirinha da
Amazônia. Acabou por se tornar um vetor dos Pontos de Cultura no estado.
Você se considera filho do tropicalismo. Como começou a atuar na
área cultural?
Acho que desde menino. Sou amapaense. Nasci no meio da floresta, mas
sou filho de nordestinos. Meu pai era paraibano e minha mãe, cearense de Juazeiro do Norte. Era para meu pai ter ido para Salvador e mudou de caminho,
vindo para a Amazônia. Fui o primeiro filho nascido no Amapá. Trabalhei em
uma loja de discos em Macapá e essa loja de discos virou um ponto de encontro. Eu era garoto, tinha 12 anos, e nessa época, o tropicalismo tinha surgido.
Eu me lembro dos discos da tropicália, o Transa, do Caetano Veloso [1972, Polygram], que estava exilado. Aqueles discos faziam uma verdadeira revolução na
minha cabeça. Fui embalado por estas canções.
Um de seus poemas tem o título de Uma Odisséia nos Trópicos e cita o
Jorge Mautner.
É uma verdadeira viagem. É a coisa mais bonita que já escrevi. Considero
o meu Estatutos do Homem [poema do amazonense Thiago de Mello], vamos dizer
assim. Macapá é uma cidade por onde passa a linha do Equador, e quando
Caetano fez Um Índio, tem um verso em que ele diz que o índio vai descer em
uma floresta, em um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. É uma
grande coincidência com um poema que escrevi muito tempo atrás, em 1978,
antes do disco Bicho, do Caetano. Eu estudava em Belém e, na sala de aula, a
professora deu o tema: “Quem sou eu?”. Era para escrever em prosa, mas veio
esse poema. “Pedrosa, graça que na pia batismal me foi imposta. Pedra mais
rosa, flor tropical, flor do bem, pedra do mal. Nasci em um ponto equidis3
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tante entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer – Macapá/Amapá
–, sob um sol de quase 40 graus...”. Na época, a TV Globo fez uma minissérie
chamada Ciranda Cirandinha, que foi muito perseguida pela ditadura. Aquele
programa também fez a minha cabeça e teve a ver com esse poema. As pessoas que faziam o programa eram incríveis. Os atores eram Fábio Junior, Denise
Bandeira, Lucélia Santos e Jorge Fernando. Muito depois é que eu escrevi Uma
Odisséia nos Trópicos...

governo Capiberibe, que conseguiu criar uma auto-estima no povo do Amapá. As pessoas cujos pais vendiam açaí nas chamadas amassadeiras tinham
vergonha de dizer isso. No Iratapurú, os coletores de produtos da floresta, de
castanha, eram semi-escravos. Eles viraram empresários depois, foram instaladas fábricas lá. A França fez parceria com o Amapá para extrair o azeite da
castanha e houve uma movimentação cultural. O Amapá é um estado que tem
tradição do samba. O próprio Joãozinho Trinta, quando foi lá, ficou impressionado. Foi construído um sambódromo e é impressionante como o carnaval de
lá se multiplicou. Mais de 70% da população é negra. Nós temos o marabaixo
[dança cantada dos caboclos do Norte] e o batuque, que são ritmos tradicionais.
Temos também a Festa de São Tiago, em Mazagão, em que se conta a história
da cidade que foi transferida da África para o Amapá, na época da guerra entre
mouros e cristãos. Os portugueses estavam perdendo terreno por lá, então
transferiram uma cidade inteira para o Amapá. É Mazagão. Isso tem quase
300 anos. Juntamente com as famílias vieram os negros africanos que, certamente, trouxeram esses ritmos. É uma música tipicamente amapaense, o
marabaixo. O Capiberibe deu ênfase a isso.

Lembra a poesia tropicalista, a poesia marginal …
É uma coisa que eu sinto no meu trabalho. O próprio Jorge Mautner ouviu
Uma Odisséia nos Trópicos. Tem um verso que digo assim: “Chico Science, ao
som dos maracatus, segura no céu o porta-estandarte. / Jorge Mautner, de
guarda-chuva, lendo Nietzsche, dança o zouk-love. / Chega de saudade! Você
me dá sorte!”. Sou compositor e tenho canções em que sinto que há um diálogo com o tropicalismo. Sinto a presença dessa intrépida trupe da tropicália.
Qual foi seu primeiro trabalho de produção cultural?
Meu pai era garimpeiro e, do Amapá, ele se mudou para o oeste do Pará,
um lugar chamado Itaituba, uma cidade violentíssima que era o centro dos
garimpos. E eu morei em garimpo. A gente lia Hamlet, de Shakespeare, para os
garimpeiros à luz de lamparina. Lá eu comecei a me movimentar na música.
Era estudante e lançamos na nossa escola um jornalzinho chamado A Rosa.
Eu e meu irmão fomos expulsos da escola porque o jornal questionava. Eles
não nos deixavam usar cabelo grande e a gente já tinha vindo de Macapá com
essa história da tropicália. Era o ginásio em uma escola de irmãs. Nos artigos
de A Rosa, a gente questionava o que achava extremamente careta. O jornal
foi o meu primeiro trabalho junto a alguns poemas que publiquei. Fiz eventos
em Itaituba. Foram o Baile da Romaria e o Baile da Tropicália. Aconteceram
durante cinco anos. O Baile da Romaria, que acontecia no dia da padroeira
Nossa Senhora de Santana. Levei o Renato Teixeira de São Paulo para Itaituba
por causa da música Romaria. E o Baile da Tropicália, que acontecia em setembro, tinha esse nome por causa da minha paixão pelo movimento.
Fale um pouco sobre o panorama cultural do Amapá.
O Amapá é um estado novo. A cultura é aquela cultura de raiz, que existe desde o começo do mundo (risos). Falo isso porque viajei por aqueles rios.
Aqueles rios são minhas ruas. “Esse rio é minha rua” é um verso do falecido poeta paraense Rui Barata. Trabalhei como assessor de comunicação no
4

Existe uma identidade dos povos da floresta na região Norte?
Existe. Temos uma cultura muito própria. Elas se misturam um pouco por
causa da Amazônia. O marabaixo, por exemplo, se parece com o carimbó do
Pará. O batuque do Amapá se parece com o tambor de crioula do Maranhão.
São coisas que vieram de Angola, do Congo, com os povos que se espalharam
por ali. O Amapá tem quilombos, como as comunidades de Curiaú. Macapá é
banhada pelo rio Amazonas, ali houve a construção de um forte que nem foi
utilizado. E os construtores foram escravos e índios. Quando esses escravos
fugiam, se instalavam em quilombos. O Gilberto Gil, quando foi a Macapá,
visitou o quilombo em Curiaú.
O projeto Navegar Amazônico tem uma peculiaridade: o encontro de
artistas de diversas regiões brasileiras com as manifestações locais do
Amapá. Como surgiu a idéia?
O projeto Navegar Amazônico nasceu no governo Capiberibe. Era um barco
que tinha um laboratório multimídia com dez computadores. O Beto Lacerda
era uma pessoa de lá, nascida lá, que já possuía o conhecimento da informática. Nós levávamos essa tecnologia para os lugares mais distantes de Macapá.
Era chegar e abrir o barco para a comunidade. Com aquelas máquinas, eles
ficavam impressionados, parecia uma espaçonave. A gente procurava o que
5
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havia em cada lugar e identificamos manifestações culturais incríveis. Em
Abaetetuba, em uma área do meio da floresta, o barco quase não conseguiu
entrar, porque o rio era estreito. Ali existe uma comunidade quilombola remanescente de escravos, que é Tauerá-Açu, e vimos uma apresentação de boi
bumbá na qual as pessoas se fantasiavam com palhas de palmeiras. Tinha
uma figura que me chamou muito a atenção, uma atriz negra que interpretava uma personagem do boi bumbá. Dancei com ela à vontade. O Navegar
Amazônico tinha uma função fantástica de identificar essas comunidades
como Pontos de Cultura. Inclusive Taueraçu foi identificada como ponto no
programa do Ministério da Cultura.

nossa vocação somos povos da floresta e é difícil a gente sair dali. A idéia dos
Pontos de Cultura é uma revolução, só que é um processo lento.

Esse é um caminho para uma política cultural dessa região?
Esse intercâmbio?
É o grande caminho. Até me emociono, porque agora a gente perdeu o
Navegar Amazônico.
Outras iniciativas semelhantes podem ser criadas?
A proposta é essa. Meu blog Navegando na Vanguarda [http://navegandonavanguarda.blogspot.com] surgiu por isso, mas eu não tenho um barco. Faço o
encontro onde dá para fazer. Mas nunca mais houve nada do Navegar Amazônico no Amapá.
O que é fazer produção cultural na Amazônia?
É apaixonante. A gente se surpreende porque são pessoas leigas, mas a cultura está em todo lugar. A minha preocupação é exatamente nosso isolamento. Porque a Amazônia é muito grande, um continente. Quando o Gilberto
Gil esteve lá, eu o entrevistei e disse para ele o seguinte: “Todos os grandes
acontecimentos culturais no Brasil foram concentrados no eixo Rio-São Paulo. Na Amazônia, pela distância e pelo isolamento, não tivemos nenhum movimento cultural. A bossa nova nasceu aqui, a tropicália também. Caetano e
Gil vieram da Bahia, o Torquato Neto, lá do Piauí, mas a coisa aconteceu entre
Rio e São Paulo. Já a Amazônia tem essa paixão pelo chão. Nós somos todos
índios. Quando você tira um índio do lugar, ele se acaba, morre, desaparece”.
Perguntei para o Gil o que o governo Lula, com essa política de mudanças,
faria para quebrar esse isolamento. Como ministro, ele foi buscar os exemplos
que nós temos conhecimento. Thiago de Melo, no Amazonas, João Donato, no
Acre, e uma porção de grandes artistas no Pará. Mas nada disso aconteceu
para identificar a nossa cultura amazônica. Temos essa grande barreira. Pela
6

Mas você avalia que há um isolamento na geração e também no consumo de cultura? Há como olhar para fora da Amazônia e ao mesmo
tempo fomentar a cultura própria da região?
Existe uma cultura própria. A música do Amapá é muito forte, por exemplo.
Nós temos grandes compositores atuais que certamente não chegam aqui. Eu
mesmo, particularmente, tenho travado algumas brigas lá com os tradicionais.
Até porque a minha escola é a tropicália, que absorveu Beatles, maracatu, tudo.
O grande barato é essa troca, que era a proposta do Navegar Amazônico.
Como era o dia dentro do barco do Navegar Amazônico?
Atravessar rios agitados, estar no meio da floresta ouvindo canto de pássaros, vendo peixes e vendo as coisas mais incríveis da origem do mundo.
Saindo de Macapá, para chegar em Afuá, que é uma cidadezinha paraense do
arquipélago marajoara, são quatro horas. O nosso barco era grande, mas mesmo assim muito agitado. Jorge Bodanzki , Márcia Bodanzki e Jorge Mautner
sentiram. Acho o Mautner mais caboclo do que muita gente que há lá, porque
é acostumado a isso. É guerreiro e guerrilheiro. Mas outras pessoas ficavam
muito assustadas e achavam as viagens perigosas. Eu estava tão acostumado
que para mim era uma grande aventura. O encontro com essas figuras, com
essas comunidades, é impressionante, emocionante. Chegava um barco, um
trapichezinho, e as pessoas todas iam para a beira do cais. Tem um documentário em que Jorge Bodanzki convida duas nativas de uma localidade e entrega
uma câmera para elas: “Gostaríamos que vocês apresentassem o lugar para a
gente”. Por trás, a nossa equipe, fazendo essa cobertura. E elas com direito de
dizer o que quisessem. Elas diziam com a maior naturalidade: “Derrubaram
árvore. A gente não gosta do que estão fazendo”. Eram as madeireiras por lá. E
para o mundo saber disso, só com um projeto desse. Criei um quadro dentro
do site do Navegar Amazônico que eu chamava de Diário de Bordo. Eu dizia
que era o Pero Vaz de Caminha do Navegar Amazônico. Fomos em outros lugares, como no Bailique, onde o Amazonas se encontra com o mar e nasce o
fenômeno da pororoca, que é espetacular. Bailique também é um arquipélago.
Lá foi construída uma escola-bosque, com ensino ambiental. É natural as pessoas saírem da área rural para as cidades, um problema que acontece no mundo todo. A construção dessa escola teve um efeito contrário. As pessoas que
já estavam em Macapá, estudando e provocando problemas sociais – porque
7
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sair da floresta para ir para a cidade é uma encrenca –, começaram a retornar.
A escola dava condição para isso.

versidade, por uma preocupação cultural. Fiz o lançamento da revista Vanguarda lá dentro uma vez. E tem também a questão musical. O Amapá tem
uma música que é brega e já chegou aqui. Ela é representativa, mas não é de
qualidade. E isso está no meio dos estudantes. Tenho essa preocupação com
os shows por isso.

Os artistas continuam indo para lá ou o isolamento aumentou novamente?
Está havendo uma cena que permita que shows e filmes cheguem por lá?
Está havendo sim, embora tenha mudado muito. O governo anterior foi muito
mais presente. Essa troca era incrível. Naná Vasconcelos, um gênio da percussão
pernambucana, foi lá. Ele se impressionava com a percussão de caixas de marabaixo e tambores de batuque. Naná chegava para dar uma oficina e havia troca.
Outro projeto também da época foi o Ponte Entre Povos, que publicou três CDs
e um livro. A compositora e instrumentista Marlui Miranda foi chamada para coordenar esse projeto, que misturou a música indígena – ela fez várias pesquisas e
oficinas – com uma orquestra de câmara de São Paulo e músicos da Escola de Música Valkíria Lima, de Macapá. Por coincidência, o Rudá Duprat, filho do Rogério
Duprat, grande arranjador da tropicália, fez os arranjos do projeto. Saiu no Jornal
Nacional ele regendo a orquestra no Sesc Pompéia, deitado em uma rede. Era um
revezamento da tropicália, do modernismo, do Oswald de Andrade, do Mário de
Andrade. A nossa odisséia vem por ai (risos).
Você conseguiu patrocínio para continuar o projeto? Virou o
Vanguarda Cultural?
Consegui, mas é uma barra. Começou como jornal e agora é uma revista.
Quando Capiberibe terminou o governo, eu fiquei desempregado e criei a revista Vanguarda Cultural. Isso foi em 2003. Nós distribuímos o primeiro número
dela por completo. Entrevistamos o Lô Borges, que esteve em Macapá. Lancei
em maio de 2003, porém só publiquei 13 edições. Eu me lembro da história do
Pif Paf, do Millôr Fernandes, que eu lia, assim como lia O Pasquim. Quem faz o
Vanguarda são todos artistas. É escritor, é poeta, é cineasta, que fazem voluntariamente, gratuitamente. Não tem como pagar esse pessoal. E quando eles
fazem um trabalho, eu divulgo. Faço a revista com doações, e com o dinheiro
de shows que produzo. Virei cantor também, vem dando certo. Faço eventos,
como o Tropicália na Linha do Equador, e coloco músicas minhas junto com as
músicas da tropicália. Minha mulher é atriz e participa com performances,
recitando Torquato Neto.
No Amapá, há dois teatros, três salas de cinema e a universidade. Há poder transformador nesses lugares? A universidade tem sido uma força?
Está mexendo muito com o lugar, mas tenho sido muito crítico com a uni8

O tecnobrega ganhou força no Sudeste, ao mesmo tempo em que o marabaixo não existe aqui. Como fazer o marabaixo ultrapassar fronteiras e incorporar linguagens?
Tem compositor lá que teve essa preocupação de estilizar o marabaixo.
Tem um grupo chamado Senzalas com um trabalho interessante de pesquisa. Se você ouvir o Senzalas, vai ver uma diferença, ou uma evolução,
da música tradicional para aquela coisa que o Chico Science fez e que a
própria tropicália fez. Eles acabaram chegando em alguns lugares, incentivados pelo governo que tinha essa preocupação também. Chegaram a se
apresentar na Alemanha. Tem um poeta paraense que foi morar no Amapá, chamado Joãozinho Gomes, que é uma figura fantástica. O Zeca Baleiro gravou agora uma obra do Joãozinho. Só que eu acho que é um trabalho
mais aprimorado, não tem um apelo popular. Então se esbarra na chamada música “fácil-de-vender”. As grandes mídias do Brasil se prendem ao
produto fácil. Por isso, dentro da universidade, as pessoas estão ouvindo
o brega. Eu sei disso e também sei fazer. Agora vou fazer o lado B da tropicália. “B” no sentido de brega. São músicas de Odair José, Fernando Mendes, Peninha. Eu digo: “Vocês acham que isso aqui está muito vanguarda?
Então tomem!”. Fiz só um aperitivo e já vi que o negócio vai estourar. Esse
show vai me dar uma garantia melhor para a próxima edição (risos).
E a poesia do Amapá?
A poesia no Amapá existe há tempos, mas começa a pulsar para valer agora. Temos alguns poetas, e que não são só da escrita. A Lulih Rojanski lançou
um livro agora, Abilash – conto da Amazônia. É um conto amazônico, mas é um
poema. Ela se inspirou naquela criança de três meses que foi encontrada no
tsunami, e que várias famílias quiseram adotar mas depois os pais apareceram. E os pais batizaram o filho de Abilache. A poesia do Amapá está muito
nas canções. Nós não somos músicos mas encontramos músicos que conseguiram ver melodia nas letras que escrevemos. Eu tenho uma canção que ganhou festival em São Paulo, em Minas Gerais e Goiás. É a Valsa de Ciranda, uma
canção que eu fiz para minha filha, que está morando em Londres.
9
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Como é a letra?
“Um anjo de Deus quando dança / A valsa O Danúbio Azul / A ópera de
Maria Callas / A poesia de Florbela Espanca / O canto de Bidu Sayão / Tem
asas de seda o cisne de Clara / Sapatilhas de pólen a leveza de Ana, Ana... /
Voa do poeta a alma insustentável / Do músico, em dissonantes, o coração /
Bela quando baila a Lua mágica / Linda quando o Sol delira de emoção / Um
sorriso de criança ainda / Entre dentes de marfim da África / E papoulas que
se abrem em chamas / Dos lábios suaves e febris da boca / Os olhos – lume
nas manhãs de brumas / Da China, corpo raro de moça-porcelana / Cor de
canela e aroma de cravo das Índias / O sabor, a delícia, o mel do favo / Cabelos
de ventos de Havana... // A graça, toda candura de ninfa / Música de pássaros
da Amazônia // Braços de moinhos de Olinda / Cantigas de carro-de-boi / Facho de luz no olhar de quem sonha / Sambas-de-roda, folia, ciranda / Enredo
de escolas de samba // Riso de estrelas no céu de Goiânia / Sons dos sinos de
Belém // Anjo, sublime de Deus quando dança / E na doce melodia vem / A
girar Ciranda, que a vida anima / Encanta a sonoridade da rima // Beijo de
colibri / Topaza pella da serra / Flor do Grão-Pará / Pétalas do meu bem querer”. Topaza pella da serra é um beija-flor raro que foi descoberto pelo cientista
Augusto Ruschi. O habitat natural dele é a Serra do Navio. Falo do Topaza pella
beijando a flor do Grão-Pará porque a minha filha nasceu em Belém. A Flor de
Grão-Pará é uma canção do falecido Chico Senna. Uma canção que fez para
Belém. Um beijando o outro, uma canção (risos). Mas o meu grande poema é
Uma Odisséia nos Trópicos.

outro sonho. / O sonho do Equinócio. / Turistas, cientistas, artistas, alquimistas, curiosos... / Há um monumento na encruzilhada da vereda tropical!”...

Termina com um trecho dele então...
“Acordei de manhãzinha / Ouvindo uma canção dos Beatles. / Não dormia
na calçada do Central Park em Nova York. / Não vivia o exílio na fria e cinzenta Londres. / Nem passeava de cruzeiro pelo Porto de Liverpool. / Acordei
ouvindo no rádio Sargent Pepper’s, / Longe do horário britânico, em uma rede
preguiçosa entre os trópicos. / Sonhava com os anjos dos anos rebeldes: / Jimi
Hendrix, Joe Cocker, Bob Dylan, Janis Joplin. / Em meio ao peace and love
hippie, um Waiãpi em Woodstock. / Ao acordar com Beatles, pensei: o sonho
não acabou. / E me agasalhei de novo sob o cobertor. / Na linha imaginária do
equador, / A ninar o curumim Lucy in the sky with diamonds. / É setembro,
23, quando o dia e a noite são iguais. / Caiu o muro, abriu-se a cortina de ferro... / Mas Guevara permanece vivo entre nós. / É proibido proibir calara para
sempre os generais / E o espetáculo do Sol com a Terra pode assim ser visto. /
Me põe em cada olho uma gota de colírio / Que a hora é de acordar para um
10

Esse poema é seu ideal artístico...
Meu maior sonho é fazer desse poema um livro. Minha idéia é ter o Elifas
Andreato como ilustrador. Esse poema é uma viagem, e o Elifas, por ter sido o
cara das capas dos grandes discos, ia fazer uma nova tropicália. Com certeza.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/13/aroldo-pedrosa/
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“Da mesma forma que se
trabalha um poema, você
trabalha uma produção, como
o CEP 20000. São estratégias
do processo criativo.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 18 de abril de 2010, em São Paulo.
2

Ricardo de Carvalho Duarte, o Chacal, é uma das referências da poesia
marginal brasileira. Nascido em 1951, publicou seu primeiro livro de poesia, Muito Prazer, aos 20 anos. Envolvido com a contracultura, o rock and
roll e a poesia beat, Chacal considera ter sido uma epifania a sua leitura
de Oswald de Andrade. “Eu falei: ‘Cara, isso pode ser poesia?’ Essa coisa
sintética, bem humorada?”
Na década de 70, também foi integrante do grupo Nuvem Cigana, com
Charles Peixoto, Bernardo Vilhena e outros artistas da poesia contemporânea.
Chacal também é produtor cultural. Aliás, afirma que não vê “tanta diferença
entre a poesia e a produção cultural”. “Da mesma forma que você trabalha um
poema, escolhe uma palavra, corta um verso e faz um poema ficar em pé, você
precisa trabalhar uma produção, pensar em um elenco, pensar as formas de
produzir, de divulgar.”
Criou, nos anos 90, o Centro de Experimentação Poética (CEP 20000) com a
colaboração do também curador Guilherme Zarvos. É um “grande hangar de
visionários”. Para Chacal, as feiras e bienais estão muito focadas no mercado
editorial. “Acho uma coisa até meio nociva, porque a literatura passa a valer
diante do que ela vende.” Em 2002, aproveitou o mote de seus 50 anos para
publicar A Vida É Curta pra Ser Pequena.
A poesia brasileira historicamente nunca teve suporte de grandes editoras. Você faz parte de uma geração que precisou chutar a porta para
produzir. Como foi isso?
Tive sorte de viver em um período, em um contexto histórico que era propício ao “do it yourself”. Os movimentos hippie, de contracultura, do rock, a
negação de uma série de valores, permitiam viver isso no final dos anos 60.
Como eu estava imerso nesse caldo cultural, não foi uma coisa tão difícil.
Existiam os modelos alternativos da contracultura, então eu segui mais ou
menos esse caminho. Com 16, 17 anos, eu estava vivendo Beatles, Rolling
Stones, Jimi Hendrix, todo aquele estouro pop, Godard, novas experiências
e experimentações. Fora isso, tinha toda a poesia beat, os manifestos contra
a guerra no Vietnã, a ditadura no Brasil e o movimento estudantil. Era muita
informação diariamente. Tinham os ácidos lisérgicos e tudo mais. Para o lado
bom e para o lado ruim também. E eu tinha uma necessidade quase física e
vital de dialogar com o mundo naquele período, senão eu ia implodir diante
daquela avassaladora quantidade de informações. Diferente de hoje, quando
somos invadidos toda hora por uma série de informações desnecessárias, sem
critérios. Naquele período não, a informação estética era muito forte. Você via
3
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um filme do Godard, do Glauber e não saía o mesmo, saía diferente. Isso tudo
não podia ser absorvido sem dialogar com a informação.
A poesia veio para a minha vida por meio de Oswald de Andrade, que foi
para mim um grande facilitador da expressão poética. Veio também com o
tropicalismo, onde se mistura com o Oswald em O Rei da Vela, encenado por Zé
Celso Martinez, e também com as letras de música. Eu percebi que aquela era
a forma com a qual eu podia dialogar criativa e artisticamente com o mundo.
Eu já gostava de ler Monteiro Lobato, contos de fada, aquela literatura junkie
de Carlos Castaneda, Hermann Hesse, um pouco depois o Guimarães Rosa.
Então já tinha esse prazer da leitura. Daí para escrever poesia foi um passo.
Como eu estava imerso nesse caldo da cultura, daquele “do it yourself”, não foi
difícil fazer o livro em mimeógrafo.

morada?”. Totalmente diferente da concepção de poesia que você aprende na
escola, dos parnasianos, dos clássicos. Então juntei a fome com a vontade de
comer. Juntei o meu desejo e prazer em escrever com uma forma que me interessava: sintética, experimental, cinematográfica. Aí eu comecei a escrever
muito próximo do Oswald. Ia anotando em cadernos, manuscritos, às vezes
com um desenhozinho. Caneta Pilot colorida fazia parte do universo psicodélico da época. Colagem e desenhos a Pilot. Aí fui mostrando para os amigos que
frequentavam minha casa, eu morava com Guilherme Mandaro, que na época
era professor de história em curso pré-vestibular. E os amigos liam aquilo e
achavam bacana, perguntavam por que eu não publicava. Mas eu achava um
bicho de sete cabeças esse negócio de publicar, não sabia como era, se tinha
que procurar uma editora. Lembrando que a gente estava em uma ditadura,
isso foi em 1970, então não havia estímulo para você sair daquele mundo sexo,
drogas e rock and roll, da psicodelia. Ou era doido ou era careta. Aí o Guilherme
Mandaro sugeriu que a gente fizesse um livro em mimeógrafo. Ele já tinha a
manha de rodar prova e de rodar panfleto em mimeógrafo para o movimento estudantil. Fizemos uma tiragem de 100 cópias e distribuímos. Tem uma
mudança aí que eu acho que é radical, de paradigma – não havia interesse
nosso em uma literatura perene e nem em um livro perene. Não tínhamos necessidade disso. Para a gente era curtição. Escrever, ler, a vida era uma grande
curtição. Isso nos ajudou a ousar e a experimentar as coisas. Até hoje, eu acho
essa coisa da posteridade uma invenção. Não tem a ver com arte isso.

Como era o ambiente poético nos anos 70?
Naquele período teve meu grupo formador, com quem eu comecei, que foi
o Charles Peixoto e o Guilherme Mandaro [integrantes do grupo marginal Nuvem
Cigana]. Era uma turma da escola de comunicação que vivia se drogando, escrevendo poesia, ouvindo rock e consumindo essa contracultura. A poesia era,
nesse período, pelo menos para o nosso entendimento, uma coisa que estava
ligada à música. Ou seja, era tropicalismo, um pouco a bossa nova e, principalmente, o rock. O ambiente poético daquele período estava dividido entre
a poesia concreta e a poesia engajada do Centro Popular de Cultura (CPC),
da União Nacional dos Estudantes (UNE). Não era uma coisa muito atrativa
para a gente. Fomos por esse lado mais intuitivo, não tinha ninguém de letras,
eram todos de comunicação, história e filosofia. Queríamos ser cantores de
rock, ou pelo menos de iê-iê-iê, porque eram nossos grandes mitos – o palco, aquela aparelhagem, milhares de pessoas na plateia. Até hoje acho isso
interessante. Eram os nossos modelos, porque modelo de poeta a gente não
tinha. Isso que foi uma dificuldade, como fazer aquela poesia do jeito que a
gente queria fazer e como afirmar aquilo como poesia mesmo, em livro, em
texto. As referências do modernismo eram vagas. Nós éramos classe média de
Copacabana, não tinha essa coisa de letras e nem de intelectualidade. Eram
sexo, drogas e rock and roll.
O início de fato, concreto, foi quando no meio dessa contracultura caiu nas
minhas mãos, por meio do Charles Peixoto, companheiro desse início de poesia, um livrinho do Oswald de Andrade, da editora Agir. Era uma coletânea
feita pelo Haroldo de Campos. Aquilo foi como a Virgem de Lourdes, foi uma
epifania. Eu falei: “Cara, isso pode ser poesia? Essa coisa sintética, bem hu4

Naquele momento a poesia era uma coisa que se podia fazer de forma barata e independente. Agora, 40 anos depois, você produz eventos
que o obrigam a ter uma estrutura maior. Como é a diferença de agilidade e de independência?
O problema é que antigamente eu morava com os meus pais e atualmente
preciso pagar o aluguel. Sabe por que a tartaruga anda devagar? Porque ela
não tem que correr atrás do aluguel, ela já vem com a casinha dela nas costas
(risos). Isso é que torna difícil a produção cultural, porque você vai assumindo
o compromisso de ter que pagar uma estrutura. Eu não tenho uma casinha
nas costas, mas também não sei se é preciso viver na Gávea. Mas é isso, a gente
vai pagando contador e é sempre uma coisa a mais que aparece no orçamento
mensal e aí você vai ter que crescer para pagar. E não é que eu não goste de
trabalhar, muito embora alguns achem isso, e eu de vez em quando ache também. Mas o que acontece é que o trabalho passa a ser uma coisa desagradável.
Por mais que eu vá fazer oficinas no Sesc, fazer palestras, não é uma coisa que
5
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me dá tesão como era fazer um livrinho em mimeógrafo, chegar distribuindo,
chegar no palco e falar um poema. Tudo isso me dava mais tesão porque era
uma coisa mais vital.

e meia, que fique entre o happy hour e o jantar. Não vê a cultura como uma
coisa mais ampla. O CEP desde o início foi isso, começava às 21 horas e ia
até uma da manhã. Todo mundo fumava, bebia, beijava, namorava e era
uma coisa cultural mesmo, da rapaziada. Eles iam ali para se divertir, viver, conviver, sofrer, chorar, se apresentar, se expressar, tudo. A instituição
não pode com tamanha felicidade, com tamanha vitalidade. Ainda conseguimos manter isso por oito anos em um espaço da prefeitura e com o
dinheiro da prefeitura. Mas aí tem essa tensão, tem o lado político. Exige
um jogo de cintura terrível, você tem que lidar com uma instituição que te
breca e uma galera que quer chutar o balde. O Guilherme Zarvos, que começou o CEP comigo, chutou o balde. Não aceitava determinadas injunções. Eu, falando a verdade, vivia do CEP, era o meu ganha pão, eu tinha
que pagar as minhas contas, então não podia fazer isso. Por outro lado,
eu achava que era importante manter o CEP funcionando. Mesmo que ele
funcionasse apenas por uma hora, era o espaço que tinha para galera se
encontrar, falar de poesia, tocar. É preferível manter o CEP funcionando
assim do que não fazer. Agora, é inegável que eu tinha a questão financeira. Eu tenho que viver de algum jeito. De certa forma, era uma maneira
honesta e confortável.

Você virou produtor por necessidade, porque é ser poeta que te dá prazer, certo? Fale sobre o CEP 20000...
Adoro fazer o CEP 20000, adorava fazer o Artimanhas também. É uma mistura de prazer e de necessidade. O CEP é o Centro de Experimentação Poética,
que eu faço há 20 anos no Rio de Janeiro. É um encontro mensal com o apoio
da prefeitura. É um grande sarau, tem poesia, música, dança, vídeo. Da forma
sempre informal que a gente encaminhou o CEP, ele virou um grande sucesso,
principalmente entre os jovens. Porque além das bandas que eles gostavam,
tinham poesia, poetas, coisas estranhas para eles, duos de violão, música flamenca. Esse é mais ou menos o CEP. Eu não vejo tanta diferença entre poesia e produção. Da mesma forma que você trabalha um poema, escolhe uma
palavra, corta um verso e faz um poema ficar em pé, você precisa trabalhar
uma produção, pensar em um elenco, pensar as formas de produzir, de divulgar. Tudo isso são articulações, são estratégias que eu acho que fazem parte
do mesmo processo criativo, racional. Eu tenho essa impressão. Eu falo isso
porque da mesma forma que me dá prazer botar um poema em pé, me dá
prazer botar um CEP em pé, um espetáculo em pé. Eu trabalhei uma época,
foi meu highlife em produção, com uma companhia de cigarros. Fiz um evento
chamado Free Zone, que rodou um pouco pelo sul do país, Rio, São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre. Eu lembro que eu montava o elenco e achava aquela
composição de nomes e de pessoas um poema. Pensando já como seria aquele encontro no palco e aquelas linguagens diferentes. Era a minha função de
curador. Quando a Souza Cruz bancava, a gente podia escolher os nomes. É
uma forma de arte, acho que o curador é um artista. Produtor tem aquele lado
executivo, mas tem também o idealizador, que é na verdade o meu papel. Mas
respondendo à sua questão, acho que a produção poética se aproxima muito
da produção em si.
Desde o Artimanhas, aquele grande evento de leitura de poesia que
acontecia nos anos 70, existia essa união sua entre trabalho e festa. O
CEP 20000 nos últimos anos sofreu restrições de espaço, perdeu um
pouco desse espaço celebratório. Como você vê isso?
Isso aí é o lado político da coisa. É preciso atender a desejos contraditórios.
A instituição quer aquela coisa burocrática, quer um espetáculo de uma hora
6

O poder público tem obrigações institucionais e o privado, que poderia oferecer mais liberdade, não se interessa por poesia. Como poderia
existir uma política que não fosse cerceadora do convívio e da criação?
Na poesia é difícil. Você tem que mexer na educação, você tem que criar
uma base no aluno, um interesse pela palavra sem o “tantã” por trás, sem
ter a batucada ou a guitarra. Mas isso você tem que trabalhar na base.
Hoje em dia, a coisa é muito imediatista. E música mexe com outros instintos, mas talvez não seja uma coisa de tanta reflexão. A palavra permite
mais reflexão. Isso não é também interessante ao sistema. Nessa área da
poesia, o trabalho é muito mais embaixo. Você teria que ter uma educação artística na escola que permitisse gerar um público. Porque as empresas privadas respondem muito ao público, à demanda do público que vai
comprar o produto dela. Se não há essa demanda, as empresas privadas
não se interessam por poesia. E os órgãos públicos permitem mais à medida que ela tem público. O poder público, isso já é de muito tempo, não é
afeito a experimentações. A própria Lei Rouanet apoia quem não precisa
de apoio – basicamente os artistas famosos, pois tem o retorninho da
marquinha das empresas ali.
7
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Como idealizador, você tem que colocar uma tensão necessária nos
participantes e no público para que o sarau do CEP aconteça. Qual é a
tensão correta?
É difícil explicar com palavras isso. Tem uma coisa de energia, de não ir
contra, você tem que ir a favor da fluência do espetáculo. Se um cara se levanta, diz que aquilo é uma panelinha e recita um poema quilométrico, você não
vai mandar o cara embora. É preciso saber lidar com isso. O CEP era muito fio
desencapado, só que a gente tinha um cordão de proteção ali, que eu chamo
de energia. E, na verdade, eu acho que é a curadoria. Eu não acredito nessa
coisa de democracia, que tem que ser aberto. Tudo tem um recorte, não é?
Você gosta mais de umas coisas, menos de outras. Só não dá para ser radical e
virar uma panelinha. Mas as pessoas que vão ao CEP já sabem mais ou menos
o que elas vão encontrar. Um poetastro sonetista não vai lá, porque sabe que
não é a minha onda, já sabe que o CEP não é isso. Não é uma coisa fechada,
mas também não é um sarau aberto. Porque hoje em dia as pessoas acham
que se chamar de sarau tem que ser aberto. Mas isso é um perigo porque as
pessoas só vão ao sarau para poder falar, porque elas têm necessidade de falar, mas não vão para escutar os poemas e menos ainda para se relacionar.
Coisa que no CEP é primordial. Sempre foi um lugar de relacionamento, de
encontro. A poesia é quase como uma consequência disso, e eu vejo pouco
disso hoje. Você dispersa a energia se põe vários tipos de discurso. Eu não
acho que isso seja interessante, embora não queira ser fechado.

planetária. É uma coisa que me incomoda na poesia, essa formalidade, essa
coisa superior, da elite. Temos que brigar com isso a cada verso que a gente
faz. Tem um trecho do Manoel de Barros, em O Livro das Ignorãças, que eu adoro: “Encoste um cago no solene. E no sublime um pênis sujo”.

Você já esteve em eventos poéticos mundo afora? Fala um pouco sobre
o que já viu e participou...
Eu vi um festival internacional de poesia em Londres, em 1973, que tinha
poetas do mundo inteiro falando poesia. O Allen Ginsberg era um dos poetas
convidados. Cheguei lá e era um teatro imenso, quase dois mil lugares, lotado. Eu já achei aquilo incrível, o público para poesia. Comecei a pensar que
podia ser uma fonte de renda fazer um espetáculo de poesia, não só vender
os livros. Só fazendo um adendo, o que me deu gás para ser poeta esse tempo
todo foi que eu sempre achei que tinha que viver de poesia. Desde o início era
fazer o livro para vender o livro, fazer performance para vender a performance. Mas, voltando a esse festival, como eu falava mal inglês, ainda mais poesia,
que é difícil de entender quando é falada, fiquei mais prestando atenção na
performance. Aí vinha o poeta africano, negão, e declamava, vinha um poeta
russo, um loiro, e declamava. Mas era tudo igual, aquela coisa formal, como
se a poesia exigisse aquele tipo de formalidade, como se fosse uma linguagem

Qual sua opinião sobre as perspectivas e os caminhos do mercado cultural. Das bienais, do mercado editorial?
Infelizmente, está quase tudo atrelado ao mercado, a cultura no Brasil ficou
atrelada ao mercado. As bienais são as feiras das editoras, ligadas à mídia. Eles
colocam aquilo como sendo o máximo e enchem as bienais com um monte de
gente que não sabe o que estão fazendo. Você faz um lançamento, mas ninguém vê nada. Eu acho uma coisa até meio nociva, porque a literatura passa
a valer diante do que ela vende, como o cinema. Hoje em dia, um filme bom
é um filme que tem 200 mil espectadores e vende não sei quantas mil cópias.
Pararam de pensar na linguagem. Eu acho que o Estado, hoje em dia, tem ajudado nessa área literária. Eu, por exemplo, ganhei uma bolsa para publicar um
livro de memórias que devo entregar logo mais. É uma dificuldade fazer um
livro de poesia. As editoras dizem que não vende, então não estimulam o poeta a publicar. Para escrever um livro hoje, o poeta tem que inventar, tem que
tirar da manga um estímulo. O meu último livro, antes das obras completas

Mas o Ginsberg quebrou isso?
Sim. Entraram os poetas de países de primeiro a terceiro mundo, todos
com a mesma formalidade, e então chamaram o Allen Ginsberg. Entra o cara
de macacão jeans, uma barba desgrenhada, perna engessada, muletas, e começou a vociferar. Acho que devia ser um trecho do Uivo para Carl Solomon.
Ele dava gargalhadas. Depois tirou uma sanfona da bolsa e começou a marcar, leu um blues, entoou cânticos. E eu pensei “é isso aí que eu quero, se um
dia eu tiver que falar poesia vai ser com essa dicção”. Acho que está próxima
do rock and roll. Isso me marcou. Foi a minha epifania na área de poesia falada, na área da performance poética. Dois anos depois, nós começamos as
Artimanhas da Nuvem Cigana, no Rio. A Nuvem Cigana era um grupo muito
presente da poesia marginal nos anos 70. Era um grupo de jovens cariocas,
basicamente da zona sul, que jogavam futebol, pulavam carnaval, faziam poesia e publicavam uns livros, uns almanaques. A cada publicação a gente fazia
uma Artimanha de lançamento, que terminava em carnaval. Artimanha era o
happening da época, e graças a Deus a gente deu esse nome, não se misturou
com happening, com performance, nada disso.
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lançadas em 2007, foi A Vida É Curta pra Ser Pequena. Eu lancei porque estava
fazendo 50 anos, e pensei “pô, estou fazendo 50 anos, isso é motivo para fazer
um livro, Manuel Bandeira fez um livro”. Então é isso, você tem que inventar
um estímulo porque senão só vai lançar livro de 50 em 50 anos.

imaginava que um dia teria que fazer isso. E tem a estratégia de guerrilha, do
poeta, de ir diretamente ao leitor.

O livro não é um fim, o livro é uma mídia, um meio. Uma coisa é fazer
um livro, outra coisa é fazer ele chegar ao público. A gente sabe que a
poesia não consegue chegar realmente ao público. Como fazer para
que isso aconteça?
Você tem que trabalhar a base. É um trabalho de formiga, não é um trabalho rápido, fácil. É ir nas escolas, trabalhar o aluno. Só que antes de trabalhar
o aluno, você tem que trabalhar o professor, aí a porca torce o rabo, como
diriam os parnasianos. Tenho um projeto de fazer um livro chamado Contatos
Imediatos do Segundo Grau, para alunos do segundo grau. Porque eu acho que a
minha poesia é muito próxima, até por conta da experiência de 20 anos com
o CEP, que tem um público muito jovem e que tem muito aluno de segundo
grau. A minha linguagem é mais simples, não tem uma coisa erudita, requintada. É facilmente assimilável. Eu propus isso porque as editoras vão até as
livrarias, mas depois elas não sabem mexer. O lance delas é fazer o produto
livro e depois vender o produto livro. Elas não sabem vender livro de poesia.
Para esse projeto, eu fui às escolas falar com os alunos, falar os poemas, conversar, brincar com eles. Inclusive, tem uma ideia interessante, que é fazer um
livro que tenha um diálogo com a internet. Porque é aquela coisa, você tem
que ir onde o público-alvo está. Quando o CEP começou, a gente fechava com
uma banda de rock. A garotada ficava no bar bebendo e na plateia ficavam
três ou quatro pessoas vendo também três ou quatro poetas no palco. Quando
começava a banda de rock, a galera do bar entrava, era uma estratégia. Não
adianta você fazer um evento só de poesia para meia dúzia de pessoas. Então
a gente botava uma banda de rock, que não era uma coisa tão diferente assim
dos poetas. Também não era um golpe de marketing, era uma coisa junta, a
banda falava poesia também. Mas depois chegou o tempo em que o pessoal
não gritava mais: “Rock and roll!”. Eles gritavam: “Poesia, poesia”. A banda
tocando e o pessoal pedindo poesia. Habituou o ouvido. Mas essas coisas são
estratégias, é engraçado isso, daria panos para manga. Tem uma estratégia
que é a da indústria cultural. Você tem que fazer um livro e conversar com o
livreiro, com os vendedores, porque eles são a ponte entre o livro e o comprador. Eles têm que saber o que o seu livro está falando. Então é uma coisa esquisita. Há 40 anos, quando eu distribuía livro de mimeógrafo na praia, eu nem
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Chacal, por fim, a vida é curta para ser pequena?
Eu acho, continua sendo. Tem muita coisa para fazer e parece que não vamos dar conta do tempo, de fazer as coisas que a gente quer. A vida é uma só,
a gente vai embora na hora que tiver que ir, também não temos domínio sobre
o tempo. A frase é bonita.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/14/chacal/
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“Um bom preparador
de elenco tem que ser
a sombra. É quase um
agente invisível que vai
fazer o ator percorrer o
caminho dele.”

Seu método de trabalho é circundado por histórias romanceadas, outras vezes nem tanto, mas invariavelmente provocativas: alguém que
vomitou, outro que teve o nariz quebrado, e assim vai. Fátima Toledo
alimenta a própria fama: “Alguns atores da televisão já vêm trabalhar
comigo com medo”, assinala. Mas refuta a ideia de que seu treinamento
seja violento. “Tapas a gente toma diariamente e ninguém percebe. Violência é não olhar para a gente”.
Pioneira na área, Fátima iniciou a preparação de elenco para cinema
no Brasil meio sem querer. Foi quando Hector Babenco a chamou para
ajudá-lo em uma oficina com crianças da Febem, trabalho prévio para a
rodagem do festejado longa Pixote – a lei do mais fraco, em 1981. Ela queria
ser atriz, mas apaixonou-se por um ofício dos bastidores das artes cênicas. Não largou mais.
Foi a partir das mãos dela que alguns dos personagens mais luminosos
do cinema brasileiro tomaram vida: casos do Zé Pequeno, de Cidade de
Deus, e do Capitão Nascimento, de Tropa de Elite. Fátima vai nas vísceras de
seus atores. “É desesperador você entender que pode fazer coisas que socialmente seriam terríveis de fazer”, ela explica, sobre a busca do médico e
do monstro em cada um, base de seu método. Mas a énfant terrible não é de
ferro. Prestes a iniciar na direção, ela admite: “Estou apavorada”.
Como começou sua relação pessoal com as artes, de onde veio?
Desde pequenininha. Sou do Nordeste, de Maceió. Eu ia passar as férias na casa de uma minha tia e ficava brincando de trapézio, me pendurava. E na escola, a minha professora de História, Dona Deise, sempre
dramatizava os fatos históricos que íamos estudar. E eu que dirigia as
cenas. Isso já veio comigo de algum jeito.
E quando foi que você se tornou preparadora de elenco?
Devo isso ao Hector Babenco. Eu trabalhava na Febem, com os garotos, com teatro. Para fazer Pixote, o Hector foi atrás dessas pessoas que
trabalhavam lá. A gente era chamada de monitor dos meninos. E ele pegou várias pessoas e deu para cada uma de nós um grupinho. Depois de
15 dias, ele foi olhar o resultado do trabalho e me escolheu. Aí eu falei: “O
que eu vou fazer nesse filme?”. E ele disse “Você vai fazer coach, preparar
essa moçada para fazer o filme”.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Lucas Pretti
no dia 04 de maio de 2010, em São Paulo.
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E como foi fazer Pixote?
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Aterrador! Eu não sabia o que eu estava fazendo ali, como preparação, o Hector que inventou isso na minha vida. Agradeço até hoje, porque amo isso. Eu queria ser atriz e quando eu descobri a preparação, me
apaixonei. Lembro que o Fernando [Ramos da Silva, o personsagem-título
do filme] teve um problema no primeiro dia de filmagem. Nós não trabalhávamos com câmera nos ensaios. Então, no primeiro dia, com aquela
parafernalha de equipamento, fiquei apavorada! O Fernando idem! Ele
emudeceu. O Hector me deu cinco minutos para “trabalhar o garoto” e
voltar. Levei o garoto junto com os outros para uma sala e não lembro
o que eu fiz, porque eu estava em pânico. Era a minha primeira vez no
cinema. Acabou que ele voltou e acabou fazendo. No final, o Hector disse: “Apostei em você e ganhei”. Só que depois do Pixote, fiquei dez anos
sem fazer cinema, porque preparação de atores não existia. Adorei fazer
cinema e me tiraram o doce rapidinho. Depois de dez anos, fiz Brincando
nos campos do senhor , com Babenco. Então eu voltei para o teatro: trabalhando como atriz, dando aula, estudando.

cansada”. E o menino falou: “Eu também”. O momento em que você chega na pessoa, há um encontro. E esse encontro produz um trabalho, um
processo. Esse é o meu método.

O que faz uma boa preparadora?
Um bom preparador tem que ser a sombra. Nós não podemos ser o
centro de nada. É quase um agente invisível que vai fazer o ator percorrer o caminho dele.
E hoje tem mercado ou é restrito a alguns nomes?
Hoje há vários preparadores, já não estou sozinha, o que é maravilhoso. Hoje pelo menos eu tenho com quem discutir, trocar. Tem muita
gente trabalhando com preparação. É comum um filme chamar um preparador, o que não era antigamente. Tenho um estúdio que dá aula de
cinema a quem está interessado, ofereço estágio. Estou formando um
grupo de preparadores dentro do meu método de trabalho.
O que é o seu método?
É uma loucura ( risos) ! É ir até o ator, respeitá-lo e voltar com ele para
o projeto. Quer ver? Vou te falar uma história rápida. Uma amiga minha
era fonoaudióloga e, no primeiro trabalho dela, levaram um menino autista, que já tinham ido a milhões de lugares e não teve resultado. Ela
fez de tudo com o menino: pulou, trouxe brinquedo e nada, nada, nada.
Por ser o primeiro trabalho, ela estava muito motivada para dar certo,
tinha muita garra. E ela não conseguiu. Ela sentou e disse: “Eu estou tão
4

E você já fez muitos filmes. De Pixote a Cidade de Deus, qual o melhor?
Pixote para mim foi muito marcante, não vou esquecer jamais. Quando
via aquelas crianças do elenco, é como se elas ainda tivessem chance.
Elas sonhavam ainda. Lembro que tinha uma cena do Pixote que reflete
muito bem isso, que é quando o garoto fala: “Vou pegar uma prancha e
vou...”. Ele tem o sonho de que vai conseguir surfar. Depois de 21 anos,
quando faço Cidade de Deus, eles não pensam mais que têm chance. Então
esses dois filmes são marcantes. Em Pixote, havia uma esperança. Em Cidade de Deus, parece que as pessoas precisam sobreviver.
Fale de um ator com quem você gosta de trabalhar.
Falo de dois, ok? Wagner Moura e Irandir Santos, com quem trabalhei
agora no Tropa de Elite 2. São dois dispostos a pular no abismo. Atores que
não têm muitas regras, que estão inteiros! Sem medo, sem rede! Acho que
o momento mais bonito da minha vida como preparadora foi no último
dia de ensaio de Tropa de Elite 2, quando ensaiei com essas duas pessoas.
A gente correu um risco terrível com esse filme, porque o Capitão Nascimento virou um arquétipo. Começamos o segundo filme muito imbuídos
do primeiro, com o sucesso, a grandiosidade daquele personagem. Mas
não podíamos ficar contaminados. Aí indiquei o Irandir Santos, que tinha feito comigo Besouro: Nasce um Herói e Quincas (Berro D’Água). E eu me
apaixonei por esse homem porque ali existe alguém de verdade, como o
Wagner. O processo todo foi de um olhando o outro e tudo acontecia e eu
quase não precisei fazer exercício nenhum. Duas pessoas em profundo
movimento dentro daquela história. Coloquei os dois se olhando e fiz as
minhas motivações. Dois titãs, um duelo de gigantes. A gente esquecia
que era um filme. Quando você trabalha e esquece que está fazendo cinema, é maravilhoso.
A relação com diretores, como é?
Antigamente, eles me chamavam e não sabiam exatamente o que eu
fazia. Hoje já há um conhecimento da área, já sabem que em um primeiro
momento é legal que eles não venham assistir ao processo. Caso contrário ainda fica clara a função de ator, diretor e preparador. Não ficam as
5
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pessoas. E o jogo de confiança não acontece, porque aí é uma relação de
papéis. O Fernando Meirelles, em um primeiro momento, em Cidade de
Deus, disse: “Como assim eu não posso assistir esse primeiro momento?”.
E ficou meio bravo. Expliquei que era um momento em que eu e os atores
estávamos criando uma confiança para a gente se abrir. É um momento
até que eu não gravo. São coisas muito pessoais.

tro jeito. Já estou com medo dessa batalha. Hoje, há mais incentivo, mais
filmes acontecendo. A gente já está na fase de ter filmes bons e ruins,
não só o grande filme acontecendo. Hoje a gente tem uma variedade de
filmes, de gêneros, bons ou não. Tem o problema da distribuição, porque
às vezes você faz um filme com tão poucas cópias e fica pouco tempo em
cartaz. Não dá chance de o filme acontecer.

Fisicamente?
É, são exercícios. Não gosto de falar muito. Não tem esse negócio:
“Ah, meu pai foi...”, não quero saber! Não sei quem foi seu pai, não sei
quem não foi. Eu estou trabalhando partida, abandono, encontro. Não
quero saber de quem não tem rosto. Não é memória emotiva. Memória
emotiva é a do espectador. A nossa é sensorial. Em um segundo momento, o diretor entra e cria-se uma parceria maravilhosa. Karim Aïnouz é um parceiro e tanto. Karim entendeu o método e começou a me
dar coisas novas para meu próprio método. Essa troca é sensacional.
Trabalhar com ele foi muito bom, com o Fernando e com o Sérgio Machado também. Eu não estou tomando o espaço do diretor na hora que
eu levanto uma cena. E essas pessoas já entenderam isso. Quem não
entende é que é difícil. Aí dizem: “Ela está dirigindo, não precisa nem
de diretor”. Não é isso. Precisa e muito. Tanto é que eu pretendo dirigir
e estou apavorada! E já fiz 42 filmes.

O que é que fazem os preparadores? Qual a diferença entre preparador de ator e preparador de elenco?
Tem o casting, que é quem escolhe o elenco, e tem o preparador de
ator que é aquele que prepara os atores para viver o universo do filme.
Normalmente, eu preparo o elenco. Antigamente, eu preparava um ator,
como em Central do Brasil, quando foi só o garotinho [Vinícius de Oliveira,
no papel de Josué]. Agora, eu preparo o elenco, porque dá uma unidade.
A gente percebeu isso em Cidade de Deus. O que o preparador faz? Ele
vai dois meses antes e faz parte da pré-produção. Começa um trabalho
diário com os atores das 10h da manhã às 5h da tarde para entrar no
universo do filme. No primeiro momento, descubro quem são as pessoas com quem estou trabalhando, o que que elas têm para me dar. Faço
um diagnóstico pessoal e alguns exercícios. Pergunto: “Essa pessoa está
resistente ao processo? Está entregue? É agressiva?”. Vou fazendo o meu
diagnóstico. Depois, começo as relações do filme e, no terceiro momento, eu faço levantamento de cena. Aí o diretor vem e ajusta dentro da
concepção do filme que ele tem. Preparador aqui é isso. Eu trabalhei no
Medicine Man - aquele filme que o Sean Connery produziu – e lá é diferente. Lá a atriz Lorraine Bracco tinha preparadora, a coach dela. Então
os atores normalmente levam os seus coachs. E eu trabalhei com a coach
dela, eu era a coach dos índios... (risos) Brasil, né?. Mas lá, por exemplo,
já abriu uma porta, quando o John McTiernan era o diretor. Ele percebeu
que eu ensaiava cenas. Então ele começou a pedir isso, começou a entrar
close de índio, o que não tinha antes. Perceberam a interferência dessa
preparação. Lá, a atriz fica com a preparadora vendo tom de texto, esse
tipo de coisa. Aqui no Brasil, tomou outra dimensão. Walter Salles disse
que nunca viu esse nível nosso de preparação em nenhum outro lugar.

Você vai preparar o elenco do seu longa?
Vou. E eu vou chamar um assistente. Eu não vou ter como, porque o diretor tem tantas áreas para ver, para compor. Tem que estar presente em todas
para unificar. E eu não quero deixar nenhuma área sofrer essa ausência.
Agora que você vai ser diretora terá a preocupação com financiamento, produção etc. Como vê a política cultural para o cinema no Brasil?
Estou entrando nesse universo agora. Às vezes dá vontade de não dirigir mais. Tudo é muito difícil, leva tempo. Ainda tem esse problema de
ter que colocar “pessoas de nome” no filme para dar certo. Pelo amor
de Deus, não é isso que faz um filme dar certo. Mas ainda existe isso em
quem financia e patrocina. São empecilhos que me irritam muito. Não
sei trabalhar com um ator que eu não quero, não sei fazer esse tipo de
venda, de troca. E eu sei que vou ter que me preparar. Ou fazer do meu
jeito – e aí não ter muito dinheiro e ter que me virar – ou não fazer de ou6

Mas você acha que faltam “diretores” de atores no Brasil? Falta um
modelo parecido com o do Actors Studio aqui?
Não. Falta uma atenção especial ao ator antes da filmagem. Assim
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como a gente tem a direção de arte que passa um tempo produzindo
para filmar depois, o ator também tem que ter essa atenção para entrar
no universo do filme. Você não está ensinando ele a atuar, não é isso.
Você o prepara para percorrer aquele filme. Tanto é que o John McTiernan começou a assumir isso, ele viu a interferência disso. Você levanta
a cena, mas quem vai mostrar, decidir o que mostrar, é a direção. O que
que ele quer contar? Onde vai estar essa câmera agora? O que ele está
dizendo nesse filme? Você dá a possibilidade para o ator viver algo antes,
ir muito mais seguro e, inclusive, contribuir com o filme.

depoimento como ser humano ou não. Agora, vê-lo, não vejo. Só percebo
à medida que ele vai existindo por meio do trabalho dos atores. Tem momentos em que eu digo: “Ih, gente! O filme chegou!”. Parece uma entidade,
que começa a dizer o que funciona, o que não funciona, quem está indo
bem, quem não está. É impressionante! Eu juro que é isso que acontece.

Você estudou Stanislavski para fazer seu trabalho. Como ele te influenciou?
O Stanislavski trabalha com as máximas: “Se eu estivesse nessa situação” ou “se eu fosse”. Para mim, não: “Eu estou” e “eu sou”. É minha diferença. Para mim, não existe personagem naquele momento – não para
o ator. É claro que tem o personagem que estou percorrendo durante
o filme, estou atrás dele, pelo ator. Mas não faço o ator construir nada
desse personagem, para ele não se cercar. O que eu faço é o ator viver
a situação do filme, sendo ele. Ele é ele. Ator. Dentro daquela situação.
A situação é fictícia, ele não. Então não tem o “se eu fosse”. Existe o “eu
sou” neste momento!
Você também faz casting para cinema?
Só agora a gente está sendo chamado a fazer os testes de casting. Fiz o
casting do Linha de Passe e do Tropa de Elite. E a produção de casting aqui
no Brasil é muito ruim. Você pede uns atores, mandam outros. Não tem
a tradição do casting americano. Meu trabalho fica muito complicado
quando há erro nesta etapa. Mas alguns diretores estão começando a me
chamar na fase de testes, antes da preparação.
Quando você pega a primeira ideia de um filme, provavelmente
antes do roteiro, como é imaginar o que esse ator vai ser?
Eu leio o roteiro, visualizo o filme, mas não sei o que vou fazer. Só
percebo quando levanto as cenas, quando vejo os atores. Aí eu começo a
perceber que às vezes o roteiro tem falha aqui, ali, que eu não tinha percebido na leitura. Quando ele toma vida, eu falo: “Gente, essa cena não
funciona!”. O próprio filme começa a existir a partir da vida que os atores
dão. Antes eu não tenho nada, só um papel escrito. Eu sei se é bom ou
ruim, se eu quero fazer ou não. Sei se ele me dá possibilidade de dar um
8

Como é trabalhar em um filme como Mutum? Trabalhar com a delicadeza...
Do mesmo jeito que você trabalha com a agressividade, procurando
dentro da própria pessoa. Ela tem os opostos: a sombra e a luz. Quem é
Capitão Nascimento? A sombra do Wagner Moura. Tanto vai encontrar a
delicadeza, como o seu oposto. Não tem um personagem, ele não vai copiar o Nascimento, ele vai buscar pelo próprio medo a sua sombra. E em
uma hora dessas eu tenho que estar muito atenta, porque ninguém quer
ver sua sombra. É desesperador você entender que pode fazer coisas que
socialmente seriam terríveis. Mas é possível, depende de onde você está.
Às vezes, existem essas coisas que o pessoal diz que é violência. Para
mim, violência é não olhar para a gente. Sinto que as pessoas estão em
um transe. Basta acontecer um tapinha no treinamento – e um tapa não
é nada diante do que a gente toma diariamente na vida – e aí vira um
troço: “Nossa, é terrível o treinamento dela”. Do mesmo jeito que pode
ocorrer um tapa, pode ocorrer um abraço. Mas o abraço ninguém vê...
Como é trabalhar a mitologia e o arquétipo no ator? Se você trabalha mãe, pai, inconsciente coletivo, tudo isso já está nas pessoas.
O que hoje move uma pessoa?
Medo. Nós estamos na cultura do medo. Você não precisa saber do que
tem medo, mas o medo é presente e muito forte. Está no inconsciente
das pessoas. Então é óbvio que você vai trabalhar com o que é de todos,
só que cada um organiza do seu jeito.
A única arte possível é essa das vísceras?
Para mim, é. Se não, por que que a gente estaria fazendo? O que a gente
quer arquivar e deixar nesses filmes? O nosso histórico, o nosso momento. Se não, vamos fazer cinema para quê? É o meu compromisso. Não
tenho o compromisso da vaidade. Já tive, mas rompi meu ego, as minhas
personagens todas. Óbvio que trabalhei muito nisso. Você se liberta.
Como é preparar criança?
9
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Dentro da criança existe alguém, então não precisa falar com ela como
se fosse retardada. Odeio como falam com criança. Ou então quando fazem aquele jogo: “Se você fizer, ganha um doce”. Até no Tainá o povo dizia: “Nossa, como você é má!”. Eu não sou má. A Eunice Baía [ atriz mirim
que fez a personagem do filme] sabia a hora de trabalhar e de brincar. Às
vezes, eu perguntava se ela queria ir ao banheiro, não queria. Aí, na hora
de rodar, dizia: “Quero ir ao banheiro”. Criança é cruel. A criança sente
as nossas falhas e as manipula. Criança para mim é um ser humanozinho que está lá, não tem esse negócio de “criancinha”. Trato com muito
carinho, mas com seriedade. A única coisa que faço diferente é ajoelhar
na altura dela para falar com ela. Aqueles meninos do Mutum, o que têm
em experiência de vida, de luta, acordam de manhã, pegam uma enxada,
vão para roça. Tem uma vida ali muito mais madura, às vezes, do que eu
mesma. Então não faço diferença: índio, criança, não-ator, ator. Se eu
fizer diferença, eu me perco.
O que você faz quando determinado personagem não avança?
Ah, tem alguns atores que, vou ser sincera, vêm da televisão e já vão
trabalhar comigo com medo. E fica uma coisa meio cool, você dá o exercício e eles fazem. Aí eu falo: “Ah, meu Deus do céu! Lá vem isso de novo!”.
Como se aquilo fosse um joguinho. Acontece muito e é tudo parecido. Eu
falo: “Tem algum problema com você? Você não está curtindo, prefere
não fazer? Por que você está um porre! O que é isso? Vou deixar uma
coisa clara: eu não preciso trabalhar com você. Você quer ou não quer?”.
Vou assim mesmo. Eu lido muito com essa honestidade. Não tenho paciência, idade e nem tempo de ficar fazendo firula. Ultimamente, eu estou
mais rápida. Começa e falo: “Ih, vamos quebrar logo, porque eu não tenho tempo para isso (risos)”.
Quebrar é conversar?
Às vezes, é exercício. Lembro de uma atriz, que eu não vou citar o
nome, que já tinha experiência e os outros não tinham, então quando
a coisa pegava ela brincava, fazia um jogo e saía. Eu disse: “Isso já está
demais!”. Dei um exercício que se chama mesa. Você põe uma pessoa
ali e os outros falam tudo. Como era a atriz incomodando, os meninos
falaram: “Por que você acha que você é atriz? Por que acha que só você
sabe?”. A menina chorou. Às vezes nem percebia o que estava fazendo.
Tem vários tipos de exercício. Fala só em último caso. Normalmente eu
10
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dou exercício e isso vai quebrando.
Você já disse: “Agora, quando fazemos um filme, está claro que não
estamos formando atores”. E o contexto é sobre atores que vêm da
televisão. Como que é isso?
Não estamos formando atores porque estamos trabalhando as pessoas
para o trajeto de um filme. Então, por exemplo, quando terminou Pixote,
pedi ao secretário de Cultura que patrocinasse um trabalho para aquelas
crianças aprenderem a fazer arte. Ter aula de voz, aula de corpo. Nós não
conseguimos esse dinheiro. Isso foi negado na época. Sabiam que eu tinha
preparado o filme, não a pessoa para atuar. Existe uma diferença grande
quando você põe uma criança e depois ela acredita que é ator ou atriz. Pixote
ensinou isso. O ator de televisão às vezes cai de paraquedas ali dentro. Ele
vem, não estudou, não pesquisou tanto, mas tem o carisma. De repente, ele
vira uma celebridade, dá autógrafo. Mas vai esquecer de aprender, porque
já o consideram um ator. E ele não é necessariamente um. Não é porque fez
uma novela que é ator.
O leque de atividades de preparação é grande? Como funciona?
Grande. Uso muito a bioenergética, já fiz inclusive terapia com a bio e ela
dá coragem. Afinal, não desce nenhum espírito na gente. A gente tem que
estar com o pés no chão e atingir o céu. Trabalho com a bio, com a kundalini
[centro de força no yoga]. Isso só de aquecimento, para começar. É um aquecimento emocional-físico, de duas horas e pouco. Muita gente vomita, passa
mal. Esses aquecimentos mexem muito com a pessoa. São meus meus assistentes que fazem esse primeiro momento, depois eu chego.
Como são os exercícios? Descreva para nós.
Simples. São exercícios físicos, emocionais, nos quais você coloca os pés
plantadinhos no chão, flexiona seus joelhos, solta a sua barriga, solta o seu
ânus. Durante os processos de vários exercícios, nessa postura. Aí tem momentos que eu digo: “Se soltem do que vocês quiserem ou de quem quiserem. Eu não preciso saber de quem, cada um sabe”. E eles fazem em uma intensidade maravilhosa. Por exemplo: o Irandir Santos. Tem um exercício que
é mamar, você fica mamando. E o Irandir ou o “antagonista” dele, quando faz
isso, já começa a babar, a cuspir, a criar um ruído estranho, uma sujeira, uma
humanidade. Esses exercícios físicos trazem toda a carga emocional que a
gente precisa.
11
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Como você prepara o humor?
Quincas (Berro D’Água) é uma comédia, porque graças a Deus eu também
faço comédia, não é só no bate-apanha ( risos). O que é o humor senão o
drama feito com seriedade? Charles Chaplin quando come o cadarço do
sapato e é macarrão, é macarrão. No Quincas, eles faziam tudo muito sério.
Dei muito exercício de corda, para criar ritmo. O tempo é diferente, mas a
verdade é a mesma, não muda nada. É só o ritmo. Fazer com seriedade e
não fazer para o outro rir. Fazer como se estivesse fazendo drama. Aqueles
quatro amigos do Quincas são como o exército de Brancaleone, não é?

está incrível!”. E o outro começa a pensar: “Estou péssimo, ele não está
falando comigo”. Ou seja, está desestabilizando para chegar onde quer.
Eu mando o ator para casa por três dias. Eles enlouquecem: “Ela vai me
tirar do filme, tenho certeza que é isso”. Você lida com a vaidade, com o
ego, quebra essas coisas. Traz a pessoa pura para o trabalho.

Fátima, o que faz de um ator um ator?
Compromisso não só com ele, mas com o lugar em que ele vive, com
a sociedade, com o que ele registra, com o que ele arquiva. Alguém que
precisa dar um depoimento através de um filme. Ator, para mim, é aquele que está disposto a rever a própria vida todos os dias.
E as celebridades? Isso é diferente com elas?
Ah, é uma bobagem tão grande. Acho uma pena, porque impede as
pessoas de crescerem. Tem muita gente que hoje vai para a minha escola para fazer um filme e entrar na televisão, não vai para estudar. Não
vai para aprofundar, para pesquisar. A celebridade tornou tudo mais
fácil. Usou uma saia curta na escola, amanhã é atriz. Sabe? É um desrespeito com o profissional, com quem busca, com quem investiga, com
quem trabalha.
Há preconceito com atores de televisão e com atrizes que eram modelos?
Existe. Mas hoje em dia é menos. A gente está vendo tanta modelo que
depois passa para atriz. Não é preconceito. É como eu digo ao ator quando ele vai para o set: “Conquiste o direito de ser essa pessoa, conquiste o
direito de fazer esse filme. Não é porque você está, que o filme já é seu”.
Então, não é preconceito: simplesmente conquiste esse direito.
A provocação surte efeito? Você usa o “não vai conseguir”?
Claro. Tem dias que eu encerro um ensaio assim: “Então tá, gente, se
é isso que vocês têm para me dar, obrigada”. Aí, no outro dia, chego e
está todo mundo diferente! (risos). Quando o Babenco queria provocar
um ator, ele virava para o outro que estava contracenando com aquele
que ele queria provocar, e dizia: “Ótimo, brilhante o que você fez! Você
12

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/12/fatima-toledo/

13

Criador do programa Ensaio, da TV Cultura

Fernando Faro

Fernando Faro

“Quando vejo um
show, fico olhando
a boca, os olhos, a
orelha do artista; aí
pensei em aplicar
isso na televisão.
Foi o que fiz.”

Seu apelido entre os grandes músicos é “Baixo”. É o maior responsável pela
preservação da memória televisiva brasileira. Questionado sobre o rótulo, não
se faz de rogado: “Sim, eu me acho!”. Ele é Fernando Faro, jornalista, produtor
musical e diretor do programa Ensaio, criado em 1969 na finada TV Tupi, depois reposicionado na grade da TV Cultura, onde perdura até hoje.
O Ensaio – um mix de entrevista com performances musicais – se tornou
mítico por seu formato inovador, que valorizava o tom informal, às vezes errante, das conversas com os músicos. Daí o nome do programa. “Comecei a
achar o erro bom, bonito”, diz Faro sobre a ideia de explorar situações como a
apresentação desafinada de um cantor, por exemplo, que no mainstream televisivo seriam naturalmente escondidas na edição. Grande parte desta produção musical já foi digitalizada e relançada em CD, DVD e livro.
Até por essa característica, Fernando Faro ficou marcado pela grande intimidade que estabelecia com seus entrevistados, a despeito das frequentes
dificuldades de borderô – ou falta dele – na produção. Certa vez, tentou convencer Caetano Veloso a aceitar R$ 1 mil por uma participação. Em outra, ainda na TV Tupi, pagou do próprio bolso o táxi para que Théo de Barros pudesse
voltar para casa. Paulinho da Viola, por sua vez, nunca aceitou um centavo.
Mas Faro pagava-lhe o almoço.
Quem é “Baixo”?
Nasci em Aracaju, em Sergipe, naquela Praça Fausto Cardoso, antiga Praça
do Palácio, que eu só conheci depois. Fui pequeno para Laranjeiras, mesmo
estado, onde morava minha família. Rua Direita, número 8. E acho, afinal, que
eu sou um metido (risos). Se eu tivesse que escolher um país para nascer, escolheria o Brasil. E sobre Laranjeiras, local da minha infância, é como o Mário
de Andrade falou de São Paulo: “Comoção da minha vida”.

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Sergio Cohn no dia
19 de maio de 2010, em São Paulo.

Como foi seu começo? Foi no jornalismo, certo?
Fui trabalhar em jornal. Comecei em um jornal comunista aqui de São Paulo. Depois, fui para o jornal A Noite e Jornal de São Paulo. Lá me deram a coluna
de cinema, teatro. Comecei a me interessar pela representação, pelos atores.
Fui depois para a Rádio Cultura, que não tinha nada a ver com o governo do
Estado. E, de lá, fui parar na televisão. Uma noite, fui em uma churrascaria e
quem estava lá era o Demerval Costa Lima, o dono das comunicações de São
Paulo e um pouquinho do Brasil. E ele chamava todos de “figura”. Aí ele chegou na minha mesa: “Ô, figura! Você não quer trabalhar comigo, não?”. Ele,
naquele tempo, era o dono da TV Paulista, da Rádio Nacional. E eu disse: “Pô,
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Costinha, com o maior prazer”. No dia seguinte, fui à direção artística da TV.
O Costinha chegou e disse que eu ia começar no jornal e depois me passaria
para a área artística. Fui. Era o grande jornal da TV Paulista, presidido pelo
jornalista Carlos Rizzini. Também trabalhava lá o Evaldo de Almeida Pinto.
Sete ou oito meses depois, o Costinha perguntou se eu iria permanecer no
jornal. O Rizzini não queria me liberar, mas um dia o Costa Lima chegou e
disse: “Figura, eu quero que você quebre um galho para mim. Tenho um ‘musicalzinho’ de tarde na TV. Queria que você fizesse”. Adivinha com quem era o
musical? Hebe Camargo e a irmã.
Depois disso, fiz coisas assim inesquecíveis. Por exemplo, a cobertura da
caçada por Promessinha e Jorginho, dois bandidos famosos na época. Quando terminava o trabalho no jornal, eu pegava o cinegrafista, cupincha meu, e
ia com ele atrás dessa história. Pouco depois, o Promessinha foi preso. Aliás,
tem uma foto do Nelson Gatto, repórter policial de A Última Hora, segurando o
Promessinha com uma gravata. E ele disse assim: “Deixa comigo que eu dou o
Jorginho para você”. Uma noite cheguei no jornal e me disseram que tinham
prendido o Jorginho. Arrastei um comigo e fomos para a delegacia. Cheguei lá
na polícia, mas não podia entrar com gravador na cela. Dei o microfone para
o Jorge e fiquei com o equipamento de gravação do lado de fora. Perguntei:
“Você matou o japonês? Passou com o carro em cima dele?”. E ele: “É, mas ele
já estava morto. E quase que eu peguei você também”. Aí lembrei que na noite
anterior eu tinha ido na Favela do Vergueiro atrás do Jorge, porque tinha a
possibilidade de encontrá-lo. Lá me mostraram o barraco dele. A luz na frente
estava acesa, atrás também. Bati, bati, chamei por ele. Ninguém respondeu.
Mas ele estava lá.

e fui na Tupi, que ficava ali no bairro do Sumaré. Encontrei o Cassiano e entreguei a carta. Ele falou que não precisava daquilo, disse que o Dionísio Azevedo,
Demerval Costa Lima, José Castellar, o pessoal todo não se cansava de falar de
mim. Então, sugeriu que eu fizesse uma edição do TV de Vanguarda [programa
semanal de adaptações literárias]. Concordei. Era uma segunda-feira e ele queria
para o fim de semana. Lembrei do livro O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que
tem vários romances. Peguei um deles e fiz uma adaptação, que foi ao ar. Dois
meses depois, veio um comunicado do Cassiano pedindo para renovar meu
contrato por dois anos. Eu tinha um contrato experimental de três meses. No
novo contrato com a Tupi, já me propuseram fazer televisão e rádio juntos.

Muita coragem...
É, foi assim. Eu entrevistei o Jorge na delegacia e só tinha microfone para
ele. Eu não tinha. Então, eu fazia a pergunta e ele respondia. Peguei o material e levei para a TV Paulista. Ouvi a gravação que só pegou as respostas
dele e pensei: “Porra, isso dá para usar legal”. Assim começou aquele negócio
de fazer a pergunta sem ninguém ouvir e conseguir as respostas. O início do
Ensaio.
Como é que foi essa transição? Do jornalismo para um programa musical?
Do jornal da TV Paulista, depois de dois anos, cheguei para o Rizzini e disse
que precisava sair, que não aguentava mais aquele caminho. Ele disse assim:
“Vou te dar uma carta. Você leva para o Cassiano Gabus Mendes”. Peguei a carta

Sua relação com a música veio antes do trabalho na rádio e na TV? Você
ouvia muita música?
Não. Minhas lembranças de música são de Laranjeiras, sabe, danças dramáticas, chegança, cultura popular. Tinha um cara chamado Zé Pólo, que era uma
espécie de guarda-costas da família. Ele fazia o papel do padrinho, em uma das
naves da chegança [dança dramática popular no Nordeste]. E era um cara pelo qual
eu tinha muita admiração. Depois, ele me decepcionou muito, porque uma vez
o meu avô me levou para ver uma matança de bois. Lembro que em Laranjeiras
tinha um matadouro atrás do campo de futebol. Meu avô me acordou às 3h da
manhã e me levou. Atravessamos um rio raso de lá, chegamos, e fiquei vendo. Eles
pegavam o boi pelos chifres e amarravam em um mourão. Vinha um cara e dava
uma facada no pescoço. O sangue começava a correr e o boi a mugir. Até morrer.
E um desses caras da facada era o Zé Pólo. Me desiludi. Lembro bem que eu estava vendo, meu avô chegou e disse assim: “Menino, você está chorando? Eu disse:
“Não, vô, é um argueiro”. E ele disse: “Ah, é? Porque homem não chora, viu!”.
Quando você retomou o gosto pela música?
Na TV Tupi. O Cassiano me pediu para fazer um programa no domingo ao
meio-dia, chamado Hora de Bossa. Que era um programa só com o pessoal da
bossa nova: Geraldo Vandré, Alaíde Costa, Pery Ribeiro, Marisa Gata Mansa,
esse pessoal. O negócio da música na minha carreira começou aí.
E o Ensaio? Como nasceu a estética do programa?
A primeira ideia do Ensaio foi para um programa que eu fiz de Natal. Comecei a gravar e os caras estavam arrumando o cenário. Não lembro com quem
era a gravação. Talvez Marcos Valle ou Chico Buarque. Sei que, de repente, comecei a achar o erro bom, bonito. O artista errava e pedia: “Não, não é isso. Eu
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queria dizer isso assim”. Aí repetia. Então, essa repetição é que era novidade.
Às vezes, o cantor falava: “Desafinei, dá para voltar?”. Dava. Eu voltava, mas
ficava o erro.

Como você une entrevista e música? No Ensaio, como você perguntava
para Elis Regina contar a vida dela e depois cantar Dolores Duran?
Ah, eu pego pela música, eu digo: “Essa música minha mãe cantava muito”.
Aí ela começa a cantar. Mas a Elis foi o seguinte, eu fui muito amigo dela. Ela
passou três meses lá em casa, inclusive. Ela, os dois filhos e o César Camargo
Mariano. A Maria Rita era vesga à beça (risos). E Elis eu achava uma mulher
fantástica. Fantástica como amiga, como pessoa, tanto que, quando eu a chamei para fazer o Ensaio, ela disse: “Se você for, eu vou”. Eu a pus no carro e levei
para a TV.

Como isso era recebido?
Tinha uns caras que não gostavam. E tinha outros que achavam uma coisa
assim muito legal. Muitos convidados divergiam, mas eu pensava nesse negócio do erro, no enquadramento, o quadro todo. Quando a gente vai ver um
show, a gente vai e não olha o artista. Não o vê logo. Primeiro, o plano geral
não identifica ninguém. Depois, passei a usar essa coisa mais próxima. Closes,
mãos. Quando estou vendo um show, fico olhando a boca, os olhos, a orelha...
Aí pensei em fazer isso na televisão. E foi o que eu fiz.
E como faz uma boa entrevista? Qual é a mágica? Muitos dos convidados você conheceu desde o começo, outros já eram monstros quando
você foi entrevistar...
Entrevista serve para conhecimento, para a gente conhecer as pessoas, saber do mundo, da alma. Acho muito importante isso. Conhecer a alma, conhecer o mundo por meio das pessoas. Vou contar uma história da Wanda
Sá. Cheguei para ela e perguntei sobre o Edu Lobo. Ela conheceu o Edu em
uma festa. Contou assim para mim: “Ele apareceu e eu disse para uma amiga
minha que iria me casar com aquele cara! E casei, tivemos um filho”. Todo
mundo sabe que eles se separaram depois. Aí, entra a coisa do toque, do tátil.
Na gravação, eu peguei na perna dela e perguntei se tinha doído muito. Ela
disse: “Doeu, Baixo”. E começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas. Essa
coisa tátil aproxima a gente.
O Ensaio foi a concretização dessa relação afetiva, de segurar na mão?
Não é a concretização. O Ensaio é a conversa que eu tenho com eles antes de
chegar nesse momento mais próximo.
É mais fácil entrevistar quem você já conhece ou alguém que você está
descobrindo?
Tanto faz. Vejo o artista como um ser humano. E é isso que eu tenho a intenção de pegar. Do ponto de vista musical, o Ensaio é como se fosse um horizonte. Onde cabem Tonico e Tinoco, Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa diversidade, essa variedade. É assim que eu vejo
a música brasileira.

Não é irônico um programa musical assim nascer dentro da delegacia?
Para mim, a forma foi um achado. O fato de ter sido em uma delegacia
tem um lado negativo que remete aos tempos da ditadura, quando eu
vivi momentos sufocantes. Teve uma vez, na década de 60, que eu estava
fazendo Colagem, na TV Tupi, com o Cassiano Gabus Mendes, Antônio
Abujamra, Lima Duarte e outros. Nesse programa, eu peguei um rato,
pus em uma mesa cercada e fiz com que o rato chegasse ao queijo da
ratoeira. Ele ficava bordejando ali e, no último instante, mordeu o queijo,
a ratoeira baixou e ele ficou estrebuchando, mas não matou. Eu lembro
que um câmera chegou e disse assim: “Baixo, dá para salvar”. Eu disse:
“Mas não passa de um rato”. E o bichinho morreu. Isso deu no jornal.
Naquele tempo tinha um negócio da Argélia, dos franceses da revolução
na Argélia. E tinha uma cena que eu pus nesse mesmo programa, que
era de um guarda que conversava com uma criança, aí dava as costas e
ia embora. Quando saía, a criança chegava em uma lata de lixo, pegava
uma arma e dava seis tiros. Lembro que o jornal O Estado de S. Paulo fez
um artigo contra mim: “Violência na TV”. Pergunta se falou da criança?
Não. Falou só do ratinho.
Programas musicais só resistem na televisão pública aberta? É o
espaço onde se consegue falar sobre música hoje em dia?
Não. A TV Globo está fazendo também um programa que vai ao ar
meia-noite, meia-noite e meia. Som Brasil. É o interesse pelo artista, pela
figura, pela vida. Mais pela música do que pela vida.
Existe diferença tecnológica entre seus primeiros musicais e os de hoje?
Naquela época tinha um microfone para o baixo, para a bateria, para o cantor, para o violão. E hoje você tem mesas, canais de som para essas coisas
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todas. Mas não acho que interfere tanto a questão do equipamento. E esse
monte de coisas é para que você veja por trás disso, o sangue, a vida....

Isso foi em 1980. Eu tenho uma casa em Guaratiba, no Rio. E quando eu cheguei no Rio, para ir para Guaratiba era um problema. O Chico Buarque,
que eu tinha conhecido em São Paulo, me emprestou um jipe. Eu saía de
Guaratiba e ia para casa do Chico. Aí um dia passei e ele estava estudando clarinete. Um desastre. Eu disse: “O que é? Abel Ferreira?”. E ele: “Não.
Caymmi”. Lembro disso bem. Aí ele diz: “Ligaram para mim em nome
do presidente angolano Agostinho Neto, querendo fazer um show comigo em Luanda. Você topa dirigir?”. Eu disse: “Pô, Chico, eu estou muito
longe, acho um desperdício a gente ir até Luanda fazer um show só com
você. A gente devia reunir umas pessoas e fazer um show assim como se
fossem artistas do Brasil solidários com os angolanos em Luanda, que
libertaram a cidade”. Não sabia quem iríamos chamar. O nome disso seria Kalunga. Eu tinha lido um artigo do Mário de Andrade, A Kalunga dos
Maracatus, que era a boneca do Maracatu. E é uma boneca que a rainha
do Maracatu vai passando para o pessoal do bloco para energizar as pessoas. E então Kalunga, segundo Mario de Andrade, era céu, mar, morte.
Mas o Chico resolveu ligar para Luanda e checar. Falou com o secretário da Cultura e o cara respondeu que era “amor ou morte”. Aí fizemos
e começamos a chamar as pessoas. O Adail Lessa, diretor de elenco da
Odeon, começou a chamar também. O mais encantador e misterioso foi
o Dorival Caymmi. Ele ia fazer um programa na Tupi aqui e às vezes eu
gravava no Rio, naquele bar...

Faro, todos que falam nesse projeto contam histórias de que uma boa
obra depende também de uma equipe...
A equipe é tudo. Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer um programa, os
câmeras já sabem como eu gosto. Os iluminadores já sabem a luz que eu quero. A equipe é o miolo da coisa.
Gostaria que falasse sobre a importância do dinheiro – ou da ausência dele – nas suas produções. É possível fazer gravações de musicais
sem recursos?
No comecinho, não tinha recurso. Eu lembro que a luz que eu fazia era com
panela. Era um panelão lateral, de fundo. Uma vez levei o Théo de Barros na
TV Tupi. E o instrumento dele era o contrabaixo, de madeira, desses acústicos. E ele precisava levar o instrumento para a TV. Dei dinheiro meu para
pagar o táxi. Não tinha recurso.
E isso mudou, para você, com o tempo? Ou continua não tendo
dinheiro mesmo?
Continua. Teve um tempo em que, para todo artista que vinha na TV
Cultura, eu dava R$ 1 mil – ou o equivalente em cruzeiros. Quando veio
o Caetano Veloso, eu dei. E ele: “Baixo, eu não quero isso”. Eu disse: “Mas
é o que tem”. E ele: “Não, mas eu não quero. Eu vim aqui porque você me
chamou”. O Chico Buarque veio para cá e não tinha violão. Eu trouxe meu
violão de casa para ele. Ele gostou tanto do violão que disse: “Vou ficar para
mim”. Aí eu disse: “Não”. E sei lá, uns meses depois, ou um ano, eu peguei de
volta. Com o Paulinho da Viola, por exemplo, eu fiz uns cinco programas.
Nunca dei um tostão para ele. Mas, claro, não ter dinheiro é um problema.
Mas não lido com isso. E não lembro de ter tido patrocínio fixo para nada
do que fiz. Aliás, teve um espetáculo que eu fiz, um programa de televisão
também, chamado Mais cor na sua vida, quando começou a TV em cores. Era
tema da campanha da Philco ou Philips. Então nós fizemos esse show. Aí
teve dinheiro para pagar Vinicius de Moraes, Trio Mocotó, Toquinho, Jorge
Ben. Só isso. Na maioria das vezes, foi tudo por amizade.
Conte sobre o projeto Kalunga, que você produziu fora da TV, levou
brasileiros para Angola. Como foi essa história?

Na Urca?
Isso. Uma vez, quando estava gravando, vieram o Francis Hime, a Gal Costa,
os Novos Baianos, para gravar o Caymmi. Enquanto o Caymmi estava lá, eu
cheguei para ele e disse assim: “O que você acha de ir com a gente para Angola? Chico e eu estamos organizando um grupo”. Ele disse: “Acho maravilhoso,
porque a gente veio de lá, não é?”. Depois um diretor de shows chegou para
mim e perguntou: “Os Novos Baianos estão querendo dar uma esquentadinha, pode?”. Eu disse que sim, claro. De repente, o cara chega: “Não dá para ir
lá embaixo, está o maior cheiro de maconha”. (risos)
Qual foi a equipe que foi para Angola?
Nessa gravação do Rio teve outra interrupção. Acabei com a Gal, gravei
com o Francis e com os Novos Baianos. Acabou às 3h da manhã e comecei a
conversar com o Dorival. Fiz ele contar a vida toda, desde antes da Carmem
Miranda. Quando terminou, ele perguntou se o convite para Angola estava
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valendo. Eu disse que sim e ele falou que ia. Liguei para o Chico às 3h30 da manhã e contei que o Caymmi ia com a gente. Mas ainda faltava gente. Aí o Lessa
me avisou que o Edu Lobo não ia mais. Falei com ele: “Porra, você não vai?”.
E a reposta: “Baixo, é para ir mesmo? Pensei que você estava bêbado quando
propôs”. Então, Edu Lobo e a Wanda Sá foram.

com seu amor à vida e quando ele citava Rimbaud para dizer que a verdadeira vida estava ausente. É isso que eu vejo. A gente tem que fazer programas
de televisão, entrevistas, música, mas lembrando desse espírito da década
de 30. O Breton se inspirava na máxima: “Viver e deixar viver é que são as
soluções imaginárias”.

Martinho da Vila foi também, não?
Foi. O Martinho já conhecia Angola. Então eu o chamei para ajudar a gente.
Aí foi Martinho, Djavan, João Nogueira, Alcione, Miúcha, Dona Ivone Lara,
Clara Nunes... O Chico escreveu até uma música lá, que a Clara depois gravou:
Morena de Angola.
O que você achou da recepção de Angola com os artistas brasileiros?
Achei fantástico. Achei o povo assim caloroso, entusiasmado. Lembro que o primeiro show que eu fiz em Angola era para ser em um teatro de nome espanhol. Aí eu disse para o pessoal que iria fazer em um
espaço que ficava perto de uma favela, lá se chama musseque . A gente
chamaria a atenção para a favela. Era importante que os artistas angolanos e de outros países vissem aquele espetáculo. Porque eles vão
recomendar. Lembro que nesse primeiro espetáculo teve um problema
sério, porque tinha Francis Hime e uma porção de gente que tocava
piano e não tinha instrumento no ginásio. Os caras passaram o piano
por cima da arquibancada.
Funcionou?
Funcionou. O espetáculo começou com a Elba Ramalho, que fazia uma cantadora cega, com uma música do Elomar, Viola, violeiro. Depois, ela dizia: “Meu nome
é Elba Ramalho, eu sou da Paraíba”. E terminava com Cio da Terra, do Milton Nascimento e Chico Buarque.
Muita gente o considera o principal responsável pela memória da música na televisão brasileira. O que você acha desse rótulo?
Eu me acho (risos).
Você ajudou a guardar a memória recente da música. E agora a gente
tem um novo cenário musical. Como será daqui para frente? Como gostaria que fosse?
Gostaria que tivesse mais vida. Lembro do poeta surrealista André Breton

Para assistir esta entrevista em vídeo:
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Genival Oliveira Gonçalves foi alfabetizado aos cinco anos de idade pela
mãe, professora, que o iniciara nas crônicas de Cecília Meirelles. Era um fenômeno em concursos de ditado e sabia de cor as capitais do mundo. Respirava
cultura muito antes de conhecer o significado do termo. Não sabia que aquilo
de que mais gostava – o hip hop – era também uma “cultura”.
É desta cultura que Genival – apelidado GOG – é porta-voz dos mais notórios. GOG faz rap há muito. Nasceu no entorno de Brasília e lá continua a fazer
sua arte. Para o rapper, o Distrito Federal está na origem do próprio movimento junto com São Paulo. O futuro, aponta, é o hip hop deixar de ser gueto. “O
mundo tem que ser o gueto.”
Nos anos 90, GOG abriu a própria gravadora, cansado do alheamento da indústria cultural ao hip hop. “Ninguém queria gravar GOG, Câmbio Negro, DJ
Jamaika”. Hoje, disponibiliza sua obra para download gratuito – ou com o consumidor pagando o que quiser. Alguns chegam a imprimir um boleto e pagam
R$ 1 por música. GOG fica satisfeitíssimo. “A pessoa que baixa minha música
não compra o CD, mas chega nos amigos e diz: ‘Irmão, você já ouviu GOG?’ ”
Como você começou a trabalhar com cultura e produção?
A culpada disso tudo foi dona Sebastiana, minha mãe. Ela é professora, lecionou por 30 anos. Mesmo nascendo na periferia de Brasília, sendo fruto dessa afro-diáspora, passando pelo Nordeste, esse ponto da educação foi fundamental. Minha mãe, mesmo com dificuldade, me alfabetizou aos cinco anos
com livros de Cecília Meirelles, com crônicas dela. Meu pai reforçou isso. Ainda
menino, eu sabia as capitais de todo o mundo e ele me levava à feira livre para
fazer apresentação. Também tinham as competições de ditados. Meu pai me
colocava com meninos de 12, 13, 14 anos, para escrevermos: “Necessário”, “necessidade”, palavras mais difíceis com dois “s”, com “ç”. Isso estruturou a minha
caminhada. E mesmo estudando em escola pública, aos 17 anos, ingressei na
faculdade de ciências econômicas. Só que o meu habitat natural, a periferia,
me fazia ser de uma geração James Brown. A gente costuma dizer que são duas
gerações musicais: Beatles e James Brown. Eu pertenço à esta última. Meus primos usavam saltos plataforma, cabelão black, ouviam Cassiano, Tim Maia, Hyldon, mas também Paulo Sérgio e Evaldo Braga. Tudo já estava ali colocado, mas
eu ainda não conseguia perceber que já era cultura. Os anos 70 foram uma das
épocas mais frutíferas da cultura e da música nacional. Aos 12 anos, comecei a
dançar. Passei pelo soul, pelo funk, pelo break no início dos anos 80. Só depois
que a gente descobriu que o break era um dos elementos de um movimento
chamado hip hop. Eu vivia a cultura, mas não sabia que era.
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A palavra “cultura” passou a fazer parte do meu dia-a-dia. Essa palavra era
como se fosse uma entidade, uma coisa institucionalizada, engessada. Aos
poucos, descobri que o hip hop era uma cultura, que abrangia outros elementos: o break, o DJ, o grafite e o MC, que é o rapper, o cantor de rap. A etimologia
de “rap” vem das palavras “ritmo e poesia”. Isso quer dizer que ritmo e poesia
estão ali brigando, lado-a-lado. O rap, principalmente o dos anos 80, trouxe
o cunho social, político, a verborragia. Para escrever, você tem que ter argumento e toda uma estrutura para escrever e montar – assunto, delimitação do
assunto, desenvolvimento e um final. Eu trouxe isso para minha música, é um
conhecimento praticamente científico. A ciência nasce da observação, assim
como a música. É nesse ponto que eu provoco, falo do termo da propriedade
intelectual da música. Sou a favor da flexibilização dos direitos autorais. É
claro que é uma colcha de vários retalhos, mas, no caso do hip hop, da minha
música, percebo que eu não teria nada escrito se não fosse a observação do
que está fora. A partir do momento que está fora, será que era meu? A quem
pertencia? De repente, um olhar aqui me inspira a escrever uma música, fazer
um texto, e eu vou vender muito com isso. E aí? A discussão da propriedade
intelectual, principalmente da música, precisa ter essa percepção.
Que existe diálogo entre as obras e que o direito pressupõe troca também?
A discussão do direito autoral precisa ser um diálogo maduro. Não pode
ser permeado apenas de uma visão, não pode ser só a visão do empresário,
porque ele, a princípio, não é autor. Ele gerencia, trabalha e assessora o autor.
Essa parceria tinha tudo para dar certo se fosse mais planificada, se os contratos não fossem tão exigentes. Aliás, acho que essa parceria entre empresário
e autor dá certo, ela tem longevidade se as duas partes estiverem abertas. Inclusive para as novas tecnologias, abertas a perceberem essa mobilidade, do
espaço humano, de tudo que acontece no planeta.
Você teve uma gravadora, certo? Você esteve nos dois lados do balcão:
do empresário e do artista. Como você pensa essa relação?
A Só Balanço existe ainda. Lancei vários artistas de hip hop pela Só Balanço. No hip hop e na rua, mais do que contrato, o que vale é a palavra. Compromisso é a palavra. A gente faz sempre uma conversa bem feita para firmar os
pontos principais. Só está na Só Balanço enquanto estiver satisfeito. Não tem
multa contratual: se você quiser embora, você vai amanhã ou agora. Mas você
vai ter o respeito. Tento desconstruir a relação do patrão e do empregado. Lá
dentro, o artista contratado é responsável pela gravadora, pelo bom nome,
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pelo zelo, tem que estar tranquilo, satisfeito. Se ele precisar de alguma coisa
que a gravadora não possa dar naquele momento, a gente explica, conversa,
dialoga. E como surgiu a Só Balanço? Ninguém queria gravar a gente, ninguém
queria gravar o GOG, o Câmbio Negro, DJ Jamaika, no início do hip hop. Só
passaram a querer gravar depois que a indústria fonográfica descobriu o hip
hop, quando o mundo todo começou a cantar, contar e cantar. Mas as periferias de Brasília, São Paulo, as brasileiras, todas já estavam com essa efervescência. Faltou percepção nas gravadoras. Uma coisa que toda gravadora
tem que ter são os seus olheiros. E o que acontece? Os olhos das gravadoras
estavam muito voltados, naquele momento, para algo raso. Eles não atingiam
a profundidade do oceano cultural. O hip hop estava mais embaixo. Porque
enquanto a indústria cultural estava falando que Brasília era a capital do rock,
o hip hop nas periferias já estava mais forte e a gente já levava até mais gente
do que as bandas de rock levavam ao Plano Piloto.
O que é o hip hop no Brasil?
É uma boa nova. As periferias jamais serão as mesmas depois da chegada
do movimento hip hop. É, principalmente, uma didática da autoestima. Pelo
atual censo demográfico, 51% da nossa população se declara negra. Temos
uma parcela hegemônica da população. E onde estão os negros? Se você fizer o recorte social, temos uma parcela ainda maior de pessoas que moram
nas periferias. E faltava um dialeto para a periferia, faltava colocar o dia-a-dia
da periferia em prática. Eu logo percebi que periferia é periferia em qualquer
lugar. Para todo grande centro, tem uma periferia grande também trabalhando, é uma lógica capitalista. Descobri isso, exatamente, nas aulas dos cursos
de economia. O capitalismo vive disso. Só que a gente tem que saber que o
capitalismo é o gigante com pés de barro. Isso está no rap: não adianta você
reclamar de tal empresa, de tal postura do sistema, se você patrocina o sistema. Não adianta pedir democratização dos meios de comunicação. Certas
emissoras não trabalham a questão do negro, a questão das cotas, a questão
da saúde da população negra.
Conta um pouco da história do movimento no Brasil...
Um dos grandes mitos que se tem é que o movimento hip hop brasileiro nasceu só em São Paulo, que é uma inverdade. Na realidade, ele pipocou em vários estados. A prova é Brasília. Começamos um movimento forte em Brasília
a partir de 1981. Em 1989 e 1990 foi a primeira vez que Thaíde e DJ Hum foram
à Brasília. Nós já tínhamos discos gravados, já tínhamos o movimento, com os
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elementos interagindo, e foi uma surpresa quando descobrimos que existia hip
hop em São Paulo. E a maioria das literaturas que contam a história do movimento tem essa versão paulista. Agora, é claro que São Paulo é o pulmão do hip
hop. Mas Brasília é um pouco do coração do hip hop, o cérebro... Em Brasília e
entorno, tivemos uma escola importante, a primeira geração. Temos produtores de primeiro escalão, como DJ Raffa – filho do maestro Cláudio Santoro, um
dos maiores maestros que o Brasil já viu –, e o DJ Leandronic também.
Na técnica do hip hop, nós trabalhamos em samplers, ou seja: você pega uma
música, edita e trabalha. Se hoje eu pegar um Roberto Carlos, por exemplo, para
“samplear” da forma que a gente faz, você não vai nem perceber que é o Roberto. É isso a que eu me referia sobre os direitos autorais da música. A música não
pode ser uma propriedade nesse ponto, porque a música tem que pairar. Ainda
mais quando a gente fala em relação à musica e ao hip hop no Brasil. Isso passa
por um cunho cultural e social, está salvando vidas. A pessoa pergunta: “GOG, o
hip hop é religião?”. “Não”, eu respondo. Mas ele salva no momento que dá oportunidade. Então, política pública para cultura é importante, porque dá oportunidade, pode salvar. Como membro do Conselho Nacional de Política Cultural,
percebo a força da sociedade civil organizada e percebo que o Estado não pode
ocupar todo o espaço. Alguns espaços ele tem que ocupar, tem que fazer o seu
papel, mas não dá para deixar o Estado como dono da cultura, gerenciando ela.
Percebo que essa é uma visão do Ministério da Cultura hoje.
Há diferença de vozes entre o hip hop paulista, o carioca, de Pernambuco
ou de Brasília? Qual a identidade de cada lugar e onde isso se mistura?
O hip hop passou por várias fases. Teve a do movimento negro, tiveram outras, todos ajudaram nessa estruturação do hip hop. Vários grupos surgiram
em Guarulhos (SP), o Racionais MC’s teve muita influência. Quando o hip hop
chega a mim, Genival Oliveira Gonçalves – GOG –, e juntamente com Thaíde,
por exemplo, já víamos umas falas políticas, como a necessidade da educação.
Abria-se um leque de caminhadas e de ações para que o hip hop trabalhasse.
Isso acabou definindo as regiões. Em São Paulo, o Racionais teve essa amplitude toda e influenciou muito o Brasil. O Racionais contribuiu para a postura
negra, a autovalorização. Mas, na questão da estrutura política, o hip hop não
pode ser só o gueto. E para chegar além do gueto, temos que perceber quais
são aqueles atores, como devemos conversar. Isso é uma proposta que o hip
hop veio permeando ao que foi apresentado pelo Racionais. Dá uma compostura maior ao movimento. Em São Paulo, tem o Facção Central, que é outro
estilo, um estilo que o pessoal fala que é pesado, alguns chamam de gangsta.
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E também vem a geração nova, que depois de ouvir Racionais, ouvir GOG,
fala: “Olha, nós queremos contar também que na periferia tem festa, que a
gente vai para o centro, onde estão as meninas que a gente quer namorar”. Eu
falo: “Cuidado! Porque nessa caminhada, a gente tem que saber que o hip hop
brasileiro não pode deixar a concentração social. Não dá para você colocar a
mulher simplesmente como objeto de desejo, de prazer, porque é uma música de festa”. A evolução do estilo, eu falo para os parceiros, tem que ter essa
responsabilidade. Tem gente te ouvindo, que é influenciada por você. A linguagem freestyle, por exemplo, é o improviso e muitas pessoas falam: “Legal,
uma nova vertente”. Mas eu vejo no hip hop muito côco, muita embolada. Na
realidade, estamos reencontrando muitos caminhos. Embora o movimento
tenha várias feições, ele precisa se ouvir mais, se olhar mais.
Há diferença entre o hip hop brasileiro e o norte-americano?
A diferença é econômica e política. No hip hop norte-americano, a gente
percebe a ação grande da indústria fonográfica e da comercialização. Grupos
como Public Enemy e como N.W.A. deixaram de ter uma importância midiática. Durante um tempo, eles tiveram, mas ficaram um pouco escondidos,
parados, faltou apoio de divulgação. É uma caminhada que eu não quero para
o hip hop brasileiro: essa exposição, virar arte pela arte. O saudoso Preto Ghoez, falecido, um dos grandes integrantes do movimento, falava: “Arte pela arte
nunca, não”. É claro que o hip hop americano é referência, mas nós temos
que nos abrasileirar. O samba e o forró foram assim, foram evoluindo. A bossa
nova teve influência do jazz também e são sons brasileiros. É aí que eu fico
meio impaciente com o maestro Júlio Medaglia, que critica o hip hop e não dá
tempo para a música amadurecer, crescer. A música e cultura estão ligadas,
porque ambas permeiam todo conhecimento, respeito e amor pela profissão
e pela didática. Venho desse campo da educação porque sou filho de uma professora. Minha mãe falava: “Genival, quem ama, cuida”. Muitas vezes, algumas
pessoas dizem assim de mim: “Poxa, mas o GOG falou isso sobre o hip hop”.
É isso mesmo, excesso de amor pelo hip hop, o cuidado que eu tenho pelo
movimento que eu vi crescer. No caso do hip hop de Brasília, foram duas, três,
quatro pessoas que se encontraram, de gente que gostava de break. Um ia na
cidade-satélite do outro. Depois, cresce para uns 10, 15, 20. Daqui a pouco,
30. Aí o primeiro baile, o primeiro som. Hoje, Brasília está tomada. É o que eu
falei e reforço: Brasília há muito tempo não é a capital do rock. Respeitamos
Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos... são todos meus amigos pessoais,
parceiros do dia-a-dia. Mas a gente tem que contar que, fora do avião, o caldei6
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rão é bem mais criativo e tem muita feijoada cultural gostosa lá. As pessoas
precisam conhecer isso.
E as novas mídias como forma de difusão, de gravação, de profissionalização e de remuneração? Quais são os riscos e benefícios da
cultura digital?
Em 2007, lancei o DVD Cartão Postal Bomba!. A partir daí, liberei todas as
minhas obras. Completo agora dez discos, dezenas de participações e todas
as minhas obras foram liberadas para download gratuito. As pessoas contribuem com o quanto acham que merece o trabalho. Se a gente não coloca à
prova das pessoas, a gente nunca vai saber realmente o que a gente está fazendo. É tipo um modem: você manda um sinal de cá, tem que ter um sinal de lá.
A nova tecnologia dá possibilidade de você ter esse sinal, daí o artista precisa
de sensibilidade para perceber. As minhas músicas tiveram mais de 400 mil
downloads, com uma média de 13% de downloads pagos. Tivemos contribuição de R$ 1,00 por meio do boleto – a pessoa foi lá, imprimiu o boleto, pegou
a fila de banco e pagou R$ 1,00.
E pagou R$ 1,60 para o banco emitir o boleto, não é?
É. O banco ganha mais. Tem pessoas que pegam, baixam uma música e escrevem para mim por e-mail: “GOG, estou ouvindo as suas músicas, cara. Adorei. Eu
estou meio de consciência pesada. Não fui ao banco ainda, mas vou, irmão. Tendo
tempo, eu vou lá”. Já tem outros que falam: “GOG, estou apertado esse mês”. Então,
quer dizer, eu passei a ser um consultor também, estou sabendo coisas demais (risos). E você vê essa interação, esse diálogo, o tanto que é importante. O artista que
trabalha com o povo, que trabalha com a diversidade cultural, não pode estar distante do público. Tem que saber disso, ter esse detector, essa sensibilidade. Mas e a
mídia física, o CD e o DVD? As pessoas continuam comprando. Por quê? Dentro do
meu público, existem várias tendências: pessoas que vão baixar a minha música,
que não vão fazer a contribuição, não vão comprar o CD, mas que vão chegar em
uma roda de amigos e falar: “Meu irmão, você já ouviu GOG, velho?”
Vão e pagam por um show...
Isso. Um fala: “Caramba! Você já ouviu GOG?”. O cara: “Não”. Veja lá então
no www.gograpnacional.com.br. O cara vai e baixa, vai para o show, divulga
para outro. Isso é um novo mercado. Será que eu estou perdendo ao liberar a
minha obra? Lenine fala assim: “O artista independente é o mais dependente
que tem, porque ele precisa das relações, precisa conversar com amigo, precisa cor7
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rer. Ele conhece o parceiro que faz a capa, conhece a menina que é fotógrafa, tem
que dialogar com o pessoal que vai fazer o site. Percebi realmente que a independência é utopia. Ninguém é independente.
Antes de qualquer coisa, temos que observar e analisar se isso vai dar certo aqui.
Geralmente, quando essas tecnologias chegam aos nossos olhos, é porque elas praticamente já estão para ser implantadas. O artista, a gravadora, o produtor musical
e o produtor fonográfico vão ter que se adaptar, perceber essa constante mutação
do mercado. Se trabalharem bem, vão trazer geração de emprego e de renda. Agora,
o que nós não podemos é deixar que, mais uma vez, a nova tecnologia seja privilégio
de poucos, que poucos ganhem com isso e gere uma ditadura musical. A Lei Azeredo, por exemplo, é o AI-5 digital: criminalização do download, abertura de e-mails.
Quem realmente ganha com isso?
Vamos para o lado prático disso: quanto é o investimento para se fazer
um disco de hip hop, o investimento de estúdio?
Tenho parcerias. Tem pessoas hoje que querem trabalhar comigo. Então, eu tenho a minha banda, a MPB Black, uma banda maravilhosa com baixista, tecladista,
etc. Nossa essência é looping. Muitas pessoas pensam que a evolução do hip hop é a
banda, mas a evolução é o toca-discos, porque foi ele que popularizou o movimento. Eu mesmo não estaria conversando sobre hip hop aqui, não seria cantor de rap,
se eu dependesse de uma banda com baixo, bateria, guitarra. Então, muitas vezes
parece que a gente está reinventando algumas coisas. Não está. O nosso custo não
é tão grande, embora a qualidade da música seja comparável às grandes produções. Nós temos hoje, por exemplo, os home-studios, os caseiros. Todo mundo tem
programas como o Sound Forge, recorta alguma coisa, já tem uma ideia. Isso tira
um custo de estúdio muito grande. Não digo que a música é uma coisa fácil, que
a gente pode fazer de qualquer forma. Mas hoje é possível construir cabines, com
isolamento acústico, um bom microfone, tratar o ambiente minimamente, ter os
plugins de efeitos para a edição.
Mas daquela época em que você abriu a Só Balanço para hoje, há diferença de custos, de possibilidades de fazer um disco?
Em uma produção hoje, falando do meio físico pronto, mas sem a prensagem dos discos, o custo varia de R$ 5 mil a R$ 8 mil...
Dá para você sobreviver desse dinheiro, com esse novo formato da música?
Sim. As minhas letras, como Brasil com “P” e A Ponte, gravada com o Lenine,
são utilizadas em livros didáticos, em universidades, em provas de vestibula8
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res. Tudo isso gera uma renda que, quando você soma, é tranquilo. Toda hora
tem uma palestra referente a um tema que você falou em uma letra. Então,
cabe ao artista saber empregar isso aí, perceber isso na matemática dos custos e falar: “Poxa, tudo isso realmente vem da minha criação musical”. Não se
perde com essa abertura, não se perde ao liberar os meus textos. O BNegão
me contou que disponibilizou as músicas dele logo no início, quando quase
ninguém queria disponibilizar. Na primeira viagem dele à Europa, na França,
quando chegou a hora do show, o quarteirão dando voltas, o BNegão perguntou: “Quem vai cantar comigo aí? Não estou entendendo esse monte de gente”. Só ele ia cantar. E o povo cantou as músicas de ponta a ponta, e não havia
um disco dele na Europa. Lindo, não é? Palmas para ele que conseguiu. É uma
vitória muito grande para o artista, para a indústria cultural também, no sentido de que a gente desmistifica. Tem um empresário da música que lançou
vários artistas muito cabeças – não vou citar o nome dele porque não vale à
pena – e que diz que ambos são estúpidos: quem libera a música e quem baixa. Mas é uma pessoa que vive do dinheiro do bolso, que ele tem, trabalhando
com a cultura que os outros têm. Eu ganho o meu dinheiro suado, não dá para
brincar. Música não é bolsa de valores, que você pensa só no índice: “Hoje
bateu lá em cima. Coloquei R$ 1 mil ontem, outros R$ 5 mil, R$ 1 milhão, R$ 3
milhões”. Música tem que ter investimento. É mais risco.
O hip hop tem uma ligação forte com o tema da periferia e da violência. E hoje também vários artistas do movimento estão presos. Fale
dessa realidade...
Temos vários parceiros que estão privados da liberdade, mas a gente fala
que a maior detenção é estar aqui fora, essa detenção sem muro. A placa daquele Audi ali, será que não é uma agressão? “Compre esse Audi novo por
apenas R$ 99.900, mais prestações”. Todo mundo passa a te ver. Você quer um
carro? Quer. Eu também quero. A menina ali também quer. Como é que faz?
Essa matemática toda é sádica. Mas a pessoa sabe que vai lucrar com aquela
placa ali, sabe que, com mortos e feridos, pode sobrar alguma coisa no bolso
dele. Temos parceiros que estão privados da liberdade. Dois são notórios, o
Gato Preto, do grupo A Família, talvez um dos maiores letristas do Brasil, que
se encontra privado há quatro anos. E o Dexter, que eu considero o Mandela
brasileiro. O Dexter completa 12 anos de reclusão, progrediu agora para o regime semiaberto. Dexter casou recentemente e eu estive presente. É uma pessoa maravilhosa. O título do disco mais recente dele retrata muito isso: Exilado
Sim, Preso Não. Quando a gente fala em sistema prisional, sistema carcerário,
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existe muito investimento, principalmente no estado de São Paulo. Os governos do PSDB e do DEM acreditam em cadeia para todo o lado. Acredito em
um governo com o social, com a música. Vale até patrocinar algumas coisas,
que as pessoas falam que é esmola, porque elas têm na mesa todo dia o arroz
e o feijão. Mas quem não tem sabe: não existe educação se não tiver alguém
alimentado para se concentrar para aprender. Então, antes da educação, tem
que ter a alimentação. É fisiológico. E o Dexter é uma pessoa que pode ser
instrumento de estudo, porque lança disco todo ano, mesmo privado da sua
liberdade. Fiz uma participação na música Salve-se Quem Puder. Fizemos no
Presídio São Vicente, gravei dentro da cadeia, dentro de uma cela. Como eu
gosto muito de escrever na emoção, acredito na poesia, na emoção da poesia,
eu escrevi lá.
Como é a letra?
“Ei, aqui se realiza um sonho antigo / uma aliança entre fãs que hoje são
amigos / eu sei, percebo é de Deus que vem, provém a chance / provei e não
senti o gosto amargo eu vou avante, adiante / abraçar, representar, tô aqui /
fruto nordestino, maduro, do sul do Piauí, não caí,/ vou te falar, relatar, o que
vi / deselegante foi a cena, mas eu não sorri / sou latino, peregrino, desprovido
de dinheiro, grilado uma pá / com o proliferar do puteiro / que se dá de várias
formas não só na cama, sente o drama / lamentável a cena, o algoz e a primeira dama / não sei se vou pro céu, sou fiel, sou Fidel, sou cruel / mas não tenho
o coração de papel / pisou na bola, olha minha sola, o calcanhar de Aquiles /
mas aí GOG, se o Bin Laden pega, hummm / fica ruim pro Alexandre Pires /
falhou, sujou, a bandeira brasileira / envergonhando a América Latina inteira
/ inocência, oportunismo, ignorância da história / chorou nos braços de quem
tem fama sem glória,Bush / é preciso ter cérebro, coordenação motora / pra
não cair na armação da maldita gravadora / pra não financiar via Coca-Cola
a metralhadora / e nem desonrar, África, nossa genitora”. Isso foi lindo. Eu
tinha que contar, cantar, porque foi emoção, foi uma coisa que foi escrito em
15 minutos, porque o diretor já estava querendo encerrar as atividades para o
bom andamento do presídio. Mas, em 15 minutos, a periferia lucrou, e canta
isso hoje nos quatro cantos do Brasil. Defendo o Estado brasileiro, embora nós
tenhamos, entre aspas, um governo popular. Nós procuramos os gestores do
Pronasci, no Ministério da Justiça, para colocar: “O Dexter é um parceiro que
está recuperado. Vamos tirar ele disso aí, e vamos colocar ele como exemplo,
como uma pessoa que possa participar do Pronasci, dizendo que tem recuperação”. O Estado não quis que o Dexter falasse, o Conte Lopes não quis que o
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Dexter falasse. Mas eu quero dizer que o Conte Lopes, o deputado federal, tem
mais de 40 homicídios em serviço e é condecorado com medalha pelo Estado.
Só que o Dexter já teve os seus erros.
E qual é o próximo passo?
O próximo passo é continuar em pé, se equilibrar. Porque hip hop não pode
ser mais o gueto. O mundo tem que ser o gueto. Nós temos uma tarefa muito grande de popularizar nossa música. Nós não queremos o título de MPB.
A música popular brasileira não pode se restringir só a Lenine, Maria Rita,
João Gilberto, Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Não. Amado Batista
é música brasileira, É o Tchan é música brasileira, Fantasmão, GOG, Racionais MC’s, MV Bill. Tudo isso é música popular brasileira. Temos que discutir
muita coisa, até o nome da fachada que a gente tem. Vamos ter que dar uma
geral aí nessa casa chamada música brasileira. E por mais que nós tenhamos
governos propensos a nos ajudar nisso, nós não podemos esquecer que essa
luta é nossa, porque governos passam, mas o povo e a cultura ficam.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/gog/

11

Escritora, crítica literária e pesquisadora

Heloísa Buarque de Hollanda

Heloísa Buarque de Hollanda

“Nossa universidade
ainda é do século 19. Dois
momentos econômicos já
passaram e a gente ainda
está lá atrás.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 17 de maio de 2010, em São Paulo.
2

Heloísa Buarque de Hollanda é graduada em letras clássicas, mestre e doutora em literatura, com pós-doutorado em sociologia da cultura. Com trânsito
livre no meio universitário, suas opiniões sobre a vida acadêmica são contundentes: “Defesa de tese é uma situação patética”, “Pós-doutorado não passa
de um projeto de extensão porque não dá grau”, “A universidade está perdidaça”.
Também sócia da editora Aeroplano, Heloísa tem nos estudos culturais seu
principal campo de interesse. Nesta entrevista, ela lembra da própria transformação intelectual, desde a idealização da periferia na época do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC/UNE), nos anos 60,
até recentemente, quando ouviu do escritor Ferréz a frase: “Não vou à universidade, minha miséria é minha e não te dou”. Naquele momento, Heloísa concluiu ter perdido o “emprego como missionária intelectual”. Foi, no entanto, a
descoberta de um novo caminho.
O imobilismo das premissas acadêmicas absorve grande parte das preocupações desta pesquisadora. “As regras acadêmicas são completamente paralisantes. Você não pode inovar em uma tese, porque você tem que se defender.
E inovação é sempre uma área de risco”, diz. Heloísa está envolvida ainda com
a Universidade das Quebradas, um espaço de troca entre a academia e a periferia do Rio de Janeiro, e tem buscado estudar a influência do mundo digital
na cultura.
Heloísa, como tirar a pesquisa acadêmica do vício das teses?
É difícil demais! Fico convencendo os meus orientandos a não fazer tese:
“Acabem logo com isso, pula essa fogueira”. É impossível trabalhar com o
formato tese. Não há liberdade nenhuma, você não pode mudar sua proposta. Para mudar tem que fazer uma petição, uma explicação, todo mundo
concordar, etc. Você tem um formato que é rígido e que ninguém consegue
driblar. Você tem que colocar a palavra “comunicação” um número “x” de
vezes em uma tese para ela ser reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O que você acha disso? É
quase impossível. Eu boto logo no título: “Produção de livro e comunicação”.
De outro modo, a tese não é reconhecida. A palavra-chave é que vale, não
o conteúdo. É uma loucura. As regras acadêmicas são completamente paralisantes. Tese é uma coisa do século 19, do começo do século 20, não foi
revista nunca. Tem que acabar com isso. E a defesa de tese? É uma situação
patética. A banca tem obrigação de colocar você em uma posição de ré, de
defesa. Você escreve uma tese – sei porque tive milhares de orientandos –
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para se defender. Não para inventar, ultrapassar fronteiras, inovar. Você não
pode inovar em uma tese porque você tem que se defender e inovação é
sempre uma área de risco. Acaba sendo burrice você fazer uma tese propondo inovação, porque na defesa você não vai ter segurança, não vai saber
consolidar. É uma fogueira que você tem que pular por ritual e começar a
trabalhar depois.

dar aula, vai ser orientador, vai ser chefe de departamento, um monte de coisa
dos conselhos, mas não tem espaço de invenção, é um horror. Você perde o
poder de fala com os seus pares. Para fugir disso, eu fiz o programa de pósdoutorado, uma delícia total. Criei um ambiente onde as pessoas vão, se encontram uma vez por mês e falam o que quiserem. Todo mundo opina, é isso,
é um ambiente, mais nada. Você não deve entregar nada, aliás, entrega um
artigo para poder ter o certificado, que é um certificado também que não vale
nada, e faz um verbete para o Wikipedia, que é para divulgar. Tem gente com
bolsa de pós-doutorado, só que eles não sabem para onde vão porque não tem
nem um programa de pós-doutorado, porque não interessa à universidade.
Interessa que você vá para fora. Você pede um pós-doutorado para Paris e ganha, certamente. Se tiver um mínimo de produção, você vai para Paris, para o
México, para qualquer lugar, menos ficar no lugar que está e ter interlocução.
É muito doido.

A universidade está engessada? Você sente isso?
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tenho um programa
chamado Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC), ligado ao
Fórum de Ciência e Cultura. O formato não é o de um centro, instituto ou núcleo. É um programa, o que, na prática, não é nada. É o seguinte: você tem três
projetos dentro de um programa. E acaba no dia que acabarem os projetos.
Não tem diretor, não tem coordenador, não tem equipe, eu não sou ninguém
institucionalmente. Descobri isso depois de ter feito o Centro Interdisciplinar
de Estudos Culturais (CIEC). Inventei o PACC, que é um programa, e disseram: “Por que você não quer ser uma unidade orçamentária?”. Porque eu não
posso receber dinheiro. Quem recebe é o fórum ao qual estou vinculada. Sou
apenas um programa. Se eu abrir essa deixa de receber dinheiro, eu não trabalho! Porque eu vou ter uma dose de controle sobre mim insuportável. Inventei
esse programa e junto com ele uma associação de amigos. Quando tem uma
verba internacional, uma coisa difícil, eu giro por ali e repasso para a universidade. Olha, para sobreviver na universidade, tem que ter muito macete.
Agora, estou feliz com esse último processo. Trabalho com uma desenvoltura
que eu nunca tive na universidade: “Não sou ninguém, tenho um programa
de pesquisa, mas não tem nada além de um programa de pesquisa”. É uma
pesquisa minha, individual. Ridículo que a universidade não possa capitalizar
isso: quem capitaliza sou eu. Não pertenço praticamente à universidade, é
um absurdo! Nesse programa, eu percebi que as pessoas fazem tese e depois
entram em orfandade profunda.
Como assim?
Até a tese, há a figura do orientador, existe a tal banca, você é uma referência, escreve pensando no que a banca vai perguntar. Então você tem aquele
entorno todo que te suporta um pouco. Aí você vira doutor e não tem mais
interlocutor na universidade. Não tem espaço nenhum onde você possa discutir ideias. Acabou. Tornou-se doutor e acabou sua carreira. Você não tem
mais o que fazer depois, não tem espaço para continuar dialogando.Você vai
4

A sua área é a de estudos culturais. Qual é o espaço disso na universidade?
Hoje, o PACC tem três projetos. É o pós-doutorado. São os estudos culturais.
Mistura meio ambiente, mundo digital, raça, gênero, cinema, televisão, qualquer coisa. Estudos culturais formam uma área nova. Foi inventada em 1950 na
Inglaterra, mas que pegou fogo mesmo quando os intelectuais da geração de
60, ficaram sem pai nem mãe em termos acadêmicos. Inventaram os estudos
culturais e começaram a ter força. É fazer sua produção de conhecimento comprometida com a sociedade. Mas é uma área muito desprestigiada. Ninguém
acredita em estudos culturais. Falam que é um engodo, que não é sério. Então,
eu falei: “Já tenho um programa que não é nada. Se eu lidar com uma área que
também não é nada, também desprestigiada, estou feita!” (risos). Foquei nos estudos culturais. Meu trabalho desde o início da minha carreira foi microtendências. Quando eu vejo uma coisinha acontecendo, eu pago para ver. E, para me
situar, sou uma órfã dos anos 60. Peguei os poetas marginais dos anos 70, depois
mulher, negro, e fui trabalhando essas vozes que começavam a aparecer. Isso
na academia também não tem espaço. Primeiro criei um apoio ao estudo sobre
mulher, que acho importantíssimo. No Brasil, tem um mito de que mulher é
bem resolvida, não tem problema. E tem. Então, comecei a introduzir na academia o assunto. Um dia, eu ouvi do diretor da Escola de Comunicação a seguinte
frase: “Comunicação não tem nada a ver com mulher”. Decidi arranjar uma verba. A Fundação Ford me deu uma verba grossa, a Fundação Rockefeller outra, e,
imediatamente, a mulher passou a ter a ver com comunicação (risos). Você tem
que se apoiar em verba externa, porque aqui dentro é difícil. Fiz um grupo de
5
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estudos de gênero, depois o de estudos de raça, todos dentro do CIEC.
Você elaborou estudos culturais sobre os negros no Brasil...
Aproveitei o ano de 1988, que foi o centenário da Abolição, e fiz um projeto
bacana pela associação e pela Fundação Ford, nada a ver com a universidade
até então [o acervo do projeto Abolição hoje está no Núcleo de Documentação do CIEC/
UFRJ]. Fiz um projeto enorme, interessantíssimo. Todo mundo estava dando
dinheiro para a questão racial – de fora e de dentro do Brasil: ministério, secretaria de cultura, de educação, todo mundo investindo. Quis mapear tudo
que estava acontecendo no Brasil em torno de raça – todos os financiamentos, todos os pronunciamentos, todos os eventos – e gravá-los, registrá-los. A
Ford bancou isso feliz da vida. Tinha antropólogo, anônimo de rua, várias pessoas entrevistando ao mesmo tempo. Peguei o que a TVE e o que a TV Globo
tinham feito, na época. A Marcha da Abolição, por exemplo, foi sensacional,
porque eu tenho a visão da Globo, que é uma, a visão da TVE, que é outra, além
das visões do antropólogo e das pessoas falando na rua. Quatro versões sobre
uma marcha. Cobrimos o Brasil inteiro. Em São Paulo, foi a Lilia Schwarcz.
Havia pessoas em lugares que gerenciavam a cobertura do seu lugar, do seu
espaço. Tive que fazer uma equipe de fora, a universidade não absorveu isso.
A única coisa que a universidade disse é que eu estava aproveitando para ganhar dinheiro. Mas eu estava fazendo um acervo para a universidade que ela
jamais teria. Eu tenho todas as dramatizações das questões raciais: teatro,
música, muita capoeira. Havia uma visão muito folclórica do negro – ainda
escravo, jogando capoeira e cantando. Está registrado. Eu tenho um arquivo
fantástico que é o arquivo Abolição e que hoje está todo digitalizado e online.
Tenho todos os cartazes dos eventos daquele ano. E tem uns pichados, guardados a sete chaves. Todos racistas! No campus da UFRJ tinha aquele negócio
assim: “Seminário sobre a questão racial... ‘criolo de merda’!”. É um registro
incrível que está lá. A Bolsa de Valores do Rio, por conta das “comemorações”,
fez um evento leiloando escravo. Filmei isso, era uma coisa fantástica, uma
brincadeira. Incrível isso: você ter na Bolsa de Valores o pessoal fazendo ação
para escravo em 1988. Então, é um arquivo riquíssimo que a universidade não
absorveu, não está na universidade, está em comodato na universidade, uma
maluquice. Depois da questão negra, comecei a me interessar demais pela
periferia porque ela começou a aparecer de uma forma muito desconhecida
para mim. Nos anos 60, eu ia com o Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE
para a favela, para dizer ao pobre o que ele era, o que ele tinha que querer,
quais as demandas que ele tinha que encaminhar. Todo mundo achava baca6
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na. A gente achava que estava fazendo coisas maravilhosas, e eles também, as
associações de operários...
Você reencontrou a periferia brasileira depois disso?
Passam 40 anos e encontro um cara tipo o escritor Ferréz, que diz: “Eu não
vou à universidade, eu não falo com ninguém, eu não vendo a minha miséria.
A minha miséria é minha, o capital é meu, quem vai vender sou eu”. Pô, isso
é um pulo, é um sonho. Não consegui desgrudar mais disso. Fiz um flashback
de mim na favela, dizendo o que eles tinham que fazer, o que tinham que ler, e
corta para o Ferréz dizendo uma coisa dessas: “Minha miséria eu não te dou”.
Fiquei estudando isso compulsivamente e descobri várias coisas. Não dá para
ensinar nada à favela. Ela tem seus intelectuais orgânicos, ela tem seu saber.
Há algum tempo já existe alguma visibilidade de saber, capacidade empresarial, organização. Eles começaram a formar ONGs. Então eu ia fazer o que
ali? O que eu poderia fazer era uma troca e me situar como uma pessoa de
fora mesmo. Porque, na minha pobre fantasia em 1960, eu era de dentro. Era
uma missão intelectual você representar a pobreza, o pobre, que não tem voz.
De repente, me vi com essa voz cassada, desempregada. Fiquei felicíssima.
Fui procurar minha posição. Nos anos 80 teve uma nova configuração para o
intelectual poder se mexer, que foi a questão das ONGs. A ONG aparece como
um intermediário, um corretor entre o Estado e a demanda popular. Ele ainda
tinha um lugar, ele era um corretor de ideias, um corretor de demandas, um
agente. Mas nos anos 90, nem agente, porque a periferia é poliglota hoje. Ela
fala a linguagem do mercado, ela fala a linguagem da favela e ela fala a linguagem do ministério, vai lá e pede dinheiro. No Rio, tem uma coisa chamada F4 –
sigla para Favela 4 –, uma brincadeira com o G8. São os quatro grandes lugares
da periferia: AfroReggae, Observatório de Favelas, Central Única das Favelas
(Cufa) e o Nós do Morro, que falam em nome de uma representatividade das
favelas. Eles vão lá e falam com o governador: “Escuta aqui”. Eles falam todas
as línguas que nós falamos, que os intelectuais falam. Fiquei muito fascinada
procurando esse lugar, levei quase 10 anos procurando o meu lugar. Percebi
que era uma coisa assim: “Te dou uma coisa se você me der outra”. E começou
a haver conexão. Foi daí que nasceu esse projeto Universidade das Quebradas,
dessa minha procura de onde é que eu estava.Porque eu tinha perdido meu
emprego como missionária intelectual.
E como foi sair da constatação e concretizar a Universidade das Quebradas?
Esse processo é longo. Na minha editora, a Aeroplano, tenho uma série
7
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apoiada pela Petrobras chamada Tramas Urbanas, sobre os intelectuais na periferia. E por que esses intelectuais não aparecem em um outro circuito? Porque dentro das suas comunidades eles são intelectuais reconhecidos como tal
e agem como tal. Na academia e em outros espaços institucionais, contudo,
não são reconhecidos. Está cheio de antropólogos, sociólogos, gente de letras,
com competências diferentes, mas não há a visão deles, dos intelectuais da
periferia. Resolvi fazer uma série de livros, bem cuidados, luxuosos até. Não é
livrinho de pobre, é livrinho pop, com um projeto gráfico bacana. E dei para
essas pessoas escreverem. Chamei todo mundo que me ocorreu. Hoje eu já fiz
10 livros, estou fazendo mais 10, está no fim da série de 20. Já consegui o apoio
para fazer mais 10. Não sei se vou continuar depois com esse apoio, mas eu
queria para o resto da vida. O Sérgio Vaz, que tem a Cooperifa, fala sobre o
começo desse projeto. Não é antropólogo, nem crítico literário, é ele contando
a versão dele. É uma versão, uma voz sobre o que aconteceu. O projeto gráfico
foi dificílimo de fazer. O designer queria fazer grafite, e grafite é uma linguagem que não é minha, é hip hop, então eu não ia botar grafite. Teve uma turma
de 18 anos que fez uma leitura pop da cultura hip hop. Fizemos esse projeto
gráfico, foi o que mais demorou na minha cabeça para ser resolvido, porque
eu tinha certeza que eu não queria grafite na capa. Nessa série eu comecei a
perceber que eu estava sacando o lugar. Foi muito prazerosa de fazer. Saquei
o que eu podia dizer para eles, o que eles precisavam que eu dissesse. E eu
saquei o que eu precisava ouvir deles. Não tem antropólogo que conte isso
para mim. E cada vez que eu chego mais perto da periferia, tenho certeza que
eu não sei nada sobre a periferia. Pela Aeroplano, fiz uma exposição chamada
Estética da Periferia, no Rio, com o que seria essa estética hip hop. Chamei o
Gringo Cardia, que tem a ONG Spectaculo, que trabalha com os meninos de
periferia fazendo os projetos para ele. O Gringo encenou e, quando eu vi, falei:
“Isso não é a periferia! Isso é uma loja!”. Porque tinha jeans, calça jeans Gang,
tudo que eu achava que não era periferia. Eu pensava que periferia ainda era
um barraquinho de madeira, e não era. Era uma coisa de alta vibração em termos de consumo. E o Gringo disse: “Mas é, eles que trouxeram, a gente não fez
essa curadoria”. A gente não sabe mesmo o que é, então tem que ouvir.
Com essas duas experiências – Estética da Periferia e Tramas Urbanas –,voltei
para a academia, justamente aquele espaço branco cheio de “gente que sabe”.
Na universidade, tudo é pago: luz, telefone etc. E você não paga ninguém! Você
é paga para ficar ali só investindo capital intelectual. É uma Disneylândia! Então, surgiu a Universidade das Quebradas, uma espécie de sequência daqueles
dois projetos. Peguei o meu pós-doutorado e fiz um espaço acadêmico aberto

para a periferia. Não é capacitação, não é assistencialismo, não é para ensinar
nada para ninguém. Só um espaço absolutamente acadêmico. Eu sou a academia e a periferia. Eu não saio da minha posição de acadêmica para ajudar
periferia nenhuma! Quero os intelectuais da periferia conversando com os intelectuais da universidade. Para o projeto, fizemos um edital brabo, igual ao
de pós-doutorado. A única diferença é que no pós-doutorado você tem que
apresentar o certificado de doutor e, aqui, era um portifólio. Apresentaram-se
80 candidatos! E foram selecionados 25. Éramos assim: eu, o MC Fiel do Santa
Marta, o Guti Fraga, do Nós do Morro, a Ilana Strozemberg, antropóloga, e a
Eliana Silva, coordenadora da Maré. Só entrou quem tinha excelência profissional. Escolhi os melhores professores nas áreas para dar essas aulas. No primeiro semestre, temos o período da Antiguidade até o século 19, o romantismo. Houve uma aula com um filósofo maravilhoso chamado Charles Feitosa,
da UniRio. Ele deu uma aula sobre a visão da arte na Antiguidade, a alegoria
da caverna do Platão. Depois, Ilíada e Odisseia, de Homero, na aula do professor
Silvério Ortiz. Já teve arte na Antiguidade e o teatro grego também. O que mais
pegou foi o que eles chamaram de “mitologia da favela”, quando a gente estava
dando mitologia greco-romana. A questão da morte, por exemplo. Antígona
se escarmentou toda porque tinha que enterrar o irmão. O que tinha de gente
com irmão para ser enterrado, ali naquela miniplateia, não estava no gibi. A
questão de enterrar o corpo ganhou um eco inacreditável, fiquei besta. Falando da polícia, do Bope. E tudo isso lendo Antígona.
O conceito de extensão é importante para a universidade?
A extensão para a universidade é tão importante quanto a pesquisa. Porque
a universidade, principalmente a pública, é paga pelo cidadão. Ou ela devolve
essa produção de conhecimento ou ela está em déficit público, em dívida pública. A universidade é autocontida, o que é absurdo com o dinheiro público.
Tudo bem que você está produzindo conhecimento e etc, mas você tem que
devolver esse conhecimento, e a extensão seria o lugar ideal para isso. E ela é
vista como uma atividade menor, como uma coisa que não é importante na
universidade. Tanto que a verba da extensão é muito menor do que a verba da
pesquisa. E isso é visto com uma naturalidade chocante, como se a extensão
fosse um lugar não experimental, como se a universidade não lucrasse nada
com isso. O povo do direito vai para a favela e ajuda as pessoas a resolverem os
seus casos de divórcio, os problemas jurídicos. Mas extensão não é isso, é você
levar a produção de conhecimento e ter um retorno. Extensão é uma conexão,
não é serviço. Então é pequenininho, é desprestigiado, não interessa muito.
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Antes de me aposentar, deixei a graduação e fiquei só com a extensão, como
estou. Acho um caminho correto. Quando você já acumulou conhecimento
daquela instituição, já tem produção intelectual, já tem tudo, está na hora de
entrar nesse laboratório, que é o laboratório com a sociedade. A Quebradas
é um projeto de extensão, o pós-doutorado é um projeto de extensão porque
não dá grau. Não é de ensino, não é de pesquisa, então é extensão. E agora estou abrindo um terceiro projeto, acho que o último, que é uma coisa chamada
Pólo de Cultura Digital, que é o óbvio, não dá para não ter. Você não pode inclusive deixar de falar do impacto da cultura digital na periferia, é a primeira
coisa que você vê, as lan houses. Não dá para ter também um pólo de cultura
digital dentro da universidade, porque você vai analisar tendência. Então a
gente tem esse pólo que está muito no começo, é um projeto mais novo que a
Universidade das Quebradas. A Universidade das Quebradas funcionou o ano
passado todo, um piloto. Vou comentar uma aula fantástica: o cordel e o rap.
A gente chamou os dois. Os rappers sempre dizem que o pai do rap é o cordel. Aí veio um doutor em cordel. Mas um odeia o outro. Os rappers odeiam
cordel, porque dizem que são conservadores, machistas, autoritários. E os
cordelistas odeiam os rappers, porque dizem que eles são sensacionalistas,
pregam crime, sexo, drogas. Isso só pôde acontecer naquele encontro. Começou com todo mundo dizendo que o outro era bacaníssimo e, de repente, saiu
tapa para todo lado (risos).

perdidaça! O impacto das ONGs e a chegada de outros saberes estão alertando
algumas pessoas a abrirem espaço para uma reformulação. Mas aonde isso vai
dar, eu não sei.

Como pensar uma universidade aberta, livre, contemporânea, que entenda a cultura brasileira em seus mais diversos pontos de vista?
A vida toda eu trabalhei em tentativa e erro. Meus projetos começam todos
molengos, depois vão se configurando devagar. Não consigo fazer um projeto
assim, de pensar como a universidade deve ser. Todos os projetos que fiz assim
não deram certo. Todas as vezes que achei que ia fazer alguma coisa com um
modelo pré-estabelecido, não consegui chegar lá. Por isso, fiquei um ano dando
aula para a Quebradas para ver como era. Não pedi financiamento para ninguém porque acho que só posso pedir quando a coisa existir. Acho maluquice
pedir alguma coisa para um projeto que só está na cabeça. Mas eu acho difícil responder a essa pergunta, o que deve ser, porque acho que a universidade
está completamente sem projeto. Ela perdeu em 1960, esqueceu o que tinha
vindo fazer e ficou confortavelmente esquecida. A sociedade civil está mais organizada. É melhor você trabalhar em uma ONG do que na universidade. Você
tem liberdade. Os intelectuais mesmos fazem as suas próprias ONGs para poder trabalhar, tem muito espaço alternativo funcionando. A universidade está
10

A universidade, por princípio, é um circuito privilegiado de circulação cultural, certo?
No pós-doutorado. Está todo mundo fazendo doutorado. O doutorado tem
que ser consolidado, porque aí não vai ter coisa emergente na universidade
sendo valorizada. Há animação cultural, mas não há produção cultural na
universidade. Não existe esse espaço. Devia ser na graduação, mas ela também está indefinida. Não prepara bem para o mercado e não prepara bem
criticamente. Fica no meio, nervosa.
E a invenção que fala? Invenção e inovação, qual o desafio da inclusão?
Essa inovação tem muito espaço na área técnica, científica. Tem laboratórios, tem incubadora, tem o diabo, realmente a inovação está protegidíssima
nessa área. Na área de humanas não tem, porque na cultura, para você hoje
inovar, tem que ter alguma articulação com a tecnologia, articulação com outros segmentos sociais, e a universidade não permite essa flexibilidade. É tudo
departamental, é tudo separado, decanias que separam grandes blocos. Para
chegar à universidade, tem que passar por quatro paredes, quatro processos
administrativos, quatro petições, quatro memorandos. Para, depois, falar com
o outro lado. Quer dizer, a organização engessa. Decania, unidade, departamento. Fraciona, fraciona, fraciona. Não pode. Assim, não vai ter inovação
nunca. Para se fazer a universidade do futuro, precisa haver reforma administrativa. Porque têm cabeças, alunos, vontade, mas não pode existir aquela
estrutura seccionada. Você tem que soltar para todo mundo, conversar com
todo mundo. Você tem um momento de globalização! A nossa universidade é
do século 19, do tempo da industrialização. Já tivemos dois momentos econômicos e a gente ainda está lá atrás. Não podemos trabalhar assim.
Você vê alguma diferença nas universidades fora do Brasil?
Dou muita aula fora, mas é a área Latinoamérica, então vou muito ao Centro de Estudos Latino-Americanos. Eles são também o lixo da universidade,
um guetinho. Não tem essa experiência com o trabalho. Sei que vou lá e estou
isolada com um gueto chamado de Centro de Estudos Latino-Americanos,
que não tem acesso a coisa nenhuma, nem prestígio nenhum. Então não sei
como é. Eu imagino que se eu fosse norte-americana, eu estaria hoje no Insti11
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tuto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), estudando literatura. Mas como
não tem MIT aqui, eu não tenho onde estudar. Não posso ir para COPPE/UFRJ
estudar literatura, eles vão fazer eu estudar e-reader. Quero saber como eu vou
escrever um romance hoje, por exemplo. A narrativa não vai ser igual. Não
pode ser a mesma. A garotada está no universo dos games, com múltiplas
funções. Não é mais a criação de uma história linear, com um herói que, no
fim, acaba assim ou assado. Não é a história de uma consciência pessoal, é um
universo inteiro para ela interagir. Com quem na universidade eu vou conversar? Não tem. Ou eu sento lá no canto e fico estudando livro de americano, ou
não sei o que faço.
Como pensar políticas culturais de Estado, não influenciáveis por
governos da vez?
Não sei. Tenho paixão por erro. Tudo para mim que deu certo começou errado.
Não pode ter medo de errar. Não podemos saber exatamente como vai ser daqui
a dez anos, mas o impulso tem que ser nesse modelo. Tem que poder transitar,
fazer conexões, articulações. É preciso dar espaço para as articulações: municipal
e federal, estadual e municipal, estadual e universidade. Precisamos de um mapa
articulado. E, não, seccionado.
Como criar um ambiente de inspiração para cultura e para a universidade?
Tem que ser preguiçoso, porque se não for, ele não vai funcionar. Você
tem que não querer nada, não ter metas, não ter padrões e ficar ali para
trocas. Articular com muita gente legal, ter um orelhão, falar pouco e ouvir
muito. Tenho certeza que assim acontece. Não se pode criar condições para
a inspiração. Tem que desfazer as condições. E ouvir.
Para encerrar, fale de um autor brasileiro que você goste.
Murilo Mendes. Aliás, leio compulsivamente e não trabalho. Seria capaz
de falar horas sobre uma poesia marginal, sobre poesia digital. Se você me
flagra sozinha, eu estou lendo Murilo, Carlos Drummond, João Cabral, é uma
viagem. Fico lendo essas pessoas e faço questão de não pensar sobre elas. Me
dá um prazer intenso, porque a poesia é a minha mídia. Admiro a ficção, eu
leio, mas o lazer é a poesia.

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/17/heloisa-buarque-de-hollanda/
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“O papel da crítica do
teatro continua importante,
mas no sentido amplo, não
dedicado a poucos que
ocupam um veículo.”

Como nasceu o festival de Curitiba? Vocês eram atores, gente do teatro?
Começou com uma percepção de que Curitiba tinha uma boa estrutura
física de salas e pouca oferta de espetáculos. Com este diagnóstico, alguns
amigos se tornaram sócios e começaram a agilizar para conseguir sensibilizar
patrocinadores privados. Assim a gente fez o primeiro evento. Mas ninguém
era ator. Minha formação é em administração, o outro sócio era engenheiro, o
outro, sociólogo. Mas havia um fato importante de registrar. O momento era
diferente. Não existia internet, a informação não corria como corre hoje. A
gente não tinha nenhuma ligação específica com o teatro. A gente se conhecia
da comunidade judaica e, em nossas conversas, percebemos que havia muitas
salas vazias na cidade. E veio a ideia: “Já que têm tantas salas vazias vamos
preenchê-las. Devia ter um festival de teatro aqui. Vamos fazer, vamos fazer!”.
E um ano depois a gente conseguiu viabilizar.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 30 de abril de 2010, em São Paulo.
2

O Festival de Teatro de Curitiba foi pioneiro no Brasil e tornou-se vitrine da
produção cultural. Em 1992, um grupo criou e dirigiu o primeiro festival. Não
eram atores de teatro, tampouco diretores. “Como o festival nasceu na era
pós-Collor, existia um ceticismo enorme, a economia não ia bem, ninguém
investia. A gente estava indo na contramão”, lembra Leandro Knopfholz, administrador e diretor do festival.
Em quase duas décadas de história, mais de 1,5 milhão de pessoas já assistiram a cerca de três mil espetáculos nas diversas edições do festival. “Ele impactou a produção e o consumo de teatro na cidade.” O símbolo físico do evento é
o Teatro Ópera de Arame, construído pela prefeitura e inspirado no Ópera de
Paris, feito em metal e vidro. O patrocínio do Banco Bamerindus deu impulso
ao encontro.
Com mestrado em indústrias criativas pela City University, em Londres, Knopfholz avalia que há avanços na política cultural e cita as linhas de crédito do
BNDES para o setor. Contudo, critica o atual modelo das políticas de fomento. “As leis estão investindo na ponta errada. Acho que falta entender a cultura
como uma atividade econômica produtiva como qualquer outra”, afirma.

Depois do início do festival, a oferta de peças teatrais na cidade aumentou? Criou-se um público em Curitiba?
Chegaremos à 20ª edição do festival. Tem uma geração de jovens, pós-adolescentes, para a qual o festival sempre existiu. O teatro se tornou um marco
importante na comunidade curitibana e o festival impactou tanto a produção
como o consumo de teatro na cidade.
3

Leandro Knopfholz

Leandro Knopfholz

O que é o festival? Quais são as várias partes do festival?
O festival começou como uma reunião de espetáculos. A ideia era trazer
para Curitiba o que não chegava. Então, trouxemos 12 espetáculos para as
salas de cinco teatros e dois para a rua. Isso era o festival. O evento foi crescendo e uma série de necessidades foi mudando a cara dele. Como ele nasceu na era pós-Collor, existia um ceticismo enorme, a economia não ia bem,
ninguém investia. O Collor tinha desmontado o mecanismo estatal cultural
e a gente estava indo na contramão. A gente conseguiu um patrocínio privado em um banco, nenhum patrocínio público, mas a prefeitura se comprometeu a construir um teatro, que é o Ópera de Arame. Neste primeiro ano,
a gente conseguiu reunir muitos encenadores e diretores. A gente tinha uma
curadoria e entendeu que o encenador era a figura central do teatro naquele
momento. Eram só nomes nacionais. E como eu já disse, não tinha essa profusão de informação. A dificuldade logística era gigantesca. O fato de termos
reunido tantas pessoas importantes do meio, em um contexto absolutamente desfavorável, fez com que o festival chamasse a atenção e extrapolasse a
cidade. A gente conseguiu chamar a atenção do país. E daí começamos a ter
mais demandas. Só reunir essas pessoas já não era mais suficiente. O festival
começou a potencializar e catalisar estréias nacionais, passou a interessar a
mídia nacional, os programadores nacionais e internacionais passaram a vir
para Curitiba para ver o que acontecia no teatro brasileiro e levar para fora,
para suas cidades. Uma coisa levou a outra, o fato de a gente ter programadores, diretores de festivais e mídia fez com que outros espetáculos não programados começassem a se apresentar em Curitiba na mesma época. Eram
espetáculos curitibanos. A cena local começou a se organizar para isso. Em
1998, a gente organizou uma situação que era simultânea ao festival de teatro
e chamamos de Fringe, no modelo do Festival Internacional de Edimburgo, na
Escócia. Fringe quer dizer “franja” ou “margem”, em inglês. A ideia era colocar
um guarda-chuva, ou seja, uma marca, e dar visibilidade para espetáculos que
não eram selecionados pela curadoria. Nesta época, o festival tinha 15 ou 16
espetáculos e o primeiro Fringe teve sete.

lo participar da mostra Fringe. Cresceu de sete, em 1998, para 370 espetáculos.
Grande parte dos espetáculos são de Curitiba e 40% são paranaenses.

No Fringe, não havia envolvimento da curadoria do festival?
Os espetáculos já vinham sem curadoria. Em um determinado momento,
todos os espetáculos que podiam vir, vinham. Então, tivemos de organizar,
decidimos que o espetáculo não podia fazer proselitistismo religioso, senão
daria uma cara que a gente não acha certa. E o espetáculo tinha de ser profissional. Esses eram – e ainda são – os únicos dois parâmetros para o espetácu4

O Fringe permitiu que as companhias e os encenadores de Curitiba ficassem na cidade ou há um êxodo para os grandes centros de cultura?
Entendo o Fringe como um propulsor, uma forma de exibição muito grande. Por exemplo, o espetáculo A Vida é Cheia de Som e Fúria [adaptação do texto
de Nick Hornby], do Felipe Hirsch, foi encenado no Fringe, em 1999. Dois espetáculos da Companhia XIX, Hygiene e Hysteria, do Luiz Fernando Marques,
também foram apresentados no Fringe. A Companhia Espanca, de Belo Horizonte, foi vista pela primeira vez lá. E uma série de outros: A Volta ao Dia
em 80 Mundos [adaptação do texto de Julio Cortázar], com o Márcio Abreu; Alice
Através do Espelho [adaptação sobre livros de Lewis Carroll], de Paulo de Moraes;
entre outros. O Fringe é sempre uma possibilidade. Aliás, se a gente olhar
historicamente as feiras mundiais, os festivais, as bienais, as mostras, vamos ver que eram lugares das reuniões, onde as pessoas se juntavam para
entender o que estava acontecendo. Mas isso mudou. Nos últimos 10 anos,
com a informação a correr tão rápido, ficou um pouco esvaziado o sentido
de reunir tanta gente no mesmo local. Por isso, reunir todas aquelas pessoas
em 1992 foi um marco. Hoje, isso não é mais o problema.
A questão é como impressionar as pessoas nesse cenário. O cara estréia
uma peça e já está no YouTube! Você fala de qualquer espetáculo e as pessoas
comentam: “Ah, já vi!”. As coisas são mais rápidas e fáceis hoje. O desafio é
pensar qual o sentido de fazer isso. E, na verdade, entendo que o sentido é
exatamente a reunião. No comércio, por exemplo, estar um do lado do outro –
como em uma rua especializada em noivas, carros, restaurantes – faz com que
todos vendam mais. É a mesma coisa no festival. Quando você coloca pressão,
quando você coloca esse assunto na berlinda e traz isso à tona, todo mundo
fala e tudo cresce. As pessoas estão ávidas pela novidade. Neste sentido, os espetáculos que estão se arriscando e indo para o Fringe têm essa possibilidade
de apresentar uma novidade. Reunir essas pessoas no mesmo local faz com
que as pessoas fiquem mais atentas.
E quem vai ao festival? A maioria é da cidade mesmo?
A prefeitura realizou uma pesquisa onde se vê que 15% do público é de
fora de Curitiba. A gente tem um público estimado de 180, 190 mil pessoas, o
que quer dizer que pelo menos 20 mil pessoas são de fora. É bastante. Mas é
bem diferente do Festival de Edimburgo, na Escócia, do Festival de Avignon,
5
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na França, e de grandes eventos do gênero no mundo. Fazemos o festival no
dia 29 de março, que é o aniversário da cidade. Escolhemos essa data porque quando estávamos começando, a cidade ia completar 299 anos, e existia
todo um trabalho de “faça alguma coisa para os 300 anos da cidade”. Achamos conveniente agendar para a data de aniversário. Porém, é uma data
ingrata, porque não é um período de férias, não é nenhum marco específico
como Carnaval, São João. A possibilidade de deslocamento é mais restrita,
vendo de um ângulo mais comercial.

obra. Ele tinha o poder de acabar com o espetáculo. Isso ainda existe, mas
hoje ele tem muito mais responsabilidade, pois as pessoas têm mais informação e se comunicam rapidamente.

E mesmo assim vocês decidiram manter a data. Virou um marco?
São quase 20 anos. As companhias se preparam para essa época do ano.
Terminou o festival deste ano e, como o próximo é a 20ª edição, eu já tenho
mais de 30 propostas de espetáculos para março de 2011. Não tenho muito
como mudar isso agora. Talvez em 2014 a gente comece a mudar alguma coisa.
Em 1992, o jornal O Estado do Paraná publicou: “Em um momento
em que vivemos um grande boom do teatro, não temos nenhum crítico trabalhando regularmente dentro de um jornal.” Como você vê a
crítica dentro do processo do festival?
Tudo mudou. O papel da crítica de teatro continua sendo muito importante,
mas em um sentido mais amplo, não dedicado a um cidadão só ou a um grupo
que ocupa o espaço de determinado veículo. A idéia é que a gente permita a
crítica no site do festival, por exemplo. O que a gente quer é que o próprio público indique o que vale a pena. E eu acho que essa crítica que vem da opinião
de vários é mais rica. É importante que a gente entenda que as pessoas precisam do endosso de alguém. Isso sempre existiu. É o crítico que indica, é o bocaa-boca. Mas, hoje em dia, com a coisa de todo mundo ter opinião, é mais fácil.
As pessoas perderam o medo de se expressar e hoje é mais fácil apresentar essa
opinião para um monte de gente. O festival busca isso na sua interação digital
com as pessoas. A gente quer que as pessoas participem, opinem e tentem se
respaldar dentro dessa profusão de espetáculos – são mais de 400.
Ao mesmo tempo, o papel do crítico é mais profundo. Ele vai comparar
a produção com informações que ele já possui. Isso não é importante?
Claro. Sem dúvida. Mas eu não acho que uma coisa mata a outra. Eu acho
que elas se somam. O papel do crítico é rico e ainda super importante porque
é um profissional dedicado a essa atividade. Mas o crítico era muito poderoso.
Quando comecei, era fundamental que um crítico aprovasse, endossasse uma
6

No festival, o encontro de backstage é muito forte. Não houve o interesse destes encontros acontecerem em público? Criar debates públicos?
Isso existe desde o começo do festival. O encontro é fundamental. Houve
um momento que, por questões logísticas, nós usávamos vários hotéis e restaurantes, devido ao crescimento do festival. Mas aí percebemos que o evento
não estava tendo função de festival para as companhias, porque elas acabavam não se encontrando. Então, concentramos as pessoas nos mesmos hotéis, as pessoas se encontravam no elevador, no saguão, nas vans. Criamos
um restaurante único para o festival. As pessoas começaram a se encontrar
de novo. O festival também tem uma sede, que é um espaço público chamado
Memorial de Curitiba. O local tem um bar e a ideia é que as pessoas frequentem esse bar, que seja aberto para quem quiser se aproximar delas, para ter
essa interação também com as pessoas da cidade. Além disso, fazemos encontros formais, debatendo determinados temas e fazendo oficinas e atividades
de aperfeiçoamento com profissionais. As responsabilidades do evento vêm
de acordo com a sua evolução.
Os ingressos em 2010 custaram R$ 45, a inteira, e R$ 22, a meia-entrada.
Não é caro?
Não acho. Acho que é dentro da realidade do que a arte custa e vale. Primeiro:
isso é um business, uma cadeia produtiva que precisa dos insumos, de recursos
humanos, estruturais e financeiros. E a bilheteria compõe esta estrutura. Segundo: em uma relação entre cinema e teatro, o teatro é feito ao vivo e todos os
dias. Tem de custar cinco vezes mais que um ingresso de cinema – isso em uma
relação econômica estudada, científica. Terceiro: esses são os valores médios
praticados por teatros em Curitiba e em São Paulo. Quarto, o valor praticado é
o meio ingresso. No caso do festival, a gente se submete a tudo que a legislação
preconiza e todo cliente com algum relacionamento com o patrocinador paga
meia. Fato é que a gente tem uma média de 92% de pagantes com meia entrada
– R$ 22. E acho que está absolutamente dentro do valor viável.
A meia entrada cresceu demais? Ela tem atrapalhado o negócio da
produção cultural?
Totalmente. Estamos inseridos em uma atividade chamada economia cria7
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tiva ou economia da cultura. Mas é economia. O agricultor, por exemplo, tem
uma série de subsídios estatais, nem por isso ele recebe a metade pela tonelada
de arroz. Tudo bem que é subsidiado para o consumidor final pelo governo. Na
cultura, deveria ser a mesma coisa. Se está na Constituição que o acesso à cultura é um direito do cidadão, o sujeito que está trabalhando com cultura não tem
nada com isso. É um direito, então o governo tem que criar situações. E não tirar
recursos. Um show de música, por exemplo, dificilmente tem um apoio estatal
– seja estadual, federal ou municipal. Nesse caso, não acho certo a obrigatoriedade da cobrança da meia-entrada. Mas se o projeto tem apoio estatal, como
uma Lei Rouanet ou outra lei de suporte à cultura, talvez isso possa servir como
uma contrapartida e seja justo. Mas acho que deve até ser inconstitucional, no
que se refere à ingerência do Estado sobre a atividade privada, que haja uma
lei obrigando que o estudante, o idoso, o doador de sangue, o professor da rede
pública pague meia-entrada. No caso de teatro, nós temos uma série de apoios
estaduais e podemos até discutir. Mas, para as atividades que não têm subsídio,
não acho certo.

tipo de comida, porque, afinal, ela já está paga. Mas, se o dinheiro está com o trabalhador, ele tem que se esmerar porque o cara vai pagar com o vale. As leis de
cultura estão investindo na ponta errada atualmente. Óbvio que não podem sair
totalmente, existem pesquisas, inovação, muita coisa para subsidiar, mas falta
entender a cultura como uma atividade econômica produtiva como qualquer
outra. O atual Ministério da Cultura está fazendo um trabalho consistente. O
BNDES abriu uma linha de crédito. Fantástico isso, pois quem quer empreender
tem agora uma alternativa. Também é preciso restaurar espaços de apresentações. Fundamental. Este precisa ser um trabalho exclusivo da esfera federal.
Gosto do exemplo da cidade de Paulínia, no interior paulista. É meio como
Dubai, que viu que o petróleo vai secar, então começou a investir no turismo
cultural. As pessoas podem ir a uma cidade, porque acham linda, mas elas não
vão voltar. As pessoas cansaram de ir para Paris para ver a Torre Eiffel, elas
querem ir para viver Paris. Então, Dubai está comprando todos os ativos criativos que acha interessante: Louvre, Stomp, Cirque du Soleil, tudo. Paulínia
está fazendo a mesma coisa quando investe no cinema. Tudo bem que tem a
refinaria e isso deve dar muito dinheiro para a cidade, mas é bem inteligente
o caminho que eles estão seguindo.

O orçamento do festival do ano passado, por exemplo, foi de R$ 3,2 milhões. Esse montante não foi captado via Lei Rouanet? Como é a destinação dessa verba?
Não. Ele foi composto por patrocínios, bilheteria e outras receitas, como
merchandising. Mas a bilheteria do Fringe é destinada toda para o evento, por
exemplo. Os espetáculos ocupam setenta e tantas salas em Curitiba. A prefeitura diz ter quase 200 salas, mas, na verdade, não são salas mesmo, são
espaços. Então, você não tem um box truss para colocar luz em cima, você não
tem coxia, você não tem um elevado para palco, não tem plateia, você não
tem nada, só um espaço. E aí o festival monta a estrutura para as companhias,
coloca gente trabalhando. Um operador de som, um operador de luz, gente
para a bilheteria. O festival presta serviço para estes espetáculos, mas não dá
apoio para o espetáculo chegar em Curitiba e nem acho que é função do festival fazer isso. O festival funciona como uma vitrine.
Qual é a sua opinião sobre lei de fomento ao teatro?
Fiz mestrado em indústrias criativas, na City University, em Londres. E a minha dissertação foi sobre o vale-cultura. A gente pode comparar com o valerefeição, por exemplo. Hoje, se dá dinheiro para a produção, o que já foi um
gargalo, mas hoje é bem menor. Então, comparando, é a mesma coisa que você
dar o dinheiro do vale-refeição para o restaurante. O dono pode fazer qualquer
8

O vale-cultura corre o risco de se prender às grandes produções, que já
possuem seu ponto de exibição e distribuição? É possível reverter isso? Por
quais caminhos?
O mercado se encarrega. Porque se existe dinheiro naquele lugar, as pessoas vão para aquele lugar. O vale-cultura será distribuído para o trabalhador.
O trabalhador está em todos os lugares do Brasil. Nos grandes centros e nos
mais afastados. Esse cara terá uma grana para gastar, então, imagino que as
pessoas vão até lá atrás da grana do trabalhador. Injetar este recurso no mercado fará com que ele se organize.
Sobre outro aspecto do fomento, qual deve ser a relação da companhia
de teatro e o seu espaço físico?
Importantíssima. Mas ainda é uma situação cultural distante no Brasil. Na
Europa, as salas de teatro têm um dono, um programador, têm uma importância social que não é dada aqui. No Brasil, só o Serviço Social do Comércio
(Sesc) tem esse entendimento com relação a espaços. O que mais acontece
com as salas – públicas ou privadas – é que elas são caixas prontas para serem
alugadas. Não tem uma linha de curadoria definida, não tem uma cara, não
tem um público comprando a temporada. Há lugares em que isso é diferente.
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Na Argentina, por exemplo, aqui do lado, tem temporada tal de música erudita, temporada tal de dança clássica, temporada tal de dança contemporânea
e assim por diante. Isso não é uma cultura difundida no Brasil. Uma coisa é
o espetáculo fazer três semanas de temporada, outra coisa é fazer dois anos,
porque aí tem um questionamento: “Em março do ano passado, eu tive mais
público. O que aconteceu aqui?”. Há, portanto, um dono. As coisas são um
pouco soltas aqui, sem questionamento, sem um porquê, sem nada.

“Sim”. E saiu. O palco da Ópera de Arame é adaptado, tem quatro elevadores
porque era uma necessidade que o Cacá Rosset tinha para montar Sonho de
uma Noite de Verão, de Shakespeare. A passarela que dá acesso ao teatro foi
soldada na tarde da estreia do espetáculo (risos). A gente estava ensaiando,
montando o cenário e o espetáculo e eles terminando de montar o teatro. Inacreditável.

Haverá mais qualificação de produtores e empresários na cultura?
Acho inevitável. Cada vez mais existe dinheiro neste mercado, ele se profissionaliza. Principalmente com as novas leis de incentivo. Onde há mais profissionais hoje é onde tem dinheiro: captação e produção. Como não tem dinheiro na ponta do processo, as pessoas não estão se especializando na venda de
ingresso, no serviço ao cliente, na experiência como um todo. Ir ao teatro, na
maioria das vezes, é um grande estresse. É difícil de estacionar, a bomboniere é
super caída. O espetáculo pode ser feito direitinho, mas a experiência como um
todo é difícil. É bom observar que aquele cara que está assistindo ao espetáculo
não é visto como um recurso. Recurso é o patrocinador, é o edital. É como no
futebol, o dinheiro está na TV. Vai assistir a um jogo para você ver o estresse que
é no estádio. O dinheiro não está na bilheteria, está na camisa, no jogador. O
cidadão que está na arquibancada pouco importa para o time, não é?
Fale sobre a construção do Ópera de Arame...
É um teatro inspirado na Ópera de Paris, feito em metal e vidro. A história
dele está ligada ao festival, pois quando começamos a fazer o festival, a gente
achava que tinha estrutura, mas não tinha oferta. Conseguimos o patrocínio
do Banco Bamerindus, mas o então governador Roberto Requião tinha uma
briga com o controlador do banco e, quando fomos reservar o Teatro Guaíra,
que pertence ao estado, recebemos um recado de que qualquer evento patrocinado pelo banco não teria espaço no Guaíra. A gente tinha que escolher:
ou o Bamerindus ou o Guaíra. Como era mais difícil ter o recurso financeiro,
a gente procurou a prefeitura, que era gerida pelo Jaime Lerner. Falamos que
tínhamos o festival, os espetáculos, o dinheiro, mas não tínhamos teatro. Então, ele disse que tinha um projeto para construir um teatro no Parque das
Pedreiras. Isso só seria feito pelo sucessor dele, mas como tinha esse festival,
ele ia acelerar as obras. O parque era uma espécie de pântano, porque chovia e
não tinha escoamento, não tinha nada. Os diretores iam lá e a gente dizia que
naquele espaço seria construído um teatro. E eles: “Tem certeza?”. E a gente:
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Conte mais. Isso deu certo em cima da hora...
Foi sensacional. O teatro era todo aberto. Foi construído para ser um anfiteatro e só o fundo era fechado. E a pedra dava uma acústica perfeita. Muitas
pessoas reclamam da acústica da pedreira, mas a pedra era um fator fundamental no som, que foi perdido quando foram fechadas as laterais por causa do frio. A gente tinha previsto três sessões, acabou fazendo cinco. Todas
abarrotadas. E a pedreira tem uma vegetação ao fundo, passava borboleta no
palco, as pessoas estavam dentro da floresta. Inacreditável.
O festival sempre traz uma atração internacional. Como é a escolha?
Desde o primeiro ano trazemos um espetáculo internacional. O festival reúne a atual produção teatral brasileira em Curitiba, então a ideia de trazer um
espetáculo de fora é fazer um contraponto. São 29 espetáculos nacionais e um
espetáculo internacional – este ano, a gente trouxe um espetáculo canadense
chamado O Lamento de Dulcinea [dirigido pela atriz Dulcinea Langfelder e inspirado
em Dom Quixote]. Ao comparar o que vejo lá fora com o que temos aqui, percebo – apesar de não ser um cara apto a dizer o que é exatamente a produção
nacional – é que muita tecnologia está sendo utilizada nos palcos. As pessoas
querem projeção, som, último lançamento, os melhores refletores etc. Cada
vez mais a tecnologia está sendo usada. Isso está sendo feito há bastante tempo, principalmente em Montreal, mas é uma coisa recente aqui. A tecnologia
está sendo usada no Brasil como fim e não como meio. É um pouco exibicionista ainda, o cara pede uma mesa de som com 300 canais, mas só usa 60. É
importante esse contraponto para as pessoas entenderem e a gente buscar
uma referência no espetáculo internacional.
Quais peças internacionais ficaram marcadas no festival?
Trouxemos pela primeira vez ao Brasil o Robert Lepage, um canadense que
é um grande ícone do teatro mundial. O espetáculo era Tango Varsoviano, de um
transgressor argentino chamado Alberto Félix Alberto. Trouxemos também o
espetáculo Coda, dirigido pelo François Tanguy, um cara super contestador,
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que faz um teatro diferente na França. Trouxemos uma vez um espetáculo
chileno, Sin Sangre, de Alessandro Baricco, que tinha uma inovação de linguagem, misturando teatro e cinema. Procuramos estar atentos a esse movimento mais radical, porque já que trazemos só um, temos de evidenciar o argumento. Não adianta trazer, na média, o que está sendo feito fora. A ideia não
é fazer um festival internacional e, sim, trazer um espetáculo internacional
que tenha uma radicalidade. Não necessariamente o melhor espetáculo, mas
alguém que evidencie uma proposta. Já, no festival nacional, trazemos um
pouco de cada coisa: teatro de repertório, teatro de companhia, teatro de pesquisa, clássicos, um mosaico do Brasil naquele momento.
Se você fosse um produtor de teatro e fosse fazer algo para o Fringe,
qual seria sua estratégia?
Já pensei bastante nisso. Acho que é informar. Porque as pessoas estão muito suscetíveis a apreciar o espetáculo, a comparecer, a falar, mas falta chegar
informação. Os críticos estão ávidos por uma novidade, mas as coisas acabam
passando despercebidas porque não têm comunicação. Faria uma estratégia
de informação e comunicação dirigida a este público que está interessado.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/12/leandro-knopfholz/
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“Depois de escrever,
vamos para a luta,
vamos produzir, ver
quem está escrevendo,
juntar turmas para
formar um exército.”

Quando o escritor Marcelino Freire encontrou o poema O Bicho na gramática do irmão mais velho, descobriu que queria ser poeta. “O bicho, meu Deus,
era um homem”, escreveu Manuel Bandeira. “Descobri que Bandeira era pernambucano também, falava de ruas que eu conhecia, Rua da União, Rua da
Aurora, falava do Rio Capibaribe.” Nascido no ano de 1967, em Sertânia (PE),
Marcelino é de família grande e pobre.
Estudou e chegou ao curso de letras. Largou o trabalho de bancário para
se dedicar a conhecer escritores pernambucanos. “Eu queria interlocutores,
queria um diálogo, queria saber como o meu texto batia no ouvido do outro”,
afirma. Em São Paulo, a carreira literária de Marcelino foi impulsionada pela
mesma inquietação. Reuniu novos escritores para trocar ideias, incentivar
pequenas editoras, publicar livros e organizar antologias. Por esse caminho,
acabou por afirmar a existência de uma nova geração literária.
Entre seus livros publicados estão Angu de Sangue (2000), Contos Negreiros
(2005) e Rasif: mar que arrebenta (2008). Há cinco anos organiza a Balada Literária em São Paulo, evento que reúne dezenas de escritores nacionais e internacionais. “Digo sempre que enquanto outros fazem eventos com um milhão, eu
faço com ‘hum-milhação’ ”, brinca. Sobre política cultural, defende a adoção
de intercâmbios, residências artísticas, bolsas de criação e circulação de escritores nas universidades.
Como a literatura chegou até você no interior de Pernambuco?
Eu nasci em Sertânia, no sertão de Pernambuco. Sou o caçula de uma família de nove filhos. Uma família que não tinha biblioteca em casa, não tinha
livro, não tinha água. Então, como é que eu me interessei por literatura? Como
eu tive vontade de ser escritor em uma casa que não estava cercada disso, que
não era movida por isso? Foi quando eu li um poema do Manuel Bandeira em
um livro da escola do meu irmão mais velho. Eu estava com nove para 10 anos
de idade, li um poema chamado O Bicho [“Vi ontem um bicho / Na imundice do pátio / Catando comida entre os detritos. / Quando achava alguma coisa; / Não examinava
nem cheirava: / Engolia com voracidade. / O bicho não era um cão, / Não era um gato, /
Não era um rato. / O bicho, meu Deus, era um homem” (1947)]. Pensei que queria fa-

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Sergio Cohn no dia 2
de maio de 2010, em São Paulo.
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zer o que aquele cara fazia, queria ser poeta. Descobri que ele era pernambucano também, falava de ruas que eu conhecia, Rua da União, Rua da Aurora,
falava do Rio Capibaribe. Ele não queria ser engenheiro, pedia desculpas ao
pai por ser um poeta menor. Eu queria ser esse poeta menor. Minha família
era sertaneja e queria que seus filhos estudassem, mas para ser engenheiro,
médico, advogado. Nunca vi uma mãe dizer que queria que o filho fosse poeta.
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De certa forma, Manuel Bandeira me ajudou a não ser econômico, no sentido
de pensar minha vida economicamente. Comecei escrevendo alguns poemas,
imitando o Bandeira, querendo ser doente como o Bandeira, tuberculoso, comecei até a ensaiar umas tosses. Juro! Quando tinha mais ou menos 10, 11
anos, descobri que tinha sopro no coração. Isso foi minha glória literária! Ia
pelos hospitais, pelos corredores. Bandeira abriu essa porta, me deu a vontade de ser escritor.
É meio ficcional essa tuberculose do Bandeira. Que tuberculoso fuma
dois maços de cigarro por dia e sobe ladeira em Santa Teresa (risos)?
Tem um crítico literário que encontrou Manuel Bandeira um dia na rua e
disse: “Você é uma fraude! Desde muito tempo você disse que ia morrer e não
morre nunca!”. Eu gostava muito dessa figura. Meus irmãos iam jogar bola,
andar de bicicleta, mas eu nunca quis saúde não. Gosto do Bandeira porque
ele me doutrinou a ser doente. As pessoas vão atrás de saúde, eu não. Quanto
mais um artista me deixa doente, mais eu gosto dele.
Como foi esse começo de vida de escritor? A vivência em Pernambuco
e a vinda para o Sudeste?
Escrevia e participava de grupos de poesia. Fiz curso de letras, mas não
terminei. E tinha um amigo que sempre me chamava para vir para São Paulo.
Eu dizia: “Ah, o que eu vou fazer em São Paulo?”. Eu trabalhava em um banco
como revisor de textos, era uma carreira no banco que estava se apresentando, eu fui office boy, escriturário, revisor. Mas eu disse: “Não quero banco. Cadê
o Manuel Bandeira, cadê minha poesia, cadê os escritores dessa cidade?”. E
aí eu deixei o banco e passei dois anos conhecendo os escritores do Recife:
Raimundo Carrero, Ronaldo Correia de Britto, Wilson Freire. Eu fui conhecer
todos eles e fazer cursos, encontrar esses escritores na cidade, esses artistas,
poetas. Quando o dinheiro acabou, aceitei o convite de vir para São Paulo.
Mas como foi a procura pelos escritores no Recife?
Eu queria interlocutores, queria um diálogo, queria saber como o meu
texto batia no ouvido do outro, que não o do meu irmão, que não o do
amigo. Assim que eu saí do banco, tinha uma oficina de criação literária,
que era a primeira oficina que o Raimundo Carrero ia fazer no Recife. Foi
lá que eu o conheci. Além dele, conheci outros escritores que estavam
ensaiando seus primeiros romances, seus primeiros livros de contos. Era
uma necessidade de interlocução mesmo, para não ficar sozinho, acua4
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do. Nesse sentido, eu já fazia teatro também, comecei muito novo, com
10 anos de idade. O teatro deu muita força para o meu trabalho, para o
meu texto. Eu escrevia peças e também produzia. Com 14, 15, 16 anos, eu
montava meu próprio texto e levava em temporada na escola, em teatros
na cidade, sem absolutamente dinheiro nenhum, mas com muita vontade de fazer alguma coisa. Quando eu fui fazer a oficina do Raimundo
Carrero, fui para encontrar esses interlocutores e para saber também o
real peso ou o fracasso do que eu fazia.
Naquele momento, você considerava que já tinha uma voz própria ou
estava a procurando?
Encontrei quando vim para São Paulo. Eu cheguei em 1991, zerado de
tudo. Descobri aqui, por exemplo, que eu tinha sotaque. Isso é um caminho para você descobrir que tem uma voz. Descobri que eu tinha muita
saudade, um banzo imenso da minha família, do barulho da casa. Você
começa, de alguma forma, a se agarrar nas suas raízes para poder enfrentar essa cidade, que tem tudo para te atropelar. Então comecei a descobrir
que tenho sotaque, que tenho Sertânia dentro de mim, que eu não achava
que tivesse. Aí comecei a escrever uns textos. Depois eu verifiquei que os
textos que eu publicava no Recife tinham essa voz, mas lá era uma voz
costumeira. Uma forma de falar, de escrever, pontuar, de cantar um texto,
muito peculiar do Recife, de quem mora lá. O Joca Reiners Terron, que é
um escritor radicado aqui em São Paulo, foi a Recife não tem muito tempo
e voltou dizendo: “Encontrei vários ‘Marcelinos’ lá no Recife! Você é igual
ao poeta Miró, você imita o poeta Miró de Muribeca!”. E eu disse: “Joca,
você estava na minha terra. Lá você ia encontrar várias pessoas falando
como eu, no mesmo desespero, no mesmo registro de vexame”.
O choque cultural é uma experiência fundamental para o artista. Essa
vinda para São Paulo foi isso?
Para mim foi fundamental. Só escrevi Angu de Sangue – primeiro livro que fiz
por uma editora –, porque eu vim morar em São Paulo. Um angu que deixou
de ser o angu da tradição – de milho – para ser um angu de sangue! Sou uma
pessoa preguiçosa, mas muito preguiçosa, se me deixassem com um suco de
maracujá no Recife, eu ia morrer lá. O que eu quero mais? Suco de maracujá,
sol, descanso, família por perto, não é verdade? (risos) Então, São Paulo foi
importante porque me acordou para forças que eu julgava não ter, forças de
luta mesmo, de inserção.
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Na sua chegada, a cena literária de São Paulo estava quase estagnada.
Com a sua geração, houve um ressurgimento. Como foi perceber que
vocês construiriam algo?
As pessoas aperreadas demais com a arte, com aquela vontade visceral de
fazer, se sentem vazias em determinados momentos e dizem: “Algo precisa
ser feito”. A mesma coisa que me impulsionou a sair do banco lá no Recife
me fez, já morando aqui, sair em busca dos escritores da cidade, dos meus
contemporâneos. Ouvia falar do Marcelo Mirisola, do Luiz Ruffato, do Nelson
de Oliveira, que tinham publicado livros, mas eu não conhecia ninguém. Eu
moro na Vila Madalena e trabalhava como revisor em uma agência de propaganda. Vivia correndo de lá para cá, trabalhando muito, aquela chatice, até
altas horas da madrugada. Então, eu resolvi reservar o sábado e o domingo
para passear pelo meu bairro. Andava nas livrarias, tomava um café, ia até os
sebos. Tinha uma necessidade de encontrar uma turma, de, mais uma vez,
encontrar interlocutores. Um dia, passando pela Rua Teodoro Sampaio, vi um
sebo chamado Sagarana, e se o dono coloca esse nome, no mínimo ele gosta
de Guimarães Rosa. Então eu entrei e conheci o dono, que é o Evandro Affonso Ferreira. Vi que ele escrevia maravilhosamente bem e ele me convidou para
uma reunião com escritores, uma coisa que eles estavam tentando retomar.
Nos encontramos em um café da Praça Benedito Calixto, mas era um lugar
muito barulhento, você não conseguia ouvir as pessoas, então me propus a
conseguir outro lugar. Nas minhas andanças pela Vila Madalena, conheci o
Iuri Pereira, que é um dos donos da editora Hedra, e então ele falou de um café
que tinha no bairro, próximo da sede da Hedra, e ofereceu também o próprio
espaço da editora. Assim, acabamos nos reunindo em um lugar mais silencioso. O Evandro, como conhecia muita gente por causa do sebo, começou
a convidar alguns escritores para que fossem lá tomar um café com a gente.
A ideia era que o escritor fosse lá, conversasse um pouco e depois lesse algumas coisas. Foi lá que eu conheci o Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Glauco
Matoso, passou por lá também o João Alexandre Barbosa, um grande crítico
literário, que era rato de sebo e comprava livros com o Evandro. Ele esteve lá,
conheceu um texto meu, disse que tinha gostado muito e me indicou para o
Ateliê Editorial. Depois, ainda escreveu o prefácio do livro Angu de Sangue.
Mas foi a partir dessa necessidade de interlocutores que nos reunimos.
Todos estavam exatamente com a mesma necessidade. O Ruffato tinha publicado o primeiro livro, o Nelson tinha feito o segundo, o Evandro estava preparando o primeiro, eu também estava preparando o primeiro. Costumamos
dizer que foram os livros que se encontraram. Mas tinha um vazio também.
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O Nelson falava da editora do Joca Reiners Terron, a Ciência do Acidente, o
Marcelo Mirisola falava do pessoal da Livros do Mal, uma editora do Rio Grande do Sul, do Daniel Galera e do Daniel Pellizzari, todos fazendo alguma coisa.
Então, a partir daí resolvemos fazer uma antologia. Uma antologia da geração
90, porque saiu a antologia 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizado
pelo Ítalo Moriconi, um trabalho extraordinário, pontual, para trazer o conto
de volta à cena, mas quando chegava na geração 90 ficava um vazio. Nesses
encontros descobrimos que tinha muita gente boa espalhada pelo Brasil. Foi
aí que o Nelson de Oliveira organizou as antologias Manuscritos de Computador (2001) e Os Transgressores (2003). Era essa necessidade de interlocução. E
era uma fase em que você tinha grandes editoras dominando os jornais e nós
éramos de pequenas editoras, era a Ateliê Editorial, a Boitempo, a Azougue.
Mas então, de repente, eles começaram a ouvir falar dos novos escritores, a se
perguntar que escritores eram esses.
Você fala da inquietação dos escritores e das pequenas editoras... Além
dessas, quais outras características da geração 90?
Era exatamente essa coisa de produzir um texto e dizer: “Olha, estou aqui”.
Falava-se muito pouco da Livros do Mal, da Azougue, da Boitempo, da Ateliê.
Nós não nos sentíamos ouvidos ou vistos. Mas, para que fôssemos ouvidos
e vistos, tínhamos que fazer texto, produzir. Tinha gente produzindo muito
bem, fazendo texto bom. Tinha que participar também, mas participar fazendo! Por isso, fomos fazer nossas antologias. Em 2003, eu e Nelson de Oliveira
organizamos a PS SP, uma revista um pouco tardia para o encontro que havia
na Hedra, porque o grupo já não se encontrava tanto, mas foi uma forma de
registrar esses escritores. Fizemos a PS SP, que significava o Post Scriptum São
Paulo, que vinha depois do que estava escrito em São Paulo.
Vocês conseguiram se impor na cena e nos cadernos literários. Talvez a última vez que os cadernos tiveram uma importância na formação de público...
Concordo plenamente. O Jornal da Tarde tinha um caderno de literatura
muito bom. O caderno Ideias, do Jornal do Brasil, era maior. E o Prosa & Verso,
do jornal O Globo, resistia. Eu lembro que o Angu de Sangue foi resenhado em
vários cadernos literários. Temos uma fase também da revista Cult, quando
ela pautava, assinava, mostrava o que estava acontecendo na literatura.
Depois esses veículos foram perdendo espaço. Veio a internet, a Cronópios,
tudo mudou.
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Hoje, qual é o caminho para a formação de leitores?
Tem uma coisa que pontua a literatura para uma nova frente de batalha: a
Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Ela inspirou muitas outras festas,
encontros. A Jornada Literária de Passo Fundo faz isso há 25 anos, com a Tânia
Rösing [entrevistada no livro 3]. O escritor está cada vez mais saindo do casulo,
aprendendo a apresentar sua fala em outras mídias. Adaptações para o teatro,
vídeos no YouTube, trailers. Têm tantas frentes para tornar a literatura mais dinâmica. Ouvi uma vez uma escritora falar: “Eu escrevia porque eu não sabia falar. Agora, para continuar escrevendo, tenho que falar”. É isso mesmo. Tem que
circular bastante. Faço isso muito. Vou na periferia, por exemplo, e não vou só
por ir, eu enturmo. Vem da mesma vontade de encontrar meus pares, de encontrar quem é que está fazendo literatura e tirando a literatura do casulo, tirando
a literatura das academias, tirando a literatura da naftalina. Vou para os saraus
da periferia e conheço o trabalho vigoroso que os poetas fazem. Esse agrupamento tira a palavra um pouquinho da gaveta e joga para o outro. Essa é a formação de leitor! É o que o Sérgio Vaz faz no Sarau da Cooperifa há oito anos,
toda quarta-feira, faça chuva ou faça sol. E 300, 400 pessoas param para ouvir
poesia na periferia de São Paulo! Aquilo modificou a geografia daquele lugar. Os
moleques leem poesia e isso muda a maneira como eles encaram a literatura,
que, muitas vezes, é dada de forma chata na escola, de forma burocrática. Nesse sentido, essas festas para a literatura são importantes, porque estamos em
uma fase de muita concorrência com outros apelos. Hoje, as pessoas têm iPod,
DVD, internet, é muita coisa. Me perguntaram agora há pouco o que eu acho
do iPad. Eu tenho que estar, quase mensalmente, respondendo questões sobre
essas novas tecnologias. É importante que elas apareçam, o escritor tem que
estar discutindo os diretos autorais do iPad. Mas, ao mesmo tempo que existe o
iPad, tem gente aqui que “ipede” esmola. Ainda estamos formando bibliotecas
e temos que ficar respondendo sobre tecnologia. Eu não sei onde isto vai parar,
mas vamos embora, o que se pode fazer? A literatura tem que estar atuante,
porque senão desaparece.
E você se tornou um agitador da literatura em São Paulo...
Quando me interessei pelo teatro, descobri que podia ser ator, escrever o
texto, produzir e dirigir. Quando estava na escola, eu já pegava almofadas e
jarros da casa da minha mãe para poder fazer cenário de peça, produzir alguma coisa e sair da impossibilidade. Não era porque eu não tinha dinheiro
para o cenário que eu não ia fazer teatro. Ia me sentindo capaz de realizar.
Aos 18 anos de idade produzi uma peça chamada A menina que queria dançar,
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uma peça infantil que escrevi aos 14 anos para que a Patrícia França – uma
atriz que depois veio fazer Globo e hoje está na Record – fizesse a personagem principal. Ela fez com 14 e eu com 18 anos. Eu queria a peça encenada
no principal teatro da cidade, o Teatro de Santa Isabel. As pessoas me perguntavam como eu ia colocar a peça lá, porque era o melhor. As pessoas
já colocavam um “não” antes mesmo de tentar. Na época, eu trabalhava no
banco e fazia esse tráfego entre meu trabalho formal e o que eu queria fazer,
então produzi os folhetos na gráfica do banco, fiz um bom programa, um
projeto bem feito, chamei fotógrafo profissional. De fato, eu pensava sempre
mais do que eu poderia fazer. E era pensando assim que eu tirava um pouco
da minha pequenez. Aí fui no teatro, consegui a temporada, que foi vitoriosa, linda, e fez a Patrícia França ganhar o prêmio de atriz revelação. A partir
daí, abandonei o teatro, queria mesmo a literatura. Estava insatisfeito, cansado de Recife, e veio o convite para vir para São Paulo. Mantive a mesma
postura quando vi aqueles prédios imensos na Avenida Paulista. Eles tinham
tudo para me sufocar, eu vinha de longe e pensava que tinha que ver aqueles
prédios de igual para igual. Tinha essa força de transformar. Dizem que a
Avenida Paulista é o centro da cidade, o centro do Brasil, a principal avenida
da América Latina e eu pensava que não podia estar longe dela. Então, eu
consegui trabalho ali. Com a literatura foi a mesma coisa. Conversava com
Nelson sobre a revista PS SP e ele sempre falava que não tínhamos dinheiro,
enquanto eu dizia que dinheiro não era problema e o instigava para fazer.
Mesmo depois de lançar meu segundo livro e estando dentro de uma editora, a Ateliê Editorial, eu não esquecia meu lado amador. Em 2002, na Ateliê,
fiz uma coleção chamada 5 Minutinhos, para ser distribuída gratuitamente. As
pessoas dizem que não têm tempo para ler, então eu fui fazer a coleção 5 Minutinhos, que você lê no cabeleireiro, enquanto espera o ônibus, e de graça. O Plínio Martins, editor da Ateliê, meu amigo até hoje, foi quem me ajudou nessa
empreitada. Peguei o Manoel de Barros, João Gilberto Noll, Millôr Fernandes.
Mas, antes, já me perguntavam se eles iam aceitar. E eu dizia: “Eu ainda nem
perguntei para eles!”. É uma teimosia, uma vontade de fazer, de sair da mesmice. Hoje, publico pela editora Record, mas fico sempre envolvido em projetos que eu possa começar do zero, que eu possa me sentir confortável. Tem
muita coisa para fazer na literatura, muita coisa para divulgar, faço a Balada
Literária, que chegou ao quinto ano em 2010. Eu digo sempre que enquanto
outros fazem eventos com um milhão, eu faço com “hum-milhação”. No sentido humano mesmo, de pedir força e ajuda a essas pessoas. Eu conheço muitos
escritores, que são meus amigos e sabem que eu faço coisas para tirar a litera9
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tura desse casulo, dessa chatice acadêmica, e transformar em um movimento
vivo, que participe da cidade, da geografia da cidade, que modifique tudo ao
seu redor. Eles sempre que podem estão dispostos a participar. Se eu colocar
dinheiro como primeiro plano, eu não vou fazer nunca! Eu gasto meu dinheiro
e graças a Deus eu posso gastar. A cada edição da Balada Literária, eu fico falido, mas, no entanto, eu encontro parceiros: o Sesc Pinheiros, a Biblioteca Alceu Amoroso Lima, a Mercearia São Pedro, o Ó do Borogodó. Então, desenho
uma programação com o apoio dos parceiros. Tem a parceria dos escritores
também, quando eu digo: “Não tenho dinheiro, pelo amor de Deus!”. E eles vão
mesmo assim.
No ano passado, eu encontrei, em Porto Alegre, o Fabiano dos Santos, que
cuida da parte de literatura do Ministério da Cultura, e ele falou assim: “Marcelino, eu vi no jornal que vai ter a 4ª edição da Balada Literária, por que você
ainda não nos procurou?”. E eu disse: “Fabiano dos Santos, por que você ainda não nos procurou?”. Acho que o Ministério da Cultura também tem que
ter um olhar. Não é só dizer: “Manda um projeto!”. Que inferno da porra! Eu
sei que tem que mandar projeto, mas ou eu faço projeto ou eu faço a Balada
Literária. Um projeto é uma burocracia danada. Pede documento daqui, pede
documento dali, parece um crediário das Casas Bahia, uma pergunta atrás da
outra. Tem hora que é tanta pergunta, tanta papelada no meio do mundo, que
eu não aguento. Estou me profissionalizando, mas o ministério tem que ter
essa vontade que mostrou, de ir atrás. Agora eu tenho uma pessoa que já está
fazendo o projeto para ter um pouco de descanso, no sentido de infraestrutura mesmo. E de pagar os autores e de pagar todos igualmente.
Não dá para ficar submisso ao incentivo público, às políticas públicas.
Como fomentar esse agito? Tem que se pensar isso, não é?
Tem que se pensar. Esse governo, inclusive, abriu muito o diálogo para a literatura. Não lembro de nenhuma outra fase em que eu tenha ido várias vezes à
Brasília para responder ou para saber o que está acontecendo. Mas é aquela coisa, tem que mandar o projeto. Eles não estão olhando ainda. Em Belém, estão
produzindo a duras batalhas e o governo poderia ajudar, perguntar o que eles
estão precisando para poder continuar produzindo, que é importante para a
literatura. Eu faço parceiros, amigos. É um jogo de futebol. Você joga a bola para
o outro, o outro pega, vaivém. É uma parceria, um exército contra a mesmice,
contra essa concorrência desleal com as grandes mídias e as grandes tecnologias. Vem um monte de gente falar do Kindle, do iPad e não acaba! Mas não faço
parte dessa discussão tecnológica no seu extremo. Faço parte, claro, da discus10
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são sobre os direitos autorais. Até então, as editoras estão nos escrevendo para
discutir como serão os direitos autorais desses livros que estão sendo digitalizados. Acho que o que não pode é pagar apenas 10% para os autores. Se pagavam
10% no livro impresso, no livro digitalizado não tem sentido pagar só 10% ao
autor. Não tem distribuidor, papel, não tem tinta, não tem transporte, como é
que pode o autor só receber 10%? Essas discussões são importantes.
Você lançou dois livros por conta própria e lançou livros por editora.
Qual o papel da editora no processo de criação, de qualificação do livro?
Fiz meus primeiros livros por conta própria, Acrústico, de 1995, e EraOdito, de 1998. Depois veio Angu de Sangue, pela Ateliê. A editora é importante
no sentido do profissional, da capa, de pensar o projeto, de distribuir. São
pessoas que têm armas para trabalhar com isso, conhecimento para trabalhar. Os dois primeiros livros foram importantes para eu sair da gaveta, para
ter uma atitude diante daquilo em que eu acreditava. Para não ficar aquele
rancor de achar que o mundo está contra mim. A diferença entre eu e aquelas pessoas que dizem: “Como é que aquele Marcelino Freire, que escreve
aquelas merdas, consegue que as pessoas falem dele e eu estou aqui com o
meu texto?”, é que eu faço! E isso para mim é fundamental. Por outro lado,
eu cresci muito trabalhando com o Plínio, que é um super editor, discute
capa, distribuição, conversa. Quando você está em uma editora, os livros
são recebidos nas redações de forma diferente, não é um livro independente, já passou por uma filtragem. O Angu de Sangue saiu pela Ateliê Editorial
com um prefácio de João Alexandre Barbosa. Já era uma filtragem naquelas
pilhas e pilhas que os jornais recebem diariamente. Nesse sentido, de recepção do seu trabalho, você vai para um outro patamar. Quando recebi o
convite da Luciana Villas-Boas para ir para a editora Record, conversei com
o Plínio e ele falou: “Vai embora porque a Luciana vai conseguir fazer
coisas com você que eu, como pequena editora, não consigo”. E fui. Mas
quando cheguei para conversar com a Luciana, já tinha esse histórico de
diálogo. Eu dizia para ela que a única coisa que eu não queria na Record
era ficar diluído, porque eles publicam muito, e não quero ser só mais
um livro publicado. Eu quero, por exemplo, acompanhar a capa, quero
ter esse diálogo, essa conversa. Com Rasif: mar que arrebenta, de 2008, foi a
mesma coisa. Ela me deu carta branca e eu acompanhei todo o processo,
dialogando, sugerindo revisão e outras tantas coisas. Você dialoga com o
profissional da área e isso ajuda muito na continuação da sua trajetória,
a continuar amadurecendo naquilo que você faz.
11
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E sobre o momento atual? Como ajudar os movimentos que estão
saindo do casulo? Quais as necessidades de fomento e de políticas
públicas hoje?
Quero conhecer quais são os meus vizinhos latinoamericanos e dos países
que falam a língua portuguesa, eu quero esse intercâmbio. Quero ir para lá e
que eles venham para cá, quero antologias, residência dos escritores. Isso não
rola ainda. O escritor tem que circular pelas universidades do Brasil quando
lança um livro, para discutir com os seus leitores. Mas tem que circular com
as universidades preparadas para recebê-los, saber quem eles são, o que eles
estão fazendo ali. Eu sinto muito a falta dessa integração maior da língua portuguesa. E quando eu digo língua portuguesa ou latinoamericana é porque
tem muita coisa ainda para conhecer dos nossos vizinhos em língua, vizinhos
em território. É lógico que também quero conhecer o inglês, o americano, o
francês, mas acho que se começasse em uma articulação com essas pessoas que falam a nossa mesma agonia, seria um ponto positivo demais. Coisas
também de políticas públicas, de verbas para o setor criativo, é uma briga
longa. Com o movimento Literatura Urgente – junto com Ademir Assunção,
Ricardo Aleixo, Sergio Fantini –, já conseguimos ter bolsas de criação que a
Petrobras está dando. Quando se fala em políticas públicas para essa área, se
fala muito no livreiro, no editor, no distribuidor, mas e o autor?
Estive em Brasília para uma reunião da câmara setorial e conferência nacional. É uma coisa que vai definir uma política do Fundo Nacional de Cultura, do destino das verbas. Os livreiros estão lá, mas os escritores, não. Ficava
eu lá me esgoelando, mas conseguindo mudar a redação de alguma coisa. É
uma briga constante. Agora, repito, isso é pontual, porque nunca o Ministério
da Cultura deu essa abertura de diálogo. Mas a gente tem que estar o tempo
todo cutucando. Tem quem diga que o escritor só precisa de um papel de pão
e uma caneta na mão. Mas que visão romântica é essa? Poeta não come, não
tem família? O poeta Manoel de Barros disse uma coisa maravilhosa: “Minha
poesia não gosta de dinheiro, mas o poeta gosta!”. Você precisa viver.
O escritor precisa ser um empresário da própria obra? Mobilizar, divulgar, cuidar?
Eu publico um livro a cada três anos. Eu não escrevo tanto, mas sou uma
pessoa muito inquieta, não sou aquele escritor no casulo. Aí vou aprendendo
com esses irmãos de batalha, com o que Ivam Cabral e os Satyros fizeram na
Praça Roosevelt, com o Sérgio Vaz na Cooperifa. Aprendo com eles o que o
Glauco Mattoso uma vez falou: “É preciso interferir na geografia das coisas”.
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O Manoel de Barros fala outra coisa que eu acho ótima: “É preciso esfregar
pedras na paisagem”. Nesse sentido, tenho um trabalho, sim. Tenho o criativo,
a coisa artística, que é o que me basta como artista. Aquilo que quero resolver
como sufoco, como agonia, como vingança, eu já resolvo artisticamente. Depois de escrever o meu continho, vamos para a luta, vamos produzir livro, ver
quem está escrevendo coisa nova, ver como juntar essas turmas todas para
formar esse exército, esse grupo. Não dá para ser escritor em uma redomazinha. Não sou desse tipo, eu não me aguento. Essa teimosia da minha mãe,
que saiu do sertão semi-analfabeta, é o que me guia para qualquer coisa. O
escritor que não se envolve socialmente, não se articula com as pessoas, está
de brincadeira. Ele está achando que é um Deus, um santo? É Vaticano agora?
A coisa se resolve é na luta, é no dia-a-dia.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/14/marcelino-freire/
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“O funk colocou as
favelas no mapa do
Rio de Janeiro. Ele é
cultura, comunicação,
informação e troca de
experiência.”

MC

MC Leonardo
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Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 3 de maio de 2010, em São Paulo.
2

Criado na Rocinha, o cantor e compositor MC Leonardo é hoje um dos mais
articulados porta-vozes do funk carioca. Filho do forrozeiro Chico Mota, que
gravou com Jackson do Pandeiro, conheceu cedo o coco e a embolada. Mas
sua carreira coincide com a origem e evolução do funk no Rio de Janeiro. É
autor de Rap das Armas, hit nacional do filme Tropa de Elite. Leonardo sintetiza
seu mundo cultural: “Dê ouvido ao funk, que voz a gente tem.”
Ele preside a Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (Apafunk).
“Falam que as favelas do Rio têm facção. Quem tem facção é o crime organizado, não as favelas. A favela sorri, chora, fica tensa. É todo mundo junto”.
Sua mobilização conseguiu pressionar os parlamentares fluminenses a reconhecer o funk como manifestação cultural e também a derrubar uma lei
usada pela polícia para reprimir os bailes. “Foi a saída do funk da segurança
pública para chegar à cultura”.
MC Leonardo postula que, na verdade, a onda do funk poderia ter sido
aproveitada de forma positiva pelas autoridades. “O governo devia ter se
aproximado, ver o que poderia fazer para a cidade poder lucrar com aquele
acontecimento. E não fez.” Ele garante não se chatear com quem diz que o
funk é uma cultura feia ou pobre, porque “gosto não se discute”. Mas critica
quando falam que o gênero não é cultura. “O funk colocou as favelas dentro
do mapa do Rio de Janeiro.”
Leonardo, conta como um filho de repentista se aproxima do funk
Meu pai, Chico Mota, gravou com Jackson do Pandeiro. Fui criado no meio
do coco, do xaxado, do baião. Até os 10 anos, minha trilha sonora era essa: forró, coco, embolada. Em 1985, com a explosão do samba do bloco Cacique de
Ramos, no Rio, começo a encontrar novos tambores, novas batidas com o pagode, quando muitos foram revelados com a ajuda da madrinha Beth Carvalho. Era o que eu ouvia além do forró. Aí surgiu o Funk Brasil [Polydor, 1989], do
DJ Marlboro, um disco que tinha a famosa “melô”, em que as pessoas inventavam um refrão brasileiro para músicas estrangeiras. Em 1992, entrei pela primeira vez em um baile funk para curtir. Na segunda, já para cantar. Se a Bahia
deu régua e compasso para o Gilberto Gil, para mim deu a papelaria toda.
Com a batida do funk, vi que eu tinha condições de colocar tudo para fora,
as minhas melodias de infância. Assim, entramos eu e meu irmão na música.
MCs Junior e Leonardo. Já tenho 18 anos de carreira e não tem uma capital do
país que eu não conheça. Tudo que tenho devo ao funk. E tenho lutado esse
tempo todo por um olhar diferenciado da política sobre nossa música. No Rio
de Janeiro, ela sempre esteve nas mãos da Secretaria de Segurança Pública.
3
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E no dia 1º de setembro de 2009, dia histórico para o funk, a gente conseguiu
fazer aprovar dois projetos de lei por unanimidade na Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj). Era o reconhecimento do funk como manifestação
cultural e também o fim da Lei 5.265/08, usada pela polícia para reprimir o
funk. Era a saída do funk da segurança pública para chegar à cultura. O Estado
reconheceu o funk como cultura carioca, em caráter musical e pedagógico.

O funk ainda procura seu reconhecimento?
A gente tem feito uns trabalhos dentro das cadeias, das universidades, dos
colégios, dos espaços públicos de rua, principalmente dentro das favelas, para
mostrar às pessoas que o funk tem que continuar. Porém, é preciso que a classe se una para discutir de que maneira vamos fazer essas produções, qual o
tipo de responsabilidade que a gente pode reconhecer nas letras, nos estilos,
na estética do funk. A gente sabe que toda sociedade, religião, todo grupo no
mundo que não respeitou regra se autodestruiu. A gente não quer que o funk
se autodestrua. A gente sabe a responsabilidade que tem com o microfone na
mão, mas o moleque da favela não sabe. Ele não sabe a responsabilidade dele,
não sabe nem dos direitos dele! Como você vai cobrar os deveres da pessoa
que não sabe os direitos que tem? O cara que está há 25 anos pintando faixas
do tipo “Dia 25, show de fulano de tal”, ele é um propagador de cultura! Ele
tem que ser enquadrado, mas ele não sabe nem o que é um edital! Esse é o legado das políticas públicas voltadas para o funk do Rio de Janeiro. Mas agora a
gente conseguiu fazer uma mobilização com o governo, unir a classe: DJs, donos de equipes, MCs. Aí a classe se une e já chega não só reclamando, mas com
as soluções para mudar o quadro. Fundamos a Associação de Profissionais e
Amigos do Funk (Apafunk) e conseguimos mobilizar a juventude do Rio de
Janeiro, principalmente os gremistas, as galeras dos DCEs, que eu não conhecia também. Há três anos, Grêmio para mim era só o inimigo do Inter (risos).
Hoje em dia, a gente sabe que não, que são os diretórios estudantis dentro das
universidades. Passei a escrever para a revista Caros Amigos, o que também deu
uma visibilidade nacional para a Apafunk. A gente está entrando e saindo das
universidades sem nunca ter estudado. A maioria da galera do Rio de Janeiro
que trabalha com o funk estudou até a 4ª ou a 5ª série, não vai saber nem levar
um parente para fazer contrato e também nem quer desconfiar muito dele
porque sonha com o estrelato.

Quando começaram os bailes funk?
O primeiro baile funk registrado foi em 1969. Então, já são mais de 40 anos.
Eram os chamados “bailes black”. As equipes de som no Rio de Janeiro tinham uma dificuldade grande de trabalhar, por conta do peso dos equipamentos. Cada área no Rio de Janeiro tinha uma equipe de som: o Morro do
Cantagalo tinha a Curtisom Rio; em Niterói, a Duda’s e a Pipo’s; a Furacão
2000 era da zona norte da cidade, da Baixada Fluminense; e assim ficou. O
DJ Marlboro, por não ter equipe e ser uma pessoa altamente visionária, com
um feeling muito bom para a música, começou a fazer produção no final dos
anos 80 e conseguiu colocar o funk no clube Scala e em outros lugares. Em
1995, a gente chegou ao Brasil todo com o primeiro disco de uma dupla de
MCs por uma multinacional. Era o “De Baile em Baile” [Sony]. Gravamos o
primeiro videoclipe de funk, o Rap das Armas, na TvZero, em que o Roberto Berliner, cujo trabalho admiro muito, estava começando. Foi importante
para a gente esse lado profissional do funk. A gente começou a ser chamado
de artista e passou a ter um tratamento de artista. Mas o funk é da maneira
que é por ser espontâneo, democrático, por ter se colocado à disposição
da favela. O funk cabe no bolso do favelado. No tradicional baile funk do
Rio de Janeiro, a entrada custa R$ 6, mulher até meia-noite não paga nada.
Depois disso, paga R$ 3. Então, essa cultura nunca vai acabar se continuar
dessa maneira. É igual ao sol: onde tem espaço, o funk entra! Por conta da
proibição [nos anos 90, os bailes foram proibidos pelas autoridades com a negação
de alvarás sob a alegação de que promoviam a violência], o funk foi acusado e condenado. O funk nunca foi julgado. Em um julgamento, a pessoa pode se defender. E nunca abriram espaço para nossa defesa. Colocaram muitas coisas
na conta do funk do Rio de Janeiro, o que acabou inviabilizando os bailes de
continuarem em alguns lugares. Em 1992, os bailes funks só perdiam para as
praias no número de frequência, e mesmo assim no verão! Ganhava e ainda
ganha do futebol. O governo devia ter se aproximado desse movimento, ver
o que poderia fazer para a cidade poder lucrar com isso, mas não fez. Talvez
por ser um ritmo jovem, negro e pobre.
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E existe muito contrato para fazer e tocar funk carioca?
Hoje, são duas grandes rádios no Rio que trabalham com funk: a do DJ Marlboro [Beat FM] e a do Rômulo Costa [O Dia FM]. Com o DJ Marlboro, eu não
negocio em branco. O papel é padrão e vai valer a vida toda: ele fica com 96%,
eu fico com dois e meu irmão com dois. Já o Rômulo Costa não paga o fonograma. É 100% para ele. Por isso, estou lutando por melhores condições de
trabalho. Mas eu sabia que para poder brigar por isso dentro do funk, eu precisava primeiro brigar pela legalidade do funk. Agora que a gente já conseguiu,
vai em busca de informação. Nós temos uma cartilha de direito autoral, que
5
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conta passo-a-passo, em quadrinhos, o que o moleque tem que fazer depois
que ele faz uma música: o que é fonograma, o que é editora, o que é gravadora,
o que é copyright. Explica tudo para ele não sair assinando qualquer papel.

falando direito, não está se vestindo direito”. Ninguém de fora teve qualquer participação naquilo! A política não tem influência nenhuma. O funk movimenta
de R$ 10 milhões por mês, segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas
[FGV Opinião, divulgada em janeiro de 2009]. Emprega 10 mil pessoas e tira três milhões de pessoas de casa. Tudo isso sem incentivo nenhum!

E de onde você tira o dinheiro? Das festas, dos bailes?
Pela editora, 25% para ela e 75% para o artista. E do show também. Mas eu
me nego a fazer parte desse mercado, que eu sei que show é imediatista e música é para a vida toda. Você consegue saber o valor de uma casa, de um carro,
de uma roupa, mas de música você não sabe. Agora a gente está conhecendo
o direito autoral, recebendo pela execução. São quase 40 países tocando o Rap
das Armas. Estou descobrindo como essa arrecadação é feita e participando
de alguns fóruns. A Apafunk é isso, é levar para dentro da favela a discussão
sobre o que a gente quer, de que maneira a gente está querendo negociar as
nossas músicas.
Conta um pouco sobre a letra do Rap das Armas. Qual sua mensagem?
É uma homenagem à Rocinha. Ela começava assim: “Morro da Rocinha,
área de lazer / onde você sobe não quer mais descer / do alto vê o visual / só
não dá para ver nosso vizinho Vidigal / vê Copacabana, Leme, Arpoador / vê
Pão de Açúcar e o Cristo Redentor / Niterói, Ipanema, Gávea e Leblon / Parque da Cidade, Pavãozinho e o Pavão / vê o Cantagalo, Morro do Corcovado
/ Pedra da Gávea, Favelinha e São Conrado / do Clube do Flamengo vê uma
boa parte / Lagoa, Golf Cub, Jockey, Tivoly Park”. Esses versos nunca foram
adiante. Era uma brincadeira, e a gente cantou isso uma vez no alto do Morro
do Vidigal. Um moleque virou para mim e falou: “Cara, agora bota umas armas nessa música que a melodia está muito legal”. A gente colocou como uma
crítica: “Meu Brasil é um país tropical / a terra do funk e a terra do Carnaval
/ o meu Rio de Janeiro é um cartão postal / mas eu vou falar de um problema
nacional...”. E logo depois disso, como acontece muito com o funk, as pessoas
pegaram essa melodia, e começaram a cantar outras coisas. O MC Cidinho e
MC Doca pegaram a melodia e fizeram uma versão: “Morro do Dendê é ruim
de invadir...”. Virou o tal “proibidão”. O “proibidão” é reflexo do que aconteceu
com o funk esse tempo todo. O funk foi segregado. Cobrar do funk puritanismo é hipocrisia. Quem é puro? Por que cobrar que o funk seja politicamente
correto e, pior, cobrar que o funk tenha responsabilidade social? Qual é o ritmo no Brasil que tem responsabilidade social? Você vai cobrar responsabilidade social de uma classe que não sabe nem o que é isso? Cobrar isso do funk
é como deixar uma criança viver sozinha e, 18 anos depois, falar: “Você não está
6

Como colocar incentivo e não perder isso?
É se aproximar e ver que o funk não precisa de muita coisa. O funk está
ligado ao crime porque é isso que cerca o funk dentro das favelas. A favela é
cercada por um câncer. Falam que as favelas do Rio têm facção. Quem tem
facção é o crime organizado, não são as favelas. A favela sorri, a favela chora,
fica tensa. Na favela é todo mundo junto. A gente corta a cebola e é o vizinho
que chora, ficou todo mundo muito colado, então há um sistema de vivência
ali, de aceitação do próximo e de participação na vida do outro. Maior do que
em qualquer outro local. O funk está no meio da rua de uma favela. Está em
todas as idades e todo o comércio da favela lucra com o baile funk. Você precisa ensinar às pessoas o que é incentivo.
Essa pesquisa da FGV, feita entre 2007 e 2008, mostra que quem mais fatura na cadeia produtiva do funk é o MC, ganhando em média R$ 4 mil
por mês. Como é isso?
Eu discordo dessa média. Aliás, da média não, mas de como ela foi feita.
Para chegar a um número que seja mais ou menos aceitável, essa pesquisa deveria ter durado mais, porque, nessa época, o MC Créu estava vendendo show
a R$ 35 mil e hoje em dia não está mais. Sem falar em quem está chegando... Eu
mesmo não ganho essa quantia. E os bailes no Rio de Janeiro têm a coisa das
editoras e das gravadoras. Ou seja, o cara que toca a minha música na rádio é o
mesmo que é dono da editora, da gravadora, e que vai vender o meu show. Isso
está errado. Ele é produtor. Quer dizer, produz, toca e vende. Você fica preso a
um escritório e ele te dá um contrato padrão para assinar. Negocia arte como
se tivesse comprando um telefone celular. É um contrato de adesão sem que
haja negociação. É impossível que quem canta ganhe mais dinheiro. Porque
não é só o show a entrada do baile. Tem todo um processo por trás. Quando a
gente fala na informação, no incentivo, a gente não está falando só de cultura.
Entra no campo de políticas públicas. O cara vai fazer o projeto e apresentar para quem? Ele vai saber o papel do Ministério da Cultura? A diferença
da Secretaria de Cultura para o Ministério da Cultura? Qual é a diferença do
deputado para o senador? O cara não sabe. Os setores de produção cultural
7
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do Brasil têm que se unir. E eu sei que, pelo tamanho do funk, não pode ter
só uma associação, mas a Apafunk abre caminho para isso. O povo do Rio de
Janeiro curte o funk. O produto do Rio hoje é a sensualidade. Mas os moleques
começam a falar muito palavrão nas músicas, aí não dá para a vizinha ouvir,
a senhora vai ficar assustada... Só que existe uma quantidade imensa de MCs
falando de tudo: da dengue, da chuva, do barraco que está caindo, da menininha bonitinha que ele está a fim de namorar. As músicas românticas do Rio
de Janeiro são lindas. Em qualquer lugar do mundo que colocar o tamborzão
do funk, vão falar: “Música eletrônica brasileira”. E aqui o pessoal fica falando:
“Funk não é brasileiro, isso é coisa lá de fora”.

Você vê essas versões do funk por outros músicos de forma interessante?
Sim. A gente gravou agora com a Fernanda Abreu uma participação no show
do Lulu Santos, teve essa ligação aí com o Tihuana... E, veja, o Buchecha cantou
com a Ivete Sangalo, o MC Leozinho com o Roberto Carlos e assim vai. Entrevistei há pouco tempo o Afrika Bambaataa [considerado um dos fundadores do hip
hop]. Ele falou: “O único lugar que tem baile funk no mundo é no Rio, então
ninguém pode te proibir de usar esse nome”. Ele contou como botou o nome de
hip hop no som que tinha feito e lembrou que o James Brown gostou e aceitou
aquela música eletrônica. Enfim, quando o som do Afrika Bambaataa chegou
em Miami, ele encontrou filhos, netos e bisnetos dos negros, os filhos dos latinos, que pegaram aquela batida e começaram a transformá-la. Quando esse
som chegou ao Rio de Janeiro, ele foi abraçado por quem? Pelos filhos dos negros, dos netos e os bisnetos dos negros, e dos imigrantes. No mundo todo, o
hip hop se ajeitou, conseguiu se propagar com o mesmo povo, com as mesmas
características: negro, pobre, periférico.

Existe relação entre a batida do candomblé e a do funk?
Isso que a gente faz é a continuação da senzala. Aquele passinho do Rebolation passou pelo funk. O pessoal começou a dançar funk com o frevo no
Rio de Janeiro, pezinho para lá, pezinho para cá, e foi para o Nordeste com o
Rebolation. Agora, já está em outro canto. É a cultura dando os seus empurrões
e dizendo: “Quero estar aqui também”. A gente tem vontade de fazer coisas
com o Olodum, inclusive.
Estão gravando com o Olodum?
Estamos tentando uma ligação com eles para a Copa do Mundo. Aliás, veio
deles para gente. A ideia era gravar lá no Pelourinho e trazê-los para fazer umas
imagens nas favelas do Rio tocando funk, como a gente fez com o Monobloco.
Aliás, com o Monobloco foi mágico, porque aquilo ali foi a quarta ou a quinta
vez que a gente estava tocando, não houve muito ensaio. Pedro Luís chegou
para a gente e falou: “Quer fazer parte do nosso DVD?”. Eu falei: “Quero”. Os
caras começam a bater lá na mesa mesmo, dali a pouco juntou todo mundo,
fizemos umas três vezes, fomos para o show e virou o que virou. Quando o Flamengo fez 100 anos, a gente fez um rap que falava: “Vai Flamengo, balança a
rede do adversário”. Aí por esses dias encontrei meu pai com a sanfona. O cara
começou a tocar o Rap do Centenário na sanfona e virou um forrozão. Eu vim da
educação musical do coco e dava para falar mil coisas naquela batida. Hoje, o
funk diminuiu um pouquinho o beat, mas tudo cabe: o Hino Nacional, Bolero
de Ravel, 6ª Sinfonia, tudo. Essa é a riqueza do funk. Qualquer ritmo brasileiro
pode tentar fazer alguma coisa com o funk, até mesmo o rock. Gravamos com
o Tihuana e foi muito louco cantar Rap das Armas com bateria e guitarra. Estamos dispostos a descobrir novas coisas, a gente tem que abrir. Digo assim:
“Produtores musicais do Brasil todo, cheguem no funk e usem!”.
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E como o funk tem ultrapassado os limites do Rio?
Se a gente tivesse que arrumar um segundo Rio de Janeiro no funk, seria Santos. Em terceiro, o Espírito Santo. Em Minas Gerais, há também muitos MCs. O
incrível é que eles ficam sempre ligados no que está acontecendo no Rio. Tem
um moleque novo, que está fazendo muito sucesso, chamado Romeu. É carioca. Ele não estava conseguindo arrumar nada por aqui e foi para Juiz de Fora.
Fez seu público lá, conseguiu produzir sua música e hoje é o primeiro lugar na
rádio no Rio de Janeiro – contando a história de um garoto que largou o crime
por amor. Uma história com começo, meio e fim. Isso é uma coisa que estava
faltando no funk carioca e agora está voltando. Os moleques pedem para cantar
quando a gente abre o microfone. Todo mundo no Rio de Janeiro tem uma música de protesto, uma música romântica, ou uma música engraçada que é muito
bonita, mas fala: “Não, eu prefiro fazer isso aqui porque o que o mercado está
querendo é isso”. E o mercado é meio perigoso, porque entra na tal “monocultura”. Todo mundo fazendo a mesma coisa, tudo muito igual.
E Norte e Nordeste?
Continua comprando muito show. Fizemos oito cidades no ano passado.
Até Cruzeiro do Sul, no Acre. Estava com o maior medo ao descer do avião:
“O que estou fazendo aqui? Será que alguém está ouvindo funk aqui?”. Uma
cidade de 20 mil habitantes, com quatro mil dentro do clube (risos). O funk está na
Oktoberfest, na Festa do Peão em Barretos, em tudo quanto é festa. E aí é o parado9
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xo. Não fico chateado com quem diz que o funk é uma cultura feia ou pobre, mas
fico chateado quando falam que não é cultura. Porque gosto não se discute, não é?
O que não pode é falar que não é cultura. É expressão que tomou conta da inauguração da Daslu e da festa de casamento de empresário famoso. O filho do governador do Rio de Janeiro gosta muito. O funk está em todos os lugares. Para ajudar,
tínhamos que fazer o inverso: chamar todo mundo que trabalha com o funk e dar
uma aula de produção cultural, sobre direitos e deveres...
Você diz isso para contrapor a repressão ao funk?
Lá no Rio, a gente conseguiu espaço depois de muita batalha. O hip hop de São
Paulo, por exemplo, está aí há muito tempo e não tem tanto lugar para tocar. A
polícia chega para invadir a favela e dá tiro nas caixas de som. Mesmo que seja o
crime pagando aquele evento, não tem que dar tiro em caixa de som. Ninguém
está tocando em boca de fumo porque quer. O cara não quer estar ali: ele está ali
por uma questão de sobrevivência. E outra coisa, o tráfico não precisa pagar baile
funk. Uma equipe de som custa R$ 4 mil. Tem artista de ponta que canta de graça
na favela, mas a produção dele custa R$ 40 mil. A Rocinha tem 1.200 estabelecimentos comerciais e, se cada um der R$ 3, dá para fazer um baile funk. Se existisse
entrada ia ser isso também: R$ 3 ou R$ 4. Mas estão acabando com os bailes. A
Rocinha ainda tem um dos bailes mais antigos do Rio de Janeiro, mas, na Cidade
de Deus, que tinha quatro bailes por final de semana, acabou. A polícia ocupou o
espaço. É o que tem acontecido agora com as Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs). Só penso que a polícia tem que estar dentro da favela como parte de um
programa. Ela não pode ser “o” programa, porque quando ela é isso, ela esquece a
produção cultural de lá. Todo mundo na mídia ligou o funk ao crime, mas isso está
na cabeça dos coronéis da polícia.
E qual a proposta de mobilização do funk carioca?
A gente está se organizando. Junto a políticos que nos apóiam, também
procuramos o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro e o Ministério
Público para falar que a legislação atual fará com que o funk deixe de ser democrático. As leis para a realização de eventos obrigam a ter estacionamento
para 100 carros e muitas outras coisas. A favela não consegue. E mais: o funk
não exige que eu tenha todos os dentes da boca, que eu seja bonito, sarado,
novo, velho, branco, preto. Temos um leque de artistas muito diferentes um
do outro e não podemos elitizar. Hoje, para o moleque da Cidade de Deus, o
local que toca funk que está mais perto é o São Nunca, na Barra da Tijuca, que
custa R$ 100 para entrar. Uma cerveja custa R$ 14 e ainda é longe da casa dele.
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É muito dinheiro para curtir a noite!
Quais são as músicas fundamentais na história do funk?
Primeiro o Feira de Acari, do MC Batata: “Numa loja na cidade eu fui comprar um
fogão / mas me assustei com o preço / e fiquei sem solução”. Depois veio o Rap do
Pirão, com o MC D’Eddy: “O alô Pirão / alô alô Boa Vistão / vem pro baile meu amigo / vem com amor no coração”, que deu início a essa galera toda aí. Logo depois do
D’Eddy veio o MC Galo. Comecei a cantar por causa dele. Se eu tivesse nascido na
Paraíba, com certeza eu seria vocalista de uma banda de forró. Porque é a música
que me emociona, música de protesto. O forró é um dos ritmos que mais protestou
neste país e eu sempre me identifiquei com aquela maneira do Luiz Gonzaga falar,
de mostrar para o mundo o que era o pau de arara, a seca, a fome. E o moleque da
favela estava explicando para o Brasil todo o que era uma favela. Quando a gente
chegou, a gente veio com Endereço dos Bailes: “Aqui no Rio tem mulata e futebol /
cerveja e chopp gelado, muita praia e muito sol”. Já era uma renovação ali, porque a
gente estava com a melodia pronta, estava com uma coisa bem carioca mesmo, de
falar não só das favelas, mas dos clubes. “Vem Clube Íris, vem Trindade e Pavunense / Vasquinho de Morro Agudo e o baile Holly Dance”. Detalhe é que muitos desses
bailes eu nem cheguei a conhecer. E o grande Rap da Felicidade, internacionalmente
conhecido. Na minha opinião é o hino do funk. Não tem música do funk que teve o
alcance dela: “Mas eu só quero é ser feliz / andar tranquilamente na favela onde eu
nasci / e poder me orgulhar / e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar...”. E
tem gente que fala assim: “Essa música está condenando o cara a ser favelado”.
Esse conceito de que a favela tem que acabar é utópico. A favela não vai continuar? As favelas foram vistas como um problema no Rio de Janeiro, quando na
verdade ela foi a solução encontrada por quem construiu a cidade e não tinha espaço dentro dela para morar. A solução habitacional, urbanística, encontrada pelo
favelado, foi o morro. Ali dentro não tem dinheiro do Banco do Brasil, do BNDES,
da Caixa Econômica. No começo dos anos 80, houve alguma melhoria, mas tudo
ainda é muito precário. Torço para que esse projeto do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) no Rio de Janeiro dê certo. Mas continuo acreditando que
o verdadeiro PAC é quando a gente puder presenciar a existência da Universidade Federal da Rocinha, a Universidade Federal da Maré, a Universidade Federal do
Complexo do Alemão. Trazer para dentro da favela os aparelhos da educação. O
funk é da maneira que é porque ele foi acessível. Há muita coisa que precisa se
aproximar das favelas. O funk pode ajudar nisso assim que conseguir se comunicar de uma maneira mais plural na questão da linguagem, esquecendo o mercado,
esquecendo o monopólio. A gente fez a música chamada Tá tudo errado, para ten11
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tar colocar no filme Tropa de Elite 2, que fala: “Comunidade que vive à vontade com
mais liberdade tem mais pra colher / pois alguns caminhos pra felicidade são paz,
cultura e lazer / comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados
/ fica mais longe da tal esperança / os menor vão crescendo tudo revoltado / não se
combate crime organizado mandando blindado pra beco e viela / pois só vai gerar
mais ira naqueles que moram dentro da favela / eu sou favelado e exijo respeito /
são só meus direitos que eu peço aqui”. E por aí vai...
É verdade que você leu pela primeira vez a palavra “favela” em Os Sertões,
do Euclides da Cunha?
Isso. Estava esquecido na cabeceira de uma cama de um hospital. Eu estava todo
engessado. Li tudo que me veio nas mãos. E caiu Os Sertões, uma leitura chata demais
no começo, mas depois engrena. Mas emoção mesmo de se falar em “favela” foi com
o samba do Bezerra da Silva: “Antes, mais antes, aqueles morros não tinham nomes
/ foi pra lá o elemento homem fazendo barraco, batuque e festinha / nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha / nasceu Mangueira, Morro do Pinta,
querida Rocinha / nasceu também Sapopanca, Tatumba e o Vidigal / morro da favela por trás da Central / eu sou muito bem chegado neles não posso negar / gosto
de todos mas o Cantagalo que é o meu lugar”. Era Aqueles morros. E o primeiro funk
que eu ouvi cantando favela foi com o Ademir Lemos: “Turma de Mangueira, de
Manguinhos, de Urubu, Pendotiba, de Acari, Jacaré, de Bangu / Roça, São Gonçalo,
Jacarepaguá, Vidigal, Rocinha e Irajá / Pilares, Estácio, Tijuca, Grajaú / Caxias, Belford Roxo, São João, Nova Iguaçu”. Foi a primeira vez que ouvi algo sobre as favelas,
os bairros. O funk colocou as favelas dentro do mapa do Rio de Janeiro. Você não vai
defender o funk só como cultural, tem que defender o funk como veículo de comunicação, um meio de informação, como troca de experiência. A função é justamente
essa. É dizer para a população do Brasil o que está acontecendo dentro das favelas.
A gente tem esse poder na mão. Não é querer ser o dono da verdade, é simplesmente
trazer assuntos para serem discutidos, principalmente o câncer chamado narcotráfico. É pouco debatido, pouco divulgado, tratado somente como polícia. A gente só
quer discutir, ouvir o clamor dos favelados, o que eles acham. Não é dar voz, todo
mundo já tem voz. Dê ouvido ao funk, que voz a gente tem.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/06/mc-leonardo/
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“Hoje, você faz um
estúdio em casa, grava
os instrumentos, produz.
Uma possibilidade
maravilhosa para quem
tem talento.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Rodrigo
Savazoni no dia 15 de junho de 2010, em São Paulo.
2

Jornalista, compositor, roteirista, letrista, produtor musical, escritor. Mais
difícil do que listar as tantas atividades que desenvolve é saber em qual delas
ele se sai melhor. Paulistano radicado no Rio de Janeiro, Nelson Motta comeu
e respirou música ao longo de toda a vida. Paixão tão contagiante que foi convidado a se tornar produtor musical sem nunca ter feito produção antes. Topou.
Aprendeu o ofício com sua sensibilidade. “Como passar para os músicos o
que você quer, sem impor, sem ser tirano, mas sendo firme?”, recorda, sobre a
encruzilhada que precisava resolver para ser bem-sucedido. Construiu tamanha reputação que, em um certo momento da carreira, pode lançar uma jovem
cantora quebrando paradigmas do mainstream fonográfico. Era Marisa Monte.
Se é um “dinossauro” do meio, Motta passa longe de ser um conservador. Ao
contrário, é um entusiasta ferrenho das novas tecnologias para a visibilidade
das artes. Ele lembra que, até há pouco tempo, só as gravadoras dispunham
de estúdio de gravação. “Hoje você faz um no banheiro de sua casa.” Mas faz a
ressalva: “Tecnologia é que nem droga: não dá talento a quem não tem.”
Nelson, que caminhos sonoros te fizeram um produtor musical?
Sempre gostei muito de música. Mas me apaixonei mesmo com João Gilberto. Aí eu quis aprender a tocar violão. Mas é uma paixão não correspondida:
a música não se apaixonou por mim. Não tenho talento musical. Tudo que eu
conseguia com música era com muito esforço. Aprendi bastante com Roberto
Menescal, quando eu tinha essa ideia fixa de música, isso no começo dos anos
60, uma insanidade. Fui fazer design na Escola Superior de Desenho Industrial.
Sempre ligado à música, mas decidido a ser designer. No terceiro ano, eu tinha
um professor de português que ensinava os designers a escrever, a redigir seus
projetos. As aulas eram maravilhosas. Ele falava de literatura, de novo jornalismo, fiquei louco com tudo aquilo. Esse professor era o Zuenir Ventura. E no último ano da faculdade de design, fui trabalhar em jornal, um estágio no Jornal do
Brasil, e acabei largando a faculdade. Então, como um jornalista iniciante, um
estagiário, eu tinha um grande background de música. Além disso, eu conhecia
pessoalmente todos aqueles artistas. Rapidamente fui para o caderno de cultura. Depois passei a crítico de música. Tinha 21 anos, por aí – e tinha também
uma coluna de notícias.
E, em 1968, nesse ano fatídico, minha vida pessoal também foi uma revolução. O André Midani – que era amigo dos meus pais – voltou do México,
onde tinha trabalhado em gravadora, e me chamou para ser produtor de
discos. Eu nunca tinha produzido disco na minha vida. Meu conhecimento
era o de um músico precário e a minha vivência da música ali em volta. Aí
3
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eu larguei o jornalismo para produzir discos. Houve uma mudança muito
grande. Eu tinha só uma visão, a visão do crítico. Eu queria o melhor e o meu
padrão sempre foi de muita exigência, porque eu sou “filho” de João Gilberto. Então, essa geração do grande jazz americano, do João Gilberto, do Tom
Jobim, da bossa nova, não era música para criança. Quando você entra no
estúdio e tem que produzir o disco, tem que encarar vários outros fatores.
Primeiro, o relacionamento humano com os músicos no estúdio. Eu falei,
apavorado: “Meu Deus! O que é que eu vou fazer aqui?”
O primeiro disco que eu produzi foi da Joyce, ela estava começando. Vamos
chamar quem? Wilson das Neves, na bateria, o Luizão, no baixo. Daí eu estou lá no estúdio com aqueles músicos todos. Como saber o que você quer, e
como passar para os músicos o que você quer, sem impor, sem ser tirano, mas
sendo firme? Você não pode ser enrolado. Os caras dão um nó no teu rabo ali,
se fazem duas, três perguntas e você não responde direito. Então, essa parte
é fundamental. E eu acabei me dando bem nessa parte, mais do que um dom
musical, eu tenho um talento inato de relacionamento pessoal. Nesse sentido,
sou muito habilidoso. Fui desenvolvendo um jeito, um estilo de lidar com as
coisas, e aprendi muito com isso, porque o que interessa é o resultado. Se eu
estiver no estúdio, e tiver que pedir desculpas para que a coisa saia como eu
quero, vale. Se tiver que soltar os cachorros, também vale. Mas acho que o
segredo da história é você primeiro ter claro o que você quer, depois saber
pedir, fazer um clima, como um técnico de futebol. Ali você exerce um papel
parecido, na dinâmica da gravação. Isso depois de cinco, seis, oito horas de
gravação, e, às vezes, a mesma música. Aprendi também que você não fala na
frente de todo mundo. Você chama o cara: “Ó, você é maravilhoso, é o músico
da minha vida, mas esse pedaço aqui não foi legal”. O cara reconhece sempre,
em uma boa: “Certo, desculpe. Vamos lá”. Se você chega no meio de três pessoas e fala: “Pô, cara, você errou a letra”, o outro vai dizer: “Eu não, não errei.
Você está ouvindo errado”. Aí começa. O pessoal não gosta de testemunhas
dos seus eventuais erros. Vou usar todas as táticas para conseguir o resultado
que eu quero daquilo, que eu estou sendo pago para aquilo.
Passei a ver que a música era um dos elementos do disco, que várias outras
coisas entravam. A imagem é fundamental, além de outros fatores. Entender
que aquela música é um produto, para ser vendido para um público. Então, ali
eu passei a ter uma visão por outros ângulos, foi uma experiência muito enriquecedora. A minha formação de produtor de disco tem essa base teórica, de
um aprendizado musical, da crítica, e depois a prática de estúdio, em condições
ultraprecárias. A gente gravava em estúdio de quatro canais. Hoje, na minha

casa, tenho muito mais recursos do que no estúdio que eu gravava com Elis Regina, em 1969. Meu laptop tem muito mais do que aquilo.
Levando em conta o estúdio, o resultado final, o artista, qual foi sua
melhor produção?
Tenho dois discos muito especiais, que se tornaram históricos. É o disco de
1969, Em pleno verão, da Elis Regina, que é o que tem As curvas da estrada de Santos. É um dos maiores discos da, talvez, maior cantora. E foi um disco trabalhado em condições ideais, com os músicos que a gente queria. E por incrível
que pareça – é bom que se grave isso, senão, ninguém acredita – nós gravamos
durante dois meses com a Elis Regina, sem um grito, sem um bate-boca, sem
barraco, sem nenhum tumulto, em um clima de paz total. Isso influi na qualidade do disco, porque o clima no estúdio foi tão harmônico. Era a fina flor dos
músicos: Toninho Horta, Antônio Adolfo, Wilson das Neves, Luizão, Azymuth,
Zé Roberto, todo mundo tocou nesse disco. Arranjos do Erlon Chaves. Então,
isso tudo foi essa harmonia toda, e passou para o produto final. Foi um grande sucesso popular, um sucesso crítico extraordinário, e marcou a mudança
no rumo da carreira da Elis. Ela gravou Roberto Carlos pela primeira vez – Se
você pensa tinha nesse disco. Ela gravou uma música inédita do Gil, e outra
do Caetano, que mandaram de Londres para ela – eles estavam brigados por
causa do tropicalismo.
E o primeiro disco da Marisa Monte, de 1988, que aí foi ao contrário. Eu tinha já 42 anos –20 anos de disco, de jornalismo, de crítica, de composição musical, de televisão também. Aí me vi com aquela garota de 19 anos, com uma
puta cultura musical – ela sabia tudo de Chiquinha Gonzaga, de João Gilberto,
de Vicente Celestino, de Cartola, e ao mesmo tempo era ligada na geração
dela, de Renato Russo, de Cazuza, de Paralamas. Queria ser cantora de palco e
tinha verdadeira idolatria por Maria Callas. Ela falou: “Não quero fazer disco.
Não quero fazer sucesso. Não quero ser rica e famosa. Quero cantar em um
palco. Quero ser uma grande cantora de palco”. Esse era o objetivo dela. Ela
era uma garota de classe média, que morava muito bem com a mãe e com as
irmãs. Não tinha problema de dinheiro, de correr atrás. Porque muitas vezes
o pessoal acaba fazendo concessões em um disco, porque tem um segundo
emprego, um terceiro. Marisa tinha essa condição ideal e estava disposta a
fazer isso. Então, nós começamos um trabalho. Eu falei: “Vou usar com essa
garota tudo que eu aprendi de disco, de show, de marketing, de crítica, de televisão. Não vou fazer a menor concessão, a mais mínima, e de lado nenhum”,
porque essa era a posição dela também. “Vou fazer desse disco como se fosse
5
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uma tese de mestrado. Vou usar tudo para fazer um disco como deve ser feito,
como eu acho que deve ser feito, com todo respeito”. E como é que se faz?
Primeiro, seleciona-se o repertório. Ficam-se dois meses ouvindo, discutindo os discos, milhares de vinis, escolhendo as músicas. Depois disso, arranjamos um pianista jovem, um garoto, que começamos a passar com a Marisa as
músicas para ver quais ela gostava, e as músicas que gostavam dela também.
Quando já estava tudo mais ou menos selecionado, chamamos um baterista,
depois um baixista, foi formando a banda e ensaiando, ensaiando, ensaiando,
ensaiando. Começamos um show em um lugar de 200 pessoas, no Rio. Duas
noites, sucesso espetacular. Na terceira noite, manchete de jornal: “Nasce uma
estrela!”. É óbvio, é um clichê, mas foi a manchete do Jornal do Brasil do primeiro
show da Marisa. E aí fomos para um teatro um pouquinho maior, em Ipanema,
depois outro, e assim foi indo. A repercussão da Marisa foi no boca- a-boca.
Vetei marketing, badalação, entrevistas. Quer dizer, criou mais mistério ainda.
E assim ela foi indo por lugares maiores. De repente, ela teve um chamado,
veio para São Paulo. “Pô! Como é que a gente vai fazer a Marisa em São Paulo?
Quem conhece a Marisa? A menina não tem disco gravado, não dá entrevista...”. Lotado! E assim foi. Mais shows no Rio. Sempre lotados, sem um anúncio
de jornal, sem chamada de rádio, nada. Fizemos até Belo Horizonte, no Cabaré
Mineiro, também lotado em duas noites.
Quase um ano depois, a Marisa já estava fazendo shows em teatro de mil
lugares, sem disco e sem entrevistas. Daí começaram umas pequenas materinhas, aí eu falei: “Não, segura mais”. Ela falava o mínimo. E o repertório foi feito como? As pessoas ficaram perplexas: “Porra! Não pode! Ela tem música do
Waldick Soriano, do Philip Glass, do Caetano Veloso, do Peninha, do Renato
Russo. Tem Carmen Miranda, tem uma coisa dos Mutantes, tem o Negro gato,
da jovem guarda. Quem é essa garota?”. Era “cantora eclética” – não fui eu
que inventei essa besteira, mas era o que as pessoas diziam, o rótulo do nãorótulo. Claro que ao longo desse projeto, tirou-se uma música, acrescentou-se
outra, mudou o arranjo. Depois de um ano cantando isso, eu falei: “Ela está
pronta”. Ela podia cantar essas músicas no escuro, sozinha, de memória. Aí
sim, fizemos três shows no Rio de Janeiro e gravamos o show ao vivo. Um absurdo também porque nunca um artista novo faz ao vivo, mas eu estava tão
seguro da segurança da Marisa, que fez ao vivo. Geralmente, o primeiro disco
é sempre em estúdio por todos aqueles cuidados, para falsificar ao máximo,
ajeitar, afinar. Ali não, ali era ao vivo. E assim foi. Filmamos um especial também em que dirigi com o Walter Salles e com o Jayme Monjardim – ele não era
ninguém nesse tempo, mas já era talentosíssimo. Então, esse show, que seria

um DVD hoje, o show ao vivo, era um especial de televisão, que foi exibido na
TV Manchete, antes de lançar o disco. Assim foi a Marisa: tinha um especial
inteiro de televisão, sem ter disco lançado. E foi um sucesso. O primeiro disco
da Marisa Monte é um disco de cover e versões. Mas ela deu interpretações
tão pessoais àquelas músicas do Peninha, do Caetano, do Waldick, do Philip
Glass, e cantava coisas muito diferentes, como Gershwin e Zé Keti.
Para culminar, decidi lançar o disco em janeiro. A gravadora ficou de cabelo em pé, enlouquecida, porque os discos saem todos no final do ano, para o
Natal, aquela conversa de sempre. Mas se você sai no fim do ano para pegar
o Natal, você também vai brigar com Roberto Carlos, com Ivete Sangalo, com
Sandy e Junior. Eu falei: “Vamos sair em janeiro que aí a gente sai sozinho”. Diziam que janeiro é a morte do disco. Saiu em janeiro e até junho tinha vendido
500 mil discos. Marisa Monte teve páginas e páginas de jornal, porque não
tinha assunto nenhum em janeiro, ninguém está lançando disco, ninguém
está lançando show, nada. Então, eu contrariei: fiz tudo como deve ser feito
na parte do conteúdo e, no lançamento, fiz tudo que não deve ser feito, que é
tabu no disco.
É possível pensar em uma produção com esse nível de detalhamento
hoje? Quem poderia fazer algo assim?
É muito difícil isso. Houve uma série de fatores muito favoráveis para um produtor experiente e uma artista nova. A gente não tinha compromisso nenhum.
Nunca se falou: “Vamos fazer um disco”. Claro que em seis meses estavam todas
as gravadoras em cima da Marisa. Mas não conversei com ninguém. Ainda não
estava pronto. Depois escolhemos uma proposta, que nem era a melhor financeiramente, mas era a que nos dava tudo: a grana para filmar o especial com o
Waltinho e lançar o disco quando a gente quisesse – claro que sem nenhuma
interferência no repertório todo. Foi com a EMI. E foi ótimo: eles cumpriram a
parte deles, nós cumprimos a nossa, e todo mundo se deu bem.
E o que você acha da internet?
Ah, eu adoro, confesso. Isso mudou muito a minha vida. Para uma pessoa
que lida com palavra, com escrita, com imagem, com música, uma caixinha
que arruma tela e tem tudo isso junto... nem nos sonhos mais delirantes! Eu
sempre li muita ficção científica quando eu era adolescente, nos anos 50, 60,
e tinham as coisas mais loucas das invenções mais futurísticas, viagens espaciais, naves. Nunca ninguém falou de uma caixinha que abria e tinha uma tela
e tudo, porque seria totalmente inverossímil. Seria impossível explicar logica7
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mente o funcionamento daquilo. Isso é o sonho da minha vida, porque eu posso trabalhar em casa, o dia inteiro, eu tenho acesso a todas essas possibilidades.
Que no meu caso se integram. Quer falar de livro também na internet?

você é castigado. Quer dizer, estupidez é pouco para essa gente. A indústria do
disco fez erros clamorosos na condução disso.

Sim. Você se tornou escritor e já lançou livro digital também...
Até no conteúdo, na linguagem, na escrita mesmo, quando você vai escrever,
isso mudou muito da máquina de escrever para o computador, no meu caso.
Conselho a jovem escritor: “Põe um corpo de letra grande na tela do computador, deixe as palavras enormes. Aí você vê o verdadeiro peso da palavra e
deixa de escrever muita besteira”. Porque se você põe um texto com aquela
letrinha pequena, você vai lendo, passa meio batido aquilo. Drummond dizia
que escrever é cortar palavras, tirar esses excessos todos. Quando você escreve tudo com letra grande, percebe: “Meu Deus! O que é isso? É uma repetição
do que já está antes”. Eu vejo claramente. Então, até essa parte gráfica, visual,
influencia muito o resultado final da minha escrita, para melhor, no caso. Mas
voltando à internet, que no caso está estreitamente ligada à minha vida de
músico e de escritor. Morei nos Estados Unidos, de 1992 a 2000, justamente
no boom da internet. Morei em Nova York em uma época em que as primeiras coisas chegavam lá, época de grande prosperidade. Acompanhei a guerra
das gravadoras americanas com o Napster, com tudo. Acompanhei aquilo indignado, enfurecido. Porque se essa associação das gravadoras americanas, a
RIAA [Recording Industry Association of America], tivesse poder e lobby para isso,
eles teriam conseguido parar a evolução da tecnologia da informação para
proteger o deles. Era um nível de mafiosos, de bandidos, uma formação de
quadrilha. E eles se deram mal porque trataram todas as trocas de arquivos
como piratas, como bandidas.
Para todos os garotos que eram aliados deles, na época, as gravadoras davam fitinha cassete, em todas as universidades, para copiar, distribuir, que era
o que fazia sucesso. Aí, o cara dar a fita para o amigo copiar é legal, mas o cara
mandar a mesma música por e-mail é pirata, bandido, ladrão. É uma estupidez enorme. Então, resultado: eles perderam dois, três anos. Podiam ter feito
um acordo com o Napster, ter um catálogo, um mailing list de 70 milhões de
nomes, sabendo que o cara gosta de reggae. Aquele é preto, de 25 anos, gosta
de rock; aquele é branco, 17 anos, gosta de High School Musical. Eles atrasaram
loucamente esse processo, que desde o início se via que seria inevitável. Aquelas coisas ridículas que a EMI fez, que lançou uns discos, no Brasil, com uma
marca para não piratear. Você não podia botar no seu iPod. Então, o cara que
compra o pirata é mais beneficiado que você. Você paga, você é honesto, e
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E agora, 10 anos depois do Napster, o que você acha que é?
O futuro é luminoso, sempre foi luminoso. Hoje mesmo, o Black Eyed Peas
completou 5,5 milhões de downloads pagos. Isso é vendagem do tempo de
Madonna, Michael Jackson, do pop, do delírio dos anos 80. Então, essa transição está se processando rapidamente. No Brasil, é diferente, mas no mundo...
Hoje, as gravadoras estão em crise e a internet criou novas formas
de consumo. O que determina a carreira e o sucesso de um artista
em comparação com o passado?
O sucesso muitas vezes depende de fatores fortuitos. Têm muitos sucessos
que aconteceram na época que aparentemente não tinham motivo nenhum.
Fez aquele sucesso e acabou, nunca mais voltou à vitrine. São incontáveis casos desses. E outros que construíram uma carreira. E muitos até que nunca
fizeram grandes sucessos e construíram uma carreira. A carreira é um sucesso
que não é feito de pequenos sucessos individuais. Hoje há muito mais possibilidades de você desenvolver uma carreira. Primeiro, porque você tem uma
possibilidade de gravação acessível, barata. Antigamente, só as gravadoras tinham estúdio. Nem se você tivesse dinheiro, você podia alugar um estúdio.
Hoje em dia, não tem estúdio nem para alugar. Então, hoje em dia, você faz um
estúdio no banheiro da sua casa, e faz como Ed Motta, como Max de Castro:
grava todos os instrumentos do seu disco, canta, dança, representa, produz
sozinho, em casa. Isso é uma possibilidade maravilhosa para um músico de
talento. Às vezes, eu penso: “Meu Deus! Imagina se o Tom Jobim, com 22 anos,
tivesse tudo isso à disposição dele, com o talento dele”.
O que você conclui quando pensa isso?
Eu falo: “Isso é papo de doidão, cara”. Porque tecnologia é que nem droga,
não dá talento a quem não tem. Hoje há essa possibilidade de você ter um
grupo de amigos, de pessoas que estão interessadas em Michael Jackson, ou
em jazz de Chet Baker. As pessoas hoje estão se unindo mais por afinidade do
que por proximidade, ou nacionalidade, ou etnias, ou coisas estúpidas. Para as
pessoas que gostam de heavy metal, tanto faz se o cara é búlgaro, baiano, paraguaio. Os caras gostam daquilo e pronto. Isso está juntando as pessoas. João
Gilberto falava assim, sobre como se promover, fazer publicidade: “Informar
corretamente as pessoas interessadas”. Pronto. Parece uma obviedade, não
9
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é? Ora, grande sabedoria! Tem que informar corretamente: “O cara faz isso. O
show dele é esse lá, em tal lugar, às tantas horas, e custa tanto, e você vai ouvir
esse tipo de música”. Essa possibilidade multiplicadora, instantânea, que tem
hoje, é maravilhosa. Dez pessoas falam para 100, de 100 falam para mil, de mil
falam para 30 mil. De repente, você está com uma base.

Queria que você falasse sobre dois artistas. Talvez os que marcam duas fases mais conhecidas fora do Brasil: Carmen Miranda e Tom Jobim.
A Carmen Miranda provoca ambivalência. Ao mesmo tempo em que ela era
uma caricatura grotesca das piores coisas brasileiras, também era uma síntese das
melhores. Ela é um caso complexo. Quanto mais passa o tempo, mais se vê a fabulosa cantora que ela era, a intérprete, as qualidades de cantora dela, o estilo, os
compositores que ela lançou. As melhores cantoras têm fascinação pela Carmen
Miranda: Elis Regina, Marisa Monte, Cássia Eller, Maria Bethânia, Gal Costa. É um
fenômeno único. E o Tom Jobim tem essa profunda brasilidade. Ele vem da linhagem do Villa-Lobos, que foi o primeiro que produziu em grande escala essa integração da música internacional com as especificidades brasileiras. O Tom transportou isso em um plano popular. A música do Tom Jobim também tem sua origem
nos impressionistas franceses, Ravel, Debussy, e também no Cole Porter, no grande
jazz americano. Ele inovou aquilo totalmente com a linguagem rítmica, melódica e
harmônica da bossa nova. Quando a bossa nova apareceu nos Estados Unidos, ela
não era muito estranha para o público do jazz. Era um jazz diferente, como já teve
o afro jazz, o cuban jazz. A linguagem do Tom Jobim era familiar.
O que eu acho também interessante é que a Carmen Miranda foi heroína e
coitada. Ela fez muito pela música com seu talento, mas o ressentimento que os
brasileiros tinham do sucesso dela vinha de uma ideologia rasteira. O Tom Jobim
também foi vítima disso: “Puxa! O Tom Jobim se vendeu aos americanos”. Quantas
mil vezes eu ouvi isso de gente idiota, que não produz um grão de feijão. É um traço
de inveja, de mesquinharia.

O que foi fazer produção musical em tempos de ditadura e de discussão sobre o jabá?
Essa discussão do jabá sempre existiu e sempre vai existir. Faz parte da
condição humana, do lado escroto que a gente tem, desse lado aproveitador
que vai ter sempre. Não é meu, não é seu, mas sempre vai ter gente disposta
a fazer esse papel por dinheiro. Então, o jabá está mudando só nas formas.
E o jabá também não tem essa eficiência que as pessoas atribuem. Tem que
ter uma grana tão monstruosa para ter um resultado tão pifiozinho... Se ele
começa a levar dinheiro de qualquer coisa e botar qualquer porcaria na rádio dele, ele perde a audiência e perde o jabá. Então, tem esse equilíbrio. Depois tem o outro lado: como tem várias músicas e artistas competindo entre
si, e todos estão pagando jabá, a tendência é que eles se anulem. E tem até o
caso, que todo mundo sabe, no Brasil, de um famoso jabazeiro que se dava
ao luxo de dizer: “Só leva jabá e só toca o que eu gosto”. É uma contribuição
brasileira ao mundo do jabá. Nos anos 50, o jabá fez um escândalo enorme
nos Estados Unidos. Vou dizer uma coisa: o dinheiro é viagem, é mulher, é
droga, é todo tipo de sacanagem, que nêgo pode fazer por lobbies. Eles fazem,
aceita quem quer.
Qual o maior produtor cultural que você já viu atuar?
Não sei. Fui formado pelo André Midani, que era a maior lenda viva
da indústria do disco, no Brasil, além de ele ser um querido amigo. Na
verdade até parente, já que o filho dele é casado com a minha filha. Mas
tem o Barretão [ Luís Carlos Barreto] também, um trator. E cinema é barra pesada, porque aquilo exige um volume de recursos, de mobilização,
muito maior do que um disco, um livro. Trabalhei anos e anos na TV
Globo com dois grandes pesos pesados: Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho ], e o Daniel Filho. Trabalhei em várias coisas com o Daniel Filho,
muitos musicais, no Armação Ilimitada [1985, TV Globo], que escrevi com o
Antônio Calmon e a Patrícia Travassos. O Daniel é um monstro. Quando
ele botou na cabeça que ia fazer cinema também, emplacou um filme
atrás do outro.
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Você é um escritor em tempos de internet? Como uma coisa se mistura
com a outra?
Está acontecendo com o livro agora o processo que aconteceu há mais de 15
anos com a música. É todo esse comércio com os leitores digitais. O mundo editorial é gutemberguiano, é da palavra impressa, do papel, eles resistiram. São antigos,
sabe? Mesmo as editoras americanas mais modernas, agressivas, são antigas em
relação ao disco. A coisa literária é mais composta, aparentemente pelo menos.
Rola muita sujeira ali, mas é mais careta e está começando agora essa transição.
Eles aprenderam com os erros da indústria do disco e estão tentando encontrar
formatos. Tudo indica que está indo muito bem. O livro que custa R$ 10 na livraria,
vai custar R$ 6 para baixar. Acho muito, porque não tem o custo da mídia física.
Mas faz parte da negociação. Eu me lembro que na crise do download de música,
a Sony falou: “Vou botar faixas para baixar, tudo com preço de US$ 2 por faixa”.
Era mais caro do que o cara comprar o disco na loja, uma estupidez. Os livros não
11
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chegam a isso, mas essa proporção ainda vai ser muito discutida. Eu, por mim, já
há uns dois ou três anos, teria colocado textos integrais de todos os meus livros na
internet. Mas a editora não quer nem ouvir falar nesse assunto. Isso foi de uma discussão com o meu amigo Paulo Coelho. Eu estava para lançar o livro Tim Maia – Vale
Tudo, e falei: “Se eu pudesse, em seis meses, botava quatro capítulos de cara para
as pessoas lerem. Essa é a melhor promoção que pode ter pra um livro”. E o Paulo
falou: “Concordo totalmente. Eu já botei”. Isso já há uns cinco anos. O Paulo falou:
“Eu mesmo vou lançar o livro tal”, e citou um dos livros dele. Continuou: “Contratei um hacker para pegar o texto e botar na internet o texto integral. Vai ficar uma
onda danada, a editora não vai saber de jeito nenhum”. E assim foi. E vendeu feito
louco, está vendendo até hoje. No lançamento do Tim Maia, botei quatro capítulos
para serem lidos e depois convenci a editora a fazer um hotsite para o Vale Tudo. No
livro, eu tinha 30 fotos, e o livro já era caro, grosso. No site, tinham 300, que tudo
que eu não pude botar no livro, eu botei lá. Tinha todas as músicas do Tim Maia,
absolutamente todas as músicas que eram citadas no livro. O cara podia ir lendo, e
clicava e ouvia a música, acessava um monte de vídeos do Tim Maia. São recursos
com os quais você conta, que ajudam a criação literária.
Nelson, que dica você daria a um produtor cultural que está começando?
Coragem, coragem! Olha, primeiro é você saber muito bem o que você quer. Se
você não sabe direito o que você quer, aí é impossível. Quem quer tudo, não quer
nada. Então, você tem que saber o que você quer e correr atrás disso com todos os
meios legítimos, lícitos, honestos. Eu fiz tudo para conseguir os melhores resultados com os produtos, nos meus livros, nos meus discos, nos meus programas de
televisão, nos meus roteiros de cinema, nos meus programas de rádio. E outra coisa: eu nunca fiz coisa para mim. Meu livro só tem sentido para quem vai ler. Penso
nos leitores: “O que é que eu quero dar para esses leitores?”. É o que vai dar sentido
ao meu trabalho, ao meu esforço. Eu quero dar para eles o que eu recebo nos livros,
porque eu gosto de me divertir, de me emocionar, de me surpreender, de ficar grudado ali no livro. Nem sempre você consegue. A obrigação é tentar.

Versão multimídia: www.producaocultural.org.brPara assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/12/nelson-motta-2/
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“Se alguém quiser
patrocinar algum
projeto meu, jamais
poderá colocar sua
marca atrás do artista,
dentro do palco.”

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Fabio Maleronka Ferron
no dia 13 de maio de 2010, em São Paulo.
2

No final dos anos 70, a capa de uma edição do semanário IstoÉ o rotulava
como “profeta do desbunde”. Pudera: depois de protagonizar uma engajada
militância política, com direito a prisões e tortura na condição de presidente
da União Nacional dos Estudantes (UNE), Ruy Cezar decidiu mudar de vida,
mirando seu interesse nas artes, mais precisamente no teatro. E começando
já de forma radical: na pele de um travesti, de bolsinha e peruca. “Um escândalo na época”, recorda.
A partir de então, a trajetória desse baiano nascido em 1956 foi dedicada à
montagem de uma rede internacional de intercâmbio cultural com o objetivo
de descobrir e divulgar manifestações artísticas pouco conhecidas, sobretudo
no cenário latino-americano. “Nunca programamos ninguém que já estivesse
com inserção na mídia ou no circuito comercial”, ele diz, citando alguns dos
nomes revelados naquelas iniciativas, como Mônica Salmaso, Ná Ozzetti e a
mexicana Lila Downs.
Para Cezar, a diversidade cultural brasileira não é devidamente caracterizada e divulgada, o que compromete as possibilidades econômicas do turismo.
“É sempre a mesma imagem da família na praia ou de uma pessoa sambando”,
ironiza. Ele postula que está justamente na periferia a maior fonte para o desenvolvimento de novas possibilidades. “A inteligência não está nos centros: o
centro está congestionado e gasto. As soluções estão nas periferias.”
Sua história está ligada à militância política na época da ditadura.
Como foi este processo de militante a produtor e agitador cultural?
Essa questão da política começou no interior da Bahia, porque eu nasci
na região rural. Estudei em um colégio agrícola muito repressor. Sou técnico em agropecuária. Nesse colégio, comecei com teatro, jornal. E o jornal
foi apreendido, a peça foi proibida. Era um colégio ligado a Ceplac, que era
o Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira, e ligado direto ao governo
federal. Então, era um colégio com muita repressão. Jovem, eu senti essa
necessidade de expressão. Não tinha contato com nenhum movimento político. Mas logo depois, eu fui para Salvador estudar jornalismo e encontrei
a universidade invadida pelo Exército. Isso foi em meados da década de 70
e, novamente, fomos fazer um jornal, chamado Faca Amolada, e o jornal foi
apreendido e eu, preso. Os policiais dispersavam qualquer grupo de mais
de três, dentro da universidade, e, logo, a gente se viu nas reuniões buscando válvulas de escape. O teatro era sempre a válvula escolhida e preferida
por mim. Fiz teatro desde jovem, atuei muito e faço teatro até hoje. Então,
nós fizemos muita passagem em sala, manifestações de rua, interpretan3
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do cenas de Bertold Brecht. Isso me levou ao movimento estudantil. Em
1978, tentamos reabrir a UNE em São Paulo e tiveram os casos das bombas
na PUC, quando os estudantes saíram queimados, uma situação dura. Em
1979, a gente conseguiu fazer na Bahia e isso coincidiu com o crescimento do movimento aqui em São Paulo, o movimento sindical, e também do
movimento pela anistia.
Foi um momento muito rico, quando eu tive a oportunidade de militar junto com líderes sindicais. Convivi com o Lula, então presidente do sindicato
dos metalúrgicos. Visitei-o no DOPS, quando ele foi preso. Quando toda a diretoria do sindicato estava presa, fui uns dos coordenadores da assembleia
em São Bernardo, com mais de 100 mil operários. Percorri o Brasil inteiro,
enfrentei situações de crise, em Belém, no Pará, quando um policial deixou
uma arma cair e matou um estudante sentado na frente – o policial era estudante também. Teve um caso dificílimo, em Florianópolis, quando alguns
estudantes vaiaram o Figueiredo – ou relincharam. Porque o Figueiredo deu
uma declaração de que preferia “o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo”, não
é? Então, os estudantes foram presos e gerou uma situação de conflito de rua
imensa. As organizações estudantis não estavam ainda estruturadas e não
tinha quem organizasse essas manifestações espontâneas. Tudo ainda era
meio clandestino; o próprio processo da UNE era todo clandestino. A UNE foi
reaberta, mas, oficialmente, não era reconhecida. Então, nós ficávamos escondidos e aparecíamos no meio dessas assembleias, subindo em caminhões,
organizando essa retomada. No congresso de reconstrução da UNE, em 1979,
em Salvador, estava o Teatro Oficina, com o Zé Celso Martinez Corrêa, o José
Serra participou... Então, havia os operários se reorganizando, os exilados
querendo voltar, o movimento da anistia se articulando. Fui eleito primeiro
presidente, nessa época da reconstrução. Tive confrontos com a polícia, algumas prisões breves – de três, quatro dias. Nunca fiquei preso por longo tempo.
E saí do movimento estudantil, sabendo que eu não ia fazer política partidária, que aquilo não era o que eu ia escolher.

do teatro, e um acaso me levou à presidência da UNE. O acaso foi que o congresso, que eu coordenei, foi em Salvador, e foi muito difícil. Foram lançadas
bombas, tiveram várias situações de risco, que eu tive que intervir. As luzes se
apagaram, eu organizei um coro...

E como foi seu envolvimento com a cultura?
Quando eu fazia militância nos grupos de teatro e me apresentava nas assembleias, na Universidade Federal da Bahia, passava em salas de aula fazendo cenas, fazendo teatro invisível, dentro dos ônibus. Nós nos apresentamos
muito na periferia com o teatro, discutindo a violência contra a mulher. Era
sempre um teatro político. Isso me levou à presidência do Diretório Central
dos Estudantes, da Universidade Federal da Bahia. Fui candidato, em função
4

Em que ano foi isso?
Em 1979, dia 29 de maio. Lá, a polícia cercou as estradas e nós alojamos os
estudantes em casas de pessoas, uma situação complicada. Avisei que dirigiria o congresso e iria embora. Quando terminou o congresso, havia um apelo
generalizado para que eu assumisse a presidência da UNE, mas eu já assumi
prometendo que sairia, que eu não ficaria na política, embora a sedução fosse
muita. Havia pesquisas sendo feitas no Rio, na Bahia, em São Paulo, de que eu
seria um candidato a deputado eleito por votação recorde, porque havia uma
cobertura da mídia das ações da UNE. Eu tinha sido capa de revistas, estava
sempre nas manchetes, na Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil, na televisão. Então,
havia essa perspectiva de que essa liderança fosse aproveitada. Mas eu não tinha esse interesse e a saída foi conflituosa. Se tem alguém mais velho aqui, que
acompanhou, sabe que eu voltei à mídia fazendo uma peça de teatro e deixando
a política estudantil. Fiz vários papéis nessa peça, e isso gerou uma polêmica
no Brasil inteiro, porque a IstoÉ falava no “profeta do desbunde”, com a minha
foto na capa. O Jornal do Brasil publicou: “Ruy Cezar desencaminha a juventude
brasileira”.
Por quê? O que é que tinha na peça?
A peça era um cordel e existiam vários papéis. Em um deles, eu fazia um
travesti. Não era um travesti clássico, era uma coisa bem escrachada. Eu já fiz
outros papéis femininos, em outros espetáculos. Mas o presidente da UNE não
podia aparecer de minissaia com uma bolsa e com peruca de ráfia, aquelas
coloridas de carnaval. Isso gerou um escândalo. Além disso, havia uma ampla
discussão sobre “quem está transando com quem”, sobre liberdade de orientação sexual. Aí, eu dizia que tudo era válido e dei entrevistas defendendo que
as pessoas tinham que ser elas mesmas. E também vinha a história de quem
estava fumando maconha, e se era bom fumar, se não era. Também defendi
publicamente o direito das pessoas de fumar. Mas dentro dessa política não
podia fazer aquilo. As pessoas não falavam publicamente essas coisas, nem
apareciam de minissaia nas revistas. Cara, eu era muito jovem, não sabia a dimensão que isso tinha. Mas encerrei essa fase. Sabia que não ia mais assumir
nenhum cargo político e que também não ia militar em partidos.
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Conta um pouco como foi esse ativismo na cultura.
Eu fundei um grupo de teatro em São Paulo, que até hoje dá nome à instituição que eu dirijo, o grupo Via Magia de Teatro. Fizeram parte dessa fundação Guilherme Leme, Antonio Calloni. Emmanuel Marinho dirigiu um
festival em Mato Grosso do Sul; Marcos Kaloy, que é de Campinas, dirigiu o
Festival Internacional de Campinas. A gente montou esse coletivo para fazer
teatro. Depois, nós nos transferimos para Salvador, em 1984. Alugamos um
espaço, onde estamos até hoje. Hoje são uns quatro mil metros quadrados,
tem um circo, que chamamos de Teatro de Pan. Cresceu muito o projeto, a
turma do bairro. Por meio do teatro montamos também um espaço de educação e arte. Essa escola reúne hoje cerca de 300 crianças e mais 80 jovens
que estudam música, circo, teatro, dança, artes visuais. No final dos anos
80, eu tinha essa busca de internacionalizar esse movimento, de um grupo
de pessoas que queria trabalhar com arte independente, com teatro investigativo. Já havia um certo desencanto com o teatro político, de militância,
e uma sedução pela sociedade de consumo, pela coisa do livre mercado. E
também por um movimento teatral mais profissionalizado, cada vez mais
dedicado às comédias e à música, especialmente à baiana, alcançando um
patamar comercial mais forte. Então, isso me levava a querer buscar caminhos, e foi aí que nós começamos a ideia de montar redes. Começamos esse
trabalho de busca de parceiros na América Latina. Talvez o Yacoff Sarkovas
tenha falado da fundação da Rede Latino-americana de Produtores Independentes de Arte Contemporânea (La Red), em 1991.

todo esse trabalho da comunicação por atitude. Mas na época não era assim, era
tudo embrionário. Grupos de artistas da Argentina, no caso, Alberto Félix Alberto,
que é um diretor de teatro muito controverso, e que dirige também, hoje, um centro cultural lá. Octavio Arbeláez, da Colômbia, que dirige vários festivais. Artistas
e intelectuais de Cuba, do Chile, do Uruguai. Vinha um pessoal muito interessante
de Córdoba, da Argentina, do Peru, que permanece até hoje nesse movimento. E
isso foi crescendo, ocupou espaços até no Caribe. Essa rede teve muito sucesso nos
anos 90, e expandiu esse movimento para outros continentes. Passou a se relacionar com outras redes muito importantes, como a National Performance Network
(NPN), que é uma rede de teatro e dança dos Estados Unidos. O Informal European
Theater Meeting (IETM), que é uma rede europeia também de artes cênicas. E hoje
nós, da Casa Via Magia, somos da diretoria executiva do fórum europeu, o European Forum for Worldwide Music Festival. São os 120 maiores festivais da Europa e
esse pessoal, do European Forum, criou o Festival do Deserto.

Falou. Mas conte mais sobre a origem da rede e o encontro de vocês.
A origem disso são esses movimentos de artistas, pensadores e ativistas em
vários países, buscando trocar ideias e fazer circular os espetáculos. Trocas
intelectuais, experiências de colaboração, que não estavam acontecendo. A
gente tinha Goethe, a gente tinha a Aliança Francesa, mas a gente não tinha
como circular pela América Latina, a gente não conhecia nada. E nós tínhamos esse sonho, na América Latina, que vinha dessa origem nossa do movimento, digamos assim, da esquerda.
Nós quem, Ruy?
Ali estavam, por exemplo, o Teatro Espaço de Paraty, Marcos Caetano Ribas e
Rachel Ribas, que foram fundamentais nesse processo. O próprio Yacoff já aparecia com uma cabeça interessante, pensando, jogando embriões de questões que
hoje a gente discute como economia da cultura. Aos poucos foi desenvolvendo
6

O que é o Festival do Deserto?
Festival do Deserto acontece na Turquia. Reúne artistas de vários países em
tendas, com workshops e espetáculos no deserto. As pessoas acampam para
fazer. Esse grupo do European Forum criou a Womex, que é uma das maiores
feiras de música, hoje, do mundo. Mas aí eu já dei um pulo na história das
redes, chegando até agora, no ano 2000, onde a gente está com essa ponte
muito forte com o movimento internacional. Então, veja, estamos falando de
um grupo de teatro fundado em 1982, que mais tarde abre um centro de arte e
educação chamado Espaço de Convívio – era uma comunidade hippie – que dá
aulas de artes para crianças. Hoje, são trinta e poucos espetáculos montados.
E eu continuo ensaiando, continuo em cena. Então, isso originou o Instituto
Casa Via Magia, que é linkado na rede latino-americana e nessas redes europeias, norte-americanas, asiáticas (a FCP). Estimulamos o surgimento da
Arabs Arts Presenters, com sede na Jordânia, que é muito interessante. Hoje
eu dirijo a Casa Via Magia, um instituto que tem um centro de capacitação,
escola e esse trabalho internacional. Nós temos muitos colaboradores, hoje.
Um deles é o músico Benjamim Taubkin, que é daqui de São Paulo, é o responsável pela nossa representação na diretoria do fórum europeu. Ele viaja duas
vezes por mês para algum país. É uma militância, a militância de ajudar artistas palestinos a conseguirem gravar os seus discos com qualidade, em Israel;
de descobrir o que os artistas africanos estão produzindo agora; de ajudar os
artistas do leste europeu a dar visibilidade aos seus trabalhos pela Europa. E
hoje, o projeto que a gente dirige, em Salvador, que é o Mercado Cultural, é
7
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um ponto de encontro dessas comunidades, que, anualmente, vêm a Salvador
discutir esses movimentos e esses intercâmbios.

mos mostrar ao vivo a produção brasileira, latino-americana, com um número
de espetáculos razoável, nunca repetindo, cortando radicalmente a hipótese
de artistas-chamarizes. Então, enfrentamos lobbies homéricos de governo, do
Estado, para a entrada dos artistas, das estrelas da música da Bahia. Nunca
programamos ninguém que estivesse já com inserção na mídia ou no circuito
comercial. Não que a gente tenha algo contra, mas não era para isso o projeto.
Então, o Mercado era um centro de discussão, de troca de idéias sobre diversidade cultural, promoção cultural, trabalho em rede. Depois, visibilidade para
arte independente, distribuição sistemática da produção cultural, valorização
da produção com identidade. Quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da
Cultura, nosso diálogo foi muito interessante sobre os Pontos de Cultura e foi
aparecendo também a discussão da economia criativa, que o mercado estava
começando a trabalhar, em 1999. Nós trouxemos a questão da visão da cultura
mesmo. Não só a visão da arte, mas a visão do fazer cultural, da valorização
das tradições, dos saberes, dos fazeres. Muitos acadêmicos participaram do
Mercado. Eram três eixos de produção: sistematizar uma oferta inovadora
diferenciada, promover e dar visibilidade a quem não tinha e distribuição.
Então, a gente conseguiu impactos. DJ Dolores fez 30 contratos a partir do
Mercado, a Monica Salmaso montou uma carreira internacional, depois a Lila
Downs, do México, saiu de Salvador para o Lincoln Center, e também montou
uma sólida carreira internacional. A Ná Ozzetti passou a ser conhecida no
Brasil, não só em São Paulo. Os Pífanos de Bendengó, do interior da Bahia, que
ninguém conhecia, fizeram turnê na Europa.

Como funciona a Rede de Produtores Culturais da América Latina
e Caribe?
A rede latino-americana, hoje, está em uma situação bem diferente do que
foi nos anos 90, quando ela tinha financiamento da Fundação Rockefeller.
Mais tarde, tivemos um suporte grande para as ações do encontro, da Ford
Foundation. Em 2001, quando estávamos fundando o mercado na Jordânia,
e teve o episódio das Torres Gêmeas, houve um corte violento dos recursos,
principalmente das fundações americanas, e a rede sofreu muito. Mas a rede
tem associados em todos os países da América Latina. Funciona muito por
meio do trabalho virtual de informação contínua, e de suporte mútuo; é totalmente horizontal. Então, quando nós enviamos uma pessoa a um país, sempre tem alguém da rede para receber, para indicar os grupos, para abrir caminhos. Quando nós escolhemos um grupo para trazer, sempre tem alguém
da rede fazendo a gestão de passagens e de auxílio governamental ou privado
para esse grupo poder chegar. Eu diria que 50% do que nós fazemos envolve
dinheiro e 50% envolve articulação – talvez o percentual da articulação valha
mais. Porque nós fizemos, por exemplo, alguns festivais em que trouxemos
uma quantidade de músicos do jazz norte-americano, inclusive com estrelas
como Nathan Davis, que eram pagas por universidades norte-americanas, e
eles tinham um cachê altíssimo. De repente, a gente olhava o nosso orçamento, e o orçamento deles com as passagens executivas e cachês individuais de
US$ 20 mil cada um... Era maior do que o orçamento do festival que a gente
estava fazendo, a contrapartida era maior. Então, na rede, eu troco cerca de
200 e-mails por dia e a gente recomenda grupos. Muitos dos e-mails são sobre informação jurídica, reforma de estatuto, legislação internacional. Mas a
grande maioria é sugestão de grupo: “Quem está fazendo um trabalho interessante na Bolívia?”. “E de teatro?”. Nós descobrimos, por exemplo, o Teatro de
Los Andes. Hoje, nós já apresentamos esse grupo em turnê, nos Estados Unidos, na Europa e em toda a América Latina. Eles vivem em uma comunidade
indígena, em Sucre, na Bolívia. Eu compararia, no Brasil, ao grupo Galpão, de
Belo Horizonte: uma comunidade com uma expressão estética e dramática
com a força de igual dimensão.
E o que é o Mercado Cultural?
A ideia do Mercado surgiu como um ponto de encontro, onde nós pudésse8

Você começa a pensar em rede ainda longe da internet...
Quando nós nos reunimos em Paraty, alguém perguntou: “Como é que a
gente vai se comunicar?”. Tinha esse problema, despesa com telefone. Em
1992, alguém me apresentou o fax e eu não acreditei que o papel entrava de
um lado, passava pelo fio e saía do outro. E quando nós estávamos a todo vapor com o fax, alguém falou: “Agora é a internet”. Isso foi em 1995. Mas era
complicadíssimo, nós não tínhamos computadores. Fomos a uma fundação
americana chamada AT&T, que era uma fundação de telefonia, e conseguimos uma doação. Colocamos computadores em todos os associados da rede
da América Latina, com modem, em 1997.
Quantos associados mais ou menos?
Aí já tinham uns 60 associados. E o Caribe já estava “plugado”. Mas nos encontros presenciais, que começaram a rede, eram 10, 20 pessoas. Mas aí come9
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çaram a vir delegações da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, para ver o que
a gente estava apresentando. E o que é que a gente apresentava? Extratos de
espetáculos em vídeo para as pessoas conhecerem a produção de cada região.
Aí começou a entupir: de 20 pessoas, subiu para 60; dali a pouco, 150. O Yacoff
levava a produção de São Paulo, apresentando três minutos de cada espetáculo. Os que vinham de fora não queriam só ver, queriam também mostrar.

Então, é nisso que a gente está trabalhando agora. Em São Paulo e nas cidades
mais organizadas economicamente, há secretarias de cultura, estruturas de
rede, como o próprio Sesc. Mas, nas outras regiões, isso não é realidade. E tudo
isso que falta é oportunidade.
São nessas faltas que as oportunidades estão, são nesses desertos que podem
surgir as soluções. A inteligência não está nos centros: o centro está congestionado e gasto. As soluções estão nas periferias. A inovação não virá do centro.
Um centro que se fecha à imigração, que se isola em condomínios fechados, que
blinda seus carros, que vive nos apartamentos de luxo e não convive com seus
vizinhos, não entende o que é sociedade. Sociedade é vida comum, é bater na
porta do vizinho e dizer: “Pode cuidar do meu filho, porque eu preciso trabalhar?”. Isso não tem nos centros. O centro está medroso. Então, a inovação das
soluções de partilhamento, que o planeta precisa, não virá do centro, nem as
soluções de desenvolvimento social, nem de inclusão social.

Como você vê o turismo cultural e suas contradições, principalmente
olhando a partir de uma cidade como Salvador?
O grande fator de atração do turismo, no mundo, é a cultura. A líder de atração turística, no mundo, é a França com seus museus, espetáculos. No Brasil,
não há relação entre turismo e cultura. Você pega um folheto de promoção do
turismo no Brasil – do Rio Grande do Sul ao do Norte –, e são todos iguais, não
têm diferença. Um país com tanta diversidade, e você vê a mesma imagem da
família na praia ou a pessoa sambando. Passa a imagem de um lazer rápido,
que é a imagem vendida do Brasil. O trabalho do turismo do Brasil é predatório. Ainda não avançou.
Embora tenha se usado muito o turismo em cultura, não é? Os governos anteriores na Bahia provam isso.
É. O marketing é diferente do que acontece na prática. Porque o que se
apresenta nos hotéis são extratos da cultura da pior espécie, são arquétipos
da capoeira, ou da dança. Eu vi, por exemplo, uma capoeira com as pessoas
vestidas com uns maiôs das cores da bandeira da Bahia, tocando um playback
sem instrumental nenhum, e as pessoas fazendo umas danças sexuais, em um
encontro internacional. A secretaria atual jamais vai fazer uma coisa dessas,
não é? O turismo de você poder envolver-se com as comunidades é a chave
de uma solução econômica, e de uma valorização das culturas locais, que há
um grande potencial, hoje, no mundo, mas que nós não estamos ainda aproveitando. Onde tem a falta é onde está a possibilidade. Em 1999, havia quatro
ou cinco músicos vendendo mais de um milhão de discos no Brasil – Daniela
Mercury, Ivete Sangalo, Netinho, Asa de Águia, Cheiro de Amor – e nós fomos
montar um encontro internacional de arte. E dissemos: “Essas pessoas não
podem tocar aqui”. E foi um sucesso na cidade, a população abraçou, lotou
os espaços. Normalmente, a gente fica batendo a mão na porta de lugares
congestionados – Sul, Sudeste, Rio, São Paulo – para ser aprovado. É mais fácil
um artista de Pernambuco vir ao Rio do que se apresentar em Sergipe ou no
Piauí, entendeu? Não há circuitos montados nas cidades médias nordestinas.
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Na política cultural, quais os papéis do Estado, da sociedade e da iniciativa privada? Como você entende o papel de cada um?
Sempre se fala que o Estado deve ser o grande indutor, eu diria até que facilitador. Às vezes, o Estado pode também fomentar movimentos que estão
embrionários. Porque o Estado não é um monstro congelado; são pessoas. A
mesma fundação, a mesma secretaria dirigida por uma pessoa, anos depois
dirigida por outra, afunda e vira uma outra coisa qualquer. Então, por trás das
instituições estão as pessoas, e as pessoas podem ajudar a implementar políticas. O erro que o Estado pode incorrer é o de querer protagonizar demais
e prender demais. É o erro da vaidade, das próprias pessoas quererem ser os
autores, os protagonistas. É um erro em qualquer instituição, não só no Estado. As empresas estão cometendo erros seríssimos no Brasil. Extremamente
graves, porque o valor da cultura é da cultura, não é o do dinheiro nem o do patrocínio. Não permito que uma marca seja exibida dentro do palco. Se alguém
quiser patrocinar algum projeto meu, jamais poderá colocar sua marca atrás
do artista, dentro do palco. Coloca no folheto, até em um banner discreto, mas
invadir? É como chegar em uma obra de arte, em um quadro e, “pá!”, botar a
marca do patrocinador dentro. É deselegante, desagradável, uma anticomunicação, uma apropriação indevida por parte de um departamento de marketing. Isso acontece especialmente no Brasil. Se você vai aos centros culturais
dos Estados Unidos, você encontra aquela lista de sponsors delicadamente em
uma parede. Você vê os festivais cada vez mais se transformando nos festivais
das marcas. É uma coisa impressionante, porque os movimentos culturais têm
11

Ruy Cezar

identidade, têm tempo, se transformam, não podem ficar estagnados. Não podem ser apropriados por uma marca, porque eles ficam parados e presos dentro de uma janela, e aí deixam de ser movimentos.
No esporte, eles estão fazendo isso...
Há uma ignorância porque é um luxo, uma honra para uma empresa associar a sua marca a um movimento cultural sério, a um grande artista. É melhor
abrir um catálogo escrevendo um texto, dizendo porque está apoiando aquilo,
do que o excesso. Esse excesso, no Brasil, vai precisar ser contido em algum
momento. Toda essa discussão da Lei Rouanet, do patrocínio, eu traria para
esse lado, o da apropriação indevida do valor da cultura pelas marcas das empresas. A sociedade tem um papel importantíssimo, porque a renovação vem
do que está desorganizado. Nada que está estruturado, renova; o conhecimento
sistematizado é sobre o que já foi feito. O que a gente ensina já é passado. Para
se criar, precisa de caos. Um cientista, para descobrir uma vacina, erra quantas
milhares de vezes? Hoje, não se admite erro. Tudo se quer eficiência. Então, os
projetos têm que estar redondinhos. A sociedade também quer se parecer com
as empresas, quer se enquadrar, parecer bonitinha, ser competente, eficiente e
exata. Mas são valores da revolução industrial, já passou. Nós estamos na era da
comunicação digital, da internet, e os valores agora são rapidez de pensamento,
facilidade de desconstrução e construção de novas hipóteses, novas inflexões. A
sociedade precisa tomar cuidado para não assumir o jargão das empresas, e as
empresas precisam tomar cuidado para não se apropriarem do valor da cultura, como parte do seu marketing. O governo tem que ser o grande indutor, mas
tomar cuidado para não querer ser o gerente.

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/11/ruy-cezar/
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“O papel do Estado é
operar como financiador
direto de tudo aquilo que
é relevante culturalmente
para a sociedade.”

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Fabio Maleronka Ferron
no dia 13 de maio de 2010, em São Paulo

Ele era um apaixonado por música quando, aos 17 anos, ouviu de um amigo que para vender discos, uma canção precisava ser executada nas rádios.
Yakoff Sarkovas teve, então, um insight empreendedor: fazer rádio-escuta para
registrar as músicas tocadas e vender os relatórios estatísticos às gravadoras.
Esse foi o embrião do modelo de acompanhamento do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (Ecad). “Eu era odiado pelos divulgadores, porque
denunciava se o trabalho deles tinha sido benfeito ou não.”
Foi assim o início desse filho de imigrantes russos na chamada “indústria
cultural”, na qual atuou em diversas frentes. Depois do segmento de discos,
migrou para a cena teatral nos anos 80, em uma época em que começa a se
destacar uma safra notável de nomes como Gerald Thomas, Antônio Nóbrega
e Bia Lessa.
Por meio de uma empresa que fundou em 1985, a Articultura, Sarkovas passou a desenvolver ações culturais associadas à comunicação empresarial. “Na
minha trajetória profissional, o método de pensar uma ação cultural por uma
encomenda de um briefing empresarial evoluiu para o planejamento de toda
política cultural de marca.” Foi graças ao trabalho dele que a Petrobras repaginou sua política de patrocínios, elevando o nome da companhia ao status que
hoje ostenta. “Até 1999 ninguém sabia o que a Petrobras fazia em cultura porque
ela ficava brigando com os seus patrocinados para que a citassem.”
Como você começou a trabalhar com cultura? Você começou como um
braço do mercado fonográfico?
É uma longa história. Sempre fui apaixonado por cultura, particularmente
pela música. Tentei guiar minha trajetória profissional por essa paixão. Queria fazer engenharia eletrônica para trabalhar com isso, mas desde os 15, 16
anos, comecei a me envolver um pouco com pessoas ligadas ao mercado fonográfico. Aos 17 anos, conheci um produtor, Cesare Benvenuti, o responsável
por aquelas bandas com nome inglês que faziam sucesso nos anos 70, no Brasil. Lee Jackson era uma, Sunday era outra. Acabei ficando amigo do Cesare. E
ele falava: “Música vende se tocar no rádio”. Era assim na época e ainda é um
pouco até hoje, embora muito menos, com a internet. As gravadoras investem
muito esforço e dinheiro. Comecei a pensar a esse respeito e fui fazendo o colegial junto com a eletrônica. Comecei a pensar em um sistema de rádio-escuta,
de como se poderia controlar as músicas que tocavam no rádio para gerar estatística para as companhias de disco. Montei um modelo de fazer isso aos 17
anos. A gente conseguiu um sócio capitalista, o Paulo Junqueira que, por acaso, era um cara também ligado à musica, dono de uma rede paulista de lojas

Yakoff Sarkovas

Yakoff Sarkovas

de disco, a Cash Box. Então, montamos uma empresa chamada Informa-Som.
Abandonei a faculdade e virei empresário, um empreendedor com 18 anos de
idade. Eu tocava a empresa, o Cesare, a partir das relações que ele tinha com o
mercado de disco, abria as portas para tentar vender esses relatórios nas gravadoras, e o Paulo fazia a administração financeira. O primeiro cliente nosso
foi a Odeon, que comprou os relatórios. A gente emitia relatório diário, assim,
das 7h às 19h, música por música, marcando hora, minuto, intérprete, gravadora. Fazíamos estatísticas semanais e mensais. Mas essa empresa começou
com muita dificuldade, porque o volume de gravadoras que passou a assinar
esse boletim ainda não era suficiente para pagar o custo operacional. O Cesare já tinha uma outra atividade e foi se afastando, e eu acabei sobrando com
a empresa na mão. A partir de um determinado momento, ela se estabilizou
razoavelmente. As principais gravadoras assinavam esse folhetim. Virou um
sistema de rádio-escuta, temido pelos divulgadores, porque algumas gravadoras passaram a pagar as bonificações, os salários dos divulgadores com base
na performance do Informa-Som. Então, eu era odiado pelos divulgadores,
porque denunciava se o trabalho tinha sido benfeito ou não.
Paralelamente a isso, em pleno regime militar, havia um grande movimento de músicos brasileiros em relação aos direitos autorais que, na época, ainda eram controlados pelas velhas sociedades que eram articulações políticas
que vinham desde os anos 40, 50. A primeira sociedade de direitos autorais
no Brasil foi a Sociedade Brasileira de Autores (SBAT), que era dos autores
teatrais. Ela tinha um departamento de música. Então, as primeiras arrecadações de direito autoral no Brasil foram eles. Esse povo saiu e fundou a União
Brasileira de Compositores (UBC), acho que em 1920. Aí começou uma série
de dissidências. Naquela altura, existiam seis ou sete sociedades de direito
autoral, cada uma representando interesses distintos. E toda essa geração que
surgiu pós-bossa nova não via a cor do dinheiro. De João Gilberto para cá,
passando por toda aquela safra que surgiu nos anos 60, no Festival da Record,
ninguém recebia direito autoral. Por mais que tocassem no rádio. O dinheiro
não chegava para Caetano Veloso, Chico Buarque, etc. Então, começou a haver uma articulação para moralizar o direito autoral no Brasil.

tística para fazer a distribuição. Depois, entendi que os caras não queriam isso
porque ali era um rateio. Era uma ação entre amigos. E cheguei até o pessoal
da Sombrás. As pessoas que estavam mais à frente disso eram o Vitor Martins,
o Ivan Lins. O presidente da Sombrás era o Tom Jobim. Chico Buarque participava de vez em quando. Eles elegeram o meu modelo como ideal, baseado em
amostragem estatística para distribuição de direitos autorais. A classe artística cultural era uma das mais atingidas pela ditadura militar, mas havia uns
conluios. Em uma daquelas bolhas de relação entre o meio cultural e o regime militar, o governo resolveu moralizar o direito autoral. Baixaram na época
aqueles decretos com força de lei e refizeram a revisão completa da legislação.
Foi criado o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), um órgão estranhíssimo, porque
ele não é estatal, não é público, imposto por lei e que obriga as sociedades que
são privadas a compor esse órgão: Sicam, UBC, Sadembra. Foi encomendado
ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que fazia o imposto
de renda no Brasil, a criação de um sistema de processamento de dados para
fazer a distribuição dos direitos. O Serpro adotou uma estratégia equivocada e
eu propus um sistema que deu certo. O sistema de distribuição acabou como
uma extensão do que eu criei nos anos 80. Consegui capital para informatizar
a minha base de dados, criar o primeiro banco de dados informatizado, que
tinha música, intérprete, gravadora. Acoplei a chapa de distribuição, os autores, a chapa de partição, a editora, o dono do fonograma, e criei o sistema de
distribuição direto, que foi adotado pelo Ecad.

Você está falando das reuniões na casa do produtor Hermínio Bello de
Carvalho, do movimento da Sombrás?
Essas histórias vão se juntar exatamente aí. Quando comecei a entender o
problema de direito autoral no Brasil, eu, ingenuamente, comecei a bater na
porta dessas sociedades para propor um novo sistema. Criaria uma base esta-

Ao mesmo tempo, você começou a produzir teatro?
Tinha entrado nesse mundo da música e dos direitos autorais com 17
anos. Depois, quando estava com 27, tive que enfrentar um monte de dificuldades: depender de agiotas para poder pagar folha de pagamento, 200 funcionários, núcleos de gravação e pesquisa em 12 estados. Comecei a pensar
o que é que eu podia fazer. E falei: “Vou pular para o lado de lá, vou produzir
cultura”. Decidi produzir aquilo que eu acho que tem que ser produzido. Por
que não havia teatro contemporâneo feito com padrão profissional? Por que
música instrumental não tem espaço? Cheguei à conclusão que a questão
era econômica. Você tem duas fontes básicas de financiamento: o público,
que compra ingresso, livro, disco, e o Estado, que poderia, com financiamento público, suprir aquilo que a indústria não dá sustentação. O sistema
de financiamento público, naquele período, não existia. Ainda moribunda,
existia a Embrafilme, cheia de vícios, mas já também pauperizada. Uma
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hora me ocorreu uma ideia singular, simples, singela, de que essas expressões culturais tinham uma capacidade de expressar atributos que talvez as
empresas se interessassem. Que atributos tem o teatro contemporâneo, a
dança contemporânea? Então, se elas atraem público suficiente para se viabilizar, para se tornar viável economicamente pelo pagamento de ingresso,
talvez elas consigam uma repercussão na mídia que muitas vezes é desproporcional ao púbico que arregimentam. Até então não tinha nenhum vínculo profissional, nem pessoal, com o teatro. Vendi parte da Informa-Som para
os meus sócios e parte dela para o Ecad. E decidi focar no teatro. O primeiro
projeto que surgiu, que me interessou, estava ligado à efeméride dos 80 anos
do Samuel Beckett. Fui procurado por um intelectual, o Rubens Rusche, que
era um tarado tradutor de Beckett. Ele tinha vinte e poucas peças inéditas
e traduzidas dele. Me encantei em saber que o Beckett não era montado no
Brasil há décadas. Propus a ele um grande projeto para os 80 anos. E aí comecei a articular parceiros: o Luís Schneider, da editora Brasiliense, que ia
lançar Malone Morre, com tradução do Paulo Leminski; o The British Council para trazer uma série de filmes inéditos que o Beckett tinha feito para a
BBC. Montei um multievento sobre Beckett [os textos Eu Não (1972), Comédia
(1962), Cadeira de Balanço (1980) e Catástrofe (1982), além de vídeos e exposições],
incluindo a peça com quatro textos inéditos, que variavam de cinco a 20 minutos. O Rubens batizou esse conjunto de Katastrophé. O Beckett 80 Anos foi
um assombro, ganhamos muitos prêmios. Virei diretor de teatro assim.

sional, mesmo eu nunca tendo feito produção. Eu vinha de um universo
corporativo e todos os aspectos não-artísticos eram absoluta novidade
para aquelas pessoas de teatro: gestor, orçamento, planejamento, a preocupação da comunicação, do marketing. E, do outro lado disso, eu estava
na rua, buscando quem financiasse aquilo.

E seu foco passou a ser a produção de teatro contemporâneo?
Eu me apaixonei pelo teatro contemporâneo porque coincidentemente
o teatro no Brasil estava em um momento muito ruim. A gente tinha um
teatro com uma enorme vitalidade nos anos 60. A ditadura afogou aquele
teatro. De um lado, tinha a perda decorrente desse processo de sanguessuga, de repressão, e, de outro, você tinha a energia que restava dentro de
um teatro panfletário, um teatro que tinha perdido a perspectiva estética,
histórica, psicanalítica, filosófica. Pela primeira vez, estava surgindo uma
geração de pessoas voltando a pensar teatro, mas não um teatro para derrubar a ditadura militar. A Articultura foi a empresa que nasceu para esse
processo. Por essa série de coincidências ela deu suporte para lançar ou
alavancar o lançamento de uma série de diretores. Nós criamos com Gerald Thomas a Companhia de Ópera Seca. Havia muita gente, o Antônio
Nóbrega, o Gabriel Villela, a Beth Lopes, a Bia Lessa. E o que é que a gente
trazia de novo? Uma vontade de fazer teatro com o maior suporte profis-

Sua visão empresarial precoce lhe fez um produtor profissional. Mas
como é que você convencia eventuais patrocinadores? Como era aproximar cultura das empresas?
Estava na rua, batendo na porta das empresas. O que eu também nunca tinha feito na vida. O meu universo de relações empresariais era com as
companhias de disco, as emissoras de rádio, depois com as instituições ligadas a direito autoral. E aí começou a acontecer uma coisa interessante.
O cara falava: “Olha, esse tal de Gerald Thomas não me interessa, mas essa
ideia de fazer coisas específicas para o meu público e de trabalhar os atributos da minha marca, por meio da cultura, achei muito legal. Por que você
não faz uma coisa especialmente para mim?”. Eu comecei a receber briefings
do Citibank, do Credicard, da Rastro, e me enveredei por aí.
Você fazia planejamento, captação e produção...
Estava com um pé em cada barco: comprometido até o pescoço com a produção cultural e a produção teatral. Cheguei, em um ano, a ter quatro, cinco
produções em cartaz. Orlando, da Bia Lessa; O Cobrador, da Beth Lopes; Vem
Buscar-me que Ainda Sou Teu, com o Gabriel Vilela e Regina Duarte; Brincante, do
Antônio Nóbrega. Por outro lado, recebia esses briefings. Criei um projeto para
o Citibank, chamado Citibank Business and Night Club, que era uma coisa que
tinha que ser em inglês mesmo, era para os gestores financeiros das grandes
empresas multinacionais, clientes pessoas jurídicas. Era um clube cultural e
de conteúdos ligados a negócio, exclusivo para eles. Eu criava uma programação exclusiva para convidados do Citibank, que ninguém sabia que estava
acontecendo. Por exemplo, a gente montava Dona Doida, da Fernanda Montenegro, que só ia passar em São Paulo daqui a um ano. A gente montava uma
apresentação para público fechado do Citibank. Ou se o João Bosco iria partir
para uma turnê nos Estados Unidos, eu contratava ele para fazer um tour só
para esse público fechado do Citibank.
Tudo com dinheiro direto da empresa, sem isenção fiscal?
Sim, da empresa. E comecei a me dar conta que eu não poderia estar nos
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grandes palcos. Por mais que eu estabelecesse o princípio ético e não tivesse
um viés do patrocinador, se eu quisesse me desenvolver como um designer
de projetos artísticos e culturais sob medida para empresas, eu não poderia ter
vínculo com produção cultural. Até hoje produzo coisas decorrentes das ações,
das políticas, mas eu não me posiciono como produtor cultural desde o início
dos anos 90. Comecei a fechar os ciclos com cada companhia para me dedicar
a um propósito. Alguns ciclos foram mais longos, como o de Eletra Com Creta,
espetacular, maravilhoso, a primeira produção que eu fiz com o Gerald e onde
foi fundada a Companhia de Ópera Seca, com Beth Goulart, Bete Coelho, Vera
Holtz, Maria Alice Vergueiro. Na época, a gente foi para Viena, depois de uma
temporada em Nova York. Ele se apresentou no Wiener Festwochen, principal
festival de teatro da Áustria. Foi ali que ele criou a sua carteira de encenador
internacional, começou a ser convidado para produzir óperas.

Curitiba que tinham a ideia de fazer um festival de teatro com grandes
produções, com um pouco do que havia em São Paulo e Rio, e levar para
Curitiba uma vez por ano. Eram empreendedores.

Foi também em meio a isso que surgiram as leis de incentivo. Fale um pouco do modelo da Lei Sarney, dos fundos municipais e da Lei Roaunet?
Fiquei entusiasmado com o surgimento da Lei Sarney [Lei 7.505/86, que regulamentava a dedução no imposto de renda de contribuições para a cultura]. Porque eu estou ali,
vendo uma potencialidade de empresas se interessarem em pegar parte do dinheiro
de comunicação que eles gastavam quase que integralmente em publicidade, para
se comunicar por meio das artes. O mundo cultural e o mundo empresarial eram
completamente apartados. Eu tentava um pouco restabelecer um trânsito entre
esses dois mundos. Nesse processo, chega o Estado e baixa uma lei estabelecendo
que isso é lícito e “incentivável”. Ou seja: 30% do dinheiro que você colocasse, você
poderia deduzir do imposto de renda. Achei aquilo extraordinário. Criei o primeiro
manual da Lei Sarney, dois meses depois da promulgação da lei. Criei uma cartilha:
o que é a lei, o que ela beneficia, como se faz o cálculo de dedução, quais são as providências básicas legais para empresa tomar. Paguei por uma edição para o Meio e
Mensagem encartar o manual e peguei apoio do Grupo Ticket para distribuir entre a
base de clientes. Aí eu já começava a criar um segundo degrau de minha trajetória: o
cara do marketing cultural. A história da Lei Sarney durou algum tempo, então veio
o Collor e desligou a tomada. Foi um momento drástico para o país, para economia
brasileira. Perdi uma montanha de projetos. As empresas ficaram com dinheiro bloqueado no banco. Um momento muito difícil.
O que te segurou na área de cultura? Qual foi o projeto que ainda
lhe permitiu ficar?
Nesse período, entre 1992 e 1993, eu fui procurado por uns meninos de

O Leandro Knopholz, por exemplo. Ele foi entrevistado aqui no
projeto também.
Já? Bem, observei que havia uma grande oportunidade de criar uma vitrine para o teatro contemporâneo brasileiro, que tinha uma força, vivia
um momento singular, histórico. Gerald Thomas tinha uma grande repercussão, Bia Lessa também, Zé Celso Martinez estava retomando o seu trabalho, mas ninguém percebe que isso tem uma força de conjunto. Levar
isso para um campo neutro, fora do eixo Rio-São Paulo, e ainda garimpar
quem possa representar esse novo teatro, é bom. Nascia o conceito do Festival de Teatro de Curitiba. A princípio, assumi a direção artística, depois
a direção de marketing, de comunicação e a direção geral. Transformei o
festival em um projeto mais profissional de marketing cultural, e conseguimos com isso fechar o interesse do Banco Bamerindus. Jaime Lerner
deu um suporte enorme. O Roberto Requião, que era inimigo mortal dele,
tinha acabado de proibir à Secretaria Estadual de Cultura de dar qualquer
suporte ao festival, e, por isso, a gente ia fazer sem o Teatro Guaíra. Levamos a questão para o Jaime e ele falou: “Se vocês garantirem que montam
o festival, eu monto o teatro”. Aí, eu falei: “Mas estamos em outubro, o
festival é em março”. E ele: “Dá tempo, porque é uma coisa só de estrutura
metálica, a gente monta”. Pegou um guardanapo e desenhou a estrutura do
Ópera de Arame. “Então vamos”, dissemos.
Qual a sua opinião sobre o modelo de incentivo, em particular
a Lei Rouanet?
Quando o Collor produziu aquela catástrofe na economia, na sociedade e
no meio cultural brasileiro, a infraestrutura pública de cultura já era anacrônica. A forma como ele fez isso foi a pior possível, desligando as coisas da
tomada sem qualquer planejamento, sem qualquer estratégia e sem qualquer
visão de qual é o papel do Estado.
De quem foi a ideia de desligar da tomada?
Não tenho nenhuma informação de bastidor. Do Ipojuca Pontes [secretário
nacional de Cultura do governo Collor], talvez. Tinha ali um núcleo de pensamento
que depois se convencionou chamar de neoliberal – e, vale dizer, estou lon-
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ge de querer demonizar o neoliberalismo. A economia liberal tem uma série
de vantagens, como existem outras que são imprescindíveis, de responsabilidade pública. Mas ali houve uma ação geral, petulante, arrogante, agressiva,
incompetente, de mudar determinados padrões da economia. O choque foi
feito dentro desses preceitos, desses paradigmas, a abertura às importações.
E isso se estendeu para a cultura. Tudo partiu desse núcleo econômico.

to: o público, a empresa e o Estado. O que a lei de incentivo acabou criando
foi um embaralhamento, uma confusão entre o público e o privado. Onde isso
aconteceu de fato? Não foi com a Lei Sarney. Esse processo, que eu considero um processo nefasto, ocorreu com a Lei do Audiovisual. Porque a Lei do
Audiovisual subverteu inteiramente o conceito de incentivo fiscal. Porque ela
não é incentivo fiscal. Ela permite uma dedução integral. Até por uma ignorância, não do legislador, mas do Estado, na época em que promulgou a lei,
permitiu uma dupla dedução que fez com que então ela passasse a ser lucrativa em si. Você sabe que uma empresa que põe R$ 100 ou R$ 1.000 em um
filme deduz diretamente, dependendo da faixa de imposto em que ela está,
R$ 1.250 ou R$ 1.333? Ela ganha dinheiro, cash, para decidir que filme vai ser
produzido e que filme não vai nunca ser produzido no Brasil. Esse aspecto é
um dos aspectos singelos que revela o absurdo desse mecanismo. Quando a
Lei do Audiovisual surgiu, ela estava restrita a 1% do imposto a pagar. E teve
um momento em que o bem articulado lobby do cinema brasileiro passou isso
para 3%. Isso ganhou escala. A Lei Sarney tinha terminado ainda dentro do
governo Collor. Depois surgiu uma nova legislação de incentivo à cultura, que
persiste até hoje, a Lei Rouanet. Então, o que a área audiovisual fez? Ao invés
de corrigir, pressionou o governo para também ter a dedução integral na Lei
Rouanet. Bom, aí dá nisso que todo mundo conhece. Estou bastante cansado
de falar sobre isso. Hoje, nem os 30% eu daria. Qual deveria ser a função do
Estado como política cultural? O que o Estado deveria ter feito desde então
era restabelecer as formas conhecidas e consagradas de ação cultural do Estado, no modelo mexicano, no modelo francês, no modelo alemão. É operar
como agente fomentador, como agente investidor. O Estado tem que estabelecer políticas públicas e usar essas políticas, que podem ser setoriais, por área,
ou transversais, para realizar financiamentos. Essas leis de incentivos criaram
uma massa de transferência de recursos que hoje passa de R$ 1 bilhão ao ano,
por esse mecanismo indireto, torto, perdulário. Parte do dinheiro fica no caminho, em um sistema de intermediação que em si pode até ser legítimo e se
justificar, mas não é necessário. Você pode estabelecer um regime de competência pública. Hoje, a competência para você obter esse dinheiro público não
é uma competência pública. O mundo por detrás das cortinas da Lei Rouanet,
todo mundo sabe como é. Não venho com essa ideia de melhoria, ajuste, aprimoramento. Para mim, não tem nada o que melhorar, tem que desmontar. É
claro que não vai desmontar isso como o Collor fez. Você vai fazer um plano
de um modelo para outro modelo, uma estratégia de transição. Mas esse modelo, para mim, não serve.

Zélia Cardoso de Mello e Antônio Kandir.
Isso. O Ipojuca era instrumento disso. Houve o desmonte da parca e anacrônica estrutura cultural pública brasileira sem que nada fosse colocado
no lugar. E o Estado tem um papel fundamental nisso. Um gestor cultural
tem que trabalhar dentro de um preceito de diversidade de fontes. Não pode
estabelecer uma perspectiva de viver de uma única fonte. Para isso, você
precisa ter ações. Uma fonte é o público, que compra livros, discos. Você tem
sempre que olhar para ele, seja para atraí-lo, envolvê-lo, ampliar o seu repertório, e fazer com que ele pague por isso na medida da sua possibilidade. Um
gestor cultural tem que se capacitar a atrair público e fazer com que o público financie a sua atividade. A outra fonte é a empresa. Ela é mais nova nesse
sentido. A empresa, com essa troca simbólica entre a arte e as estratégias de
construção de marca, gera um outro capital, um capital enorme, cada vez
maior. Mas o eixo histórico de desenvolvimento da relação das marcas com
a arte, com a cultura, não tem nada a ver com lei de incentivo, com dedução
fiscal. Esse eixo que falo é aquilo que faz com que as marcas invistam milhões, bilhões de reais em projetos ambientais, sociais, esportivos, de moda,
de entretenimento, dentro da lógica empresarial. Significa que tem que ser
usado dinheiro das empresas, dinheiro dos seus orçamentos institucionais
e mercadológicos. E também tem o papel do Estado. Porque o tempo da
cultura é um tempo diferente do mercado.
Lei de incentivo é, portanto, incentivar determinada atividade da economia
como um dispositivo transitório. É isso? Qual é sua crítica ao modelo?
Aos poucos, fui me dando conta que a Lei Sarney era uma armadilha. O
papel do Estado é operar como agente qualificado e financiador direto de
tudo aquilo que é relevante culturalmente para a sociedade e que não está no
tempo do mercado. Ou seja, processos experimentais, formação de público,
preservação, acervo, distribuição regional, plataformas de internacionalização da cultura do país. Cabe ao Estado disciplinar, orientar, e, eventualmente,
financiar diretamente. Então, você tem que ter as três fontes de financiamen-
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Hoje, você trabalha com o modelo empresarial de financiamento
da cultura.
O final dessa minha trajetória profissional é que o método de pensar uma
ação cultural por uma encomenda de um briefing empresarial evoluiu para
um método que passou de uma ação para toda política cultural de marca.
Comecei a aplicar essa metodologia a conteúdos, causas sociais, ambientais,
esportivas, de entretenimento, de comportamento. É isso que eu faço hoje.
Crio as plataformas, temáticas ou integradas, para empresas. A empresa é a
mesma que começou produzindo o Beckett 80 Anos. Passei por vários portos
nesses 14 anos. Abandonei o próprio nome da empresa Articultura, e, hoje,
essa agência chama Significa. É uma consultoria e agência, trabalha para Natura, Votorantim, criou as políticas de patrocínio e de editais públicos da Petrobras, que até hoje existem.

blico, de fazer com que todas as políticas formais fossem de acesso público,
que você não dependesse de um canal, de um contato de um deputado, de um
senador, para ter acesso aos recursos da Petrobras. Que fosse uma regra única
para todo mundo, com data, critérios, instâncias técnicas de avaliação. Houve
essa organização geral. Quando esse programa foi implementado, chegou a
canalizar quase 65% dos recursos de patrocínio. Estabelecemos alguns princípios, como o de a Petrobras não poder se ater a uma única área, e ter que
operar em 360 graus, em todas as áreas culturais. Mas ela tem que ter uma
política e uma visão, um olhar técnico, crítico, para cada área. Ela tem que
fazer política, como se fosse uma política pública. O que as pesquisas mostravam na época, em 1999, quando esse trabalho foi iniciado, é que ninguém sabia o que a Petrobras fazia em cultura, porque, quando fazia, ficava brigando
com os seus patrocinados para que eles a citassem. Mas quando você lança
o programa, o edital, você passa a ter um reconhecimento. E isso a Petrobras
acabou construindo com muita força.

Como foi trabalhar com a Petrobras? Tinha aquela história de que milhões eram investidos em cultura e a visibilidade era pouca...
Era e ainda é o maior investidor, alavancado pelas leis de incentivo também. A estatal tem um imposto descomunal e tem uma dedução fiscal descomunal. A Petrobras, na época, já investia em torno de R$ 200 milhões em
seus patrocínios, de uma maneira geral. A Petrobras nos chamou para revisar
as políticas de patrocínio. Agora, por exemplo, estamos criando as plataformas para integrar a ação cultural, social, ambiental e esportiva da fusão dos
bancos Itaú e Unibanco. Como é que faz isso? Da visão integrada sobre as coisas que a empresa faz com dinheiros diferentes e com orçamentos diferentes.
Porque quem olha de fora vê a mesma coisa: vê a marca no esporte, vê a marca
na cultura, vê a marca nas artes. Não quer saber se chamam de investimento
social ou patrocínio. Se é ou não Lei Rouanet. Quem olha de fora vê a marca
ligada a uma causa, a um conteúdo. Quem está de dentro tem que pensar isso
de uma maneira integrada. Essa é a proposta de valor que a gente leva para
o mercado. E nós fizemos isso, em 1999, para a Petrobras, quando houve a
quebra do monopólio e ela se obrigou a um processo de modernização – que a
salvou. Fez com que ela hoje fosse a empresa que é. O que era a Petrobras? Era
um balcão de decisões caso a caso. Imagina o que prevalecia nesse balcão. Era
uma empresa superpermeada e pressionada por pedidos e solicitações políticas. Isso existe, inclusive, em empresas privadas, não é privilégio de estatais.
Um atributo muito ligado a Petrobras era o de uma caixa-preta, porque não
se sabia o que acontecia lá dentro. A política de patrocínio tem que expressar
transparência, o inverso disso. E foi aí que nós levamos a ideia do edital pú-

Como será o futuro da cultura nos países em desenvolvimento, o BRIC
[Brasil, Rússia, Índia e China]?
A minha reflexão sobre o BRIC está muito ligada ao meu trabalho de
atitude de marca. Hoje, há empresas internacionais da área da comunicação muito interessadas no Brasil em função desse momento que o país
e outras economias emergentes, como China, Índia, Rússia, se posicionam. Nesse momento, estou envolvido com a possibilidade de internacionalizar essas metodologias de atitude de marca. Nunca fiz uma reflexão específica relacionada à cultura, te confesso. A minha experiência
cultural mais específica – menos nacional e mais regional – se deu por
ter feito parte dos fundadores da Rede Latino-americana de Produtores
Culturais. Foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive. Recebi um convite do articulador e ele conseguiu recursos da Fundação
Rockefeller para investir na formação da rede. Cinco pessoas foram convidadas, entre elas, eu. Tive uma experiência extraordinária, de perceber
o nosso isolamento, como São Paulo fica buscando referência em Nova
Iorque, Paris, Tóquio, Londres. E aqui, do nosso lado, a gente tem uma
possibilidade grande de se espelhar, de transitar, que é fabulosa. Assim,
virei um aficionado pela cultura latino-americana, um defensor do intercâmbio cultural latino-americano. Esse é um aspecto bem legal de ser
produtor cultural, você pode levar produções para fora do país. Quando
essa inter-relação se dá por meio da música, da poesia, do teatro, é uma

Yakoff Sarkovas

coisa extraordinária. Você descobrir que existe uma companhia que nasceu em uma cidade de mineração, em um sítio na Bolívia, no padrão das
melhores companhias de teatro do mundo... quem é que sabe disso? O
conceito de Bric é um eixo estritamente histórico e econômico. Foi criado pelo mundo desenvolvido, com um olhar para os emergentes, então
é uma invenção. Existe um trânsito político, econômico, que está começando a se estabelecer. Se ele vai virar também um trânsito cultural, eu
não sei. A América Latina é um bom exemplo disso. Somos culturalmente decorrentes do mesmo processo colonialista e eu acho que a nossa
potencialidade de ser nacional e trocar é enorme.

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/videos/yacoff-sarkovas-2/

Designer de móveis

Sérgio Rodrigues

Sérgio Rodrigues

“O móvel não é só a
figura, a peça, o material.
E, sim, alguma coisa
que tem dentro dela,
é o espírito da peça:
brasileiro.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 27 de maio de 2010, em São Paulo.
2

A vida fez de Sérgio Rodrigues um artista da madeira dentro do modernismo concreto da arquitetura. Carioca, de jeito manso, tornou-se uma das grandes expressões do design brasileiro. Suas criações estão presentes em espaços
culturais, lojas especializadas, residências e prédios públicos. Seus móveis são
como objetos de arte, quase sinônimos dos anos 50 e 60. Rodrigues trabalhou
com Oscar Niemeyer, Darcy Ribeiro e Israel Pinheiro. Ajudou a definir o estilo
dos interiores de Brasília.
Sobrinho do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, Sérgio lembra que
uma das poucas vezes que cobrou uma cadeira de uma pessoa próxima foi
justamente de seu tio. Na época, sua peça de maior sucesso era a poltrona
Mole, premiada na Bienal Internacional de Cantu, na Itália, em 1961. Hoje, um
clássico. Como homenagem, suas cadeiras serviram de base para a maioria
dos entrevistados deste projeto Produção Cultural no Brasil.
Sobre a poltrona Mole, o jornalista Sérgio Augusto escreveu: “Ah, a poltrona
Mole! Quem nunca se sentou em uma, não sabe o que é. Perdão. Nele, não se
senta, refestela-se, repimpa-se, repoltreia-se. É um regaço de jacarandá, tiras
de couro e almofadas, que entrou para história do mobiliário brasileiro da
mesma época, com a força mais expressiva da bossa nova”. Foi, sem pretensão, a contraposição à famosa escola vanguardista Bauhaus.
O jornalista Sérgio Augusto escreveu assim sobre sua obra: “A poltrona Mole
foi a resposta que tínhamos para dar à tirania da Bauhaus, um Garrincha
de quatro pernas driblando o racionalismo teutônico”. Você concorda?
Sérgio Augusto é maravilhoso, incrível, tem boas ideias e as transmite.
Acho maravilhosa a comparação da tirania da Bauhaus. O pessoal diz que eu
tenho falsa modéstia, mas acho um pouco de exagero a maneira que falam
de mim e do meu trabalho. Eu sei qual é o valor que tem. Se eu fosse fazer
uma análise dos meus trabalhos, saberia perfeitamente o nível, em relação
aos designers do exterior e os designers brasileiros. Agora, essa intervenção
do Sérgio Augusto é maravilhosa, dá para ser entendida por qualquer leitor.
O Gilberto Freyre uma vez também comparou a poltrona Mole com a cultura
brasileira. Quando desenhei e criei a poltrona Mole, não pensava absolutamente no sucesso que ela teria aqui e que teve no exterior. Aliás, custou a
ter aqui. Foi criada em 1957. No ano seguinte, foi apresentada em uma exposição. Eu ouvi pessoas falarem: “Ah, interessante! que coisinha engraçada!”.
Mas a maioria das dondocas que passavam lá criticavam: “Olha, essa firma
começou tão bem, e agora entrou no esculacho, fazendo essa porcaria de
cama de cachorro, um ovo estalado em cima de quatro pés de madeira!”
3
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(risos). Na realidade, primeiro criei um sofá e, depois, mais tarde, é que veio
a poltrona. A poltrona ficou um ano na vitrine da loja e não teve sucesso nenhum. Até que começaram a aparecer pessoas com certa cultura. A Niomar
Muniz Sodré, então diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,
comprou dois sofás e colocou no living dela, onde estavam todas as obras
de arte, em uma posição de realce. Fiquei emocionado, não tenha dúvida.
Então, apareceram outras figuras. O decorador do Roberto Marinho estava
fazendo o iate dele e comprou duas poltronas. Imagina? O que é que eu ia
dizer? “Isso aí não foi criado para iate!” Não tinha o que dizer (risos). Depois,
o Carlos Lacerda comprou, o Adolpho Bloch também. Quando o Darcy Ribeiro comprou uma poltrona, ficou alucinado. Me chamou para trabalhar,
fazer alguns trabalhos lá na Universidade de Brasília, onde ele era o reitor.
O próprio Carlos Lacerda, quando foi governador do Rio, recebeu um convite da Itália para representar o Brasil na Bienal Internacional do Móvel de
Cantu. E o Lacerda apareceu lá no meu estúdio e disse: “Eu queria que você
mandasse a poltrona. Gostei muito dela e acho que vai ganhar”. Eu disse: “Ô,
governador, o senhor está brincando? Quatro pés de madeira e um almofadão
de couro para ser julgado junto com 400 designers do mundo inteiro não é
brincadeira. Eles estão usando material de primeira, fundição de alumínio,
criando uma porção de novidades, baseado no surgimento desses materiais
novos e tudo”. E ele: “Você vai mandar de qualquer maneira!”. Falava assim
com certa rigidez. “Tá bom. Vamos mandar. Então, está bem”. E mandamos as
plantas. Uma semana depois, vem um telegrama de lá, dizendo que lamentavam muito, achavam a peça interessante, mas a questão era que a peça já era
conhecida na Itália. Isso, em 1961. Mas o Lacerda não se conformou: “Você
tem que criar uma poltrona de qualquer maneira e mandar. Você vai ganhar.
Tenho certeza disso”. Bom, não se cria uma poltrona em 10 minutos, não é?
E ele pedindo: “Faz de qualquer maneira!”. Peguei a primeira poltrona Mole e
fiz pequenas alterações na estrutura, mantendo o mesmo almofadão. Ele não
percebeu e mandamos. Um mês depois, recebemos o diploma de primeiro
lugar. E, confesso, não entendi o porquê naquele momento. Por que é que deram o primeiro lugar a uma coisa que foi feita absolutamente sem intenção
nenhuma de estar concorrendo com o mundo? Fui saber o porquê anos depois, na Itália, na fábrica que comprou os direitos de fabricação. Eles disseram: “Essa foi a primeira manifestação pós-moderna”. Certamente, o Sérgio
Augusto também não percebeu esse detalhe. É coisa de designers. A Bauhaus
foi criada em 1919, e os produtores, designers e arquitetos de lá foram todos
utilizando materiais novos da época, que eram tubos de aço, aquelas coisas

todas. As principais peças foram feitas assim. Esses móveis começaram a ser
aceitos depois de 1940 e introduzidos no mercado. E viraram a vanguarda. Assim, a poltrona Mole estava marcando uma nova fase na parte de criatividade
do design de produto. O móvel passou a ter uma nova fase, que era aquelas
peças gordas de madeira, que o pessoal da Bauhaus não usava.
Nos anos 50, quando aparece a Mole, é quando surgem os primeiros
grandes designers: o Alexandre Wollner, o Aloísio Magalhães... e a arquitetura moderna estava fervilhando com a criação de Brasília. Como
era o diálogo entre essas áreas?
Aqui em São Paulo havia grandes designers: Michel Armault, que fazia coisas maravilhosas; Zanine Caldas, que estava trabalhando com material de aeronáutica; Lina Bo Bardi, que eu considero a estrangeira que vestiu a camisa
do Brasil; também conheci Joaquim Tenreiro ainda estudante e fiquei apaixonado pela maneira com que ele trabalhava; Giancarlo Palanti, que era italiano
e veio logo depois da guerra...
Você acabou levando a estética da madeira para a arquitetura.
Como foi isso?
Depois que eu casei queria fazer uma casa, uma casinhola no terreno do
meu sogro. Pensei em fazer uma estrutura metálica, pegar uns tubos de água
e fazer uma estrutura. Depois, eu disse: “Poxa! Gosto de madeira, curto a
madeira, tem madeira aí para burro. Vamos fazer um estudo de casa de madeira”. Agora, para fazer casa de madeira, no Brasil, era uma coisa complicadíssima. Isso foi em 1948, eu ainda era estudante de arquitetura. Mas, anos
depois, cheguei para o meu sócio e disse: “Olha, vou estudar casas de madeira. Vou estudar os elementos, partes moduladas de madeira, que permitem
fazer qualquer tipo de casa. Vou fazer elementos para que o arquiteto construa uma casa”. Surgiu aí a primeira casa pré-fabricada, o primeiro estudo
de casa pré-fabricada. Houve até uma história interessante. A Niomar Muniz
Sodré, do Museu de Arte Moderna, foi até a minha loja, a Oca, e ficou entusiasmada com as maquetes. E disse: “O que é que é isso aí?”. Respondi: “São
casas que eu pretendo fazer”. E ela: “Olha, vou inaugurar agora o grande
pavilhão do Museu de Arte Moderna do Rio. Por que você não faz uma casa
dessas lá?”. Eu falei: “Puxa, mas eu não tenho preço da casa, eu não tenho
nada. Essa casa é para ser industrializada”. “Não! Faz que eu quero inaugurar junto. Quero prestar uma homenagem à arquitetura aliada ao design”. Eu
fiz. Era para ficar 15 dias em exposição e ficou seis meses.
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E foi aí que o Lúcio Costa viu o trabalho. Escreveu uma carta para o
Israel Pinheiro, que era o “dono” da construção de Brasília, o homem que
comandava a nova capital. Ele disse na carta: “Olha, casa de madeira não
pode ser construída no Plano Piloto, mas essa casa eu acho que vai ser um
sucesso e vai poder ser feita aí”. Nesse mesmo período, o Darcy Ribeiro era
o reitor da Universidade de Brasília e me chamou para fazer os pavilhões
da universidade. Fiz dois pavilhões, uma espécie de pousada para os professores que não tinham onde morar. Depois disso, o Iate Clube de Brasília
quis uma casa. Foi um começo bastante bom.

Como o senhor analisa o panorama atual de estudos de materiais,
como a madeira, que no Brasil possuem diversidade imensa, mas também já colocou em risco de extinção muitas espécies. Houve avanços?
O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo e tinha coisas excepcionais
entre as qualidades do que chamamos de exigências da madeira. Mas eu me
considero um pouco assassino, pois fui um dos causadores do extermínio do
jacarandá. Eu fazia tudo em jacarandá. Vocês podem dizer: “Como? Não via
que o jacarandá ia acabar?”. Mas esse espírito ecológico não existia na época. Encomendava-se jacarandá como se telefonava para uma quitanda. Fiz os
meus móveis todos em jacarandá, em peroba – madeiras de lei, de alto nível.
Aí essas espécies começaram a desaparecer. Começamos a pensar em utilizar madeiras da região Norte, que tinha mostruários incríveis. Porém, como
é que essa madeira viria para cá? Não tinha como. A madeira passava a ter
um preço exorbitante. De modo que comprávamos madeira até do Paraguai,
onde a mata possui a mesma característica. Mas, só agora, os governos reconhecem que as madeiras foram retiradas inapropriadamente das florestas,
foram roubadas das florestas, para serem exportadas de qualquer maneira.
Na Amazônia, têm depósitos incríveis de madeiras apreendidas e estão sendo
propostas novas formas de utilização das madeiras. E aí já é uma outra coisa.
Existe vontade de usar de maneira certa essas madeiras excepcionais.

Explica para a gente o que é o método SR2 [Sistema de Industrialização
de Elementos Modulados Pré-Fabricados para Arquitetura Habitacional
em Madeira] e a “estética da grossura”. O que são?
Existia um problema muito grande com os países latino-americanos,
que eram contra a madeira. Os latinos-americanos descendem da cultura dos romanos, que não admitiam madeira. A madeira para a construção era para fazer a superestrutura – telhado, janelas, portas –, mas não
para fazer casa. O romano dizia: “Casa de pedra e cal, para durar a vida
inteira”. O Brasil não aceitava as firmas de pré-fabricação, elas não foram adiante. Então, pensei: “O que é que afastava o comprador, a pessoa
que queria ter uma casa de madeira, que seria uma construção rápida e
barata?”. É porque todas as casas pareciam feitas para cachorro, pareciam de passarinho. Não eram feitas por arquitetos. No fundo, era isso.
Porque arquiteto, se pegasse uma encomenda de casa de madeira, faria
uma casa perfeita. Aí eu desenvolvi elementos naturais, paredes, portas,
que seriam produzidas em uma fábrica, você teria os pilares e toda a
superestrutura da casa seria pré-fabricada, tinham determinados tamanhos. Era maravilhoso. Tenho casas de quatro pavimentos, totalmente
de madeira: cozinha de madeira, banheiro de madeira, coisa que espantou muita dona de casa que via essas casas no cinema. E fiz diversas
casas em um primeiro momento. Agora, o lamentável é que os pedidos
eram poucos: cinco ou dez casas. E para uma indústria de pré-fabricados
tinha que ser de 500 mil. Aí os valores passariam a ser atrativos, porque seriam grandes quantidades. Nunca tive uma oportunidade de fazer
dessa maneira. Por serem construídas de maneira artesanal eram caras.
Muita gente quis porque gostava do tipo, do charme. A casa era elevada
do chão, com ventilação por baixo e as instalações elétricas e hidráulica
também ficavam por baixo. Era uma novidade.
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Como você saiu da empresa de móveis Forma e foi abrir seu ateliê?
Tive muito contato com arquitetos e designers estrangeiros, que trabalhavam na Forma. E achava aquilo muito interessante. Ali conheci Lina Bo Bardi e
Gregori Warchavchik. Tive a chance de conhecer figuras importantíssimas. Até
que o Carlo Hauner, o fundador da Forma, disse: “Sérgio, volta para o Rio que é
a sua terra, você vai ter sucesso lá. Você faz sucesso aqui, tem uma criatividade
grande, mas não é uma coisa do povo, não é uma coisa vendável, você precisa da
sua terra mesmo”. Fui porque acreditava naquilo que eu ia fazer. Meti a cara, fui
para o Rio, fiz a Oca, um misto de galeria e exposição de móveis. E eu tinha vontade de fazer móveis para atender a todo mundo. Mas ficava meio constrangido
de ver as pessoas questionarem os preços: “Eu quero comprar. É tão bom uma
poltrona Mole! Eu quero comprar, mas por esse preço”. Eu ficava arrasado. Não
tinha tendência nenhuma comercial. Os meus amigos iam lá e eu: “Não, não vai
pagar”. Ia o Juca Chaves, o Juarez Machado, o Vinícius de Moraes... A única pessoa próxima que eu cobrei foi o Nelson Rodrigues, meu tio, irmão do meu pai.
Ele chegou lá, foi jantar e eu disse: “Vai ser tanto”. Fiquei envergonhado depois,
desapareci da frente dele. É uma coisa lamentável...
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A influência dos italianos é grande no design. Como eles se
tornaram referência?
Aprenderam tudo de pai para filho. Esses mestres educavam o pessoal.
Muitos deles foram fazer suas fabriquinhas e isso se tornou uma tradição.
Aqui no Brasil, eles fizeram também suas fabriquetas e, no final dos anos 60,
eles mesmos gozavam: “Ah, quantas pequenas Ocas existem por aqui?”. Tinha
uma série de lojas e fábricas, fazendo o que eu fazia, talvez não a cópia exata,
mas fazendo pequenas variações daquilo, mas com o mesmo acabamento. E
muitos passaram pelo meu estúdio. Eram formados em marcenaria. Vieram
formados da Itália, não por universidade, mas por determinadas firmas, determinadas escolas, umas apoiadas pelo governo e outras particulares.

mas muita gente olha e diz: “Isso aí é do Sérgio Rodrigues” (risos). Aqui, em São
Paulo, você tem diversos profissionais importantes: o Carlos Motta, a Cláudia
Moreira Salles, o Pedro Useche, toda uma série de designers que não fazem
feio. Isso é muito bom.

E o desenho de móveis no Brasil? Como nasceu e de onde vem essa
linha evolutiva?
Ah, desenho já é um pouco mais complicado. A Lina Bo Bardi, nos anos
1940, quando chegou ao Brasil, já produzia peças de bom nível. Ela veio mestrada. E outros vinham e traziam ideias também, mas sempre coisas estrangeiras. Depois, abrasileiradas, usando madeira daqui. Surgiu, portanto, sem
escola nenhuma. Eu mesmo sou um exemplo disso. Não sou formado em design, me formei em arquitetura, sempre fui um apaixonado por essa parte de
desenho de móveis. Por quê? Porque eu tive um tio-bisavô que não precisava
de marcenaria, de nada, porque ele vivia de renda, mas tinha uma oficina no
fundo da casa. Ele contratava dois operários de alto nível e fazia pequenos
móveis. Eu, garotinho, seguia ali do lado, queria mexer em todo aquele negócio, achava interessante o cheiro da madeira, o cheiro da cola, dos vernizes.
Tudo me entusiasmava. Ficava ligado, de certa maneira, na construção do
móvel. Aí notei que ele fazia desenhos, embora muito esquematizados, e dava
para os operários fazerem. Eles traduziam aquele desenho malfeito, que só ele
entendia, e faziam uma peça bonita. Eu pensava: “Que maravilha!”. Comecei
a prestar atenção e a fazer desenhos para os meus brinquedos. Antes de fazer,
eu fazia o desenho. Para eu fazer um aviãozinho, eu fazia o desenho. Depois,
produzia aquilo que eu tinha desenhado. Isso, na verdade, mais tarde veio dar
em arquitetura e design, que era o desenho da criação. Agora, tive grandes
colaboradores, estudantes, que trabalhavam e que tinham grande talento e
espírito, tinham vocação para utilização da madeira, criação de mobiliário. O
design não está ligado especificamente a móveis, tem milhares de coisas, não
é? Tenho até hoje uma bengala, por exemplo, feita por um sobrinho meu, que
trabalhou comigo durante 10 anos. Isso aqui não tem nada que ver comigo,
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Sérgio, é bom o leitor saber que você está dando esta entrevista sentado em uma cadeira sua, a Oscar... É uma referência ao Niemeyer, não é?
Conte sobre dela.
Vou falar dessa cadeira. Ela foi criada em 1956 e eu estava tendo os primeiros contatos com o Oscar Niemeyer. Eu realmente era muito tímido. Agora,
sou descarado, mas não era. Não chegava nem perto do Oscar. Para mim, era
um ícone, um deus. Fiz a cadeira por encomenda do Jockey Club para uma
determinada série de jogos. E eles não aceitaram, porque disseram que era
uma cadeira muito nova e moderna. Não aceitaram porque disseram que era
cópia de Brasília. E eu perguntava: “Qual prédio se parece com essa cadeira?”.
Mas tive que tirar de lá, porque não gostaram. Deixei na loja. Certo dia, entra
o Niemeyer, que ia constantemente lá, procurando móveis para o Catetinho.
Quando viu essa cadeira – e ele não é de grandes efusões – falou: “Embrulha
duas cadeiras dessas, que eu vou dar para minha filha”. Achei maravilhoso.
A cadeira tinha sido rejeitada por um grupo de pessoas e ele chega e diz que
quer. A cadeira se chamava Jockey, tirei o nome e rebatizei de Oscar. Acabei
tendo um bom relacionamento com ele. Ele é discreto, não é de puxar o saco.
Telefono para ele ainda com cerimônia: “Oscar, eu vou fazer uma visitinha a
você”. Ele responde: “Pode vir e tal”. Levo uma garrafa de vinho para batermos
papo. Ele é seco, mas muito simpático. Uma vez, ele me telefonou da Itália
e encomendou móveis para o Palácio dos Arcos, o Itamaraty. Fiz o estudo a
pedido dele. Teve também o Cine Brasília, que o Niemeyer fez com o Milton
Ramos. Eles pediram para mim as poltronas do cinema. Fiz o interior e a recepção também. Em outra vez, ele ligou para pedir outra encomenda: “Sérgio,
estou fazendo agora o Teatro Nacional de Brasília. Queria que você fizesse as
poltronas. São três auditórios”. Fiz. Cada auditório ficou com um tipo de poltrona. Ia acontecendo assim. Ele encomendava, eu fazia. Também me pediu
para fazer o mobiliário do Congresso Nacional.
Como é o processo criativo? A pesquisa e a criação? Como nasce o desenho?
Sou super egoísta, sou cliente de mim mesmo. Faço o que bem entendo, não
dou satisfação a ninguém, não aceito modismos, nem tendências. Os meus
móveis têm cara de 1950, 1970. Tenho uma certa caligrafia, um modo, um cer9

Sérgio Rodrigues

Sérgio Rodrigues

to estilo, podemos chamar assim. É um modo de fazer móveis, com determinadas características, e que foram repetidas diversas vezes, uma infinidade.
Fico sempre estudando em cima das peças. Tenho algumas variações de poltrona Mole. E tenho porque a peça chega e eu digo: “Mas quem sabe, fazendo
assim e assado?”. Acredito que uma verdadeira costureira faria isso: o retoque,
o detalhe. Sobe a bainha, desce a bainha, faz isso, faz aquilo. Com móvel, é
assim. Lá em Brasília, o Itamaraty também ficou entusiasmado com os meus
trabalhos. Me encomendou, uma vez, uma mesa para os ministros, buscando
uma representatividade brasileira. Desenhei a mesa e foi aceita. E, no dia que
a mesa foi exposta, antes da mesa ir para Brasília, o embaixador brasileiro
na Itália estava comprando o Palazzo Doria Pamphili, a sede da embaixada,
e pediu: “Quem desenhou essa mesa vai comigo para Itália”. Desenhei todos
os móveis para eles, fiz todos lá para evitar custos de transporte. Me instalei
na Itália, na casa do Carlo Hauner, fundador da Forma e que estava no norte
da Itália, em Trieste. Ele tinha uma fábrica lá. Vi lá um tipo de jacarandá que
eu nunca vi no Brasil, de tão maravilhoso. Era um tipo de exportação, que eu
só tinha ouvido falar, mas lá era o verdadeiro. Deu para fazer o mobiliário
todo lá. E o embaixador tentou falar com o presidente Juscelino Kubitschek
várias vezes para dizer que as embaixadas tinham que ter móveis de artistas
brasileiros para representar nossa cultura. Mas nunca avançou. Foi deixado
de lado, não fizeram mais nada.

Sérgio, para terminar, você acha que a poltrona Mole entra no Palácio do
Planalto? Ela pode ser absorvida como arte nos edifícios da política?
Acredito que entra. Até já dei lá uma dica. É o seguinte: o Palácio do Planalto tem diversos cantos, não tem? O grande salão de estar do Palácio tem diversos cantos. E você ter uma peça, que é consagrada, ter assim, um grupo de
peças, umas quatro ou cinco, em volta assim, de uma mesa redonda, funciona.
Como se fosse para o pessoal fumar um charuto depois de um jantar, uma coisa nessa base. Bater papo mesmo. Para o presidente poder bater um papo com
outro presidente de fora. Uma cadeira daquelas é muito mais interessante do
que ficar no durinho (risos).

Como é a sua identidade brasileira por meio do design?
A arquitetura é o espelho de uma civilização. Em cada época você pode
fazer o estudo da civilização pelo estudo da arquitetura. E também pelo mobiliário. Podem-se contar nos dedos os criadores de coisas absolutamente desligadas do que era feito no estrangeiro. Eu procurei a brasilidade. Acredito que
consegui botar brasilidade no móvel. O móvel, na realidade, não é só a figura,
a peça, não é só o material de que essa peça é composta, e sim alguma coisa
que tem dentro dela, o espírito da peça, o espírito brasileiro. É o móvel brasileiro. Você pode fazer perna maior, perna menor, mas aquele móvel é Brasil.
São todos brasileiros porque têm o espírito. Um exemplo que falo sempre é o
do escritor Odilon Ribeiro Coutinho, quando elogia a poltrona Mole. Ele diz
que é o ícone, a peça que representa o Brasil. Isso ele falando, não é designer, é
filósofo. E ele diz que a poltrona tem o espírito indígena, você sente os pés da
poltrona como se fossem tacapes, há as tiras de couro para segurar as almofadas, que são os catres do século 16 – aquelas camas de madeira, quatro pés e
as tiras de couro. Têm a moleza e a sensualidade das senzalas.
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Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/sergio-rodrigues/
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“Meu início como
cozinheiro foi em Bar
Esperança. Fiz uma
carne assada do jeito que
veio na cabeça. Eu nunca
tinha feito comida.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 18 de abril de 2010, em São Paulo.

Xuxa gosta de fruta-do-conde, Pedro Bial não fica sem uma salada verde e com Chico Anysio não tem tempo feio: o que tiver na mesa está ótimo. Conhecer essas idiossincrasias gastronômicas faz parte da rotina de
Erotildes Alves dos Santos, conhecido como Sergipe, o risonho e autointitulado “sergipano-carioca” que inovou o cinema brasileiro ao oferecer
serviço de alimentação num set de filmagem, a partir do filme Bar Esperança, de Hugo Carvana, em 1983.
Sua iniciação na sétima arte, no entanto, se deu três anos antes, como
motorista da equipe de Glauber Rocha em A Idade da Terra. Foi ali que Sergipe visualizou a dificuldade da produção quanto à alimentação. “Eu via
o pessoal precisando almoçar e o Glauber, apaixonado por uma câmera,
querendo filmar sempre mais.” A primeira refeição que fez foi uma carne
que, ele lembra, saiu “branquinha”. Nunca havia cozinhado antes.
Hoje, a empresa especializada de Sergipe é capaz de alimentar uma
equipe do tamanho que for, de 30 ou mil pessoas. O serviço, no cinema,
é conhecido pela palavra catering. Tem o projeto de montar um ônibuscozinha para facilitar o trabalho pelos cafundós do país. Sergipe atribui o
salto de qualidade do cinema nacional contemporâneo à maciça presença feminina nas produções. “As mulheres como diretoras-executivas são
mais organizadas e unidas. O homem tem aquela coisa de medir força, e
força não se divide.”
Sergipe, qual o seu prato preferido?
É filé de frango. Mas a primeira comida que eu fiz foi para Bar Esperança,
do Hugo Carvana, em 1982. O primeiro filme em que trabalhei foi A Idade da
Terra, de Glauber Rocha, em 1976, na Bahia. No filme, o Cacá Diniz me contratou para dirigir uma kombi. Mas o que eu gosto de fazer é falar, ficar no meio
de gente. Comecei a dirigir e, se tinha que chegar no hotel às 7h, eu chegava
às 4h, ajudava a fazer o café. Como eu era guia na Bahia, carregava o Jece
Valadão, a Norma Benguel. O pessoal gostou do meu trabalho e eu me senti
em casa. Fiz o filme todo. E por que eu mudei de motorista para a cozinha?
Porque eu via a dificuldade da produção. A média de uma equipe nos anos 70
era de 60 pessoas. Eu via o Cacá Diniz querendo levar o pessoal para almoçar
e o Glauber Rocha, apaixonado por uma câmera, queria filmar sempre mais.
Aí eu pensei: “no próximo filme eu vou cozinhar. Vou facilitar a vida da produção, vou ganhar um dinheiro, o que não faz mal para ninguém”. Terminamos
de fazer o filme em 1976 e o Jece Valadão me convidou para ir para o Rio trabalhar de motorista.
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Conta como era o Glauber dirigindo cinema?
Era um apaixonado. Nesse filme teve uma cena que era para ser feita em
um museu e o diretor do lugar tinha proibido. Glauber falou: “Ninguém vai
me proibir, porque eu estou fazendo cinema, que é cultura”. Ele não terminava
uma cena e ia embora. Parava onde estava a equipe e falava com todos antes
de ir. Ele não era aquele diretor que fazia, entrava no carro, ia para casa e não
queria ver ninguém. Era uma pessoa muito tranquila. Tanto é que eu fiz o filme em 1976 e, em 1978, quando ele me encontrou em Ipanema, parou e ficou
boquiaberto: “Pô, Sergipe, você aqui no Rio!”. Ele era um diretor que gostava
de manter contato com a equipe.
Mas, voltando, eu vim para o Rio para trabalhar com Jece Valadão. Quando
cheguei, porém, ele já tinha motorista. Eu fui trabalhar no estúdio, fazendo
faxina. E à noite eu ia trabalhar na casa da Vera Gimenez. Eu não sabia ler e a
Vera Gimenez disse que ia pagar para eu estudar e eu trabalharia para ela aos
sábados, domingos e feriados. E fui. Em 1982, Hugo Carvana foi fazer Bar Esperança e o produtor executivo era o Cacá Diniz. Ele me disse: “Agora, Sergipe,
pega a sua ideia de cozinhar no set e bota em prática”. Eu não tinha dinheiro,
eu só tinha 25 cruzeiros para pagar meu aluguel. Ele disse para usar o dinheiro do aluguel, ir na produtora, pegar um dinheiro e pagar o meu aluguel. “Se
o pessoal gostar, você continua. Se não gostar você ganhou um dinheiro”. Eu
fiz uma carne assada que ficou assim da minha cor, branquinha. Mas ficou
gostosa, ficou bem temperada. E fiz pelo que deu na minha cabeça, eu nunca
tinha feito comida. Fiz como veio na minha cabeça na hora: “É a que mamãe
fazia”. Deu certo. Hoje, no Rio, devem ter umas 20 pessoas que fazem o mesmo
serviço. Hoje, eu faço mais eventos. Faço cinema quando me chamam porque
sou apaixonado. No ano passado, participei de um projeto, o longa-metragem
Dores e Amores, do diretor e produtor Ricardo Pinto e Silva.

um feijãozinho gostoso. A gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro
para sobreviver. Só que eu não faço só pelo dinheiro. Quando eu faço comida é como se eu estivesse fazendo para os meus filhos. Hoje, faço mais
eventos e é tudo garotada, a maioria garotas. O cinema brasileiro melhorou muito depois que as mulheres tomaram conta. Se tirarem as mulheres da organização, o cinema cai de novo. O cinema hoje é organizado. Eu
estranhei, porque cinco anos atrás, quando eu voltei e fiz um longa, eu vi:
a produção com laptop, sem grito. O cinema era feito no grito, Glauber Rocha dirigia no megafone. Depois veio walktalk, bip, internet, celular.

Como era a história de quando você cozinhou para 60 pessoas e tinha só 20 pratos?
65 pessoas e 20 pratos, imagina? Imagina você ter que dar comida para
65 pessoas em 20 pratos! Perdi a noção do que eu ia fazer. O pessoal do
estúdio viu o meu sufoco e começou a lavar pratos. O encarregado do estúdio morava no terceiro andar, foi na casa dele buscar pratos. Hoje eu sirvo
para mil pessoas. No carnaval chego a servir 1.500. No Bar Esperança perdi a
noção, se fosse para servir sozinho eu não conseguiria. O arroz ficou empapado (risos). Gostoso, mas empapado. A carne e o frango brancos, estou
sendo sincero. Até hoje minha carne assada faz história. Eu também faço

E você consegue imaginar o Glauber Rocha sem gritar?
Impossível. Ele fazia tudo no grito. A Idade da Terra ele fez no grito. É incrível
porque até para o diretor do museu ele falou: “Você vai deixar, sim. Eu vou
fazer o filme aí, porque eu sou baiano e porque cinema é cultura!”. Mas acho
que hoje ele não ia conseguir fazer cinema.
Quando você vai fazer uma produção você contrata freelancers?
Sim.
E há um cozinheiro-chefe? Como funciona?
Não. Não sou melhor do que ninguém, que isso fique claro, mas eu confio
no que faço, porque não faço pelo dinheiro. Não tenho muito enfeite. Tenho
cozinheiros lá no camarote da Brahma. Cozinheiros que fazem e eu vou lá
e provo. Se estiver errado, eu vou e conserto, porque é o que eu sei fazer. Eu
nunca fiz curso de culinária, aprendi na prática. É até um erro, devia fazer um
curso para aprender mais. Mas eu contrato cozinheiros freelancers, fazemos o
trabalho, eles vão embora e a amizade continua.
Conta para gente o que é o carnaval? Como é fazer o carnaval? É camarote?
Não. O que estou fazendo no carvanal do Rio? Estou implantando o
que fiz no cinema. Não existia catering no cinema até 2000. O primeiro
catering que teve na Marquês de Sapucaí foi há quatro anos. Eu montei.
Só quem têm são as escolas de samba Portela e Porto da Pedra. Têm uns
camarotes que eu não faço. Faço a alimentação das equipes que montam
os carros alegóricos. Eles chegam às 6h, eu chego uma hora antes. Faço
na Marquês de Sapucaí igual ao catering de cinema. Quero implantar no
Rio, nas 12 escolas e quero chegar em São Paulo. Mas talvez eu vá primeiro para São Paulo.

Sergipe

Sergipe

Como é esse planejamento dos bastidores?
Eu monto uma mesa. A média da equipe técnica para montar o carnaval
é de 200 pessoas, que estão por trás dos carros alegóricos. Eu chego de manhã, monto uma mesa bacana de café da manhã, bem montada, com uma
manutenção o dia inteiro. Ao meio-dia, eu sirvo o almoço para aquelas 200
pessoas, levanto o almoço e continuo a manutenção até o fim do dia. Aí,
sirvo um lanche reforçado. Isso para a equipe técnica que está montando os
carros alegóricos. Aí eles entram na avenida. Quando saem, sirvo mais um
lanche. Porque quando os carros saem da Marquês de Sapucaí, eles ainda
têm mais quatro horas até chegar na Cidade do Samba. Quer dizer, a mesma ideia que eu tive no cinema e que todo mundo faz hoje, quero implantar
no carnaval. Porque eu vejo no evento o sufoco deles, às vezes comendo
comida fria, sem café, sem água gelada…

hoje que eu faço cinema, eu quero é melhorar. Tenho o projeto quase pronto de
uma cozinha montada em um ônibus. Vou comprar um ônibus e montar uma
cozinha para não ter que alugar mais casa. Não compensa levar os ingredientes
daqui. Compro no local, porque o preço no Brasil é mais ou menos o mesmo. Só é
mais difícil quando o lugar é muito longe, é mais roça. Aí você tem que levar coisas
que pode não ter lá. A alimentação da gente da cidade é um pouquinho mais elaborada. Na roça é mais simples. Então eu compro no mercado grande, boto no caminhão e chego com tudo. Eu fiz Abolição, em 1987. Foi uma minissérie do Walter
Avancini, gravada na cidade mineira Rio Preto. Chegando lá, fechei uma padaria.
Porque a padaria só fazia 500 pães e eu comprava todos de manhã (risos). O dono
teve que botar mais gente para fazer pão, porque eu comprava tudo. Então, em
cidade pequena, eu já me previno antes para não deixar furo.

Às vezes, o improviso sai até mais caro…
Pois é. Quero ganhar dinheiro, mas já fiz um monte de curta-metragem de graça, de garotada de faculdade. As compras quem faz é a pessoa do projeto, mas
minha mão-de-obra eu faço de graça. Até porque quem faz um curta hoje, daqui
a um tempo estará fazendo um longa. O que se precisa em cinema é mais apoio
para essa garotada. A Lei Rouanet é boa, mas tem que ser mais fácil para captar,
para quem está começando. O governo tem que facilitar. O dinheiro é nosso. É o
seu imposto, o meu, o dela. E não é só em cinema não, acho que precisava para
teatro também. Para cultura de um modo geral.
Vamos supor que eu te procure agora para fazer um filme em uma cidade pequena do Brasil. Como você planejaria a comida para isso?
É assim: a responsabilidade é minha. A ideia que eu tive foi para aliviar a produção, que tinha muito trabalho para produzir a alimentação. Se você me contrata,
eu tenho uma proposta pronta que eu me responsabilizo de entregar em qualquer
parte. Se você me contrata em São Paulo e é para fazer no Mato Grosso, não importa. Tenho fogões maiores que não saem da cozinha, tenho uns menores, fornos, tenho tudo. Monto uma cozinha no caminhão e vou fazer no local. A cozinha
não fica no caminhão. Quando chego na cidade, alugo uma casa. Porque é assim:
se a pessoa levanta muito cedo e quer um pão na chapa, eu sempre levo a chapa.
Levo suco, café, leite. Contrato uma equipe e a levo para onde for. Para trabalhar
em uma produção, você vai procurar um assistente de confiança. Levo os meus
assistentes para evitar problema, porque senão o que roda amanhã é a cabeça. Eu
não quero que rode, porque foi um sonho que eu tive entrar para o cinema. Então,

Você gosta mais de viajar ou ficar no eixo Rio-São Paulo?
Gosto de aventura, de pegar uma produção fora como essa que eu fiz do
Avancini. Encarei o desafio, porque eram 500 pessoas no interior de Minas, em
uma cidade muito pequena e eu topei fazer.
Como foi trabalhar com a Xuxa?
A Xuxa é ótima. Quando ela foi para a TV Globo, eu já estava lá trabalhando
e servi à produção dela por um ano e três meses. A Marlene Mattos não é uma
pessoa tão difícil de lidar, como as pessoas dizem, mas eu não lidava tanto
com ela diretamente. O Marcelo Paranhos era o produtor-executivo e lidava
com a produção. Mas a Xuxa quase não come. Carne, de jeito nenhum. Se ela
comer, é só um molhinho, que bota assim no pão. Mas trabalhar com produção grande é fácil, porque aí você contrata pessoas competentes.
Outras empresas foram criadas para fazer catering para o mercado audiovisual. E a concorrência hoje, como é?
Abriram outras depois que eu saí, porque, de 1982 a 1988, ninguém criou. Tinha o Marcelo Colker [proprietário de buffet], que só fazia aquilo que eu não queria. Chegou uma hora que eu só fazia a partir de 50 pessoas. Quando a produção
era pequena, de 30 pessoas, o transporte é por conta dela. Em 1988, coloquei um
sócio e perdi tudo. Aí o segmento cresceu. Hoje, no Rio, têm umas 20 empresas.
Mas eu não olho o concorrente como inimigo. Olho como aliado. Se eu precisar
dele ou ele precisar de mim, sou mais de orientar. Se chego na produção de um
filme para levar minha proposta e tem um outro concorrente, falo assim para a
produção: “Não derrubem a pessoa. Se ela cair por si, estou aqui para fazer”.
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Como foi a Era Collor e tudo que parou na indústria cinematográfica,
quando se fechou a Embrafilme?
A Embrafilme era uma vaca de leite, que todo mundo queria mamar. Quando fechou, parou. Fui fazer outra coisa, porque não choro leite derramado. Em
1988, quando perdi tudo, fui ajudante de pedreiro, encarei uma marreta. Parei
um tempo e, em 1995, voltei. Aí já estava melhor, mas foi difícil. O tempo do
Collor não foi certo ou errado, mas ele fechou o cinema. E eu fui trabalhar na
construção civil. Fiz comida para o setor, é mais simples. E aí a construção civil
faliu também. E eu fali junto. Voltei para o Rio quando o cinema já estava melhor. E no cinema, hoje, eu só quero que vocês não deixem as mulheres do lado
de fora (risos). Se a mulher sair, o cinema fecha.

é mais por trás de vocês. Eu quero dar apoio, fico trabalhando por trás. Não tenho
muito tempo.

Você falou antes das mulheres também. Quando o cinema era organizado por homens, ele era, na verdade, desorganizado. As mulheres
entraram aonde, em que parte do cinema e o que elas vieram fazer?
Nos anos 80, as pessoas não tinham coragem de colocar uma mulher como
diretora de fotografia ou como diretora de grandes comerciais. Fiz os grandes
e não tinha. Hoje, você encontra. O que tem de diretora-executiva no cinema
carioca, ufa! As mulheres como diretoras-executivas são mais organizadas e
unidas. O homem tem aquela coisa de medir força. E força não se divide. Você
tem que juntar a força. Você pode até administrar sua empresa, mas num projeto a mulher é sempre melhor, mais organizada. Eu não sei o porquê.
E, engraçado, é que hoje em dia na cozinha existem mais chefs homens
do que mulheres…
Hoje em dia sim, o homem está partindo para a cozinha. Mas porque geralmente o homem já aprendeu com uma mulher. Tudo começa com a mulher.
Vocês vão ver, no cinema eu estou falando porque eu voltei há cinco anos. Tenho feito pouco cinema, mas do pouco que fiz vi que está muito organizado.
O estúdio acontece na hora certa, não atrasa tanto. Antigamente tinha muito
atraso, a comunicação era difícil, não tinha informática, internet. E mulher é
mais equilibrada: se ela for atravessar um lago e analisar que não dá, ela não
se joga. O homem se joga. Mulher só fica no lugar que vai dar certo. Então
vamos deixar a mulher tocar o cinema que é para a gente chegar a concorrer
com Hollywood (risos).
Você vê cinema?
Não tenho muito tempo, mas gosto. Quando dá tempo, eu vou. Mas a minha vida

Vamos entrar na sua produção agora. Fala um cardápio de segunda
à segunda...
Em cinema, tem que ter sempre duas carnes, uma branca e uma vermelha. Como
no domingo você já comeu um macarrão ou frango da mamãe, a gente bota, na
segunda-feira, filé de peixe e carne assada. Salada mista também, alface, tomate,
agrião. Na terça-feira, a gente pode mudar para filé de frango grelhado com molho
branco e uma lasanha de carne. Na quarta-feira, a gente faz frango a quatro queijos.
Para a carne, um bife a rolê. E eu falo: “Não botem toucinho de fumeiro, o bacon, que
aí ele fica muito pesado”. Na quinta-feira, a gente coloca uma coisa mais pesada:
carne assada recheada ou churrasquinho misto. E, no mesmo dia, um peixe no forno, pode ser corvina, que é um peixe popular, com um bom tempero. Na sexta-feira,
uma carne à milanesa. No sábado, um bife à parmegiana, com um bom molho e
queijo, além da carne branca. Também o dia merece um bobó de camarão ou um
camarão de panela, no molho. No domingo, um estrogonofe com batata palha e salada verde. De sobremesa, um pudim, que é o que o brasileiro gosta. Falo isso porque
eu sou um sergipano-carioca. E, no Rio, o pessoal gosta muito desse tipo de comida.
Um bom feijão, um feijão bem temperado. Faço o preto para o carioca e o mulatinho
para o paulista.
Qual a diferença de cozinhar para cinema e cozinhar para televisão?
É um pouco diferente. A televisão se distancia do povo. Em um set de filmagem
você não tem contato com a produção, só com o assistente, é diferente. Eles não se
abraçam. Tem que mudar esse negócio, tem que ser mais povo. O pessoal de cinema
é mais amigo e televisão é mais profissional. Eles cumprem o que está no papel. Eu
nunca fiz um contrato em cinema e não tenho um centavo atrasado para receber.
Como você faz quando a pessoa quer fazer um filme e tem pouco dinheiro?
Faço parceria. Não dá para gastar mais do que tem. Você tem que buscar
pessoas amigas. Porque a tendência é melhorar, você nunca pode pensar que
vai piorar. Se está ruim, fique feliz. Se está bom, abra o olho para não ficar
ruim. Por que a mulher dá certo? Porque a mulher faz as coisas com muito
cuidado, ela só trabalha com o que tem.
Em média, existem 70 pessoas em um longa-metragem. É muita gente?
Não. São 70 hoje porque as mulheres organizaram. Era uma média de 100.
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Hoje, se faz uma produção até com 40. Mas uma produção bacana tem umas
60, 70. Eu nunca deixo faltar alimentação. Se você pede para 70, eu levo uns
20% a mais, que eu possa fazer na hora. Nunca se sabe. Você pode trazer um
amigo e não vai mandar o cara almoçar fora. E como é uma coisa organizada
desde de manhã, a gente sabe mais ou menos como vai ser o dia. Se vão vir mais
pessoas, eu, já do set, ligo para a cozinha e mando vir mais. Não pode faltar.

mais gente. O que falta é a Lei Rouanet dar mais apoio. Na televisão, não
posso condenar ninguém, mas vejo que estão gastando muito dinheiro
com coisas que não são úteis e deixando a cultura. Um país sem cultura,
um país burro, vai para trás. Se nós chegamos onde chegamos, temos
que melhorar. Para isso, precisamos do governo. Eu faço carnaval, é um
sufoco, só continuo fazendo porque a liga é organizada. Não adianta um
político ir para avenida no Rio só para aparecer na televisão, porque o
carnaval começa dez meses antes.

Qual o lugar na produção de cinema que você não gostaria de estar?
No lugar que você está agora (risos). É o mais difícil. Como executivo, para
organizar uma produção, você tem que ter certeza de que não vai deixar furo.
Um dia que você perde é um dia que os patrocinadores vão te cobrar quando
você for lançar. A posição do diretor é a de se cercar de pessoas competentes.
Entro eu aí, por trás. Para não acontecer o erro.
Fala da alimentação de atores que você trabalhou. Renato Aragão,
por exemplo.
Renato Aragão é como um irmão. Mas ele é tão famoso, que se distanciou. A
alimentação dele é só grelhada. Uma pessoa simples é Chico Anysio. O que tiver
na mesa, para ele, está ótimo. Os atores são todos educados, mas, entre todos, eu
destaco um: Tony Ramos. Quando ele chega na mesa, ele pede: “Por favor, por obséquio”. A única coisa que eu não sei fazer é comida japonesa. E aí eu contrato, não
deixo na mão. E quando eu faço uma produção fora, eu faço o levantamento de
todo mundo que vai. Porque aí eu vou saber o que você gosta de comer, se você é
paulista, carioca, baiano, para saber o que fazer para agradar.

A cultura alimenta e muda as pessoas?
A cultura muda tudo. Sem cultura, o Brasil não vai para frente. Por
exemplo, vamos falar de alimentação. Um país sem cultura não tem uma
boa alimentação. A criança vai ficar magra e barrigudinha, igual eu era
na roça. Então a cultura ensina tudo. Eu mesmo faço os pratos que faço,
mas leio muitos livros, vejo televisão, compro livro de culinária. E mudo
(as receitas) para ficarem com a minha cara. Não adianta eu fazer uma
receita de Ana Maria Braga e fazer igual. Não, eu vou mudar. Porque aí eu
falo que a comida tem a minha assinatura. Uma alimentação balanceada
serve para você desenvolver um bom trabalho. Se você não fizer uma boa
alimentação, vai ter sono, não vai ter pique. A alimentação tem que ser
aquilo que a pessoa está acostumada, que ela gosta. Se não gostar vamos
ver o que a gente pode melhorar. Eu não faço comida para mim: é o meu
paladar tentando agradar o teu.

E quanto às pessoas que só comem determinadas coisas, como você se vira?
Faço um levantamento, pego os nomes das atrizes, para ver o que a pessoa come
ou não. A Xuxa, por exemplo, não come certas coisas. Normalmente, a produção
manda buscar em outro lugar, mas eu sempre estou preparado, sempre tenho legumes, verduras, frutas variadas. Descobri que a Xuxa gosta de fruta-do-conde. A
Regina Duarte só come salada, o Pedro Bial adora salada verde com agrião. Então,
já sei o que levar. Não posso deixar furo porque eles não podem sair dali senão
atrasa. Quando entrei em cinema foi pensando em adiantar o lado dos executivos,
para não atrapalhar o projeto.
Qual seria a política cultural ideal?
A Lei Rouanet é boa, mas eu ainda acho que os políticos estão segurando muito dinheiro para falcatrua. E ela precisa ser mais aberta, para

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/06/sergipe-2/

“Percorremos todo o país
filmando, fotografando e
fazendo uma espécie de
cobertura sobre pessoas,
costumes e usos.”

Fotógrafo
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Aos 86 anos, Thomaz Farkas fala pouco e se queixa da própria memória.
Nascido na Hungria, imigrou aos seis anos com a família para o Brasil, na
década de 1930, e tornou-se um dos grandes nomes da fotografia moderna.
A história começa com o seu pai, fundador da loja Fotoptica, especializada
em equipamentos fotográficos. Farkas vivia entre profissionais e conciliava o
curso de engenharia com a paixão por imagens.
Ainda trabalhando na loja do pai, Farkas reuniu amigos conhecidos para
uma ideia simples: documentar lugares e pessoas pelo Brasil, uma espécie de
biblioteca em imagens da cultura popular, em fotos e vídeos. “Esse era o princípio da coisa: como é o Brasil do Norte, como é o Brasil do Sul, como posso
ilustrar isso? Os filmes são do Brasil inteiro. A proposta era estudar, correr e
documentar o país, em diversas fases.”
Para isso, usava dinheiro do próprio bolso. De acordo com o também fotógrafo Maurice Capovilla, “Farkas foi o mecenas e o arquiteto de um novo
cinema documentário que nasceu em São Paulo no início dos anos 60”. O jornalista Luiz Zanin Oricchio completa: “Não existe nenhuma incoerência em
dizer que um húngaro nascido em Budapeste é o mais brasileiro dos brasileiros.” Farkas registrou um sem-número de lugares e pessoas, incluindo o gênio
Pixinguinha e o rastro de Francisco Julião.
Sua obra hoje está no acervo da Cinemateca Brasileira, que foi fundada por
seu amigo e, na época, estudante de filosofia Paulo Emilio Salles Gomes, junto
com Decio de Almeida Prado e Antonio Candido de Mello e Souza. Diversas
publicações reúnem seu trabalho: Thomaz Farkas, fotógrafo (Melhoramentos,
1997), Thomaz Farkas (Edusp/Imprensa Oficial, 2002), Thomaz Farkas – Coleção Senac de Fotografia - volume 10 (Senac, 2005) e Thomaz Farkas, notas de
viagem (Cosac & Naify, 2006).
Como era fazer a Revista da Fotoptica?
Entrei na Fotoptica e já estava na Escola Politécnica. Ia para a loja trabalhar
e atender à clientela. A revista nasceu comigo. Começamos a fazê-la porque
era um meio de promover a fotografia. Fizemos cento e tantos números. Era
uma espécie de propaganda da Fotoptica. Era mensal, se não me engano. Era
muito interessante e produtivo, a revista era universal, dada à fotografia, à
ótica, ao cinema – que era o que nós trabalhávamos.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron, Sergio Cohn e
Sylvio Rocha no dia 30 de maio de 2010, em São Paulo.
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Fazia fotografia e cinema ao mesmo tempo.
Desde os nove, dez anos, eu mexo com fotografia. O cinema entrou logo
em seguida, porque a Fotoptica tinha equipamento e eu comecei a trabalhar,
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filmar, revelar. Era preto e branco, depois veio o colorido. Me dediquei muito
ao que existia no Brasil, tanto às pessoas como aos lugares. Eram reportagens
que eu fazia, uma coisa muito pessoal.
A Caravana Farkas surgiu desse interesse?
A Caravana Farkas corria o Brasil inteiro. Eu tinha uma caminhonete Chevrolet C-14 com uma plataforma em cima. Percorremos o país todo filmando, fotografando e fazendo uma espécie de cobertura interessante sobre as
pessoas, os costumes e os usos. Como é que era o Brasil do ponto de vista
cultural, econômico e físico. Éramos três pessoas que se revezavam nesse
trabalho. Tinha o motorista do carro, que geralmente fazia o som, tinha um
fotógrafo e eu, que fazia a direção.
Por que você quis fazer filmes sobre os costumes do Brasil?
Eu tinha uma preocupação política. Nessa época, todo mundo tinha uma
preocupação política na vida. Eu era estudante na Politécnica. Os filmes tinham
viés político, tinha um viés de estudar o que acontecia nos lugares, como as
coisas aconteciam. O conhecimento do Brasil era muito interessante. Esse era o
princípio da coisa: como é o Brasil do Norte, como é o Brasil do Sul, como posso
ilustrar isso? Os filmes são do Brasil inteiro. A proposta era estudar, correr e
documentar o país, em diversas fases. Por isso fizemos tantos filmes.
Como foi a escolha dos lugares?
Tivemos a assessoria de um professor de geografia humana. Havia uma espécie de preparação sobre o que acontecia em cada lugar. Nunca fui a nenhum
lugar sem uma assessoria, sem uma pesquisa prévia feita com vários geógrafos.
Tínhamos várias propostas: do Norte e Nordeste até São Paulo; do interior até o
Sul etc. A gente tinha mobilidade e filmava desde a geografia física até geografia
humana, que era a coisa mais interessante que havia. Eu tinha isso como modelo de vida, a gente se interessava pelo país que vivia. E isso deu um resultado
satisfatório. Todos os filmes que fiz me satisfazem muito.
Era mais do que o simples gosto pela fotografia.
Minha preocupação era a de documentar. Desconfiava o que era o Brasil,
mas não tinha certeza. Nós fomos atrás da desconfiança, atrás desse professor de geografia, que nos ensinava: “Olha, nesse lugar tem isso, se faz isso, se
faz aquilo”. Em vez de fazer um filme, fazia dois ou três. Tinha essa possibilidade, porque o dinheiro era meu. Não devia nada a ninguém, só a mim mes4
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mo. E não era uma época de coisas caras. Eu podia financiar com o dinheiro
que tirava da Fotoptica. Era muito pouco dinheiro em comparação ao que
se gasta hoje. E eram quase todos amigos. Era mais uma questão entre amigos, mas era profissional, todos recebiam um salário, ninguém trabalhou de
graça. Eu chegava, por exemplo, no Nordeste e dizia: “O que é que se planta
aqui? O que acontece nessa cidade? Como é que é a vida?”. Tentei documentar tudo isso por meio dos filmes.
Como foram as participações do Affonso Beato e do Maurice Capovilla
nesse projeto?
O projeto alcançava muita gente. Em cada lugar a gente levava alguém. Se fosse
no Nordeste, levávamos alguém de lá; se fosse no Sul, alguém do interior. Eram
muitos colaboradores. Como diretor da brincadeira, eu manobrava as coisas, mas
não dirigia todos os filmes. Capô (e esse pessoal todo) veio trabalhar conosco.
Vocês devem ter vivido muitas histórias...
O carro quebrava muitas vezes, assim como a filmadora. Tinha problema de
iluminação. A gente fazia as coisas conforme a possibilidade.
Como as pessoas reagiam ao serem filmadas?
Quando a gente chegava em um lugar, falávamos com as pessoas importantes dali, mostrávamos o que era cinema. Era tudo explicado, não havia mistério,
nem segredo: “Olha, nós vamos gravar aqui, vamos pôr esse microfone para ouvir o que vocês estão conversando aqui na feira”. Era uma coisa muito natural.
Você teve vontade de mostrar para essas pessoas o que filmou?
Não dava para voltar para tantos lugares, era muito longe. Nós só projetávamos esses filmes nas universidades e nas escolas, para difundir essas coisas.
Você e Paulo Gil Soares tentaram filmar, lá em Pernambuco, o Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, histórico defensor dos
trabalhadores rurais.
O Julião era uma figura pernambucana muito importante na época, por
causa da revolução que havia. Mas nós não filmamos o Julião, filmamos as
ideias dele, aquilo que ele distribuía.
Da época da Caravana para agora, o Brasil mudou muito?
O país teve um progresso interessante, muito sensível. Já me propuseram
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refazer a Caravana, mas eu disse: “Agora não é mais a minha época. São outros
que estão fazendo”. Essa documentação brasileira continua com outras pessoas e a gente vê por aí os filmes que estão sendo feitos.

possibilitava a gente poder conversar. Eu passava o filme e depois falava: “O que é
que vocês acharam?” Aí, vinham as perguntas, que eram muito boas, a respeito do
material e de como aconteciam as coisas. Eu falava bastante nas exibições.

E o seu trabalho em fotografia still, antes do cinema?
A fotografia nunca foi tão importante para mim quanto o cinema. O cinema tem uma dimensão fotográfica evidentemente, mas eu tinha a intenção é
de fazer uma penetração cultural no Brasil, estudar quais eram os lugares para
onde íamos, como íamos, e o que trazer. Se tinha um local para fazer um filme,
a gente também ia na redondeza, ver se lá tinham mais assuntos. Em vez de
ter só uma visão da indústria local, ou da penetração local, a gente ia em volta;
não fazia um filme só, fazia dois ou três. Cada filme me levava para uma cidade,
mas em vez de fazer só dessa cidade, eu fazia em todas. Via o que ela tinha: se
uma agricultura ou uma planta especial, se tinha alguma que interessaria para
a gente documentar. Sempre aparecia alguma coisa interessante.

O Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC/
UNE), com boa parte do pensamento da esquerda, exibia os filmes?
Eu não estava ligado a grupo político nenhum. A gente emprestava os filmes para todo mundo que queria passar. Nas escolas, claro. Quando vinham
pedir, ficávamos contentíssimos.

Você imaginava que esse trabalho continuaria a repercutir tanto
tempo depois?
Como nós tínhamos uma investida pessoal, eu esperava muito, porque eu
achava que resultaria em uma coisa importante, como resultou. Tentei botar
toda a minha experiência, toda a minha vida, dinheiro e tempo para fazer
esses filmes. Então, por isso que resultaram 20, 30 filmes, em vez de os dois ou
três que a gente pretendia fazer. Foi uma satisfação pessoal muito grande, que
é o que eu procurava.
Como era feita a distribuição dos filmes da Caravana?
Não havia uma distribuição comercial. É verdade que nós conseguimos
ampliar alguns filmes para passar em 35 mm, mas não deu lucro nenhum, não
houve nenhuma possibilidade comercial nisso. O que nós tivemos de alegria e
de possibilidade foi projetar nas universidades.
Como era a recepção nas universidades?
Era muito boa, porque a gente já vinha com a fama. E havia equipamento
para projetar. No Nordeste, Sul ou Sudeste, você não ia só filmar, mas ia também promover aquilo que estava fazendo. Isso era muito importante.
E como eram as discussões oriundas dessas exibições?
Muito bacana, porque eram em universidades, com perguntas de alto nível, o que
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Caravana Farkas foi um nome dado antes ou depois?
Durante. Não lembro quem foi que deu. Eu não chamava a Caravana de minha.
Mas uma hora apareceu esse nome Caravana Farkas. Porque foi um acontecimento muito importante no cinema. Ninguém fazia esse tipo de filmes, só eu.
Como foi filmar Pixinguinha, em 1954, na inauguração do Ibirapuera?
Eu adorava a música brasileira regional e, nessa época, não havia muitos
filmes sobre isso. E o Pixinguinha apareceu para mim. Foi o ideal, porque
era uma figura indicada, uma figura maravilhosa, e que interessaria a documentação sobre ele. Tanto que resultou um filme bastante bom [os negativos
foram encontrados e, posteriormente, restaurados com ajuda do Instituto Moreira Salles; as imagens estão no documentário Pixinguinha e a velha guarda do samba (Brasil,
2006)].

Conte um pouco sobre Galeria Fotoptica.
Era a base de tudo: de operação e de dinheiro. Era o ponto onde a gente ficava. Eu era profissional do ramo, então, sabia como é que fazia para se chegar
ao filme mais barato, chegar à revelação mais barata, bem feita.
Vou ler um trecho de uma entrevista sua: “Levei até a TV Cultura os quatro primeiros filmes para ver se eles queriam passar, mas como era época de ditadura, alguém me falou: ‘Olha, tem muita miséria’. E aí eu expliquei: ‘Isso não é miséria, isso é como as pessoas vivem’. E ele: ‘É, mas
nessa época de ditadura eles vão pensar que eu estou querendo mostrar
uma coisa feia’. Então nada passou na televisão naquela época”.
Mas, graças a Deus, tudo o que eu fiz foi exibido. Não tive censura posterior.
Eu filmava e mostrava nas escolas e universidades. Eram muito abertas para
essas coisas.
7

Thomaz Farkas

Muitos registros do cinema e da fotografia do Brasil se perderam, mas
você teve a preocupação em preservar seu material. Como conseguiu?
Foi uma iniciativa particular, porque eu tinha cuidado. Sabia quem é que
fornecia o filme, como é que guardava, como copiava. Sabia como esse material era arquivado na Cinemateca. Não era um método científico, mas era
profissional. Eu mantinha tudo em um laboratório da Fotoptica, bem guardadinho, em latas. Agora está na Cinemateca Brasileira.
Como foi conviver e trabalhar com Paulo Emílio Salles Gomes, cineasta, crítico e fundador da Cinemateca Brasileira?
O Paulo Emílio foi meu colega e trabalhou conosco. A gente o consultava
muito, foi uma pessoa importante em alguns filmes. Era muito dedicado. Ele
tinha um ótimo senso de humor.
Como o senhor vê esse aumento do número de fotos em uma escala
gigantesca a partir da máquina digital?
A fotografia se expandiu muito. Você vê no mundo inteiro gente trabalhando da maneira que nós fazíamos. Tenho muito contentamento no fato de que
isso continua. Não faço mais parte, já passei da idade, mas sei que tem muita
coisa importante sendo feita. A documentação continua para não se perder.
Para encerrar, Farkas, podemos fazer algumas fotos suas para o projeto?
Fique à vontade. Não tenho pressa, não tenho.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/18/thomaz-farkas/
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Editor e criador da Circo Editorial
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“As pessoas perguntam
o que precisa para ser
artista. Tem que ter uma
boa bunda, porque você
fica sentado muito tempo.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 15 de abril de 2010, em São Paulo.
2

Ele fala de um jeito desbocado e eletrizante, uma metralhadora verborrágica. É editor gráfico. Passou pelos jornais Versus e Movimento e pela revista
IstoÉ, na época da redação “the best”, ao lado de Mino Carta. Seu trabalho como
artista na estética do jornalismo era conciliado com suas paixões por quadrinhos. Sua vida era cercada de amigos, humor, tiras, desenhos.
Toninho Mendes era um aficionado por quadrinhos na infância, tendo
trabalhado em uma banca quando garoto para poder ganhar gibis de graça.
Atuou no meio editorial, tornando-se o editor responsável por lançar uma turma talentosíssima que incluía Angeli, Luiz Gê, Glauco e os cartunistas que
fizeram a Chiclete com Banana. Tudo por intermédio da Circo Editorial.
A intensidade com que sempre tocou seus projetos – e a própria vida – talvez seja explicada pela imersão nas drogas, sobre a qual fala com tranquilidade. “A Circo nasceu em uma noite de cheiração de pó na minha casa”, revela.
Mendes é rascante, sem meio-termos. Política cultural, ele crê, começa pela
boca: onde não se come, não se contam histórias...
Toninho, como você começou? Como empresário, poeta e editor?
Nasci em Itapeva, no interior paulista, e mudei para São Paulo em 1959,
quando eu tinha cinco anos. Um detalhe que digo para as pessoas é que me
mudei para a Casa Verde. Porque São Paulo são muitas cidades. Se eu tivesse mudado para a Mooca ou Lapa, eu viraria outro ser humano. Mas mudei
para a Casa Verde, nas margens do Rio Tietê, um bairro de delinquentes
(risos). E eu sou delinquente por natureza. Nasci assim. Eu não durmo, por
exemplo. Desde quatro, cinco anos de idade, durmo cinco horas por noite. É
o meu limite. Passou disso, eu fico louco. Meu pai tinha um bar em São Paulo. Fui criado dentro de um bar, a minha casa era interligada com o boteco.
A minha história de ser editor tem muito a ver com a infância, porque eu era
um colecionador obsessivo de gibis. De certa forma, uma das coisas que eu
gostava de fazer era desenhar. Comecei a ler gibi muito cedo: O Fantasma, O
Cavaleiro Negro, Batman. Antes de entrar para a escola, eu já sabia ler e escrever, por influência da minha avó, que lia a Bíblia para mim. Começa cedo a
minha relação tanto com o desenho quanto com a escrita. Na escola, sempre fui um aluno mediano. Eu era de família classe média para baixo. Nessa
época, eu não tinha recurso para comprar a quantidade de gibi que satisfaria a minha vontade, não podia comprar. O universo em torno do gibi é uma
coisa que as pessoas não entendem hoje. Você encontrava uma pessoa que
tinha o número 12 de O Fantasma e trocava pelo número 8 do Capitão Marvel,
mas se você arrumasse um Tio Patinhas poderia trocar por um Almanaque do
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Fantasma. Assim, fiquei amigo do Manelão, dono de uma banca na Rua Ja-

também do Pasquim. Já era amigo do Angeli desde os 13 anos. Tivemos uma
afinidade imediata. Quando vi o Pasquim eu já gostava muito de desenho, então decidi que queria ser desenhista. Fui para a escola Protec, só que eu não
podia estudar à noite, porque minha família queria que eu trabalhasse. Não
podia trabalhar no banco e estudar na Protec. Eram coisas incompatíveis.
Nessa época, também descobri o livro Cem Anos de Solidão, do Gabriel García
Márquez, o poeta Fernando Pessoa e uma porção de desenhistas que eu não
conhecia direito, tipo o Maurice Cornelis Escher [artista gráfico holandês]. E
aí se você mistura isso com a maconha, 1968, Woodstock, imagina, né? Eu
fui para a Protec para estudar desenho publicitário e sai do banco. Para me
sustentar, um professor que foi com a minha cara me botou para fazer pestape de apostilas. Aí minha cabeça muda. Comecei a escrever muito. Eu sou
um cara muito influenciado pelo García Márquez e pelo Pessoa. Desenhava,
escrevia e fazia pestape. Com uns cinco meses de curso eu descubro que
todas as pessoas desenhavam melhor que eu. Todas, absolutamente todas.
Mas, ao mesmo tempo, percebia que nenhuma delas pensava como eu. O
jeito que eu escrevia, o jeito que eu organizava os layouts. Já tinha ganhado um tesãozinho pelo papel. Um certo dia, vi um anúncio em um jornal:
“Editor de pestape na Barra Funda”. Eu tinha de 16 ou 17 anos, fui lá e era
a editora Perspectiva, do Moysés Baumstein. Fui “pestapar” coisas que hoje
eu não tenho saco para ler e passei oito anos tentando entender (risos). A
editora Perspectiva só editava debates, estudos. Acessei um mundo que eu
não entendia...

guaretê. Ele já tinha uns cinquenta e poucos anos na época, e comecei a trabalhar com ele. Eu chegava na banca às 6h da manhã e, depois, entrava na
escola às 7h30. Eu o ajudava a tirar as coisas do caixote e a colocar em cima
da bancada. Quando eu saía da escola ao meio-dia, ia ajudar a desmontar
a banca. A gente acabou criando uma relação comercial amigável, ele me
dava uma ou duas revistas de presente. Aí começa minha relação atávica
com gibis. Até cinco anos atrás eu tinha três mil gibis, hoje ainda tenho uns
200. Fui me desfazendo por falta de paciência para guardar, porque eu não
virei um colecionador profissional.
Não me adaptei à escola. Larguei na quarta série. Comecei a trabalhar
três dias depois de completar 14 anos. Eu precisava trabalhar. Era office boy
no antigo Banco de Investimentos do Brasil. Eu não quis continuar fazendo
a escola porque, por vias tortas, eu tinha lido muito. O seu Carlos, um farmacêutico que eu conhecia, tinha a coleção inteira da editora Saraiva. Ele
tinha um carinho com os livros e dizia: “Serão seus quando eu morrer”. E
deixou para mim a coleção inteira da Saraiva. Acabei lendo o que eu queria e o que eu não queria. Tive um conhecimento bem desbaratado que me
afastou mais ainda da escola. Estou falando de 1968, quando tem um monte
de coisa acontecendo no mundo. Uma das coisas que me pegou, e pegou
minha geração, foi a música. A outra, as drogas. Comecei a fumar maconha
muito novo. Com 10 anos eu sabia o que era maconha, pervitin… cocaína
ainda não existia, crack também não e heroína era uma coisa rara. Bebida,
maconha e pervitin tinha a rodo. Eu morava do lado do Parque Peruche, ali
na Casa Verde, um lugar clássico de banditismo, vagabundagem.
Toninho, como você chegou nas artes gráficas e no jornal Versus?
Antes do Versus, tem a Escola Protec [centro de tecnologia fundado em 1958],
eu vou chegar lá. Quando eu tinha 15 anos, eu frequentava a igreja. E tinha
um semipastor gay que tentou explicar a um bando de moleques que, se sugerisse a um cara que ele ia virar viado, o cara virava homossexual. Adivinha
quem os caras acharam que podia virar viado? (risos). Eu passei algumas
dificuldades, porque eu morava em um bairro de delinquentes. Por princípio, eu era um cara delicado de rosto, aquela época dos Beatles, cabelo comprido, não tinha barba, magrinho. Deu muito trabalho administrar isso. Eu
fui, dei, fiz tudo que eu tinha direito e disse: “Não gosto de homem, de pinto,
do cheiro, da pele, do desenho do caralho, não é o meu negócio”. Então, eu
me afastei do bairro. Decidi curtir a coisa do desenho, a influência que veio
4

Mas a editora tinha um projeto gráfico inovador justamente nessa
época, certo?
Eu nem sabia que tinha projeto gráfico. Descobri que colar papel dava
dinheiro. Eu ganhava tão bem colocando e colando papel que foi aí que
começou a minha carreira de artista gráfico. Têm duas coisas nessa história: uma que eu sou competente, outra que sou “cu-de-ferro”. As pessoas perguntam para mim o que o cara precisa ser para ser artista, pintor,
designer. Para começar, você tem que ter boa bunda. Se não tiver, nem
adianta começar a carreira, porque você fica sentado muito tempo (risos).
Na editora Perspectiva, fiquei 12 meses e virei a pessoa que eu sou. Eu “pestapei”, revisei, fiz emenda em História Social da Literatura e da Arte, do Arnold
Hauser. Um livro que eu jamais leria na vida e eu li obrigado, senão eu não
conseguia fazer. Foi assim que eu comecei como artista gráfico e escrevi
o poema que publiquei aos 20 anos, que é o Tietê. Foi o que eu me tornei,
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o que eu virei. Tinha a Praça da República, a maconha, o Pasquim, Woodstock. Em uma revista, vi fotos do Jimi Hendrix, do Jefferson Airplane,
aquele pessoal deitado na lama, fumando maconha, uma ebulição. Você
também tinha uma repressão na rua, uma repressão política violenta. Eu
ainda não tinha 18 anos e, como eu sou louco, casei e tive uma filha com
20. Eu já estava mexendo com essa coisa de imprensa, já tinha passado em
estágio pela Folha de S.Paulo e tinha me ligado um pouco no que acontecia
politicamente. Soube, então, que sairia um jornal independente do Marcos Faerman. Eu sabia quem ele era. Eu tinha consciência política, aliás,
sempre fui anticomunista. E sem saber que eu era.

negociava com os fornecedores, fazia o espelho, fazia os anúncios, tinham 48
páginas. Trabalhava muito.

Mas chegou no Versus assim...
Quando eu entrei no Versus, o Marcão foi logo com minha cara, porque minha
filha e a filha dele nasceram muito perto. A filha dele se chama Laura Faerman,
não a vejo há 20 anos, e a minha filha, só para você ver como eu era, Verônica
Papoula (risos). Fui o primeiro cara a ganhar dinheiro no Versus. Eu fazia pestape, era editor de arte. E o Faerman foi o único cara que eu conheci na vida que
tinha esse conhecimento, tinha visão social e sabia trabalhar com essas coisas.
Entendia muito das coisas visuais e era um ser humano grandioso. Ele trazia
livros para eu ler, porque eu não tinha acesso. Na minha formação como editor,
jornalista, diretor de arte, o Faerman foi a pessoa mais importante. Então, Versus
foi o jornal no qual eu cresci como profissional.
Você falou que foi a primeira pessoa a ganhar dinheiro no Versus. E o
Versus, naquela época da imprensa nanica, tinha 50 mil exemplares.
Não se sustentava?
Não, nunca teve isso. Versus tirava 20 ou 30 mil.
E não tinha como escoar isso?
Como escoar tinha, mas distribuía meio “nas coxas” em São Paulo, no Rio.
Mas todo mundo trabalhava em outro lugar: o Marcos Faerman, o Tadeu Affonso, Bóris Schnaiderman, o Modesto Carone eram pessoas ligadas à esquerda
que viviam do que faziam e faziam um jornal para uma imprensa alternativa.
Eu fui contratado para trabalhar no Versus quando a Papoula nasceu. Eu ficava
lá o tempo todo. Acabei sendo a recepcionista, o pestape, o varredor, mas fui
remunerado. Depois, outras pessoas também foram, mas eu fui o primeiro
remunerado. E volto a dizer que é a questão da bunda e da mão, sabe? Porque
eu sentava e fazia o jornal praticamente sozinho. Eu “pestapava”, diagramava,
6

E isso tudo ao mesmo tempo do jornal Movimento, certo? O Versus também teve um trabalho com quadrinhos, não é?
Todo mundo que eu conhecia desenhava no jornal Movimento. Mandávamos
os sacos para a censura em Brasília. O Movimento, herdeiro do Opinião, era um
jornal de cabeça de comunista. Aliás, até hoje eu não sei bem o que é trotskista.
Deve ser uma coisa chata, porque todos que se diziam isso sempre eram chatos.
Nunca consegui levar essa gente a sério. Mas eu fazia Versus ao mesmo tempo
que o Movimento. No Versus, o Marcão trouxe a Crisis [revista argentina editada pelo
escritor Eduardo Galeano], o Le Nouvel Observateur [revista francesa de informação e cultura], coisas de fora. Ninguém escrevia melhor que o Marcão. E entendia a força
e a expressão do desenho. Jornal tinha de ser grande, ter história, ser aberto,
visualmente diferente. Eu era o editor de arte do jornal e, como o Marcão me incentivava, a gente fazia as maiores porra-louquices. Fizemos 12 edições, sendo
dois especiais em quadrinhos, que foi até onde eu fiquei. Aí, com o Angeli, Paulo
Caruso, Laerte, Luiz Gê, nasce a Circo Editorial.
Naquela época tinha a turma do Pasquim, a turma carioca, com o Jaguar, Henfil, que foram um pouco os pais dessa geração e eram mais
tradicionais do que o povo de São Paulo do Versus, não eram?
Era bem diferente. O humor carioca é leve, como o Rio de Janeiro. É um humor muito para fora: praia, sol, Ipanema, bossa nova, bunda, mulher. É muito
melhor que São Paulo, sob todos os pontos de vista. São Paulo é um humor mais
para dentro, mais reflexivo. E essa geração começou a se firmar comigo, na Circo Editorial. Então, esse pessoal era muito influenciado por gente de fora: Robert Crumb, Jules Feiffer, Georges Wolinsk, Walt Kelly, Alex Raymond, os caras
norte-americanos e o pessoal do underground europeu que estava surgindo.
Vocês lançaram a Circo Editorial no dia da votação das diretas.
Foi coincidência?
Não. Fiz de propósito. Escolhi data e a hora. Mas antes disso tem outra história. Quando eu saí do Versus fui trabalhar com um importante artista gráfico,
o Hélio de Almeida, na IstoÉ, indicado pelo Chico Caruso. Aí eu dou outra virada. Fui trabalhar com uma redação que eu acho “the best”, não vão conseguir
montar outra igual porque algumas coisas só acontecem em um determinado
espaço de tempo. Era Mino Carta, Silvio Lancelotti, Tão Gomes Pinto, Hélio de
7
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Almeida, Nirlando Beirão, Moacir Japiassu, Hélio Campos Mello. Éramos
poucos, mas éramos de uma capacidade de trabalho filha da puta. Aí eu
abri a minha primeira editora, a Marco Zero, em 1980. Inventei o nome
Marco Zero, inspirado no Oswald de Andrade. Fiz sociedade com o Rui
Campos, da editora Muro, que hoje é o dono da Livraria da Travessa.
A gente fez uma parceria no livro do Chico Caruso, o Natureza Morta e
Outros Desenhos. Editei a primeira versão do meu livro Tietê. Aí um poeta
chamado Roque de Souza me convenceu a editar o livro dele também,
Coisas da Nega Sarará . Foi aí que tudo deu certo, porque já tinha a ideia, a
cabeça, tinha um bom autor, que era o Chico Caruso. Aí eu chego na Circo Editorial. Fiquei super amigo do Chico e do Laerte. A Circo nasce em
uma noite de cocaína, literalmente. Todos em uma cheiração de pó, com
João Peres na minha casa. Cocaína de boa qualidade, vinho, até comer a
gente comia, nada brega. E nesse papo eu disse: “Eu estou pensando em
abrir uma editora”. Mas eu não tinha dinheiro. E o João Peres disse: “Eu te
arrumo dinheiro”. E explicou que a família dele tinha uma empresa. Ele
entraria com a parte econômica e eu faria os produtos. Assim foi.
Abri a editora com o João Peres, na minha casa, e comecei a fazer os
livros do Chico e do Angeli: Não Tenho Palavras e o clássico Bob Cuspe, “esgotadézimo”, um livrinho da capa roxa que completa 26 anos agora. Falei
com as gráficas e tudo. Aí entrou o Caio Graco, da Brasiliense, que já me
conhecia por causa do Versus e disse: “Eu distribuo os livros para você”.
Só que passados quatro, cinco meses, o João Peres saiu da sociedade. Eu
estava trabalhando nos livros do Angeli e do Chico Caruso. Não tinha
dinheiro, trabalhava na IstoÉ, tocava minha vida sempre com muita modéstia, mas sempre me diverti bastante. Porque se você não se divertir
não dá pé. Mas estava enrolado, porque eu já tinha duas filhas, sustentava meus irmãos, meu pai, minha mãe. E eu fazia muito freelance. Não
podia cheirar, porque senão ficava muito louco, não podia beber porque
a mão tremia, não podia fumar porque ficava disperso. Nessa época que
eu estava mais louco, o trabalho me afastou da droga, porque não dava
para fazer aquilo com nenhum tipo de droga. E eu acentuo a história da
droga porque isso tem muito a ver com o meu trabalho, com a minha
vida e com a Circo Editorial.
Então, o Chico Caruso sai do Jornal do Brasil e é contratado pelo Roberto
Marinho ganhando dez vezes mais. Ele me liga e fala: “Faça os dois livros” – o
dele e o do Angeli. Por isso que eu falo que tudo é mágico. O Angeli foi um puta
sucesso. O livro do Chico vendeu bem e a editora começou a andar.

A Circo Editorial seguia em paralelo com seus trabalhos...
Isso. Eu saí da revista IstoÉ, porque não aceitei o substituto do Hélio de
Almeida. Fui então para a revista Afinal, com o Fernando Mitre e o Gustavo
Cubas. Eles estavam precisando de um diretor de arte. Na edição, estavam
o Anélio Barreto, o Mitre e o Sandro Vaia. Eles desenhavam e eu executava.
Era uma loucura. Mas aí eu editei o Quadrinhos em Fúria, do Luiz Gê, e Grilo,
do Rubem Grilo – já era o quarto livro da editora. Depois, O Tamanho da Coisa,
do Laerte, e, em dezembro, o livrinho da capa verde da Rê Bordosa, do Angeli.
Tudo distribuído pelo Brasiliense, com a genialidade do logotipo do Hélio de
Almeida, tudo vendendo...
A Circo chegou a vender 100 mil…
Chiclete com Banana vendeu mais. Chegamos a 120 mil. Os livros foram
para segunda, terceira, quarta edição. Só que isso não sustenta uma empresa, não sustenta uma família. Então eu continuei na Afinal até que eu
me desentendi comigo mesmo. Entrei em pânico: “Não dá para viver no
meio dessa gente, vou ter que buscar outra cartada”. Resolvi que ia ter um
estúdio por conta e tentaria fazer da editora uma coisa viável. Ainda fazia
composição na Circo, não tinha computador. Angeli e eu trabalhávamos no
mesmo espaço físico. Teve uma hora que o Angeli saiu daquela temática
mais política e entrou na coisa dos costumes. Ele se encontrou e aí nasceram os primeiros personagens mais inocentes. Nessa época, o Hélio de
Almeida me colocou em contato com o Arlindo Mungioli, meu ex-colega de
Movimento e de Versus. Trabalhei com ele em uma revista de moda na editora
Análise. Ele me perguntou: “Mas como é que você trabalhou no Movimento
se você não era comunista?”. Eu disse: “Sempre achei tão importante derrubar o governo militar que até trabalhar com militares eu trabalharia se
fosse para derrubá-los”. Foi aí que o Arlindo conheceu meus livros. Ele é um
comunista chique, é touro que nem eu, mas o tesão que ele tem pela grana
eu tenho pelas mulheres, pela arte, pelo vício. E ele falou: “Toninho, preciso colocar alguma coisa na banca, fazer uma experiência, você não tem
nenhuma ideia?”. Levei dois projetos escritos para ele: uma revista com os
personagens do Angeli e outra com todo mundo, chamada Chiclete com Banana. Fizemos a Chiclete com Banana para ver o que acontecia. Fizemos o
contrato, que é o melhor que já tive na minha vida. Cada um teria uma
participação: Angeli, Arlindo e eu. Se a revista não se pagasse, nós não receberíamos, mas três edições iriam para a banca. O Arlindo fez uma conta
enorme, o cara é foda, nunca vi uma conta tão bem feita. E vendeu 50 mil a
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edição da Chiclete e nós procuramos a distribuidora Dinap, naquela época
em que tínhamos aquele marasmo político, o país estava naquela “broxice”. Era 1985. O Tancredo Neves tinha conseguido morrer antes de assumir.
O cara realmente era de uma incompetência fenomenal, esperou 70 anos
para morrer. E no dia de assumir. Você não imagina a tragédia pessoal que
foi para nós. Porque a gente sabia a merda que vinha pela frente. Aí saiu a
Chiclete com Banana, com Bob Cuspe para prefeito, um escracho total. Essa
gente não era levada a sério pelos militares. Se os militares estavam no poder, foda-se, os políticos são uns filhos da puta. E a Chiclete veio e deu uma
porrada de cada lado. Ela nasceu com 30 mil de tiragem e 50 mil de venda.
Depois, 60 mil de tiragem, 40 mil de venda. A revista ia bem, o Arlindo cuidava do dinheiro, eu fazia o que eu queria: a arte. O Angeli só desenhando
e a gente ganhando dinheiro suficiente. Um dia ele me chamou para conversar sobre a Chiclete. Ele disse: “Toninho, eu nunca imaginei que vocês incomodassem tanto, estou pasmo! O que já ligou de gente aqui dizendo que
eu sou irresponsável, direitista, militarista”. E nós fazíamos para encher o
saco mesmo, para provocar. E todo sem jeito falou: “Sabe, Toninho, eu sou
uma pessoa que tem uma ligação esquerdista, eu fui preso, torturado”. Aí
ele tirou de um envelope a página da revolução sexual, que o Paulo Caruso
desenhou para nós. Mostrava que o comunista, para estourar a bomba, tem
que enfiar o caralho na boca! Eu disse: “Por que você não pode publicar?”.
E ele: “Já tive uma sobrinha viciada. Olha essa piada de snif-snif, cof-cof !”.
Eu disse: “Arlindo, essa piada está explicando que a pessoa explode de tanto
cheirar pó!”. E ele: “Mas como é que eu vou explicar isso para minha avó?”.
Aí o Arlindo avisou que queria sair do negócio. E me deu a Chiclete com Banana, com 60 mil de tiragem e vendendo 40 mil.

E essa questão de manter a independência?
A gente só fazia o que a gente queria porque a gente pagava para fazer. A
gente se pagava. Ninguém ia pagar para gente fazer aquilo. Esse foi o preço
que nós não pagamos para entrar na história. Era de puro tesão, entende?

Chiclete com Banana quase não tinha anúncio...
Nunca teve.
Era a venda de banca que a sustentava?
Que não a sustentava (risos).
Ela era precária?
Que nem banco: entra por aqui, sai por ali. A Circo Editorial nunca
deu dinheiro. Serviu para nos sustentar razoavelmente na época do auge,
quando o Angeli continuava na Folha, e eu continuava fazendo livro para
a editora Moderna.
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Qual é a política cultural ideal, o que que precisa ser feito?
A política cultural ideal hoje começa no prato. Porque cultura é tudo. O
fator mais determinante da cultura é a alimentação. Foi assim que a cultura passou na civilização. Pelo prato, pela boca, pelo garfo, como matar
o boi, como tirar o rabo. As pessoas conseguiram sair das árvores, ficar
em pé, de pau duro, botar roupinha, fazer filho, foram para dentro de uma
casa. Qual a primeira coisa que eles tem que fazer? Comida. Aí nasce a
cultura. Porque a origem da cultura é alimentar: se salga, se não salga,
que a amora tinge de vermelho. Desse ponto de vista, inclusive, o planeta
é deficitário. E como muita gente não come, toda a relação com a cultura
está travada. A cultura do alimento traz o lar. E ele cria a relação familiar,
o respeito, o pai, a mãe que contou uma história, o avô que desenhava. Em
um lugar em que as pessoas não comem, elas não contam histórias. Sabe
qual é a história delas? “O que a gente vai comer hoje à noite?”. “Puta, que
legal, papai hoje trouxe dois candangos”. “Pô, mamãe deu a maior sorte,
achou duas mandiocas”. Essa é a cultura dessas pessoas. Essa é a política cultural mundial. A cultura começa na boca, até porque se você não
comer, você morre. Aí você chega no estrago que a gente está hoje. Acho
tudo uma filhadaputice que não tem tamanho. Ator da TV Globo pedir
dinheirinho da Petrobras para fazer filme e peça de teatro, eu acho uma
canalhice. Não tem cabimento. O cara ganha R$ 70 mil por mês para fazer
novela, chega lá e diz: “Olha, consegui patrocínio, ainda ganhei incentivo
fiscal”. Ah, vai tomar no cu! É um contrasenso.
Mas como reverter isso? Como fazer política cultural para permitir
a liberdade?
Não é questão de reverter. A política cultural de hoje está nascendo na roda
das coisas. Você tem uma política cultural praticada na casa do Zezinho. Aqui
no interior de São Paulo, no Jardim Ângela, eles primeiro dão comida de manhã, aí botam roupa, aí ensinam a comer. Eu já ensinei um cara a comer, na cidade de São Paulo, na maior cidade do mundo. Ensinei a pegar no garfo. Eu fui
há dois anos dar aula em um lugar onde os caras comiam bife com a mão, não
sabiam que usava garfo e faca. Alguns desse meninos viraram músicos. Você
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entende que eu sou o cara da época do Chiclete com Banana, eu sou o mesmo,
entendeu? Literalmente. Então isso é política.
Mas onde está concentrado o problema? Para onde devemos caminhar?
Vamos pegar o teatro como exemplo. É o maior descalabro. Quase tudo é
ruim. Eu vou só para comprovar que é uma bosta. A maioria das coisas que
eu vou ver é ruim, é velho, é anacrônico, é feio. É tudo mais do mesmo. Marido
que trai, mulher que dá o cu pro vizinho, um saco! Isso é um mundo pobre.
Na época de Balzac já tinha enchido o saco. Agora, esse tipo de gente, com o
poder que tem, ainda quer ganhar dinheiro da Petrobras? Esse dinheiro tinha que ser dado para fins educacionais. Ele tinha que ser investido no ator,
porque o poder de encantar do artista é do caralho. Mas não para ele praticar
a vaidade. Ou seja: a política cultural que eu vejo seria a da utilização do dinheiro público, das leis de incentivo, para que, com a força do artista e da arte,
você crie uma outra maneira de educar as pessoas.

Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/07/19/toninho-mendes-2/
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“A minha geração jogou
com o corpo. Alguns
foram para luta armada
e arriscaram o corpo.
Outros para o desbunde.”

Entrevistadores: Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn, em
15 de maio de 2010. São Paulo.
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A conversa com José Celso Martinez Corrêa é, antes de tudo, performance, teatro de referências, libertinagem. Para o ator, autor e diretor,
comandante do Teatro Oficina, em São Paulo, a grande revolução “foi o
desbunde”. “A minha geração, de qualquer maneira, jogou com o corpo.
Alguns foram para luta armada, porque não aguentavam mais e arriscaram o corpo. Outros foram para o desbunde.”
O Teatro Oficina é símbolo de resistência política e cultural. Em 1967,
após um incêndio, o teatro foi reformado e reaberto com a antológica
peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Era tempo de ditadura. A montagem foi vanguarda do tropicalismo. José Celso, contudo, detesta a palavra “resistir”. “O correto é ‘re-existir’. Não concordo com essa ‘resistência’. Se existe um obstáculo, você inventa um jeito. Morre e nasce de
novo”, diz.
Sua arte está no método e na mística. Questiona os diretores de teatro
que negam os prazeres da vida a seus atores. “Quero que os atores tomem drogas, que os atores amem entre si, vivam e sofram experiências
da vida, porque só assim eles vão se autocoroar. Tento que sejam divas e
‘divos’, craques e jogadores, pessoas que sabem de si. Eu sou pelo teatropoesia, como tem o futebol-poesia.”
Qual o poder do teatro?
O teatro e a poesia são as coisas mais importantes do mundo. Foram
as artes mais descartadas, menosprezadas, nesse período todo do neoliberalismo. No entanto, o poder está no teatro e na poesia. O teatro é
exatamente o “apoderamento” da espécie humana, do seu poder de carisma, de presença, de intervenção na vida. E, agora, estamos partindo para
as dionisíacas, para o teatro de estádio, das multidões. Nós temos uma
tradição maravilhosa no Brasil: o carnaval. Tudo fica de ponta-cabeça. O
teatro é o rito da cultura, da tribo humana, o que nos faz retornar aos índios, aos africanos, aos gregos da Antiguidade. A cultura dos ancestrais
dá um valor enorme ao que não é positivista, ao que não está enquadrado, ao que não está classificado. Por exemplo, o Vinicius de Moraes fez o
link entre o carnaval, o candomblé e a Grécia em Orfeu da Conceição. Ele
nos fez descobrir o valor que tem a cultura africana, o poder que tem
o exu, a pomba-gira, todos os orixás. É o mesmo poder que tem Apolo,
Dionísio, Hera e Eros. Nós sabemos disso porque nós herdamos a cultura
dos africanos, dos índios. A cultura brasileira é uma cultura de babel, que
deu certo no suingue, no balanço do corpo, do quadril. Deu certo nisso.
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Walt Whitman escreveu no poema Canto a mim mesmo: “Eu não encontro gordura mais doce do que a inserida em meus próprios ossos”.
Um artista tem que se conhecer dessa forma para poder se expressar?
Ele tem toda a razão. O artista que não está envolvido na sua obra é
um artista que não existe. Conheço vários artistas sobre os quais não se
sabe nada, porque a obra não passa pelos seus corpos. Não só o corpo
subjetivo, mas o físico, que é muito importante também, e o corpo sem órgãos, aquele corpo que se liga pelos sentidos com o todo, o cosmos. Como
disse Oswald de Andrade: “Eu no cosmos, o cosmos em mim” . O artista é
como uma ideia do Einstein. Ele sugere que, ao estudar um fenômeno, já
se interfere nele, passa-se a fazer parte dele. O artista objetivo não existe.
Ele está envolvido totalmente na criação. A função dele é mesmo envolver todos, inclusive ele mesmo, no cosmos, que é a criação permanente.
As pedras criam e desejam, as plantas, os animais, os bichos, tudo. Você
tem que entrar nesse circuito de desejos, na música do cosmos. Uma vez,
em 1974, tomei um ácido, estava em Portugal, exilado, e fazia Galileu Galilei [texto do alemão Bertold Brecht, encenado no Teatro Oficina, em 1968]. Estava
muito envolvido com astrologia. Na viagem daqueles ácidos maravilhosos,
eu percebi que temos todo o cosmos dentro de nós, todo o sistema planetário, milhares de outros dentro de nós. Como dizia Rimbaud: “Eu é um
outro”. Esse outro é o artista.

O que é necessário para o corpo elétrico ser difundido na cultura brasileira?
Esse corpo elétrico tem que penetrar em toda sociedade brasileira. Em nós.
É a única coisa revolucionária que existe. A grande revolução não foi a luta
armada, nada disso, foi o desbunde. Foi fundamental o fato de você desmontar seu corpo careta, pequeno burguês, patriarcal, formado com essa noção
de cabeça separada do resto do corpo. Começar a perceber por meio das viagens de ácido, de mescalina, das orgias, da liberdade e do paganismo. Ali houve uma revolução: a da mulher, a do gay, enfim, a da percepção do corpo. As
transformações verdadeiras vieram do desbunde. A minha geração, de qualquer maneira, jogou com o corpo. Alguns foram para luta armada, porque não
aguentavam mais, e arriscaram o corpo. Outros foram para o desbunde, para
a experiência do corpo, não quiseram pegar em armas. Mas quando a gente
se reencontrou no exílio foi um choque. Eles estavam completamente caretas e nós, tresloucados. Hoje isso tudo está superado, a mudança faz parte
da natureza. A coisa mais natural é a mudança, a transformação é a morte.
Mesmo que você não queira se transformar, você se transforma. O corpo elétrico faz parte da natureza. Por isso que há um retorno, em um certo sentido,
ao homem primitivo. A antropofagia de Oswald de Andrade é um retorno à
percepção do corpo primitivo, do corpo indígena, para quem tudo é sagrado.
O animismo é maravilhoso, está à frente de nós. É a vida.

O Whitman também falava que era preciso cantar o corpo elétrico ...
Principalmente. Eu estou fazendo Cacilda Becker. Escrevi quatro peças
sobre ela, porque é uma atriz que tinha o corpo elétrico. É muito difícil
passar isso. É o corpo que a cultura chinesa conhece, que se comunica
eletricamente com as energias cósmicas. A Cacilda Becker era uma atriz
que entrava em cena, no meio daqueles atores impostados e dirigidos por
diretores italianos, e realmente mudava a ambiência elétrica do lugar. O
corpo dela estava eletrificado. Cultivei também essa eletricidade no meu
corpo. No livro Primeiro Ato, uma biografia que a minha sobrinha fez [livro
organizado por Ana Helena Camargo de Staal, publicado em 1998 pela editora 34],
o Roberto Piva escreveu assim no prefácio: “Eu tenho um amigo e esse
amigo é um corpo elétrico”. O poeta percebe isso. E fui desenvolvendo por
causa da Cacilda Becker. Quis estudá-la, escrever 900 páginas e quatro peças sobre ela, já montei duas. Tento passar isso para os atores, o poder da
eletricidade que a gente tem, o poder que faz a transformação do mundo
e, afinal, a si mesmo.
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O conflito com Silvio Santos é um paralelo com o filme O dragão da
maldade contra o santo guerreiro, do Glauber Rocha? Zé Celso é
um fetiche?
Não há fetiche, nem existe Zé Celso. Zé Celso é um outro. Eu sou o Zé e o Zé
é um outro. Zé Celso é um personagem que me é muito estranho. Não tenho
absolutamente nada a ver com ele.
Mas você é contra o Silvio Santos, está na briga contra o capitalismo
que destrói a cultura...
Não sou contra Silvio Santos, sou a favor. E nem sou “contracultura”. A contracultura foi um equívoco enorme, ela não é “contra a cultura”. O sistema
que estabeleceu o que é contra a cultura. E, para a cultura sobreviver, reagiu
contra ele. Houve uma revolução muito grande na minha percepção quando
compreendi que, no capitalismo, a infraestrutura é a macroeconomia, mas na
vida a infraestrutura é a vida. A economia, a gente inventa. Faz os sistemas
que a gente quiser. Mas a infraestrutura é a vida e a cultura é o cuidado da
vida, a coisa mais importante. Cultura é o cultivo da sua própria vida, inclu5
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sive do seu corpo, da sua saúde, da vida do seu semelhante, como da vida dos
bichos, das plantas, daquilo que você cria. O grande problema é que essa cultura,
que nós chamamos erroneamente de contracultura, que é a verdadeira cultura,
o cultivo da vida, topa com um tipo de monoteísmo – seja ele judaico, cristão,
maometano – que organiza um Estado patriarcal, de economia fundamentalista,
capitalista e especulativa. Ela impõe essa ideia que Marx denuncia em O Capital. É
muito mais uma denúncia dessa infraestrutura do que propriamente um fetiche.
Se você não mexer na economia, você não mexe em nada. Você só mexe na economia, se você tiver o poder humano, o poder que a cultura dá. Mas depende de você
assumi-lo. O poder das armas, do sistema, do direito romano, da propriedade, da
pater familias, todos eles se impõem no corpo da humanidade. Isso venceu em um
determinado período da história, mas a humanidade é indomável. Ela corrompe
e devora esse sistema. Compreendo mais que nunca uma coisa que Mao Tsé-Tung
dizia: “O imperialismo é um tigre de papel” . Ele não é nada diante da grandeza
da vida humana. Basta a possibilidade de você acordar, se libertar dessa escravidão de ser classificado pelos sistemas todos, pela família, pelo papai, pela mamãe,
como o “pederasta inato”, como diz o Antonin Artaud. De repente, você descobre
o seu corpo, sua subjetividade. Começa o poder que substitui progressivamente
a máquina de castração pela máquina do desejo. Em 1967, minha geração reatou
o elo perdido com Oswald de Andrade, exatamente ligado com a antropofagia.
Isso fez com que a gente se voltasse àquela cultura arcaica, primitiva, devoradora.
A minha geração retornou à cultura afro-brasileira, à cultura de todos os erros e
acertos da cultura pop, e, realmente, superou a visão colonialista e o modelo do
teatro de Anchieta, em que tudo vinha de um palco italiano, de uma cátedra. Essa
geração que criou a tropicália se identificou por meio da antena do Oswald de
Andrade, um integrante do movimento modernista, mas que, em 1928, declarava
que não era mais modernista, mas o “primeiro pós-moderno do mundo”. E falou
isso textualmente: “Eu sou antropófago”.

Qual a sua visão sobre o Centro de Pesquisa Teatral (CPT), do
Antunes Filho?
O Antunes Filho é um artista que não se coloca. É um artista muito interessante, mas eu não conheço o Antunes. Posso ver 30 peças dele e não tenho a menor
ideia de quem é essa pessoa. Sei que ele é muito importante, que ele transforma os
atores, que ele dá disciplina, que ele dá uma certa sabedoria, mas isso não me fixa
nada. Nós somos opostos. Tenho um respeito por ele, mas não tenho adoração de
artista por ele. Não vejo a interpretação na obra que ele faz, no sentido que o Withman fala. Ele tem uma noção de cultura como alguma coisa fora dele, como uma
transcendência, não como uma imanência. Eu não devia dizer isso, mas eu digo
com o maior amor, com a maior franqueza. É o que penso realmente. Ele forma
os atores, tem disciplina, só que ele não deixa os atores namorarem, não deixa os
atores tomarem droga, não deixa os atores serem amigos íntimos. Eu faço tudo ao
contrário. Quero que os atores tomem drogas, que os atores amem entre si, vivam
e sofram experiências da vida, porque só assim eles vão se autocoroar. Tento que
sejam divas e “divos”, craques e jogadores, pessoas que saibam de si. Eu sou pelo
teatro-poesia, como tem o futebol-poesia.

Além da modernidade, outra questão se coloca para ser superada: o
herói romântico, que, em um confronto com a sociedade opressora, se
destrói. Devemos nos recriar, portanto?
A violência, quando é muito grande, faz com que as pessoas pensem em sacrificar sua vida e se submeter. É o caso das mulheres e dos homens-bomba. A
situação é tão insustentável que eles preferem morrer. Eu não sou fundamentalista, jamais faria isso. Eu jamais faria o papel de Sócrates em O Banquete.
Não tomaria cicuta de jeito nenhum. Quer dizer, só se eu quiser, eu mesmo,
sozinho. Mas se me impuserem cicuta, direi: “Afasta de mim esse cálice”.
6

O Teatro Oficina traz em si a própria questão do persistir e resistir...
Não. Detesto essa palavra “resistir”. O correto é “re-existir”. Não concordo com
essa “resistência”. Se existe um obstáculo, você inventa um jeito. Tem que morrer
e nascer de novo, você tem que “re-existir”. Com isso, encontra caminhos novos.
Em Cuba, por exemplo, se eu fosse amigo do Fidel, não seria hipócrita, como foi
o Lula e o García Márquez. Cuba é um mito, um tabu. Tem que dizer: “Fidel, você
quer passar à história como o Fulgencio Batista? Vai morrer como um ditador?
Abre esse troço, cara! Isso não está com nada. Abre Cuba, que a cultura do país
é muito forte”. Jamais Cuba vai se submeter ao imperialismo americano. Jamais!
Nem aos que estão em Miami. A nova geração de Miami não tem esse ressentimento. E o que Celia Sánchez, Che Guevara e Fidel levaram para Cuba – o essencial da revolução cubana – está lá. É só tramitar a liberdade e fazer o desbloqueio
americano. Se o Obama desbloquear, Cuba se transforma por si. E acaba essa coisa de resistência. Isso dói.
Voltando ao teatro, como avalia os legados do russo Constantin Stanislavski e do polonês Jerzy Grotowski? São referências para a sua arte?
O Stanislavski foi a primeira pessoa que pensou a atuação. Mas Vsévolod Meyerhold foi mais longe. Ele passou Stanilavski, fez A Gaivota, no papel
do Treplev, exatamente o personagem inovador do teatro – o filho da atriz
7
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Arkadina, estrela do teatro realista. E ele era contra o teatro da mãe, ele era
de um teatro dionisíaco. E, graças a uma tradução do Meyerhold, de 1966, eu
fiz O Rei da Vela. Me iluminou demais. Agora, estou lendo um trabalho extremamente bem feito da Maria Thaís sobre o Meyerhold . Estou apaixonado de
novo por ele. Mas, voltando à sua pergunta, a cada nova geração do Oficina
eu faço Stanislavski. Porque é como o Freud, você pode até superar coisas,
mas tem que ler Stanislavski, porque ele te dá a interiorização, o estado de
alma. No fundo, Stanislavski trabalha o lado animista, a percepção do inconsciente, tudo que o ator precisa em cena. Desperta o inconsciente e aquilo se
espalha pelo espaço todo. Supera a quarta parede do palco italiano.
E Grotowski é outra coisa muito boa. Em Roda Viva, do Chico Buarque, eu
o interpretei à minha maneira. Uma coisa que ele iria odiar, se visse. O Grotowski fala da autopenetração como forma de buscar as coisas dentro de si.
Mas ele é muito cristão. Lembro que saí da prisão, da tortura, e fiquei puto
com ele. Conheci-o no Ruth Escobar e ele parecia um monge. Ele pensou
que eu tivesse sido preso por tomar drogas. O que, na prática, tanto faz. Para
mim, tomar drogas era uma virtude política também. Se eu fosse preso por
drogas, estaria muito orgulhoso também, não tem problema nenhum. Mas
ele falou assim: “Tomar drogas não pode”. Ele me deu uma repreensão, me
olhou com um olhar de inquisidor. Fiquei com horror dele. O Grotowski tem
livros muito interessantes, mas ele se fechou em uma seita. O meu caminho
é o oposto, gosto de multidão. Então, apliquei as teorias dele no paganismo,
que surgiu em 1968 com aqueles jovens que invadiram o palco, a plateia, o
ator, o espectador, os jovens que tocaram o público e fizeram essa revolução
de se tocar fisicamente.

viu a Cacilda fazendo a dança do fogo, disse: “Eu vou fazer um templo para
você, que você pareceu a deusa do deus que dança. Vou fazer um templo para
Nietzsche”. E fez uma casa maravilhosa, com pé-direito alto. Quando tinha
orgias lá, ele levantava uma bandeira, aliás uma bandeira de arco-íris, a cor
gay. O que eu gostaria de fazer na bienal é simular um intestino, fazer com
que o público entre dentro de um corpo, do intestino, que isso passe dentro
das entranhas. Isso porque ele trabalhou muito a antropofagia ligada à fome,
à comida. É um gênio.

E o Teatro da Experiência, do Flávio de Carvalho? Qual sua relação
com a obra dele?
Ele tem muita importância. Infelizmente, ele não pôde realizar suas obras
porque foi muito censurado. Até sou fisicamente muito parecido com ele (risos). Gosto muito de O Bailado do Deus Morto. É uma peça que ele escreveu e
encenou com uma série de negros, introduzindo a macumba em cena, fez
uma espécie de “boi-bumbá macúmbico”. Significava a morte do touro e, ao
mesmo tempo, a diversão do touro. A obra do Flávio de Carvalho cultua Dionísio. Ele construiu a casa dele, por exemplo, como um templo dedicado a
Nietzsche – ele contou isso à Cacilda Becker, porque eles foram amantes por
seis meses. Eles viveram juntos e ela recebeu dele toda uma cultura das artes
plásticas, que ele tinha, pois era um homem muito rico e viajado. Quando ele
8

Uma coisa curiosa, Bacantes levou 12 anos para ser montada?
Treze.
Treze para fazer Bacantes e, para tombar o Teatro Oficina, foram 30
anos de luta?
Não. O Teatro Oficina foi tombado, mas até hoje não está resolvido, existe
um impasse. Mas, na semana passada, a gente fez Bacantes em um teatro superlotado, quando a orgia foi replantada. O público de hoje é diferente do início de
Bacantes, que estreou em um teatro de Ribeirão Preto. Quando entrou o Dionísio
em cena, com o Marcelo Drummond, e sem o público nem saber quem era, houve uma ovação. Ele só falou: “Cheguei”. E foi uma ovação, parecia um deus brasileiro, parecia que todo mundo conhecia. Em São Paulo, foi um sucesso. Mas
até hoje, no teatro, têm meninos que dizem assim: “Prefiro que tirem o meu sangue a tirar a minha roupa”. Fizemos uma reunião outro dia, porque ficava essa
barreira. A gente abriu isso. Tem o cara que tem muito ciúme, porque namora
uma atriz do grupo e ela, totalmente livre é atriz. E o sujeito é maravilhoso, mas
ainda tem uma mentalidade meio provinciana. Mas o fato de abrir o assunto,
já fez com que ele começasse a se abrir. Então, no domingo passado, teve uma
orgia maravilhosa, doce, delicada. Não é aquela coisa que antigamente, aquela
agressão, é completamente diferente. O público aceita Dionísio totalmente. Claro que tem público que nem aparece, que morre de medo. Minha geração não
vai. A minha geração recuou, é muito careta, não sabe o que está perdendo.
Uma das pessoas que mais gostaríamos de entrevistar para o projeto Produção Cultural no Brasil era o Augusto Boal para falar do
Teatro do Oprimido...
Detesto o Teatro do Oprimido. Detesto. Eu adoro o Boal, mas o Teatro do
Oprimido cerceou o artista dele. Teatro do Oprimido não existe. Todo mundo
é oprimido. Porque você faz o teatro da libertação. O teatro da libertação, por9
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que é ideológico. E o Boal era um puta artista. A encenação que ele fez com
o Gianfrancesco Guarnieri é memorável. Ele é um gênio. Mas aí ele foi para
psicanálise e para o Teatro do Oprimido. Eu acho um equívoco, não ensina as
pessoas a se libertarem. Eu adoro o Boal, aprendi muito com o Boal, foi meu
mestre, fui assistente dele, senti muito a morte dele. Ele faz muita falta, mas o
Teatro do Oprimido não. Detesto essa visão que a esquerda tem do oprimido,
acho que isso é antipopulismo. Eu sou populista, mas eu sou pelo populismo
carnavalesco. Essa história do povo sofrido é demais. Não, não, não!

psicológica, pequeno-burguesa, uma peça simbolista. Ficou em cartaz só três dias,
mas ela inaugurou o Teatro Oficina. E eu, com vergonha da peça, fui encontrá-la
depois, quando fui escrever Cacilda Becker. Quando eu fui montar a peça, eu falei:
“Pô! Eu sou poeta”. Isso me deu uma força humana, percebi que, hoje em dia, o
poeta é uma coisa importantérrima. Ser poeta me radicalizou, inclusive, no caminho do teatro poético, ou seja, o teatro de poder. Eu acho que o teatro tem um potencial extraordinário, como fala Walt Whitman. Sinto que a poesia é a coisa mais
forte que existe, porque ela é tudo que não foi dito esses anos todos de dominação.
Tudo explode em “não-ditos”. Poesia é exatamente o que não está escrito. É o que
está por trás do que está escrito, é a possibilidade da palavra ser a palavra-chave,
mântrica, que te coloca em um universo. Tenho relido muito Rimbaud, estou apaixonado de novo por ele. As traduções são péssimas. Fiz com o Marcelo Drummond
e com o Zé Miguel Wisnik, a tradução de O Soneto do Olho do Cu, de De Paul Verlaine
e Arthur Rimbaud. É maravilhoso.

Zé Celso, cite atores e atrizes que passaram por sua vida e que você
considera inacreditáveis...
Ah, eu trabalhei com tanta gente, inclusive com pessoas maravilhosas que
ninguém conhece. O Henrique Nurmberger, por exemplo, era um oficial do
Gracias, Señor e que atuava de uma maneira maravilhosa. No Roda Viva, o Samuel Costa, que fazia o coro e aquela aglutinação pagã. Rincão e Samuel foram precursores desse teatro de coros, do coro protagonista, do coro “time
de futebol” – não da figuração –, mas do coro agente principal do espetáculo.
Eles enlouquecerem, porque não puderam mais exercer esse saber, que foi
absolutamente proibido. Claro, também tem o Renato Borghi, que fez O Rei
da Vela, que é magnífico, e, agora, finalmente será remasterizado e relançado.
Vocês vão ver a maestria desse ator fazendo Oswald de Andrade. Tem ainda
o Eugênio Kusnet, que me ensinou muito. Ele era russo e foi contra a Revolução Russa inicialmente, mas ele era, ao mesmo tempo, tão patriota que ficou
apaixonado pela revolução. Foi o meu grande mestre. Também Madame Morineau, uma mulher maravilhosa, que veio para o Brasil porque os nazistas
invadiram Paris. Uma francesa artaudiana que ensaiava descalça. Depois, tive
a Renée Gumiel, que tinha 97 anos mas dizia que tinha 92. Ela não conseguia
andar, só conseguia dançar. Quando o ator atinge isso, é porque ele está em
um grau superior.
O teatro sempre necessitou do atual, da presença. Ao mesmo tempo,
aparecem as novas mídias. Charles Olson dizia que a poesia é a energia
colocada em um papel para ser desprendida pelo leitor. É possível que
essa presença e essa atualidade reinventem novos caminhos pelo virtual
e pelas novas tecnologias?
É o seguinte. Eu não sabia que era poeta, fui saber que era poeta quando eu
montei, aos 70 anos, uma peça que eu tinha vergonha. Foi a primeira peça que
eu escrevi, O Vento Forte para Papagaio Subir. Foi considerada, na época, uma peça
10

É a tradução sem música a que se faz geralmente...
É pudico, sem respiração, sem interjeição, sem ar. É cerebral.
Mas o corpo pode ser reinventado pelas novas mídias? A presença, essencial no teatro, pode ser reinventada? Você acredita nessa possibilidade ou não?
Acredito. Não tem coisa que propicie mais encontro do que a internet,
inclusive sexual. O encontro humano, todo mundo quer. Claro que têm
pessoas que ficam no virtual e não querem sair dele, que é uma espécie de
doença, de fundamentalismo. Qualquer fundamentalismo é uma merda.
Aliás, qualquer “ismo” é uma merda, não está com nada. Não, mas merda é
bom, merda é ótimo. Aliás, eu tenho muito apreço pela merda, é a palavra
de sorte no teatro. Vejo todo dia ela sair, eu contemplo, eu gosto quando
ela sai bela; eu sofro quando ela não sai. Tomo supositório, a merda é muito importante (risos).
As novas mídias são uma arma para o mundo?
Para mim, são. Hoje, ler Os Sertões não tem mais problema. No Google,
tem as informações todas. É uma delícia ler e buscar informações, imagens, tudo. Por mais falsas que sejam, por mais superficiais que sejam,
elas conduzem a uma informação mais rápida. No Teatro Oficina, a gente
vê sol, lua e chuva naquela arquitetura da Lina Bo Bardi, a escultora do
concreto. E, além de trabalhar com os quatro elementos da natureza –
11
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terra, fogo, ar e água –, a gente trabalha com a tecnologia. A revolução
digital é uma cúmplice maravilhosa nossa, que permitiu a gente agora
fazer cada vez mais e com mais apuro. Os Sertões serão lançados agora
em DVD, em formato high definition. É uma coisa espantosa, uma outra
maneira de ver o teatro!

O que você falaria para quem tem medo de trabalhar com cultura, mas
quer fazer isso da vida?
Quem tem medo de trabalhar em cultura tem medo de si mesmo, tem medo
da potência que possui. Quando você descobre a potência que você tem, essa
percepção é assustadora. É o que aconteceu em 1968: “Estou aqui e agora! Sou
livre! Estou aqui e agora. Não estou esperando ficar rico, não estou esperando
ir para o céu, não estou esperando uma sociedade socialista. Estou aqui agora
e posso fazer mil coisas contigo, com quem quiser, aqui e agora. Estou livre”.
Quando eu li Sartre, fiquei louco com a liberdade daqueles romances, como
Os Caminhos da Liberdade. Aquilo me dava vertigem. Tinha uma atração e um
pavor pela liberdade. Mas você pode relaxar, gozar, soltar a franga, porque a
liberdade é maravilhosa. Não é uma utopia, é uma realidade física, concreta, e
se manifesta no gozo de tudo que pode acontecer na vida. A vida é tragicômica e orgiástica. É por isso que o Teatro Oficina foca na tragicomédia e na orgia
há alguns anos. É tragédia! A gente morre, sofre, mil coisas acontecem, mas
tudo é muito engraçado. A vida é um tesão, cara.

Cultura e BRIC [Brasil, Rússia, Índia e China]. Isso faz sentido para
você?
O BRIC é o fim do império americano. Ele já acabou, mas ainda domina, porque tem o poder armamentista, do dólar e da especulação. Mesmo o Obama precisa fazer concessões homéricas. Teve que tirar a questão do aborto para fazer passar a lei da saúde. Teve que manter a guerra
no Afeganistão. Mas ele foi eleito pelo desejo de mudança mundial. O
Bush teve um papel importantíssimo na história: ele expôs o programa
do Partido Republicano e o mundo inteiro disse: “Não quero! Sai! Some!”.
Lula também foi eleito por essa vontade de mudança. O mundo está em
evolução. Gosto do que o presidente do Equador fala: não é época de
mudança, é mudança de era. A gente já está em uma outra era, queira
ou não. Mas tem ainda uma coisa velha: domina quem tem o poder do
armamento. Por isso que tem que fazer cultura no meio dos armamentistas. Tem que corromper com a cultura e com a beleza da cultura, fazer
eles olharem para si mesmos, menos deslumbrados com os armamentos.
Eu adoraria fazer peças em quartéis, em bolsa de valores, no mundo dos
agronegócios, nos lugares onde, enfim, a cultura não vai. Porque a única
maneira de transformar é através da cultura, não tem outra. Ideologia?
Não acredito. Religião? Não acredito. Agora, a vida, os ensinamentos trágicos, cósmicos, o prazer corroem essas defesas todas. As castas, os castelos e apartheids precisam ser invadidos por bacantes e por safos poderosos para cobrar, com o sentido de fazer as pessoas se descobrirem. Elas
não podem ficar atrás das armas, como diz o Artaud. Os americanos são
muito fortes, mas eles têm atrás deles aquelas milhões de armas. E o cara
que está lá atrás é um coitado, não sabe nada vezes nada de si. O Artaud,
enquanto estava entre os índios que tomavam peiote, viu um ritual e viu
a potência que existia naqueles corpos. Comparou com a Europa e ficou
envergonhado. Em Cuba, deram uma espada de Ogum a ele. Então rumou à Islândia, para tentar levantar o povo islandês. Ele acreditava que
aquele povo tinha uma energia, mas se enganou. Foi capturado e o botaram em um hospício, onde ele ficou durante toda a 2ª Guerra Mundial.
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Para assistir esta entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/03/jose-celso-martinez-correa/
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“A lei de incentivo não
incentiva a iniciativa
privada a investir na cultura.
Na verdade, vicia ao dar
dinheiro público.”

Definir papéis dentro dos meandros da produção cultural no Brasil não é
tarefa simples. Antonio Albino Rubim considera que a especialização do setor
ainda engatinha no país. Para ele, o produtor não é necessariamente um criador, papel mais afeito aos cientistas, artistas, intelectuais. “O produtor não
está vinculado a esse momento da criação, mas ao momento da organização
da cultura, ainda que ele possa ser uma pessoa criativa.”
Rubim, que é sociólogo e professor de política cultural na Universidade
Federal da Bahia (UFBA), diz que a dificuldade de identificar competências no setor se dá em função do descaso do país no tratamento da cultura
como política prioritária. “No Brasil, quem assumia a organização da cultura era o filho do político tal, que gostava de poesia e, assim, se tornava o
gerente do centro ou da fundação cultural.”
A carência no campo da formação estimulou Rubim a montar um curso
específico na UFBA. Um recente mapeamento coordenado por ele para o Sistema Nacional de Cultura identificou quase 700 cursos – de extensão até pósgraduação –, mas a maioria é o que ele chama de “cursos Walita”, de uma semana no máximo. “Nossa área está infestada de cursos para pessoas botarem
dinheiro no bolso”. E conclui: “Na hora que você deixa só o núcleo consistente,
sobram no máximo 30 cursos. Pouquíssima coisa.”
O que é produção cultural?
É um termo muito ambíguo, têm vários sentidos. No sentido mais clássico, é
tudo que se produz culturalmente, quer dizer, o que a cultura produz. E, no Brasil, particularmente, produção cultural virou sinônimo de um determinado tipo
de atividade dentro da cultura, dentro de um âmbito geral de sua organização.
A cultura precisa ter elementos de organização, como precisa ter elementos de
criação, preservação e fusão. Dentro disso existe a gestão, existem aqueles que
são os formuladores das políticas culturais, e também o pessoal de produção.
Produção no Brasil virou sinônimo de um momento da cultura, e de um determinado tipo de profissional. É uma coisa singularmente brasileira.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 26 de junho de 2010, em São Paulo.

E as diferentes profissões que estão dentro da mesma palavra: produtor criador, produtor executivo?
Há ambigüidade na palavra “produção” quando analisamos áreas culturais diferentes. Se fala de produção em cinema, não é exatamente igual ao
produtor em outra área. Não acho que o produtor seja necessariamente um
criador. A criação é outro momento do sistema cultural. Os criadores são os
cientistas, os artistas, os intelectuais. O produtor não está vinculado a esse
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momento da criação, mas ao momento da organização da cultura, ainda
que ele possa ser, no momento da organização, uma pessoa criativa, inovadora. Além de executar o projeto, o produtor tem a capacidade de formular,
de bolar e de apresentar projetos.

Estado brasileiro tem que ser responsável e bancar determinadas atividades
culturais, coisa que os cientistas do Brasil não têm nenhuma dificuldade de
reconhecer. Quer dizer, os cientistas sabem que determinado tipo de pesquisa
vai ser financiada pelo Estado ou não será por ninguém. Quem é que vai financiar ciência pura no Brasil? Em torno de 80%, 90% da pesquisa nacional é bancada pelas universidades públicas, portanto, pelo Estado. Os cientistas não
têm dificuldade com isso. E não acho que, por isso, eles estão sendo dirigidos,
que o Estado é dirigista. Existem os argumentos de que devemos regulamentar as leis de incentivos para que não sejam concentradoras e possam bancar
um determinado projeto com os índios da Amazônia ou a cultura popular do
Nordeste. Lei de incentivo não foi feita para isso, para bancar a diversidade da
cultura brasileira. Não dá para exigir da lei de incentivo a lógica que deveria
ser a do Estado. O Estado, sim, pode ter o compromisso com a diversidade.

Houve mudança do papel do produtor a partir das leis de incentivo?
No Brasil, existe uma certa hegemonia da figura do produtor e da produção cultural. Ao dialogar com outros países latino-americanos, por exemplo,
as pessoas não conseguem entender muito o produtor como ele existe aqui.
Inclusive, o termo “produtor” não é muito usado. No Brasil, houve um longo período em que o Estado era responsável pela relação com a cultura, por
seu financiamento. Nesse momento, que vai dos anos 30 até talvez o governo Sarney, infelizmente não se desenvolveu o que havia em outros países: a
figura do gestor cultural. A pessoa que cuida da organização da cultura. No
Brasil, quem assumia a organização da cultura era o filho do político, porque
ele gostava de poesia, então virava o gerente, o diretor do centro cultural, da
fundação cultural, da secretaria estadual. A relação do Estado com a cultura
era absolutamente amadora – no sentido ruim da palavra. Temos um déficit
quanto à função do gestor cultural. Quando a lei de incentivo começa no período Sarney, o produtor passa a ter ênfase também no âmbito da organização
da cultura. Houve o deslocamento do eixo, por exemplo, das instituições que
organizam a cultura para o eixo daquele cara que produz um seminário, um
evento. A lógica da lei de incentivo foi tão forte no Brasil que ela levou a uma
predominância imensa dessa figura do produtor cultural.
Desse modo, os primeiros cursos que foram criados nas universidades
eram de produção cultural, não de gestão cultural. Até hoje, são pouquíssimos
os cursos de gestão cultural no Brasil. No governo Collor, quando a Lei Sarney acabou, a lógica do Estado financiador não foi retornada porque o Collor
não seguia essas idéias na política e na economia. A lógica da lei de incentivo então se expandiu para estados e municípios. Uma coisa perversa. Mesmo
setores de esquerda, quando pensaram como resolver a questão do financiamento da cultura, da produção cultural no Brasil, recorreram à lei de incentivo. Em Salvador, a lei municipal de incentivo à cultura, que se chamava Lei
Javier Alfaya, foi proposta pelo vereador do PCdoB que tinha sido presidente
da União Nacional dos Estudantes (UNE). Se o Estado não está intervindo na
cultura, a lógica predominante é a lógica da lei de incentivo. Todo mundo começa a pensar a partir dessa lógica. O Estado sempre acha que a relação dele
com a cultura é de dirigismo. O próprio pessoal da cultura não acha que o

As leis de incentivo e os editais são um mecanismo imediatista de
produção. Como pensar isso a longo prazo? Tem que ser a partir de
políticas de Estado?
Estamos navegando com dificuldades de nomenclatura. É bom distinguir
as políticas estatais das políticas de Estado. As primeiras são quaisquer políticas feitas pelo Estado, que podem ser políticas de Estado ou de governo,
certo? Há um problema grave no Brasil: nós não conseguimos ter, na área da
cultura, nenhuma política de Estado que transcenda um determinado governo. Há uma tradição muito forte de instabilidade nas políticas que são levadas
a cabo pelo Estado brasileiro: um governante entra e acaba com tudo que o outro fez. O exemplo maior da instabilidade no campo da cultura é o período da
implantação do Ministério da Cultura, de 1985 até 1994, já no governo Itamar,
foram nove responsáveis pela cultura [no governo Sarney: José Aparecido de Oliveira,
Aluísio Pimenta, Celso Furtado, Hugo Napoleão do Rego Neto e José Aparecido de Oliveira
novamente; no governo Collor: Ipojuca Pontes e Sérgio Paulo Rouanet; e no governo Itamar:
Antônio Houaiss, José Jerônimo Moscardo de Sousa e Luiz Roberto do Nascimento e Silva].

É uma loucura. Um ministério novo sendo implantado e essa quantidade de
ministros e secretários – porque nesse período há um momento em que deixa
de ter ministério e passa a ter Secretaria Nacional de Cultura.
A instabilidade das políticas para a cultura é fortíssima. Como a gente
pode superar isso? O governo atual fala muito bem dos Pontos de Cultura,
todo mundo é maravilhado com eles. Mas o projeto não tem a capacidade,
por exemplo, de virar uma política de Estado. Pode ser que leve a isso. A saúde
no Brasil é um dos campos onde existem políticas de Estado bem definidas.
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Um presidente entra e não vai acabar com o Sistema Único de Saúde (SUS),
certo? Ele pode apoiar menos ou mais, mas o SUS continua. É uma política de
Estado. O Sistema Nacional de Cultura, se for bem implantado, tem capacidade para se tornar política de Estado. O Plano Nacional de Cultura também.
Mas, pessoalmente, tenho críticas seríssimas ao plano tal qual está formulado
hoje. É uma iniciativa do Congresso que prevê que haja um Plano Nacional de
Cultura para dez anos. Isso é ótimo, inclusive porque em outros países isso já
existe – e não estou falando de países europeus, mas de países latino-americanos. O Plano Nacional de Cultura do Brasil foi construído de forma democrática, foram ouvidos muitos setores da sociedade, foi construído a partir de
uma quantidade enorme de reivindicações e demandas. Agora, você não pode
fazer um plano que tenha 200 diretrizes, porque assim não dá para dar conta
de todas elas em dez anos. Você tem que escolher o que é prioritário. Quando
você terminar os dez anos, você pode dizer: “Isso foi resolvido. Vamos para
outro patamar”. Mas se você bota 200 diretrizes, contempla todo mundo, não
adianta nada, porque em dez anos, você não vai conseguir fazer tudo. Mas ele
é fundamental, no sentido de ter política de Estado.

sa a ser dos departamentos de marketing das empresas. É cruel. Compare, por
exemplo, o financiamento do cinema brasileiro e do cinema argentino como
parâmetro. O cinema brasileiro é totalmente preso à lógica de lei de incentivo,
portanto, ele depende de os produtores do cinema terem o aval das empresas
para que aquele filme seja feito. No cinema argentino, você tem um conjunto
de taxas, que são cobradas a partir de produtos audiovisuais; essas taxas são
reunidas em um fundo e ele é administrado pelo Instituto Nacional de Cinema
e Artes Audiovisuais (INCAA), que financia o cinema. Há quem diga: “Ah, mas
então é dirigismo do Estado argentino”. Não: ele é financiado a partir do INCAA,
que faz editais e seleções a partir de pessoas no campo cinematográfico. É algo
similar ao que acontece, no Brasil, com a ciência. Quer dizer, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) financia projetos
de pesquisa na área de sociologia. Quem julga os projetos que devem ser financiados? São pares da área de sociologia, não é isso? E não necessariamente isso
leva ao dirigismo do Estado, pelo contrário. Ninguém vai dizer que o CNPq tem
um papel de dirigismo da ciência do Brasil; seria um exagero. Então, o cinema
argentino hoje é muito melhor do que o cinema brasileiro, com algumas exceções. Não estou dizendo que o cinema brasileiro não tenha filmes razoáveis,
mas os argentinos têm muito mais liberdade de criação, mais possibilidade de
experimentação, não está preso a uma determinada lógica de produção, que é
a lógica de as empresas decidirem. É uma diferença radical.
No teatro, temos outro exemplo. É muito melhor, no Brasil, que se faça
outra peça de teatro quando acabar a pequena temporada. Por quê? A produção vai ganhar muito mais do que se continuar estendendo a primeira.
Como é que pode a predominância de uma lei que vai contra à ideia de fazer
crescer públicos culturais no país? É uma tragédia. A cultura começa a desenvolver uma espécie de mercado próprio e não uma economia da cultura
na lógica da própria cultura – quer dizer, formação de público, ampliação de
consumidores e tudo mais. Há ainda a concentração dos recursos em determinados projetos e o caso das fundações criadas pelas instituições que as
financiam. Acabam por carregar grande parte dos recursos. As leis de incentivo, na modalidade brasileira, não têm a capacidade de alavancar recursos
da iniciativa privada porque a isenção é de 100%. Isso bloqueia, na verdade, a chegada de recursos. Lá na Bahia, por exemplo, a antiga Companhia
Petroquímica do Nordeste (Copene) – e atual Braskem – financiava de forma
interessante a música e, depois, o teatro. Tinha um prêmio de teatro importante com recursos da própria Copene/Braskem. Nessa época não tinha lei
de incentivo. Era dinheiro realmente da empresa que estava sendo investido.

Sobre o aspecto de mercado: às vezes o produtor não está preocupado com o público porque o produto já está pago pelo patrocinador.
O que você pensa disso?
Sou muito crítico às leis de incentivo. Não que eu seja contra elas, mas essas
leis tomaram lugares que não deveriam tomar. Uma lei de incentivo é uma das
maneiras de financiar a cultura, que está dentro de um sistema de um financiamento mais amplo. Sem problemas você aceitar a lei de incentivo nesse sentido.
Mas elas se tornaram praticamente a única forma de financiamento existente
na cultura brasileira. Em governos como o de Fernando Henrique Cardoso, a
lei de incentivo se tornou a política cultural. Olha que deturpação. Quer dizer,
aquilo que é uma parte da parte virou o todo. Totalmente equivocado.
A lei de incentivo sozinha é como uma política de privatização, não é?
Qual é o sentido de ter uma lei de incentivo que dá 100% de isenção, se todo
dinheiro é público? Conheço lei de incentivo de vários países. Em alguns, em
que o índice é de 50%, já acham muito! No Brasil, existe 100%, além das despesas operacionais, quer dizer, é mais de 100%. Não tem sentido. A lei de incentivo,
em vez de incentivar a iniciativa privada a investir na cultura, está, na verdade,
viciando a iniciativa privada, porque está dando dinheiro público. O poder de
decisão sobre o dinheiro público deixa de ser do Estado ou da sociedade e pas-
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Agora, empresa deixou de aplicar o dinheiro dela, pois tem a possibilidade
de recorrer aos benefícios da lei de incentivo.
Outra coisa cruel: as leis de incentivo no Brasil não distinguem uma
cultura mais mercantil de uma cultura sem essa capacidade. Se eu tenho
a lei de incentivo, por que eu vou, por exemplo, pegar financiamento, empréstimo, para investir na cultura, como se fosse uma relação capitalista?
A lei de incentivo, da maneira como está no Brasil, inibe uma economia
capitalista da cultura.

soas para área de cultura. Já falei que não tivemos uma tradição de formação de gestores culturais. Às vezes era um intelectual, um filósofo, que virava
gestor cultural. E tinha que se virar para aprender, porque ele não tinha, a
princípio, nenhum subsídio, capacidade, formação específica para aquilo. O
ministério tem uma dívida com isso. Estive no México para um seminário,
há uns anos, e vi que lá eles tinham um programa de formação de gestores
culturais. No Brasil, nunca teve isso. Chegamos a elaborar um projeto para
fazer um mapeamento da situação da formação e da organização da cultura e,
a partir daí, estabelecer uma rede com as principais instituições da área para
desenvolver um programa de formação. Não deu certo. O Sistema Nacional de
Cultura andou até determinado período. Depois, tudo parou. Agora, voltou a
ser reativado. O ministério propôs que se fizesse um mapeamento e um cursopiloto de gestão cultural para que isso fosse incorporado ao sistema. Coordenei o grupo de mapeamento. Outro grupo ficou com a proposta do curso-piloto que foi feito em Salvador. O trabalho se chama Mapeamento da Formação em
Organização Cultural no Brasil. Esse mapeamento tem limites, claro, não teve um
grande financiamento, mas levantamos na internet quase 700 cursos de quase
300 instituições – desde cursos de extensão até doutorado e pós-graduação
[disponível em www.organizacaocultural.ufba.br]. Trabalhamos com mais afinco
os cursos mais permanentes. Desses 700, seiscentos e tantos eram cursinhos.
Costumo brincar que são “cursos Walita” – três dias ou uma semana no máximo. Nossa área está infestada de cursos que são para as pessoas botarem
dinheiro no bolso. Nos concentramos mais naqueles cursos que não tinham
esse caráter. A gente fazia uma complementação de informações via telefone,
para uma pesquisa empírica, porque a gente não tinha recursos para ir aos
lugares. Mas, de qualquer maneira, isso é um panorama muito bom.

Fale sobre a formação de profissionais nas universidades e o mapeamento da UFBA coordenado por você sobre os cursos de cultura.
Na Bahia, em 1996, talvez até encantados por essa lógica – todo mundo
paga o ônus de vir em uma determinada época com determinados pensamentos dominantes – criamos um curso de produção cultural, um dos primeiros do país, junto com a Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal da Bahia tem uma tradição cultural grande. Foi criada em 1946 e
já nos anos 50 começou a desenvolver uma série de áreas de arte. A primeira
escola de dança universitária do Brasil foi lá; uma das primeiras escolas de
teatro também. Houve os seminários de música importantíssimos nos anos
50 e 60. Essa tradição se manteve, inclusive, com a criação desse curso de
produção cultural, que é uns dos primeiros do Brasil. Depois a universidade
se expandiu muito para a área de pós-graduação em cultura. Nesse sentido,
a gente cria o Encontro Nacional de Estudos Multidisciplinares em Cultura.
Um encontro muito singular no sentido de juntar pessoas que refletem sobre cultura, independentemente da área de conhecimento. Nesse ano, por
exemplo, foram 330 trabalhos apresentados. Estavam participando 61 universidades ou instituições de ensino superior do Brasil e de fora. Temos insistido muito com o ministério em algumas coisas. Logo no início do governo Lula, estive em uma reunião com o Gilberto Gil e o reitor e outras pessoas
da universidade, para insistir no fato de que a universidade no Brasil sempre
foi uma instituição que teve peso muito grande na cultura brasileira, mas foi
deixada de lado. Quando se separou o Ministério da Educação do Ministério
da Cultura, em 1985, a gente ficou no seguinte drama: o pessoal do Ministério da Cultura dizia: “Vocês não tem nada a ver com a gente. Pertencem
lá à educação”. O pessoal da educação, quando a gente falava em cultura na
universidade, dizia: “Isso é coisa do Ministério da Cultura”. As universidades
ficaram em um limbo.
Há um déficit de investimento do ministério em relação à formação de pes-

Como estão esses quase 100 cursos que vocês consideraram
mais consistentes?
Não são 100, não. Desses 100, há os cursos de tecnólogos em produção
cultural. Na hora que você deixa só o núcleo consistente, sobram no máximo
30 cursos. Pouquíssima coisa. O curso de produção da Federal da Bahia é
fortemente carregado na área de comunicação porque foi criado dentro da
Faculdade de Comunicação. Eu era diretor da faculdade e a gente criou esse
curso porque era o possível naquele momento. A gente não tinha condição
de fazer um curso de produção, em termos de material humano. Era um
curso que não existia no Brasil. A gente teve que pegar algumas experiências
de fora do país e adaptar. Outro que foi criado no mesmo momento foi o da
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Federal Fluminense. Apesar de ele também estar vinculado às áreas de comunicação e de artes, era muito mais ligado às artes do que à comunicação.
É difícil comparar um e outro. Os dois são cursos de produção, mas muito
desiguais. Em 2000, o curso da Bahia passou por uma reforma de currículo. Os alunos e os produtores culturais da cidade foram chamados a discutir o curso. Mas de lá para cá, ele deveria ter tido novas reformulações, no
sentido de direcioná-lo mais para o campo da cultura mesmo. Um exemplo
concreto: o curso lá tem teoria da comunicação e não tem teoria da cultura.
Um absurdo que não tenha. Assim como não havia outras disciplinas, como
cultura brasileira, cultura baiana, cultura internacional.

vai reconhecer isso. Talvez não sejam as mudanças que a gente imaginasse,
que a gente quisesse, as mais maravilhosas, mas o Brasil está mudando. Agora, como isso é rebatido no campo da cultura? Como a cultura acompanha
isso? O que a cultura está dizendo sobre esse Brasil que está mudando? É
uma coisa mais geral da sociedade, mais geral do movimento cultural, dos
intelectuais, dos artistas, que têm refletido muito pouco sobre isso. Existe
todo um movimento cultural, toda uma dinâmica nova nas periferias das
grandes cidades. Ao lado da violência, da falta de segurança, há uma dinâmica econômica, cultural, com os circuitos de cultura. O que isso significa,
em termos de cultura brasileira? Qual o impacto disso?

E o aluno acaba ficando especialista em “enquadrar” projeto, não é?
Fica com pouca bagagem sobre a relação com equipamento, tecnologia, laboratório, sobre o que é teatro, uma caixa preta, o cinema, as
noções básicas.
Sim. O risco desses cursos é que eles se tornem muitos técnicos. Você pode
ter o aprendizado de determinadas técnicas, de fazer projetos, de captar recursos, e não ter um embasamento cultural mais consistente. Esse é o risco:
gerar um produtor que encare a cultura de forma muito instrumental. Não
vejo como um gestor cultural, um produtor cultural que lida com políticas
culturais possa não ser totalmente afinado com o campo da cultura. O cara
que está totalmente imerso dentro da cultura, com visão crítica, que tem uma
base cultural consistente, é que vai ser o bom produtor, o bom gestor, o bom
formulador de políticas culturais. Os alunos, às vezes, têm também essa visão
meio instrumental. A vantagem do curso de produção de Salvador é que há o
programa de pós-graduação junto.

A questão da tecnologia, por exemplo: internet e a revolução das
lan houses.
Claro, tudo isso. O que tem se refletido sobre isso? O que nós temos dito
sobre isso? Nós, intelectuais, do campo da cultura? E o que a universidade
tem dito sobre isso? Em determinados momentos, na história do Brasil, tivemos um grande movimento de reflexão sobre aquela cultura que estava sendo
feita. Nos anos 30, tinha uma revista chamada Boletim de Ariel, de discussão da
cultura, da literatura. Ela tinha 10 mil exemplares de tiragem, com uma repercussão cultural imensa na sociedade. Nos anos 60, nós tínhamos também manifestações culturais riquíssimas em termos de reflexão sobre a cultura. Hoje,
você tem uma dispersão cultural imensa da reflexão. Uma coisa é discutir o
que o ministério está fazendo, outra é discutir essa coisa mais geral.

Como estimular uma reflexão crítica mais geral sobre o momento da
cultura? Isso estaria na universidade?
Uma reflexão crítica sobre a cultura é um dever da sociedade como um
todo, e isso nunca esteve restrito a uma determinada área da sociedade.
Algumas áreas tiveram uma participação mais ativa. A sociedade brasileira deveria refletir muito mais sobre a cultura. Hoje se fala muito: “O Brasil
está se desenvolvendo, tendo outra relação internacional, se colocando ao
mundo de outra maneira”. Qual é a grande discussão brasileira? Quais são
as grandes manifestações brasileiras? Quais são as grandes mudanças da
cultura brasileira que têm relação com essa mudança que está acontecendo
no país? Essas mudanças estão acontecendo, e acho que mesmo a oposição

Quem é o estudante de produção cultural?
Depende do lugar. No Rio, será mais gente das artes. Na Bahia, de comunicação. Na história da universidade brasileira, em determinados momentos, alguns
cursos capturaram as pessoas que eram interessadas em cultura, e em determinado momento, esse curso foi o de direito. Nos anos 50, no curso de direito da
Bahia, se você pegar a revista que era editada pelo centro acadêmico, chamada
Ângulos, vai ver lá coisas de João Ubaldo Ribeiro, de Glauber Rocha, que eram
estudantes de direito. Mais recentemente, são os cursos de comunicação que
puxam o pessoal de cultura. Uma vez fizemos lá uma pesquisa com o pessoal de
jornalismo. Um terço dos alunos queria fazer jornalismo mesmo; um terço não
sabia o que queria fazer; e um terço queria fazer cultura, e estavam na comunicação porque não tinha um curso de cultura na universidade. Então, a Faculdade de Comunicação, em Salvador, sempre teve uma tradição de levar muita
gente da cultura. Esse é o pessoal que faz produção cultural lá, no nosso curso.
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E tem essa coisa dos estágios nas produções culturais.
Tem. Para a Secretaria de Cultura da Bahia, se não fosse o curso de comunicação e o curso de produção cultural, eu não sei de onde eles extrairiam
pessoas. A quantidade de alunos e ex-alunos do curso que estão na Secretaria de Cultura do Estado é algo impressionante. Hoje em dia, quem faz o
curso está empregado, tem muita gente trabalhando, e muito mais como
gestor cultural do que como produtor.

tem articulação com a economia, com a política, com os vários campos
sociais. É legal essa saída de um universo isolado. Agora, o perigo dessa
passagem é perder a dinâmica própria da cultura: é legal culturalmente,
desde que faça inclusão social, desde que produza emprego e renda, desde
que salve os caras da violência. O que a cultura institui? A cultura institui
valores. Uma coisa é você encarar que tem uma transversalidade, que a
cultura tem a ver com tudo isso. Corretíssimo. Para mim, isso é muito positivo. Outra coisa é achar que a cultura tem que resolver o problema da
humanidade. Tem que resolver o problema da renda do brasileiro, o problema da violência na sociedade. É uma mitificação total. Você joga sobre
o ombro da cultura uma coisa que ela não pode dar conta. São problemas
da sociedade como um todo, não é um problema de um setor, de um segmento, atividade, ou profissional. Quer dizer, se não produzir emprego e
renda, não é legal? Não é uma coisa positiva? Não é um valor? A cultura
tem relação transversal com todas as outras coisas. A cultura não pode
ser medida pelas outras áreas. Se a gente não encarar que a cultura tem os
seus valores intrínsecos, daqui a pouco o campo da cultura acaba, porque
será totalmente subordinado a outras lógicas, que são exteriores a esse
campo. A cultura tem sua medida própria.

Há um paradoxo entre o não pensar a longo prazo e o pensar em etapas?
Há algum tempo, quando se discutia muito a política, o pessoal do Partidão
tinha aquela coisa do: “Vamos fazer a Revolução Burguesa, para depois fazer a
Revolução Socialista”. Confesso que eu nunca me identifiquei muito com essas
etapas. Acho equivocado. Temos uma dificuldade muito grande de ter uma perspectiva de visão mais estratégica. Eu não sou daquelas pessoas que ficam jogando
pedra na política o tempo todo porque parece que no Brasil a política é o único lugar onde estão todos os medíocres e corruptos, como se os outros campos fossem
uma maravilha. A gente sabe que não é assim, que na política tem pessoas sérias,
e gente ruim, como em qualquer campo. Mas uma das coisas que aconteceu com
a política brasileira é que a gente perdeu a possibilidade de um pensamento mais
estratégico, de pensar o futuro da sociedade mais adiante. Isso é terrível. A gente
fica muito preso às pequenas mudanças do presente. A política não tem contribuído para isso, porque ela se tornou uma política muito realista. Do tipo: “Vamos
fazer o que é possível fazer, pela correlação de forças que se tem”. E devíamos
pensar: “Podemos mudar a correlação de forças para que a gente possa pensar
outro tipo de sociedade”.
No passado, as pessoas imaginavam tanto o futuro que desconheciam o presente. Você tinha um aniquilamento do presente por um futuro que deveria vir,
que era um futuro maravilhoso, radioso, um futuro totalmente utópico, idealizado. Você fazia uma desconexão total entre o presente. Hoje, você tem uma extensão tão grande do presente, o presente é tão sufocante, que você não consegue ter
a capacidade de pensar o futuro, de imaginá-lo. Isso é um drama.
Essa questão do salvacionismo pela cultura? No Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, já existe a expressão “o menino do projeto tal”. No
cerne, existe essa ideia de tirar a pessoa do crime. Como você avalia isso?
Existem os discursos sobre a cultura contemporânea e há algumas palavras e expressões mágicas: “centralidade da cultura”, “transversalidade”.
É legal? Sim, porque reconhece que a cultura não se fecha em si mesma,

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/19/antonio-albino-rubim/

Artista plástico, cineasta e fotógrafo
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“Gosto da autonomia.
Como um escritor que pega
a caneta, sente o mundo e o
transforma em poema.
A câmera do cinema cada
vez mais é uma caneta.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 12 de junho de 2010, em São Paulo.

Cao Guimarães é fotógrafo e cineasta. Busca em si as referências mais infantis para explicar a construção de um olhar para o mundo. Seu avô era um
médico apaixonado por fotografia e cinema, mantinha em casa um laboratório de revelação. “Isso me marcou.” Guimarães deixou Belo Horizonte e morou por algum tempo em Londres, onde buscou as tecnologias acessíveis para
entrar no audiovisual. “Era um ócio criativo.” Fazia experimentações com
super-8 no que gosta de chamar de “cinema de cozinha”.
A arte de Cao Guimarães depende da independência criativa, da busca
pela experimentação. “As pessoas estão muito acostumadas a querer ver e
comprar o mesmo tipo de coisa, o mesmo produto. Vêem o cinema como
um produto qualquer.” Sua obra tem a marca autoral como foco. “A minha
narrativa, ou a escritura do filme, nasce no processo de filmagem e se completa na montagem.” Isso se traduz, por exemplo, em planos longos para
que o som seja uma camada de percepção até mais importante do que a
imagem. “A valorização dessa relação é fundamental.
”Em suas contas recentes, fez seis longas metragens com pouco mais de R$
1 milhão, entre eles O Fim do Sem-Fim (2001) e Andarilho (2007). “É produção
pequena, não tem muito dinheiro, mas tem independência e não tem que dar
satisfação para ninguém.” Sua última empreitada artística gerou Ex-isto, uma
adaptação de Catatau, do Paulo Leminski. Para Cao, as novas ferramentas
têm se revelado oportunas para a experimentação de linguagens. “Posso usar
desde câmera fotográfica, de vídeo, de cinema até uma caneta.”
Como o audiovisual cruzou sua trajetória?
Nasci quase dentro de um laboratório de fotografia. Meu avô trabalhava
com medicina, mas tinha uma paixão imensa por fotografia e cinema. Morei
com ele nos meus primeiros anos de vida, e via aquele universo mágico, da
imagem sendo revelada, aquela luz vermelha. Isso me marcou. Havia as imagens que ele fazia nos hospitais; eram os arquivos proibidos do meu avô. Ele
não deixava a gente ver de jeito nenhum. E tudo que é proibido já causa um
fascínio imediato. Meus primeiros trabalhos foram feitos justamente com esse
equipamento herdado do meu avô. E essas imagens proibidas ou perturbantes
influenciaram muito meus primeiros trabalhos fotográficos, que eram muito
barrocos. Eu sou mineiro, tenho essa coisa naturalmente barroca, como qualquer mineiro. Eram sobreposições e sobreposições de imagem, um pouco excessivas até. Mas aí você vai entrando em contato com a história da arte, com o
minimalismo e começa a limpar isso. Vê que uma imagem simples já tem muita
força. Comecei a fazer exposições de fotografia, no início. Houve um período,
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na época dos cineclubes, que eu estava muito envolvido com cinema. Em Belo
Horizonte, havia muito cineclube e eu era rato desses lugares. Via cinema novo
alemão, cinema novo brasileiro, nouvelle vague. Via todo dia dois, três filmes.
Era maravilhoso esse período de formação. O cinema enquanto arte me revolucionou profundamente. Nisso nasceu o desejo de virar cineasta. Mas virar
cineasta em uma cidade igual a Belo Horizonte, nos anos 80, era complicadíssimo. Devia ter apenas uma câmera 35 milímetros na cidade, de uns padres da
PUC, que era dificílima de pegar (risos). Então, comecei a trabalhar muito com
fotografia. Depois, passei um período em Londres, onde tive acesso a equipamento super-8 barato, era fácil de comprar. Comprava rolinho de super-8 na
esquina. Eu tinha uma profissão maravilhosa: era casado com a artista plástica
Rivane Neuenschwander e ela era bolsista. Foi a melhor profissão que tive na
vida: cuidava da minha esposa. Nesse período, experimentei uma espécie de
ócio criativo em casa, naquele frio, meio exilado, e filmando esse cotidiano, a
trivialidade cotidiana. Começaram a pintar os primeiros filminhos, porque eu
comprava o super-8 e, junto, vinham uns cartuchos de três minutos, com um
envelopinho para você mandar para a Kodak pelo correio; uma semana depois
eles mandavam de volta revelado. Era como se eu fizesse uma carta para mim
mesmo toda semana. Filmava uma luz que passava de manhã, até de tarde, no
azulejo, ou uma semente que caía dentro da privada, essas coisas de ordem
trivial. E aí comecei a fazer uns trabalhos, que eu denominava de “cinema de
cozinha”, porque era literalmente isso, esse acesso, uma coisa muito barata.
Comprei o projetor de super-8. Revelava, eu mesmo telecinava para vídeo, na
cozinha da minha casa. Às vezes, fazia projeção para os amigos. Esse processo
da feitura influencia o meu trabalho até hoje. Meus longas continuam sendo
feitos de uma forma muito de cozinha, muito autônoma, artesanal.

trabalhavam mais com vídeos direcionados a televisão, a videoclipes. Na minha vida, o vídeo entrou como uma possibilidade de fazer cinema. E em um
momento em que tive muito contato com o universo das artes plásticas, em
Londres – acesso a museus, grandes exposições. As artes plásticas assimilaram o vídeo. A história do cinema é bastante peculiar nesse sentido, porque
o cinema começou com a noção de espacialidade muito presente. Um evento
cinematográfico, nos primórdios do cinema, era algo no qual existia essa ideia
do espaço presente. Você tinha uma sala de cinema em que o projetor ficava
no meio, aquele estranho objeto emitindo luzes, formando imagem, o público muitas vezes observava mais o projetor do que o que estava acontecendo
na tela. A ideia de temporalidade no cinema não existia muito bem, porque
quem montava os filmes era o próprio exibidor. E o que aconteceu foi que, nos
primórdios da dita narrativa cinematográfica, com David Griffith e os cinemas americano e russo, começou-se a pensar mais na temporalidade fílmica, na temporalidade narrativa. Escondeu-se o projetor, escureceu-se a sala,
começou a se criar uma narrativa. Começava aí esse processo de imersão em
outra realidade: a que estava na tela. Hoje, o que é que acontece com as videoinstalações, com os museus? O audiovisual volta a ter que pensar necessariamente a questão espacial, não só a temporal. Hoje em dia, você tem imagem
em todos os lugares: no celular, em um projetor; você vai colocar no museu
a imagem em um rodapé, ou no teto, ou projetar nas pessoas. Há milhões de
possibilidades. Isso é muito interessante, porque ganha-se outra dimensão,
que é a tátil, quase. Então, passa-se para além do sentido audiovisual, do sentido da audição e da visão. Você quase pode tocar a imagem.

O que é ser vídeo-artista?
Não sei. Essa palavra é muito estranha, vídeo-artista. Porque o vídeo é uma
das ferramentas que eu tenho para fazer arte. Posso usar desde a câmera fotográfica, a câmera de vídeo, a câmera de cinema, ou uma caneta. Ou seja, o vídeo é uma das ferramentas apenas. Obviamente é uma ferramenta importantíssima hoje, porque cada vez mais facilita o processo de produção para quem
quer produzir de uma forma autônoma, independente. O vídeo democratizou
o acesso ao audiovisual, à produção de imagem. Nos anos 70, 80, quando o
vídeo começou a surgir, se encontravam desde artistas plásticos trabalhando
com essa ferramenta, até cineastas mais experimentais, como Godard. Nos
anos 80, houve quase uma estigmatização do vídeo-artista. Artistas de vídeo

Os artistas dos anos 70 ou os vídeo-artistas dos anos 80 que faziam
coisas mais próximas do seu trabalho eram acessíveis? Influenciaram o seu trabalho?
Não. Isso quase nunca aparecia em Belo Horizonte na época. Eram coisas muito pontuais, que não eram tão divulgadas. Eu fui formado, como
disse, mais por uma escola de cineastas autorais, de manifestação cinematográfica clássica. Eu vim a ter contato com isso depois, já trabalhando com artes plásticas. E isso no mundo inteiro. A gente experimentando,
Steinbeck com super-8 fazendo vários filmes do cotidiano dele, ou Jonas
Mekas fazendo um cinema mais de guerrilha, digamos. Sempre gostei dessa autonomia, dessa independência, como o escritor que pega uma caneta e sai por aí, sentindo o mundo, a realidade, transformando aquilo em
poema, conto ou romance. O cinema tem também essa possibilidade. A
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câmera cada vez mais se torna uma caneta, uma coisa que anda com você
e vai construindo histórias, ou manifestações que são completamente independentes de uma estrutura industrial de produção.

E sobre os seus processos?
O processo é o que me interessa no cinema. Geralmente, meus filmes, meus
longas, não têm uma forma pré-concebida, nunca têm roteiro. Agora, eu fiz
essa adaptação do Catatau com o ator João Miguel fazendo o papel do Renée
Descartes, que é um filósofo que o Leminski imagina vindo para o Brasil com o
holandês Maurício de Nassau. Foi engraçado, porque o João Miguel falou: “Pô!
O que eu vou fazer? Não tem roteiro”. Eu disse: “João, relaxa. O que você é? Um
filósofo. O que um filósofo faz? Pensa. Você só precisa pensar; eu vou filmar
o seu pensamento, vou filmar você pensando”. Esse processo de filmagem é
muito importante para mim. A minha narrativa, ou a escritura do filme, nasce
no processo de filmagem e se completa na montagem. Tenho dificuldade de
lidar com roteiro porque é palavra. Não consigo imaginar um filme, gosto de
me embrenhar na realidade do processo fílmico. Começo a escrever um roteiro, vai virando literatura, e não é literatura; o roteiro é um guia. O processo
realmente acontece é nesse embate, nesse encontro que você se propõe com
uma realidade qualquer, desde um eremita no caso de A Alma do Osso [2004]
até o Andarilho [2007], que é um trabalho que eu fiz sobre o andarilho de estrada. Até chegar nesse filme agora, que se chama Ex-isto, que é a adaptação
que mencionei. Esse processo é muito relacionado ao acaso, à contingência.
É produção pequena, não tem muito dinheiro, mas tem independência e não
tem que prestar satisfação a ninguém.

Conte sobre o seu processo de trabalho. Como fazer um longa sem
utilizar as leis de fomento?
Eu fiz seis longas. O último é Ex-isto [2010], uma adaptação do Catatau,
do Paulo Leminski. Somando os seis não dá o orçamento de um longa
barato no Brasil. Meu produtor fez a conta: é algo como R$ 1,1 milhão
o que a gente já gastou em seis longas. É o tal cinema de cozinha. Eu
filmo, edito, fotografo, dirijo, dirijo o carro da produção. É uma equipe
reduzida, de quatro, cinco pessoas, geralmente. O cinema tem uma forte
impregnação do teatro, da literatura, desde o seu início. É uma arte que
ainda está engatinhando, ainda está de fralda. No início do cinema, quem
foram os produtores cinematográficos? Gente da literatura e do teatro,
basicamente, que impregnou demais a arte cinematográfica com a palavra e o aspecto dramático. Durante a história do cinema, houve várias
tentativas de buscar outra essência. Algo mais elementar, imagem e som,
audiovisual. Com a palavra sendo uma das possibilidades sonoras, não a
principal. O cinema é muito impregnado o tempo inteiro pela palavra e
pela atuação do teatro. No meu caso, como sou uma pessoa da imagem,
formado no laboratório do meu avô, tinha que encontrar alguém do som
e encontrei O Grivo há 20 anos. A gente já fez seis longas juntos, mais de
20 vídeos e curtas. Os dois de O Grivo – Marcos Moreira, o Canarinho, e
Nelson Soares –, foram muito importantes para mim, porque fazem um
complemento para o meu trabalho. Precisava de alguém que trabalhasse
o som, porque eu trabalhava a imagem. Essa colaboração foi fundamental para me sentir livre. Você precisa de parceiros para uma identificação
realmente artística. Eles me ensinaram muita coisa, de como a imagem
dialoga com o som, o valor do silêncio em uma obra. Eles são de formação
cageana, de John Cage, têm toda uma teoria musical, da ideia do som, da
música, de qualquer tipo de som, inclusive o silêncio. Esse diálogo mais
forte entre imagem e som é muito presente nos meus filmes. Então, isso é
uma evolução muito grande para o meu filme Andarilho [2007], por exemplo. Comecei a fazer planos muito longos para que o som fosse realmente
uma camada às vezes mais importante do que a imagem, para que eles
entrassem com uma camada mais narrativa do que a imagem. A valorização dessa relação imagem e som é fundamental.

R$ 1,1 milhão é pouco para seis longas. Mas também é muito para outras coisas. Como fomentar uma produção experimental?
Cada produção foi de uma forma completamente diferente. Houve filmes
que não me custaram quase nada, como Rua de Mão Dupla [2002], que foi um
convite da Bienal de 2002. Eles me deram R$ 20 mil ou R$ 30 mil. Foi um filme
muito barato, que eu não filmei, quem filmou foram os próprios personagens.
O Andarilho foi o filme mais caro, R$ 500 mil ou R$ 600 mil, mas aí já com um
dinheiro para finalização e distribuição em sala de cinema. É isso que custa
caro: passar para 35 milímetros – e que hoje acho que nem precisa mais. É
fundamental pensar em como exibir, como mostrar o seu filme, e isso custa caro. Existem exigências de uma boa sala, de um som dolby surround 5.1,
ainda mais trabalhando com O Grivo. Esse acabamento custa caro, mais até
do que o próprio fazer. A única possibilidade de fomentar esse tipo de produção seria uma coisa pública realmente. Um apoio para esse tipo de cinema,
porque é muito difícil convencer empresários ou diretores de marketing que
estão pensando muito mais em um ator global. É uma coisa meio mesquinha,
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mas existe. O problema é de fundo educacional. As pessoas estão muito acostumadas a querer ver e comprar o mesmo tipo de coisa, o mesmo produto,
ver o cinema enquanto um produto qualquer. Você vai em uma feira, em um
festival, ou mercado de cinema, em Cannes, em Veneza, e fica impressionado
porque tudo é setorizado. A obra de arte tem que ser aberta e o espectador é
um cúmplice e um co-autor da obra. Você precisa fazer obras abertas para o
público, para ele se sentir participante daquilo. Não se pode fechar a obra, começar a ver um filme e já saber como vai terminar. Você vai lá para ter aquele
mesmo gozo, aquele mesmo prazer, aquela mesma risada o tempo inteiro.
É um problema de educação, de difundir mais a obra de arte enquanto uma
experiência transcendental, e não uma mesmice repetitiva que vicia, que não
acrescenta em nada. É a mesma coisa que rege a televisão ou a publicidade.
Não sei se existem essas formas de fomento, não entendo muito disso. Como
eu te disse, na maioria dos meus filmes eu pego a câmera, vou e faço. Os longas que custaram alguma coisa foram muito baratos. E são longas que não
rodaram muito as salas de cinemas, mas foram para os festivais de Cannes,
Veneza, Sundance, Locarno, Roterdã. Todos os principais festivais do mundo.
Isso é uma projeção do país, da sua cultura, no mundo. E foram para museus
importantes também. Tenho trabalhos pequenos, como o Quarta-Feira de
Cinzas [2006], que foi comprado pela Tate Modern, ficou um ano exposto lá,
onde a visitação é de 8 milhões de pessoas por ano. Qual filme meu eu imaginaria sendo visto por 8 milhões de pessoas? É difícil. Quer dizer, esse mercado
da arte também é muito complexo. Isso também é o que me dá sustento de
vida, sobrevivência: o mercado da arte, de galeria, vender esses trabalhos para
essas instituições artísticas, que, de certa forma, você pode questionar, mas
que preservam a memória da cultura e põem para um público maior ver. Agora, se eu tivesse que mostrar arte e ainda pensar nas questões de fomento, eu
pararia de fazer arte. Por isso que eu quase não consigo lançar meus longas,
porque eu não penso, eu quero já fazer outro, entendeu? O prazer é esse.

três personagens fictícios. Tinha um motorista de ônibus – inspirado em um
episódio que alguém me contou – que trombou com um carro, matou todo
mundo, o cara ficou puto e saiu andando. Quer dizer, você faz três contos,
três historinhas com pessoas, que, na verdade, não existem; você nunca vai
filmá-las. Mas para convencer o diabo da banca, você tem que criar, tem
que escrever alguma coisa. Então, é uma elucubração conceitual e ficcional
interessante, um exercício. Mas é chato porque tem um formato, tem que
ser claro. Não é literatura, mas quase. Não tenho a menor paciência, prefiro
sair, filmar e fazer um filme. Por que é que você escolhe fazer um filme sobre
isso ou aquilo? As coisas te estimulam ou não a criar. Como eu justifico? A
arte não serve para nada; isso é o bom da arte. O bacana da arte é a esfera
da inutilidade no sistema capitalista. Garrafa térmica serve para manter o
café quente. Agora, a arte não serve para nada; a obra acontece. A obra tem
que passar por mim para chegar ao outro, ao público; o público é que é o coautor. Meu filme é diferente para cada uma das pessoas. Em Minas Gerais,
não tem uma indústria de cinema, de começar como terceiro assistente de
câmera, passar para segundo, primeiro. Para mim, isso não tem muito a ver
com o fazer artístico. Fazer artístico é uma coisa que acontece, você tem necessidade ou não de se expressar. Por isso é perigoso. O audiovisual cada vez
mais se liberta disso, ainda bem. Todo mundo hoje tem um computador, um
laptop, uma câmera, um celular com câmera. Basta começar a fazer. E isso
cada vez mais vai estar presente nas escolas, nos processos. Não é mais tão
caro você fomentar criação por meio do audiovisual. É muito barato.

Como você desenha uma ideia? Tanto para dentro, quer dizer, para falar com o ator, quanto para fora, para captar o recurso?
As pessoas falavam que eu fazia documentário, apesar de eu questionar
isso. Tudo bem, talvez fosse documentário, mas é um documentário em que
existe muita ficção. Como é que você escreve um projeto de documentário
com ficção? O momento da ficção é justamente ao escrever o projeto. Eu
exerço a ficção no projeto. Em Andarilho, que eu tive que escrever para o
programa Filme em Minas, um fomento de cinema em Minas Gerais, criei

Luiz Carlos Barreto nos disse neste projeto que o cinema marginal
era muito uma busca estética. E o cinema novo queria se comunicar
com o público. O maestro John Neschling falou aqui também que
precisamos ensinar à criança o silêncio, a apreciação, a contemplação, a disponibilidade, a arte. A questão seria essa: ensinar a estar
disponível para enxergar o estranho?
Exatamente. É desaprender. A escola tem que estar aí para você desaprender. Quantos cineastas saíram de escola de cinema? Pouquíssimos.
Todo mundo quer ser cineasta. Eu tendo, geralmente, a ir na contramão
disso. Meus filmes são lentos, quase feitos para dormir, porque arte também é isso, é canção de ninar. Não tem problema você fazer um filme
para as pessoas dormirem. Essa coisa do cinema marginal, de um certo
narcisismo do artista, é normal. O ego do artista realmente é explosivo,
grande. Em qualquer pessoa. Mas o artista aflora um pouco nessas coi-
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sas, de querer realmente comunicar. Por isso que confunde um pouco
essa coisa do ego, do narcisismo, porque ele quer fazer do jeito que imaginou. E é bom que seja assim, sem concessão. Gosto de artista que não
abre concessão. Arte não é uma coisa para ser usada, para fazer política,
ou para comunicar tal ideologia.

E a crítica?
A crítica é importantíssima, porque é a esfera da interlocução do artista.
Quando a crítica é boa, o crítico é um interlocutor fundamental com o artista. Quando o artista faz uma obra, não faz para si, mas para o outro. Ele quer
que essa obra se multiplique. Quando o crítico é bom, ele costuma dissecar
– como na medicina, em uma aula de anatomia – um corpo de uma forma interessante, criando outro. Descobri coisas em filmes meus que eu nunca tinha
pensado e foram críticos que falaram. Críticas às vezes até feitas pelo público
comum, de sala de cinema. É muito importante essa interação do autor da
obra com o público, porque aí você vê que realmente essa coisa que você fez
não é sua, veio de algum lugar, e você nem imaginava que era daquele jeito. É
muito importante que tanto o artista, quanto o crítico e o público não fechem
a obra para que tenha milhões de leituras diferentes. Qualquer arte não está
solta no mundo, mas dentro de uma história, a história da arte, do cinema. E o
crítico tem essa noção, vai colocar essa obra para dialogar com uma história,
com uma tradição. Diferente do curador, que é de outra esfera. Ele é um pouco
agregador, às vezes costuma sobrepor a importância dele com a dos artistas,
o que é muito perigoso. Muitos curadores escolhem os artistas, ou as obras,
para ilustrar o texto dele. O crítico é mais generoso com o artista porque vai
dialogar realmente com a obra.

Com todo o seu trabalho de estrada, como você vê a Caravana Farkas?
Acho ótimo. É simplesmente um grupo de cineastas que viajou pelo Brasil com um aspecto antropológico bem interessante de busca, de mescla,
de descobrir uma identidade nacional. É fundamental esse tipo de coisa.
Não conheço muito as obras, e também tão pouco me interessam, mas o
processo, a forma do fazer, é muito interessante. Eu, quando voltei de Londres, fiz uma espécie de Caravanas Farkas. Foi fascinante reencontrar o
Brasil por meio de um longa metragem chamado O Fim do Sem Fim [2001,
dirigido por Cao Guimarães, Lucas Bambozzi e Beto Magalhães]. Eu viajei
por dez estados brasileiros procurando profissões em extinção. Estava há
três anos fora e reencontrar o país em sua profundeza, no sertaozão, no
Nordeste, no interior de Minas, foi maravilhoso. Foi um encontro com o
povo brasileiro. Esses fluxos são interessantíssimos.
Um bom programador cultural tem que viajar, conhecer as coisas, para
programar. É possível fazer algum investimento ou criar alguma estrutura para programação cultural, para o pensamento sobre a programação?
Acho que sim. Conheço muita gente que fica o dia inteiro na internet,
procurando determinado filme. Em Minas, tem muito isso: meninada nova
que quer saber de cinema nas Filipinas, o que está acontecendo por lá, interessada em novidades, em outras formas do fazer artístico. Não é uma
coisa tão cara assim. Com internet hoje, você baixa qualquer filme, não
precisa ir para as Filipinas para ver um filme de lá. Você baixa um filme do
Lav Diaz [cineasta filipino], reúne os amigos, mostra esse filme. Existem
várias iniciativas que são dessa ordem, que custam pouquíssimo ou não
custam nada. Agora, como fomentar isso? Eu não sei. Eu não sei sobre essa
parte de mexer com dinheiro de governo. Mas eu acho que é possível e não
tão caro. Igual a música, hoje em dia, você tem acesso a videoteca, cinemateca virtual. A questão é achar as pessoas certas, que têm uma abertura
maior do que aqueles programadores, que vão colocar o que sempre está
na mídia, o que vai dar mais público, que tem aquela atriz ou aquele ator
bonitinho. Isso é perigoso, isso embota muito.

É perigoso quando a realidade se mistura demais com a arte, quando a
arte tenta se fundamentar na realidade?
Não. A arte boa é essa que se mistura com a realidade. A nouvelle vague é
isso. Na França, o cinema estava muito distante da realidade. Eles queriam
aproximar a arte cinematográfica da realidade, mesclá-las. No documentário, o substrato do documentário é a realidade. O problema é esse approach
de como lidar com ela. Exige-se respeito, exige-se um olhar. Se eu imaginar a
realidade enquanto um lago, tenho três formas de lidar. Uma é você sentar em
um barranco e ficar contemplando esse lago; você assume uma postura contemplativa com relação à realidade em que você vai filtrar os estímulos através dos seus. Uma segunda forma é você pegar uma pedra e atirá-la no lago.
Essa pedra, enquanto conceito, proposição, ideia, vai fazer com que a água se
reverbere, vai desorganizar a realidade. Por exemplo, em Rua de Mão Dupla,
eu peço às pessoas que não se conhecem para trocar de casa durante 24 horas
e disso sai uma experiência, um filme. Ou seja, há uma ideia, que é uma pedra
que eu jogo em uma realidade dada, um conceito que vai desorganizar essa
superfície, essa água, e vai criar uma obra a partir disso. Uma terceira forma é
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você se jogar no lago, você se lançar no lago, que são os trabalhos mais imersivos, de você viver como eremita um tempo, como no Andarilho. Você tem
várias formas de se relacionar com a realidade. Essa coisa do documentário,
da realidade, é muito delicada. Você está lidando com gente, ou até com pedra. Tudo exige uma forma de aproximação. Porque alguém vai se abrir com
você – ou não. Por que alguém resolve doar sua vida, sua experiência, aquele
momento da sua vida, para sua câmera? É um mistério, não existe fórmula. É
um exercício que você adquire com a experiência.
Para fechar: fale de um cineasta brasileiro que te influenciou.
Mário Peixoto, em Limite [1931]. Quando eu vi esse filme, fiquei realmente
passado. Ele me deslocou para outro código de percepção e de possibilidade
da arte cinematográfica. Ele tem todo um tipo de fazer cinematográfico que
parece muito comigo. Assim como outros autores não-brasileiros – Andrei
Tarkovski, Michelangelo Antonioni, que são mais sensoriais; ou a fotografia
do Edgar Brasil em Limite, a construção do silêncio. Só tem uma frase no filme, que é: “Você sabia que ela é morfética?” (risos). É um filme muito marcante, quase um filme mudo. É um autor fundamental para mim.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/cao-guimaraes/

Produtor de cinema. Presidente da Ass. Brasileira de Documentaristas - Seção Paraíba
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“Espero mais espaços
híbridos para experimentações
e novos formatos do audiovisual.
As linguagens vão se aproximar
das inovações tecnológicas.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 26 de junho de 2010, em São Paulo.

Carlos Dowling é jornalista formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), diretor, produtor e roteirista de cinema, com pós-graduação em
roteiro de cinema e televisão pela Escuela Superior de Artes y Espectáculos
(TAI) de Madrid, Espanha. É presidente da Associação Brasileira de Documentaristas – Seção da Paraíba (ABD-PB) e membro do Pontão de Cultura
Rede Nordestina Audiovisual (RNA).
Dowling vive o mundo dos produtores independentes. Integra um dos milhares de projetos apoiados pelo programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Começou em 2006 com o Ponto de Cultura Urbe Audiovisual e aumentou para o modelo atual do Pontão de Cultura. Mantém um cineclube com
sessões semanais, apoia realizadores associados fornecendo equipamentos e
ministra cursos de audiovisual. “Investimos recursos nas três frentes: formação, difusão e auxílio à produção independente.”
Ele elogia o conceito do apoio governamental aos Pontos de Cultura,
mas critica problemas na aplicação dos recursos. “É um processo em construção que às vezes tarda.” No front do trabalho, a Rede Nordestina Audiovisual cataloga e recupera as produções em curta-metragens. O material é
distribuído para cineclubes e para entidades que organizam eventos sem
fins comerciais. “Começa com Aruanda, que é um filme seminal que influencia o cinema novo, e termina com as produções feitas com câmeras
fotográficas subaquáticas nos anos 2000.”
Na Associação Brasileira de Documentaristas, você faz a relação
com o cenário nacional e com o Nordeste. Como a ABD articula os
produtores independentes?
Em tempo de existência, a Associação Brasileira de Documentaristas (ABD)
faz a articulação de mais longa data entre os produtores independentes. Apesar
de o nome da entidade conter documentaristas, ela engloba os curta-metragistas e, de maneira geral, os produtores independentes do audiovisual. Atualmente, a associação está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. O grande
exemplo dessa articulação nacional é o DocTV [Programa de Fomento à Produção
e Teledifusão do Documentário Brasileiro, criado em 2003]. É um modelo no qual as
secções estaduais da ABD participam nos processos de seleção e de acompanhamento. É um exemplo bem sucedido de como essa rede nacional pode ser
uma das linhas principais de ação. Neste caso, articulando a parceria com a TV
Cultura de São Paulo e com a TV Brasil. Com a abertura de novos canais de TV
e com a digitalização do sinal – nos níveis municipal, estadual e na rede pública
de televisão – surge uma demanda natural também e é como estabelecer esta
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relação dos produtores de conteúdo independente audiovisual com estas redes
de televisão. É uma linha muito importante. E mais do que insistir em um mercado que, historicamente no caso da Paraíba, não tem muita resposta, é preciso
investir na formação destes novos campos de trabalho.

Cultura. Há uma série de problemas de gestão. Aliás, é interessante ter essa
consciência: a figura do boi de piranha não é benevolente. São modelos novos.
Eles abrem perspectivas de inovações na área da gestão e os resultados serão
obtidos, mas, por outro lado, os procedimentos não são muito claros. É um
processo em construção que às vezes tarda. O programa Cultura Viva possui
um conceito muito bom, porém. Na prática, têm problemas de aplicação.

Com essa bagagem, a regional Paraíba da ABD pleiteou e conseguiu
um Ponto de Cultura. Qual é a proposta do Urbe Audiovisual?
O Ponto de Cultura Urbe Audiovisual surgiu no primeiro edital do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Foi um momento muito importante para estruturar uma sustentação das ações associativas – no nosso
caso, a ABD – Secção Paraíba. O Ponto de Cultura foi um mecanismo para
estruturar articulações do audiovisual e políticas culturais dentro da associação. Porque não havia uma estrutura organizacional, apesar de ter esse
desejo em diferentes gerações dos produtores culturais e dos realizadores
do audiovisual da Paraíba. A partir de 2005, portanto, tivemos uma perspectiva de planejamento para os próximos dois anos do Ponto de Cultura.
Investimos recursos nas três frentes: formação do audiovisual, difusão do
audiovisual e auxílio à produção independente. Foi muito importante a iniciativa governamental de fazer esse diálogo, essa relação com a sociedade
civil ao adotar planos e modelos de políticas públicas culturais.
Em 2005 e em 2006, fizemos uma série de oficinas no Ponto de Cultura Urbe
Audiovisual. Temos o cineclube que se chama Tintin por Tintin e que já existia
antes do Ponto de Cultura. É uma de nossas ações mais efetivas. Semanalmente, transformamos um teatro em um cineclube. Fazemos sessões semanais e
lançamos novos filmes e curtas-metragens paraibanos ou de estados próximos todos os meses – normalmente com a presença dos realizadores, seguidos de debate e festa. O cineclube fica em uma região da cidade mais afastada,
na parte do centro histórico, e o acesso não é tão bom. É difícil garantir uma
presença constante. Temos uma média de 15 a 20 pessoas por sessão, o que
dificulta o processo de formação de público. Nos lançamentos, conseguimos
uma boa média de ocupação, cerca de 100 pessoas. Além disso, temos uma
ilha de edição e alguns equipamentos que servem de apoio aos projetos dos
associados e dos realizadores independentes. Esse é basicamente o modelo
de trabalho que a gente vem fazendo.
Começamos o trabalho entre 2005 e 2006 mas, por problemas do próprio
programa Cultura Viva, estamos até agora esperando a última parcela do
que foram os dois anos de trabalho. Devia ter acabado em 2007, estamos em
2010. Fazemos parte desse primeiro grupo que fez o convênio dos Pontos de

Conte um pouco mais da experiência do Ponto de Cultura, o conceito
dele e o que vocês vivenciaram na prática.
Na Paraíba, já tínhamos alguma experiência na relação com o poder público para financiamento de projetos por meio das leis de incentivo e da
própria lei municipal. Havia experiência com prestação de contas. Ainda
assim, notamos um problema muito sério de não conseguir um canal de
comunicação efetivo com o Ministério da Cultura e com os gestores do programa, que estavam nos financiando. Era uma equipe diminuta em relação
à demanda de trabalho. Não tenho os dados precisos desse começo, mas
eram centenas de Pontos de Cultura e o grupo de gestão era de umas 15
pessoas em Brasília. E muitos ainda terceirizados, o que ocasionava uma
série de problemas no encaminhamento dos recursos. Como falei, o projeto do Ponto de Cultura Urbe Audiovisual ainda aguarda a terceira parcela, porque estão analisando as prestações de contas. Nós atrasamos para
mandar, mas eles também não possuem equipe que responda em tempo
hábil. O conceito dos Pontos de Cultura é fantástico, formidável. Agora,
imagine uma comunidade quilombola em Alagoas que não tem experiência com contadores e com prestação de contas. Imagine um lugar que não
possui nenhuma agência bancária. Como se estabelecem os contatos e os
modelos de gestão? Poderia ter tido um tempo de capacitação antes de
lançar o programa Cultura Viva. Na verdade, acho que houve uma aposta
de lançar o projeto com essa série de problemas e de impedimentos. Uma
aposta no resultado. E eles são muitos bons. Mas há problemas. Um Ponto
de Cultura em Catolé do Rocha, no alto sertão paraibano, ficou mais de
dois anos sem receber uma das parcelas. É o ponto Sertão Cultural, do professor Pedro Nunes, membro do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Imagine então uma comunidade que
antes do programa Cultura Viva não tinha perspectiva muito clara e organizada do que seriam essas ações de formação e difusão cultural. A partir
do momento em que há promessa, cria-se uma sensação, depois vem uma
situação de desconforto que precisa ser corrigida.
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O próprio governo federal está encontrando mecanismos para resolver isso.
Talvez a municipalização e a estadualização de novos Pontos de Cultura. Mas
não é simples também. Se por um lado, o fato de se descentralizar aproxima
potencialmente os gestores com os produtores culturais, a prática traz uma
série de problemas políticos locais, que acabam influenciando a condução. É
um modelo cuja solução ainda não está clara. Acho interessante comentar uma
possível solução que vejo. Foi justamente um processo que começou entre 2007,
quando conseguimos estabelecer um Pontão de Cultura que chamamos Rede
Nordestina de Audiovisual. A riqueza do programa Cultura Viva é trabalhar a lógica de descentralizar e constituir células culturais, que iriam naturalmente se
organizar em rede. Mas, na prática, essa articulação acontecia muito pontualmente, de maneira não-contínua. Então, surgiu o conceito dos Pontões de Cultura que, basicamente, seria a articulação entre os diversos Pontos de Cultura.
Preparamos o projeto Pontão Cultural Rede Nordestina Audiovisual em 2007,
quando foi aberto o edital do governo federal. Queríamos fazer essa articulação
dos pontos na região Nordeste. E logo vimos que era interessante não fecharmos apenas nos Pontos de Cultura, inclusive porque o conceito do programa
previa crescimento. Trabalhamos, portanto, com os Pontos de Cultura, com as
ABDs, os núcleos de produção digital e coletivos de produção audiovisual de
maneira geral. O governo federal deve ter aprendido com a série de problemas
na gestão dos primeiros convênios do programa, porque o modelo dos Pontões
de Cultura já foi diferente. Não são parcelas de financiamentos. Quando aprovado o projeto, o dinheiro entra de uma única vez. Facilitou e acabou esse problema de atrasos no repasse. Tem sido uma experiência muito rica.

É uma plataforma?
Sim. Foi feita com um parceiro superimportante, que é o Laboratório
de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid), do Departamento de Informática
da UFPB. É um laboratório que está na vanguarda dos estudos do vídeo
digital. Dentro desse projeto do Pontão, pagamos as bolsas de desenvolvimentos para equipes de estudantes. Eles fazem o desenvolvimento e o
acompanhamento desse portal. A plataforma é para compartilhamento de conteúdo audiovisual. Inicialmente para curta-metragem. A diferença é que não é só para visualização no próprio browser. Como é uma
comunidade de produtores de conteúdo, que trabalha também a difusão
em cineclubes e em eventos, desenvolvemos opções para upload e para
download com qualidade. Pelo menos com qualidade de DVD. Estamos
experimentando os novos formatos de alta definição, alguns codecs para
disponibilizar o vídeo em qualidade. O portal também pensa em futuros
espaços, como a televisão. Temos uma nova quantidade de canais de TV
digital, mas também as comunitárias e a rede pública. Há uma demanda
enorme de conteúdo. Do outro lado, existe uma série de produtores que
precisam escoar suas obras. O portal também se prepara para isso, uma
coisa a médio prazo. Precisamos pensar em como fazer essa comunicação,
como mostrar esse catálogo das produções do estado e do Nordeste para
essa rede de canais de TV. A ideia é um canal de acesso a essas obras com
os seus respectivos produtores.

Como é o trabalho do Pontão de Cultura Rede Nordestina Audiovisual?
A meta é fazer um espaço de articulação, interlocução e intercâmbio de
processos e procedimentos. Inclusive, de modelos de gestão. São três linhas
de ação. Uma é catalogar e fazer um levantamento histórico das filmografias.
Começamos pela Paraíba. Fizemos a catalogação e o levantamento desde os
anos 60 até as produções atuais em curta-metragem. Estamos verificando
hoje a qualidade das produções, mas vamos fazer a restauração e completar a digitalização do material. Depois da catalogação, vamos oferecer essas
produções em boxes de DVD, que serão distribuídos para Pontos de Cultura e
cineclubes. Não é para comercialização nesse primeiro momento, é para subsidiar eventos de difusão sem fins comerciais. Além dessa distribuição física,
também preparamos um portal da Rede Nordestina Audiovisual [www.rna.org.
br], utilizando a lógica das novas tecnologias.

Como pensar o caminho dos independentes fora do eixo comercial?
Como é o caminho do download e do acesso gratuito? Como vocês trabalham com os direitos autorais nesse processo?
O portal, que é a nossa linha de ação e de distribuição virtual do conteúdo,
teve quase um ano de preparação e de desenvolvimento. E um dos pontos de
discussão foi o modelo de licenciamento. Pensamos que é mais interessante
delegar aos próprios produtores de conteúdo a decisão sobre como vão disponibilizar suas obras. Ao fazer o cadastro no portal para inserir um vídeo, surgem as opções de licenciamento. Temos quatro modelos de licença Creative
Commons, com algumas variações para os usos não-comerciais e para obras
derivadas. Ainda existe outra opção: “Não opto por nenhuma licença específica”. Fazendo isso, o produtor quer dizer que está usando a atual Lei dos
Direitos Autorais, com uma série de restrições e decorrências. Hoje em dia,
vivemos a primeira vez em que se delega ao artista, ao detentor dos direitos, a
opção de decidir como ele vai licenciar sua obra.
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É possível adotar o modelo da licença aberta para documentários?
Acredito que sim. Isso precisa ser instigado e promovido, ainda mais
quando a gente fala de recursos públicos no financiamento de cultura. No
portal da Rede Nordestina Audiovisual, quando decidimos delegar aos autores o tipo de licenciamento, foi a primeira possibilidade de criação de obras
derivadas. É uma discussão sobre como vai funcionar o modelo de projetos do terceiro setor com recursos públicos, como vamos trabalhar com a
ideia de propriedade intelectual em uma realidade em que grande parte dos
produtos são imateriais. O próprio conceito de propriedade está diluído no
conceito da imaterialidade. Acreditamos, portanto, que é importante não
obrigar um tipo de modelo, mas, sim, provocar e lançar essas várias opções.
Agora, o ativismo da linguagem aberta é importante para nós. O portal é
todo feito em open source, em código aberto, com a lógica do compartilhamento. Essa experiência pode ser replicada por outras redes semelhantes
ou que possam ser formadas. No caso específico do documentário, vivemos
um momento rico e enigmático. Ainda não há um modelo claro, mas é uma
fase muito instigante para experimentar modelos e formatos. Eles podem
não estar dando respostas, mas levantam hipóteses.

A filmografia de curtas paraibanos tem 58 obras desde 1959, pouco
mais de um curta por ano. Houve um aumento da produção com as
novas tecnologias?
Sim. Fizemos uma catalogação por décadas. Nos anos 60, 70, 80 e 90, temos um DVD para cada década. Nos anos 2000, temos três DVDs. E por uma
série de explicações. Uma delas é o acesso às matrizes mais antigas e sua
conversão. Havia telecines com qualidade mínima e houve perdas grandes.
Estamos fazendo uma segunda caixa agora. Cada estado nordestino vai
ter um DVD com uma seleção. Serão duas horas de curta-metragem historicamente relevante. Está sendo feito em parceria com cada ABD estadual
e outras organizações. Imagine a dificuldade de acesso nos vários lugares.
Na Paraíba, por exemplo, onde o trabalho está sediado, temos mais acesso.
O Núcleo de Documentação Cinematográfica (Nudoc) da UFPB possui um
acervo de filmes em super-8, 16 e 35 milímetros, com quase nenhum processo acentuado de deterioração. Mas na grande parte desse trabalho não
há um telecine bom. Muitos nem possuem. A baixa média da produção de
curtas por ano tem a ver com a dificuldade de acesso ao conteúdo produzido, especialmente nos anos 60 e 70. Nos anos 80, começou a melhorar, foi o
início de novos processos de captação em vídeo. Há muitos formatos. Com
o U-Matic e alguns outros, é difícil ter qualidade. Muita coisa mofou. Nos
anos 90, isso melhorou, porque é mais recente também. O contato com os
realizadores é mais próximo e fácil. Cresceu exponencialmente a catalogação. Por outro lado, reforçou a importância fazer o trabalho de restauro e de
levantamento para conhecer as produções feitas nas décadas passadas.

Como pensam os realizadores e os membros da ABD em relação ao
licenciamento da produção pública?
Há uma simpatia grande por parte dos próprios realizadores pelo trabalho de levar e de catalogar essa filmografia. Essa caixa com nove DVDs, que
constitui a produção paraibana em curta-metragem, começa com Aruanda
[1959, dirigido por Linduarte de Noronha], que é um filme seminal, que influencia
o cinema novo, e termina com as produções feitas com câmeras fotográficas
subaquáticas nos anos 2000. Esse movimento de organização do conteúdo
é muito bem recebido. De Linduarte de Noronha e Vladimir Carvalho, que
disponibilizaram contentes os seus curtas, até a novíssima geração que está
começando a fazer vídeo e filme agora. Estamos em uma fase, que, depois
dessa simpatia inicial, a pergunta é: “Tá bom, mas como eu faço para comprar
isso?”. E eu digo: “Não sei”. Linduarte e Vladimir liberaram porque era para
fins não-comerciais. São 58 curtas nessa última tiragem. Como estabelecer
uma remuneração para esses realizadores em caso de venda? Não sei. Além
dessa distribuição física, a gente vai distribuir esses DVDs, grande parte deles
no portal. Não temos o acesso aos direitos de algumas obras antigas e não
temos como simplesmente disponibilizar e escolher o tipo de licenciamento.
Isso é coisa de cada autor. Mas é uma discussão que está em processo.

TV digital também é uma questão para os independentes. O professor
Guido Lemos, da UFPB, sempre fala que ainda é uma questão em aberto e que se não for pensada logo será dominada. Será outro espaço fechado. O que você pensa disso?
Eu concordo. Há duas linhas importantes quando se fala na TV digital. Uma
é a alta resolução de vídeo, ou seja, vai aumentar a quantidade de linhas e
de pixels que a gente vê. A outra é a interatividade, que é uma incógnita ainda. No meu entendimento, fica muito claro que o papel da rede pública de
televisão é estabelecer esses novos padrões de uso da interatividade na TV
digital. A lógica das TVs comerciais – e aqui me baseio em reflexões do Guido
Lemos – é a seguinte: se é necessário interatividade em quatro sinais diferentes, então a empresa precisa quadruplicar seu investimento; e, a priori, esse
modelo de comercialização dará o mesmo retorno financeiro. Como justificar
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o aumento do investimento para diminuição do lucro? Dentro da lógica das
televisões comerciais, a interatividade é isso. Como o perfil da rede pública de
televisão possui outras especificidades e interesses, penso que ela é o espaço
para pensar na interatividade como forma de potencializar a televisão como
instrumento de utilidade pública. É uma rede de perspectivas que se abre. E
na parte da estética também, da narrativa audiovisual. Eu chamo de “dramaturgia estendida”, porque estou trabalhando com roteiro interativo. É muito bacana. O outro termo é “hiperdramaturgia”. A ideia da interação já está
no conceito básico do drama desde Aristóteles. Agora, tecnicamente, temos
como fazer o espectador deixar de ter uma atitude espectral passiva. Pode ter
uma relação. Dentro da interatividade, o que mais me encanta é a abertura do
canal de retorno da TV digital. E isso para além de colocar “sim” ou “não” – o
que você decide há décadas já pelo telefone. É abrir um canal de retorno para
o espectador mandar conteúdo, mesmo que de maneira amadora em casa,
mas é uma perspectiva muito rica. No ponto em que estamos, isso ainda não é
possível de ser testado na TV digital. Precisamos estimular que haja o mínimo
de aporte financeiro para criar canais de experimentação ou de desenvolvimento. Assim e com sorte, a TV digital pode se transformar em uma outra TV,
não apenas a TV analógica que conhecemos, com os mesmos vícios, mas com
uma tela maior, mais linhas e mais brilho. O grande desafio agora é esse.

Houve uma grande onda de super-8 nos anos 70, que unia João Pessoa,
Recife e Natal. Redes naturais continuam existindo nessas cidades, ou
estão sendo reconstruídas?
Fizemos esse levantamento do conteúdo do super-8, principalmente do
final dos anos 70 e ao longo dos 80. Há algumas obras muito interessantes,
que têm essa relação entre Pernambuco e Paraíba, especialmente na obra de
Jomard Muniz de Britto. Ele foi professor na UFPB e depois foi morar em Recife. Ele possui uma série de curtas muito importantes dessa época, que faz
essa correlação e essa articulação entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte. O fato de Recife ter seu centro de produção mais consolidado é visível.
É fácil dentificar essas redes de criação natural e há referências na bibliografia
desse contato também com Rio Grande do Norte. Fazendo uma referência ao
que falei sobre o trabalho do Pontão de Cultura, fizemos em abril o 1º Encontro da Rede Nordestina de Audiovisual, em João Pessoa. Foi uma média de
cinco representantes por estado para conhecer o projeto. É o começo de uma
articulação da produção de conteúdo colaborativo e compartilhado.
Uma experiência que está em desenvolvimento é o projeto do XPTA.Lab,
um edital de inovações tecnológicas proposto pela Secretaria do Audiovisual
do Ministério da Cultura em parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca. Nós, por meio do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid), da
UFPB, entramos com um projeto. Conseguimos articular nove estados – dois
da região Norte e sete da região Nordeste. Basicamente, cada estado parceiro
vai produzir um programa-piloto de televisão que trabalha com interatividade. É a relação de programadores de informática com os roteiristas que está
sendo uma coisa muito rica. Essa junção da expertise das ciências exatas com
as ciências humanas no caso da expressão artística eu acho muito rica. Estamos estabelecendo essa rede regional de produção de conteúdo compartilhado. Faremos uma demonstração dos protótipos de 11 programas em uma
feira de inovação tecnológica, em que vão ser apresentados os resultados dos
quatro projetos que foram agraciados no XPTA.Lab.

Qual é o público prioritário do portal? A ideia é ser um espaço de troca
de realizadores, prioritariamente?
O primeiro perfil da comunidade de usuários é o dos realizadores. Mas já tem
ampliação com a rede de cineclubes. O programa Cine Mais Cultura está criando uma rede de cineclubes grande no país. Na região Nordeste, os cineclubes
interessados podem ter acesso a esses curtas que estão sendo produzidos em
cada um dos estados. Podem fazer os downloads e organizar as sessões. Mas
também precisamos discutir como ampliar os perfis de público. Uma das vertentes é com a rede pública de ensino, pensar o audiovisual como instrumento
pedagógico. Precisamos aprofundar a questão do modelo de classificação do
material, de indexação, das tags e dos metadados. E, sobretudo, como os professores podem utilizar esse repositório audiovisual como instrumento da pedagogia. Um novo perfil de usuários: professores, alunos e alunas da rede pública
de ensino. Mas acho que precisamos de um freio também. Não dá para ampliar
demais, porque pode perder o foco. A ideia não é fazer um YouTube público em
software livre, mas trabalhar o conceito de comunidade, da reunião de um grupo de usuários que interagem e que tenham o mínimo de afinidades.

Em tempos de novas tecnologias e insurgentes formas de artes, parece
ainda existir uma timidez brasileira em lidar com uma produção esteticamente menos dependente de padrões. Os jogos eletrônicos estão aí
como exemplo. Isso existe por falta de recurso ou é simples timidez?
O problema não é a falta de recurso, não. É mais a falta de criar espaços híbridos, de olhar com mais tenacidade para essas novas formas de expressão.
Quando surgiu o cinema, ele era analisado pela alta cultura como uma arte
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menor, porque era uma coisa de vaudeville, de circo. Demorou para o próprio
cinema – e logo depois o que veio a ser chamado de linguagem audiovisual
– ser reconhecido como arte culta. Pensar assim é uma postura equivocada, que não leva em conta o fluxo dinâmico dos processos expressivos, a
rapidez que as linguagens incorporam as inovações tecnológicas e como se
dá essa relação. Eu, pessoalmente, tenho um interesse grande em trabalhar
com os videojogos, com a interatividade. Esse projeto do XPTA.Lab trabalha
interatividade e teledramaturgia, tem uma composição narrativa inspirada
nos videogames, nas múltiplas possibilidades dos jogos eletrônicos. Noto
uma tendência, mas espero que tenhamos mais espaços híbridos para experimentações de linguagens e de formatos. Precisamos estimular e ajudar
isso a se fortalecer e a se ampliar. Penso que as linguagens vão se aproximar
das inovações tecnológicas.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/carlos-dowling/

Diretor regional do SESC-SP
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“Mário de Andrade
foi o primeiro grande
gestor cultural do país.
Criou parques infantis,
aliando cultura e
esporte – o fundamento
do SESC até hoje”.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 30 de
junho de 2010, em São Paulo.

Danilo Miranda é diretor geral do Serviço Social do Comércio São Paulo
(Sesc-SP) desde os anos 80. É dele a responsabilidade de administrar uma
equipe de seis mil pessoas nas cerca de 30 unidades do estado e um orçamento que ultrapassa R$ 300 milhões por ano. O Sesc integra o Sistema S junto a
10 entidades de direito privado, que sobrevivem custeadas por contribuições
sociais recolhidas atualmente pela Receita Federal.
O Sesc hoje é uma dos grandes focos de produção e fomento à cultura.
Seu conceito de bem-estar, aliando atividades culturais ao esporte, é a base
do trabalho das unidades. Danilo Miranda reconhece uma inspiração nas
ações do próprio escritor modernista Mário de Andrade. “Ele criou os parques infantis, aliando a atividade cultural propriamente dita – biblioteca,
teatro – à questão física, esportiva, com piscina e com quadra. Isso é o que
fundamenta a nossa proposta no Sesc até hoje”.
Danilo é formado em filosofia e ciências sociais e fez especializações
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Fundação Getúlio
Vargas e no Management Development Institute, de Lausanne, na Suíça.
Como administrador da cultura, explica: “Se você mais acerta do que erra,
provavelmente a instituição acaba ganhando uma projeção, um resultado
positivo. O segredo é saber trabalhar com as tensões permanentemente,
porque acredito que a tensão gera energia”.
Como você começou a trabalhar com cultura?
Entrei no Sesc em 1968, como orientador social, que era um cargo que lidava com várias temáticas e questões, entre elas a cultural. Tenho uma formação muito aberta, genérica e ligada às humanidades e às artes. Do primário à
faculdade, fui ligado ao mundo da cultura. Arte, cinema, espetáculos em geral,
leitura e música sempre fizeram parte do meu universo pessoal, familiar, matéria fundamental de consumo diário. Fui aluno de padres jesuítas, que são reconhecidos pela formação intensa e rigorosa que propõem. Era leitura, muito
estudo e reflexão. Aprendi a pensar desde pequeno, a ter muita variedade de
informação à volta. Sobretudo, a ter conhecimento dos clássicos, tanto do
ponto de vista das humanidades quanto das artes – os clássicos da literatura
universal, os grandes nomes da literatura grega, latina, que para a civilização
ocidental são fundamentais. Mais tarde, tive contato com os clássicos da música, da literatura mais moderna. Na adolescência e no início da fase adulta, a
cultura brasileira entrou de maneira muito intensa, sobretudo a literatura e o
cinema, e também as artes visuais. Ao entrar no Sesc, percebi que conseguiria
conciliar meus interesses em uma instituição que valorizava isso. Nos anos 60
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e 70, a arte brasileira teve um significado muito importante, com uma proposta contundente frente à realidade do país. A música popular do período tinha
a ver com uma atitude de rebeldia, de protesto. Entrei no Sesc para realizar de
alguma forma aquilo que eu imaginava para o meu futuro profissional. Vi que
poderia realizar um trabalho mais contundente e profundo, utilizando toda
essa informação, esse conhecimento e esse tipo de interesse.

a inauguração da cultura autóctone, da cultura verdadeiramente brasileira.
Além de artista, escritor e pensador, Mário de Andrade é propositor e o primeiro grande gestor cultural desse país. Trabalhando no Departamento de
Cultura da Prefeitura de São Paulo, ele cria esses parques infantis, aliando a
atividade cultural propriamente dita – biblioteca, teatro, enfim, uma ação cultural significativa – à questão física, esportiva, com piscina e com quadra. Isso
é o que fundamenta a nossa proposta no Sesc até hoje. Às vezes, estrangeiros
visitam as nossas unidades e se espantam um pouco, dizendo: “Vocês têm esporte aqui, além de atividade cultural?”. Na realidade, temos um interesse no
público que vai fazer uma ou outra coisa. E muita gente vai para as duas. Por
quê? Porque nós somos uma instituição voltada para o bem-estar social. Hoje,
é o que chamamos de qualidade de vida e educação permanente.

Como foi essa virada institucional do Sesc nos anos 70?
O Sesc sempre foi, desde sua origem, ligado ao bem-estar social. Entendia
essa questão de uma maneira abrangente e completa. É uma instituição criada no decorrer dos anos 40 do século passado, visando, sobretudo, atender a
categoria profissional dos trabalhadores da área do comércio e serviços. Esse
era o objetivo, da mesma forma que o do Sesi era atender os trabalhadores
da indústria. Em um programa de bem-estar social você tem uma amplitude
vasta de ações, desde questões ligadas à saúde e educação básica até lazer,
esporte e cultura. A partir de uma visão estratégica interessante que evoluiu
e se desenvolveu, o Sesc foi optando por um conceito abrangente. Isso tem a
ver um pouco com o que defendo hoje como política governamental para a
educação e para a cultura. A minha tese é mais ou menos a seguinte: se você
atacar completamente um plano de educação e cultura para população, você
capacita essa população a evoluir. E não apenas nessas áreas, como também
em saúde, transporte e habitação. Ou seja, a buscar suas soluções em todos os
demais campos, coisa que não acontece se você atender apenas aos aspectos
sociais. Por isso, defendo a cultura no sentido amplo, para além da arte e do
espetáculo. Citando diretamente uma questão básica do país hoje: o Bolsa
Família. É importantíssimo, mas a não terá a menor condição de atender a
necessidade da população no médio e longo prazo se não vier acompanhada
de um processo de educação e de cultura. A cultura tem a ver com a educação
permanente, que não é só a escolar, mas a educação do dia-a-dia.
Quando foi secretário de Cultura de São Paulo, o modernista Mário
de Andrade montou os parques infantis que juntavam teatro e piscina. Isso tem a ver com os equipamentos contemporâneos do Sesc,
criados nos anos 70 e 80. Isso combina?
Tem tudo a ver. O Mário de Andrade realmente foi um propositor fundamental. Eu o considero o grande patrono da cultura brasileira. Ele esteve
presente na Semana de 22, juntamente com Oswald de Andrade, Menotti Del
Picchia e uma série de figuras importantes. Foi um evento basilar que marcou

De onde vem e o que é essa ideia do animador cultural?
Como eu falei, entrei no Sesc em um quadro chamado orientador social.
Era uma figura que não existia no mercado. O recrutamento na época era
feito por um anunciozinho de jornal que dizia: “Pessoas com algum tipo de
experiência, que tenham uma formação razoável, boa comunicação e sejam
interessadas em assuntos do campo social e cultural”. Não se exigia nenhuma
qualificação específica. A seleção pela qual passei naquele período – e pela
qual passam até hoje todos os que entram no Sesc – é um processo de verificação do potencial, da capacidade de crescimento e de desenvolvimento
do indivíduo. Naquela época, o orientador social ia trabalhar no interior, lidando com atividades esportivas e culturais, mobilizando a população. Aquele profissional evoluiu para o animador cultural. É o indivíduo que estimula
a população e a sociedade a desenvolver o seu interesse no campo cultural.
Não é necessariamente um professor de literatura ou um professor de cinema. Não é um cara que vai lá ensinar, dar aula. É a pessoa que vai estimulá-lo
ao pensamento, à reflexão, ao debate, e assim por diante; essa é a ideia da
animação. Isso tem a ver com uma proposta dos anos 50 e 60 que revolucionou um pouco a ação cultural na França. Mais importante do que os eventos
ou a programação cultural propriamente dita é você oferecer uma proposta
permanente de reflexão, em torno daquilo que as pessoas têm à disposição.
Abro um parêntese importante aqui em relação a todo nosso país. Tivemos
um desempenho econômico extraordinário ultimamente ao crescer, desenvolver e melhorar a vida das pessoas, tanto nas classes C e D, quanto em outras categorias. As pessoas têm acesso ao que não tinham antes. No entanto, o
desenvolvimento econômico esvaziado do desenvolvimento cultural é escola

Danilo Miranda

Danilo Miranda

de fascismo. A frase não é minha, mas acho fundamental. E explico melhor. Se
você tem uma sociedade na qual as pessoas têm acesso em grande escala aos
bens materiais, mas sem uma proposta de reflexão sobre problemas sociais,
diferenças de classe e questões culturais e comportamentais, você forma uma
sociedade absolutamente rejeitadora da diferença. É uma sociedade que impede a entrada do forasteiro. E isso se observa em alguns lugares. A cultura é
fundamental para transformar a sociedade brasileira e a ajudá-la a evoluir,
não apenas do ponto de vista econômico, mas também educacional e culturalmente. Isso é indispensável. A história daquela moça [Geisy Arruda] que foi
hostilizada em uma universidade, por causa da roupa que estava vestindo,
é absolutamente sintomática para mim. E isso aconteceu em que lugar? Na
cidade “mais evoluída” e progressista do país.

se tornar um equipamento fantástico, maior que a unidade Pompéia, com
três teatros e uma piscina gigante. Temos mais quatro unidades sendo construídas em São Paulo: duas mais avançadas (Santo Amaro e Bom Retiro) e
duas que deverão se desenvolver (Avenida Paulista e 24 de Maio). Ainda temos
planos imediatos para a Grande São Paulo, em Osasco e Guarulhos, e para o
interior. Do ponto de vista conceitual, nós percebemos que a ampliação do
conhecimento e a educação permanente estão mais presentes no interesse da
população, sobretudo nos mais jovens. Ampliamos as nossas mídias, aumentando nossa presença na rede, na televisão, editando materiais sonoro, visual
e impresso, enfim, desenvolvendo um trabalho que possa atingir cada vez um
número maior de pessoas. Sabemos que nossa ação tem um caráter essencial
para a população. Nós não lidamos com o supérfluo, com a cereja do bolo, que
é o que se pensava da cultura antes. Ela tem importância política, econômica
e social.

Como pensar em cultura nos países em desenvolvimento? Quando uma
instituição enorme como o Sesc São Paulo vai fazer seu planejamento,
em que vocês pensam? O que é preciso mudar na cultura?
Essa é uma questão bastante ampla, porque traz elementos e considerações de ordem mundial, de ordem globalizada. Estive agora na cidade de Hong
Kong e percebi dois movimentos muito interessantes por lá. De um lado, uma
presença exacerbada de uma sociedade do consumo. Não quero fazer considerações tiradas apenas de observações de alguns dias, mas Hong Kong me dá
a impressão de ser um imenso shopping center, uma cidade regida pelo consumo. Hong Kong é uma China ainda ocidentalizada, aquela que está saindo
do controle europeu, inglês e passando para o controle chinês. Do outro lado,
percebo claramente um esforço descomunal para se ter uma presença forte
da cultura: novos museus, modernos, superavançados, com tecnologia de primeira linha. Para nós, pensar no Brasil significa projetar essa realidade – e São
Paulo é um pouco representativa disso. A cidade é cada vez mais um centro
onde questões ligadas a todo tipo de serviços estão presentes, seja no campo
da área financeira, da área comercial, mas também no campo da cultura ou
no campo da saúde. São Paulo avança muito na linha dessa prestação de serviços para o país inteiro, para América Latina e para o mundo. Nós do Sesc,
que estamos planejando o futuro da instituição, temos que pensar permanentemente no crescimento da cidade, do estado e do país. Na nossa visão estratégica, precisamos acompanhar essa expansão, por exemplo, colocando mais
equipamentos à disposição da população. Isso está acontecendo na cidade
de São Paulo: cinco novas unidades estão planejadas para os próximos três
ou quatro anos. Uma delas, o Sesc Belenzinho, passa por uma reforma para

Como é o planejamento para a construção de uma nova unidade?
Primeiramente, nós temos uma opção a ser assumida, que é a localização pura e simples. Depois têm as questões geográficas, de acesso, de
facilitação e de necessidade. Vou dar um exemplo. Até pouco tempo, nós
não tínhamos nenhuma grande unidade na zona leste de São Paulo. Havia
uma em Itaquera, que nós chamamos de unidade campestre, um equipamento mais direcionado para utilização de fim de semana, como temos
também na zona sul, em Interlagos. Não é um equipamento que participa
do dia-a-dia da vida urbana. Isso clamava por uma solução há algum tempo. Quando nós optamos por montar a unidade do Belenzinho, ocupamos
um espaço tão amplo e tão grande – é a antiga fábrica das Indústrias Santistas –, que nós resolvemos levar para lá a nossa sede. A administração do
Sesc está na zona leste. Então, a primeira questão ao se montar um novo
equipamento é essa, a necessidade. A segunda é: o que fazer nesse espaço? Aí vale a experiência acumulada. Como já temos uma série de equipamentos colocados à disposição, sabemos quais são aqueles que funcionam
melhor, os mais adequados, quais são os modelos. Hoje em dia, estamos
chegando em uma concepção de equipamentos mais flexíveis, nos quais
você não opta por uma ocupação permanente. Por exemplo, um espaço
para atividades cênicas, como haverá no Belenzinho. Além de um teatro
permanente normal, com palco italiano (palco e plateia), você vai ter um
espaço que poderá ser ocupado de maneira diversa. Poderá ser utilizado
para uma exposição, para uma atividade de música, de dança ou de teatro.
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Vamos evoluindo, avançando. Existem determinados tipos de equipamentos, que, no passado, nós não dávamos tanta atenção; hoje, damos mais.
Outro equipamento importante, por exemplo, são os nossos telecentros,
ou internet livre, que é a concepção que nós temos do trabalho ligado à
rede. Oferecemos em todas as nossas unidades um número de terminais
à população, sem custo nenhum e visando sobretudo facilitar a vida das
pessoas para que tenham acesso à rede e aprendam a utilizar melhor as
novas tecnologias. Trata-se de uma espécie de telecentro, mas com uma
programação e uma proposta, com uma ação de monitores permanentes.
Há uma evolução natural. Por exemplo, você pode planejar alguma coisa
agora e, no decorrer dos próximos anos, perceber que uma outra realidade
surgiu; então será preciso adaptar sua ação. Nosso projeto tem dinamismo,
o que às vezes cria muitos problemas para os arquitetos e construtores.
Para nós, a arquitetura não é apenas a criação de um lugar, é programa,
precisa ser propositora. A arquitetura tem que entrar como sócia, como
parceira da instituição na realização de um projeto. Ela tem que atuar de
uma forma que vá além da simples criação do espaço.

Qual é o modo do Sesc lidar com a cultura?
Noto que existe um entendimento público – até em administrações públicas no âmbito federal – de que a cultura é, sobretudo, vinculada ao mundo
das artes e dos espetáculos. Quando muito, está ligada também à memória
imaterial e ao patrimônio histórico, que devem ser preservados. São coisas
fundamentais para nossa realidade, mas é pouco. Cultura é muito mais.
Para mim, a grande questão a ser colocada na mesa, de fato, é a discussão
a respeito da centralidade da cultura. Alguém vai dizer: “Mas a saúde também é central, assim como a educação regular ou a justiça”. Tudo bem, mas
a cultura tem uma centralidade própria. Tudo que é desenvolvido pelo ser
humano, pela mente e pelo engenho humano, seja na criação artística, seja
na criação material pura e simples, é cultura. Este é o conceito antropológico fundamental. Não quero dizer que o ministro da Cultura deva ser o ministro mais forte e que ele tenha que decidir tudo. O que eu estou falando é
que o ministro da Cultura tem que estar presente na reflexão sobre todos os
demais temas que dizem respeito à população, inclusive – isso é quase uma
heresia – as questões de ordem econômica. Com toda sinceridade. Quando
você discute economia, você está mexendo em valores, está mexendo na
cabeça das pessoas. Por exemplo, o lidar com a questão inflacionária, criar
uma cultura antiinflacionária no país. Esse tema diz respeito a algo mais do
que cuida o ministro ou o Ministério da Fazenda. O pessoal da economia
tem a ver com o assunto, mas é preciso entender que a cultura também tem
a ver. Isso diz respeito a planos habitacionais, ao controle ambiental, à convivência humana; tem a ver com tudo. Claro, o mundo das artes talvez seja o
crème de la crème da cultura, o mais refinado, sofisticado e importante. Mas,
ao falar de formação, de educação permanente, não me refiro à educação
escolar – falo da educação que está antes, durante e depois da escola. Deve
haver um casamento de tal ordem entre o Ministério da Cultura, Ministério
da Educação e Ministério da Saúde de modo a centralizar e entender tudo
isso de maneira absolutamente orgânica e adequada, independentemente
de quem seja o gestor máximo. Não é simplesmente uma junção de pedacinhos de poder. É preciso uma gestão articulada. Imagino como Jack Lang,
o grande ministro da Cultura no tempo de François Mitterrand [1981-1995],
juntava tudo isso. De fato, ele era uma espécie de “primeiro-ministro da
Cultura”. Para dar um exemplo simples, se os setores da saúde, da educação
ou da justiça pretendiam fazer alguma mudança que mexesse em valores
culturais, o ministro da Cultura estava presente na mesa para decidir, juntamente com os ministros das outras pastas. A França desenvolveu, naque-

No Brasil, como deveria ser pensada a formação dos profissionais da
cultura, tanto do gestor quanto do técnico? Como é a formação de
pessoal dentro do Sesc?
Em relação à formação, que eu considero necessária, acho que há uma questão educacional geral, no Brasil, que resulta em uma desvinculação, uma separação, entre o que é oferecido e o que é exigido no mercado. Isso vale para a área
cultural e para muitas outras áreas, portanto, existe uma necessidade premente
de analisar todo campo educacional brasileiro, voltado às necessidades reais.
Tenho visto muita experiência interessante nesse campo, e em todos os níveis,
seja na administração, na gestão ou na produção, como também no nível operacional. Sobre nossa experiência, há muito tempo temos uma perspectiva da
formação do nosso pessoal. Existe um permanente processo de preparação e
desenvolvimento dos nossos quadros para que gestão, coordenação e criação
estejam sempre contempladas e desenvolvidas. Mais do que isso, pretendemos
oferecer dentro da nossa instituição, aqui em São Paulo, uma proposta de formação de gestores para aprender a lidar com essa realidade. Já iniciamos alguns
entendimentos com o próprio Ministério da Cultura. Estamos muito interessados em desenvolver também uma formação de interesse do próprio Sesc, aberto
à comunidade, para que possamos ter pessoas que desenvolvam o nosso modo
e a nossa maneira de lidar com a questão cultural.
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la época, um programa de bibliotecas, se eu não me engano, em presídios
e hospitais, locais de responsabilidade da saúde e da justiça. O ministro
da Cultura estava lá, decidindo junto. É um papel que vai além da questão
puramente do seu trabalho, no seu ministério.
Que novos desafios são colocados para as instituições culturais com
o surgimento da internet?
Hoje em dia, as mídias colocam à disposição de todo mundo, a qualquer momento, toda a informação adequada, necessária e importante. Até há um certo
exagero em algumas áreas, um excesso de bombardeamento em cima das pessoas. Isso acaba desvirtuando, desconcentrando ou impedindo que a pessoa
tenha um momento de reflexão mais profundo a respeito da realidade. Enfim,
essas áreas que lidam com as novas tecnologias têm um papel absolutamente
indispensável não apenas como detentoras dessa tecnologia, mas precisam ser
comprometidas com o conteúdo que as mídias transmitem. Muitas vezes temse a impressão de que não há compromisso nenhum com o conteúdo que passa
dentro delas. E esse comprometimento de conteúdo e forma de mídia deve ser
pautado pelo interesse público, por um caráter educativo, por uma visão de Estado. Creio que falta uma visão um pouco mais completa e mais ampla de tudo
isso. No Sesc, temos um parque tecnológico bastante avançado, não apenas por
capricho, ou porque queremos ser modernos, mas porque eleva a nossa possibilidade de atuar. Quando surgiram os sites, nós logo criamos o nosso, bem
precário, sem muita sofisticação. Hoje, temos um portal bastante avançado e
com perspectivas de evolução cada vez maiores. Claro que o hardware é importante, e evolui a cada dia, mas o que interessa é o software, o que você põe
lá dentro, o que você diz. Então, você tem que trabalhar como instituição. O
que preside isso é o interesse público, caráter educativo, a busca da excelência.
Essas são as linhas de trabalho: o respeito a todas as tendências, respeito ao ser
humano, a valorização do outro, a construção de uma sociedade solidária e a
difusão da cultura da paz. Para resumir, a construção de uma sociedade melhor.
O Sesc cumpre uma missão institucional importante, porque atua no país inteiro; e, em São Paulo, temos mais responsabilidades, pois é o estado que dispõe de
mais recursos, tecnologia e insumos.

Portanto, o nosso processo também não é linear, possui variações. Temos várias
maneiras de iniciar uma ação, desde uma proposta que vem de fora, até projetos
nascidos dentro do Sesc. Nesses dois extremos você encontra nuances. Dependendo do tipo de linguagem, existem mais ofertas de fora, que são recebidas e aceitas,
não realizadas ou aprovadas. No campo das artes cênicas, por exemplo, a maioria
das propostas vem de fora, de produtores variados. O Sesc aceita e realiza. Fazemos edital? Não. Edital faz quem dispõe de uma verba relativamente reduzida. As
unidades têm verba reduzida, mas o Sesc inteiro possui um volume de recursos
maior do que outras instituições. Não quero dizer que nós estamos nadando em
dinheiro, não se trata disso. Realizamos um projeto de caráter complementar. Explico: muitas empresas realizam projetos culturais paralelamente à sua atividade
essencial – seja ela bancária, fabricação de carro –, e utilizando recursos próprios
e benefícios de leis de incentivo. Não é o nosso caso. A ação cultural é a essência da
nossa instituição. Para simplificar, é como se fosse o nosso carro, o nosso banco,
a nossa operação financeira. Nós estamos cumprindo uma missão institucional,
educativa, pública, logo somos diferentes de outras instituições. Na hora de escolher o parceiro de um projeto, pegamos toda a oferta colocada à nossa disposição
e fazemos opções livremente, escolhendo esse ou aquele. Agora, grande parte de
nossas atividades nos campos da música e das artes visuais surgem de propostas
internas que são colocadas em discussão internamente e, depois, realizadas. Acho
importante dizer uma coisa em relação ao nosso processo administrativo, que
vale um pouco para a administração em geral. Antigamente se falava que gerenciar era administrar conflitos. Nessa expressão tem uma verdade que permanece
até hoje. Você está lidando com tensões permanentemente. Ao fazer uma opção,
diante de qualquer fato, você está diante de um conflito, no sentido de ter duas ou
mais opções possíveis, e de ser obrigado a escolher uma. Isso está muito presente
em uma instituição como a nossa: entre o que vem de fora e o que vem de dentro,
o que é antigo, o que é novo, o que é centralizado e o que é descentralizado. Enfim,
um permanente processo de decisão baseado em insumos conflitantes, no qual é
preciso optar por um. Se você mais acerta do que erra, provavelmente a instituição acaba ganhando uma projeção, um resultado positivo. Se acontece o contrário, alguma coisa vai acontecer ali na frente. O segredo é saber trabalhar com essas
tensões permanentemente, porque acredito que a tensão gera energia.

Como é o cotidiano da atuação do Sesc São Paulo na área cultural? Existe uma gerência central? Como funciona a programação das unidades?
A cultura nunca funciona de maneira linear. É uma área que tem como característica ser flexível, fluida e com as mais variadas opiniões e manifestações.

Caso você fosse uma pessoa que estivesse iniciando a carreira e quisesse ser animador cultural, que tipo de formação buscaria?
Em primeiro lugar, buscaria a maior quantidade de informação sobre o
que está acontecendo à minha volta, em todos os níveis. Hoje eu não me
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considero mais uma pessoa tão atualizada, porque, de quando comecei para
cá, o nível de exigência se tornou praticamente incontrolável. Agora, para
se ter um conhecimento efetivo do que está acontecendo à sua volta, você
precisa ter mil antenas à disposição. Antigamente, arte visual era quadro na
parede; hoje em dia, se falar isso, rirão na sua cara. Talvez o grande segredo
hoje seja “googlar” certo, ou seja, saber onde buscar a informação correta. O
que sugiro é, sobretudo, ter a mente aberta e considerar a cultura como algo
a problematizar, e não a resolver. O Edgar Morin fala sobre isso com muita
clareza: a cultura que não problematiza não é cultura. Esse problematizar
ao qual me refiro é provocar reflexão muito mais do que trazer o assunto resolvido, achar que as soluções e as respostas definitivas estão à disposição.
Não existe mais resposta definitiva praticamente para nada.

e das que mais provoca. Chega lá e o texto diz: “Meu amigo, você é um fraco,
você não entende nada, você não é capaz de entender o que está a sua volta.
Abre o olho. Veja o que está acontecendo de fato”. Isso faz o indivíduo se sentir
estimulado a pensar e a discutir a realidade. Esses eventos – Copa do Mundo,
Olimpíadas e outros –, que vamos viver no futuro na cidade do Rio de Janeiro
e no Brasil todo, são estímulos importantes, mas não podemos reduzir a cultura a isso. Todo reducionismo, para mim, é muito perigoso. Alguém que diz,
por exemplo,,“temos um projeto cultural significativo, porque nós estamos lidando com teatro na favela”. Bárbaro! Mas isso não é resolver o problema do
Brasil; apenas traz a possibilidade de ampliar uma informação, que é importante, mas não é tudo. A discussão tem que ser colocada na mesa de maneira
intensa, e a política cultural deve ser assumida como uma política realmente
de Estado. Ela não tem que ser do Ministério da Cultura, mas de todos os ministros, e, sobretudo, assumida pela Presidência da República.

Existe salvação pela cultura?
Claro. Aliás, só existe salvação pela cultura. Sem nenhuma conotação religiosa ou política – que eu abomino –, somente a cultura salva de fato. Eu
estou falando de informação, de conhecimento, de valorização da inteligência
como a capacidade fundamental do ser humano. O que nos diferencia dos
demais seres vivos? É a nossa capacidade de refletir, de ter cultura, no sentido
mais amplo possível do termo. Não apenas no sentido de informação, mas no
de elaborar, criar, desenvolver, refletir, avançar, entender e conhecer melhor o
que está à sua volta. O que falta hoje no mundo político, econômico, social e
religioso é cultura, isto é, o entendimento do seu entorno. Essa visão mais ampla e completa é o que falta aos nossos dirigentes, políticos e líderes. Cultura
não é informação, é articulação da informação de um modo inteligente.
Você não tem receio que em um país que receberá a Copa do Mundo e as
Olimpíadas essas questões possam ficar restritas à instrumentalização da
cultura? Dentro da noção de que a cultura salva “os meninos do projeto tal”?
Busca-se muito essa instrumentalização da cultura, às vezes vinculada ao
desenvolvimento social, dizendo assim: “Eu tenho um projeto cultural que
torna as pessoas incluídas”. Tem muita instrumentalização inadequada. A
cultura é indispensável, independente da condição social. A cultura é indispensável para todo mundo. Tem gente que acha que cultura é bom só para
pobre – e vai fazer projeto social. Também é importante para rico – é preciso
abrir a cabeça desse povo para que entenda melhor a realidade à sua volta.
Quando falo cultura, não me refiro somente a arte e a espetáculo. Das manifestações artísticas, teatro é uma das que propõe a maior dose de reflexão

Versão multimídia: www.producaocultural.org.br
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“O desenvolvimento
do Brasil, como a
gente tem comprovado
nos últimos 23 anos,
é um cenário bem
gilbertiano.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 29 de junho de 2010, em São Paulo.

Alguns intelectuais fizeram as interpretações clássicas da formação da
cultura brasileira. Um deles é Gilberto Freyre, autor de Casa Grande & Senzala,
Sobrados e Mucambos e tantos outros textos de referência à brasilidade. No fim
da vida do sociólogo pernambucano, ele mesmo incentivou a criação de uma
fundação para gerir seu acervo. “É uma grande virtude para a fundação ter
uma coletânea de livros do porte dos que ele usou para interpretar o Brasil.
Temos 42 mil volumes”, conta Gilberto Freyre Neto.
O acervo da Fundação Gilberto Freyre ganha elogios dos pesquisadores e
estudiosos da cultura brasileira por reunir e cuidar dessas bases de dados. O
material vai sendo digitalizado na medida das demandas. Seu neto conta que
hoje “são muitos os exemplos de pesquisadores que hoje vão a Gilberto Freyre
para analisar cenários que estão acontecendo globalmente e usam documentos que foram pesquisados nos anos 30, 40 e 50. Curiosamente, estão no Brasil
e servem de referência para o mundo”.
Para Gilberto Freyre Neto, é importante deixar bem claro que o papel da
fundação passa longe de ser apenas um memorial, mas também não se propõe a “atualizar” a obra do avô. “Nenhum de nós pode responder por Gilberto
Freyre.” A fundação, de acordo com ele, “não é uma instituição que o endeusa
ou que o protege”. O objetivo é manter uma postura de “neutralidade” diante das críticas ou dos elogios contemporâneos. A ideia é preservar o acervo
pessoal e intelectual. “Casa Grande reflete a civilização brasileira, mas tem um
valor do ponto de vista histórico, reflete o cenário que passou.”
Você preside uma entidade que faz a gestão de um dos mais importantes
acervos intelectuais do Brasil. Como funciona a Fundação Gilberto Freyre?
É um legado, uma instituição que foi criada pela família do Gilberto Freyre
e por ele mesmo, que fez uma das mais importantes interpretações do Brasil.
Ele tinha uma grande preocupação na vida que era o seu patrimônio material, e o material que estava ficando para os brasileiros. O Gilberto tinha uma
visão muito positiva do país. Como a gente tem comprovado nos últimos 23
anos, o Brasil tem se desenvolvido, crescido dentro de um cenário que é bem
gilbertiano. E a fundação foi criada nesse sentido, de preservar o legado e promover estudos e pesquisas relacionadas ao que é ser brasileiro e o que o Brasil
pode ofertar ao mundo a partir de sua visão que, a nosso ver, já nasce dentro
de um conceito de globalização, bem moderno, porque somos parte de uma
influência de três grandes raças. E nascemos dentro de uma condição de comércio, vamos dizer assim, que estava dentro dos primórdios do que hoje é a
dita globalização, a interface direta com diversas partes do mundo. A funda-

Gilberto Freyre Neto

Gilberto Freyre Neto

ção foi feita dentro do princípio de criar novas interpretações, novas análises
relacionadas ao patrimônio de Gilberto, que ainda era extremamente carente
de análises mais profundas, porque Gilberto era um grande produtor de muito material que ainda precisava ser analisado por novas gerações, novos pesquisadores, novas cabeças pensantes em relação a cenários futuros que ele
não detinha, que ele não tinha condição de gerar. Graças a Deus, a casa tem se
comportado – com muita dificuldade, é verdade – dentro de uma perspectiva
muito positiva de possibilidades. São muitos os exemplos de pesquisadores
que hoje vão a Gilberto Freyre para analisar cenários que estão acontecendo
globalmente, que usam documentos que foram gerados por Gilberto e que
fizeram parte de sua pesquisa nos anos 30, 40 e 50, e que, curiosamente, estão
centralizados no Brasil e servem de referência hoje para o mundo.

pectiva de miscigenação cultural – que foi, de certa forma, um pouco o que
passamos durante a criação do Brasil, durante a origem do povo brasileiro. E
estas referências estão sendo feitas a partir de uma visão gilbertiana. As pessoas estão indo na fundação coletar parte desse acervo e identificar as origens
do pensamento do Gilberto Freyre lá. Tivemos nos últimos cinco anos dois
grandes livros publicados pelo casal Burke, da Universidade de Cambridge:
a Maria Lúcia Pallares-Burke, de São Paulo, que é casada com o Peter Burke,
historiador inglês dos mais renomados. Os dois livros [Repensando os Trópicos:

Uma coisa importante sobre isso é a questão da disponibilização, abertura e preservação da obra de Gilberto Freyre. Como lidar de forma
responsável com a abertura e, ao mesmo tempo, a curadoria da obra
do seu avô?
A chave para esta perspectiva de fazer com que a obra seja lida, interpretada e analisada é dar liberdade a quem pesquisa e a quem gera. A fundação não
é uma instituição que endeusa ou protege o Gilberto Freyre. É uma instituição
cujo principal objetivo é preservar o seu acervo pessoal e intelectual – ou seja,
toda pesquisa que foi feita por ele para gerar esses acervos com fotografias,
correspondências, artigos e periódicos antigos de diversas partes do mundo.
Procuramos manter uma neutralidade em relação às críticas – positivas ou
não – à obra de Gilberto. Essa é a primeira coisa. A segunda é tentar ofertar ao
pesquisador o máximo do que está disponível no acervo. Fizemos questão de
que este acervo permanecesse em Pernambuco. É um acervo que podia estar
muito melhor acondicionado e sendo utilizado por pesquisadores se estivesse
com universidades estrangeiras, ou em centros de pesquisa, que dessem uma
melhor condição de divulgação. Mas usamos alguns princípios que são bem
gilbertianos. Gilberto é filho, fixou-se e jamais saiu de Pernambuco. Era uma
questão de honra permanecer lá. O pesquisador que vai à fundação hoje terá
acesso a praticamente 85% do acervo que Gilberto Freyre utilizou em vida. É
muito curioso porque a gente recebe algumas visitas de estrangeiros que estão estudando Gilberto Freyre sob uma perspectiva de utilizar as ferramentas
que ele utilizou nos anos 30, 40, 50 para interpretar o Brasil.
E muitos desses pesquisadores estão utilizando hoje algumas dessas referências para fazer interpretações que dizem respeito à Europa sob uma pers-

um Retrato Intelectual de Gilberto Freyre, publicado pela editora Unesp em 2009; e Gilberto Freyre: um Vitoriano dos Trópicos, publicado pela editora Unesp em 2005] ten-

tam interpretar curiosamente o método de Gilberto Freyre, e boa parte desta
pesquisa foi realizada na fundação. Peter Burke diz que a grande maioria dos
livros que Gilberto Freyre pesquisou estão centralizados na fundação de uma
forma que ele não encontra em nenhuma universidade europeia. É uma grande virtude para a fundação ter uma coletânea de livros do porte dos que Gilberto Freyre usou para interpretar o Brasil, unificados no mesmo espaço. Nós
temos 42 mil volumes na fundação.
E, além disso, vocês estão trabalhando agora com a digitalização
de muitos textos.
Exatamente. Como esta ferramenta entra na nossa vida? A Fundação Gilberto Freyre entrou na internet em 1996. Foi uma das primeiras instituições
a entrar. Acredito que estar na internet é uma ferramenta de divulgação. É
claro que eu preciso de muito recurso para isso porque parte do meu acervo
está no modelo analógico, vamos dizer assim. Não tenho como transformar a
Biblioteca Gilberto Freyre em uma biblioteca digital, são 42 mil volumes, há
livros do século 18 até alguns mais modernos, do ano 2000 para cá. Boa parte
desse acervo está em condições de ser manipulado com algumas ressalvas,
mas eu tenho uma variância muito grande de tipologias, e a internet dá uma
facilidade gigantesca de transformar estas variantes em uma estrutura que
caiba na tela do computador. E esse pesquisador que está distante vai uma vez
à fundação. Ele analisa todos os aspectos inerentes à sua pesquisa, em relação
ao nosso acervo, identifica o que quer e a fundação faz a digitalização desse
acervo e disponibiliza toda essa variante na internet. Ele passa a ter à distancia essa relação com a nossa base de indexação. A partir desse momento, ele
começa a criar demandas específicas e a gente passa a alimentar estas bases.
É a forma que a gente tem de equalizar a ausência de um espaço específico
para o pesquisador com a funcionalidade que a internet nos dá, uma maneira
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de diminuir essa distância entre os centros de pesquisas que estudam muito
fortemente Gilberto Freyre e o acervo da fundação.

próprios professores, vai à Nova Iorque continuar suas pesquisas, tentar um
mestrado na Universidade de Columbia. Talvez Nova Iorque tenha sido o grande espaço de pensamento e de formação do caráter de Gilberto Freyre, nós estamos falando de uma Nova Iorque do fim da 1ª Guerra Mundial. Temos uma fuga
de bons pensadores europeus, vindo se refugiar nos Estados Unidos. Nova York
se tornou o espaço de pensamento e de criação dos pensadores. Era uma cidade
cosmopolita já há muito tempo e a Universidade de Columbia sempre foi uma
das mais importantes. Nas ciências sociais, tinham grandes pensadores, e ele pegou talvez a nata dos professores europeus e americanos – grandes economistas e
cientistas sociais. Chegou a ser aluno de Franz Boas, que é curiosamente um físico
que vai desenvolver sua base de pensamento dentro de uma “antropologia física”,
que trabalha quesitos relacionados à estrutura corpórea, tamanho da cabeça, distância entre os olhos, coisas desse tipo – depois estudados na Europa dentro das
teorias do embranquecimento de raça. Estas teorias estavam meio que em discussão na Universidade de Columbia, e esta relação de Gilberto com Franz Boas,
e com outros pesquisadores, passa a ser a chave de criação do que dez anos depois
foi Casa Grande & Senzala. A partir do momento que ele se forma em Columbia, e
que tem a sua tese Vida Social no Brasil no Século 19 publicada, ele é impelido não a
fazer o doutorado, mas a fazer suas pesquisas, com a liberdade de ousar, de criar.
E o Brasil passou a ser ponto focal das análises de Gilberto Freyre.

O Gilberto Freyre criou o que chamou de Seminário de Tropicologia,
com um método de confronto de experiências intelectuais. Descreva-o.
A formação de Gilberto é americana. Vamos lá para trás, em 1906, no Recife,
mais especificamente no Colégio Americano Batista. Gilberto tinha então seis
anos de idade, era tido pela família – isso são palavras dele – como um retardado mental. Ele tinha problema com o modelo de aprendizado da época, aquele
método tutorial. Havia o tutor que ensinava os filhos de determinadas pessoas
a ler, a escrever e a fazer as quatro operações. Isso até você chegar em um patamar de conhecimento que te levaria para a escola. E Gilberto tinha essa deficiência, era arredio, queria brincar, pintar, mas não queria estudar, se desenvolver dentro dos métodos que estavam sendo aplicados. E o pai, o doutor Alfredo
Freyre, que era juiz de direito da cidade, foi responsável pela formalização do
Colégio Americano Batista no Recife, por ser maçom. Ele tinha uma interface
muito grande com a nova estrutura educacional que estava vindo para o Brasil
e que trouxe ingleses, franceses, americanos, uma série de professores para ensinar no Recife. O professor Alfredo procurou o professor de literatura inglesa
E. O. Willians e falou: “Gilberto tem uma deficiência e queria que você me ajudasse”. Mr. Willians identificou de imediato quais seriam as necessidades de
Gilberto, viu que Gilberto pintava bastante, e começou a escrever, em inglês,
nas pinturas de Gilberto os nomes das coisinhas que estavam sendo identificadas. Aquilo começou a aguçá-lo a tentar identificar o que estava sendo escrito.
Ele foi alfabetizado em língua inglesa primeiramente. Começou a escrever e a
falar em inglês antes de escrever e falar em português. Esse foi o grande estalo
na vida educacional dele. Foi para o Colégio Americano Batista com 15 anos de
idade e ganhou uma bolsa de estudos na Universidade do Texas. No Americano
Batista, ele já tinha sido o melhor aluno do colégio, deu palestras fora, teve um
elo com a Academia Pernambucana de Letras, era um ávido produtor de conteúdo. Foi para o Texas aos 15 anos de idade, se forma de imediato, se gradua.
Na Universidade do Texas, ele é influenciado pelas discussões sobre preconceitos que fortaleciam a questão da pureza racial. Tem uma passagem na vida
dele, registrada nos seus diários, sobre um negro que é queimado vivo. Gilberto
foi questionar as pessoas e recebeu respostas vazias: “Não se preocupe, isso é
uma besteira, foi só um negro que morreu”. E aquilo ali mexe com Gilberto. Ele
passa a tentar interpretar as relações do sul escravocrata dos Estados Unidos
com a colonização que estava sendo desenvolvida no Brasil. Por orientação dos

Darcy Ribeiro dizia que Gilberto Freyre era um severo crítico das convenções acadêmicas de doutorado, porque falava que prendiam o pesquisador
a obrigações externas à pesquisa. O Darcy lembrava de Gilberto como uma
figura com um caminho claro e interessante de liberdade e de pesquisa.
Exatamente. E de não se ater às estruturas formais que o doutoramento necessitava para ser aprovado. Desenvolver um método que fosse determinante
para que uma estrutura de análise pudesse ser aplicada de forma universal, por
exemplo, a uma tese. Ele saiu de Columbia e foi até a Europa. É nessa passagem
europeia que ele fez um périplo muito grande. Ele não se ateve às universidades
em si, mas a professores, ele não se matriculou, mas ele passou a ser aluno visitante, com referências geradas a partir de professores que ele tinha em Nova
Iorque. Columbia foi o grande espaço de pensamento que, de certa forma, deu
embasamento para Gilberto percorrer a Europa com a facilidade necessária de
passar meses em Oxford e em Paris, lidando com professores e não com universidades, acessando bases de informações e conhecimentos. Quando ele retornou,
em 1923, veio com uma base de conhecimento, uma rede gerada e um acervo intelectual muito grande. Esse acervo intelectual vai sendo transformado no que
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veio a ser Casa Grande & Senzala. Esse processo de criação do homem Gilberto
Freyre é que é muito importante para você analisar como a obra nasce.

Como vocês trabalham com a polêmica da obra de Gilberto Freyre?
Dentro da fundação, como vocês analisam isso dentro de uma perspectiva histórica?
Como eu já citei, a casa se mantém muito neutra em relação a isso, a gente não entra muito na polêmica, não. Na verdade, a polêmica faz parte da vida
de Gilberto, que era um homem polêmico, ele escrevia o que achava que tinha
que escrever. E se ele não está mais aqui para se defender, a fundação também
não está aqui para defendê-lo. Desde que a Fundação Gilberto Freyre foi criada,
não foi concebido nenhum tipo de manifestação a qualquer crítica, positiva ou
negativa. O que a gente induz é que os pesquisadores tenham uma opinião em
relação à obra de Gilberto Freyre, que se identifiquem e assinem as suas opiniões. Algumas pessoas tentaram fazer com que a fundação se pronunciasse em
relação a cotas raciais nas universidades. Perguntaram qual seria a opinião de
Gilberto Freyre. A fundação não tem esse posicionamento, talvez ele pudesse ter
dado, mas a fundação não vai dar porque nenhum de nós pode assinar por ele.

E o Seminário de Tropicologia nasceu com essa influência toda.
O Seminário de Tropicologia vem da Universidade de Columbia, mas não
mais nos anos 20. O sociólogo Frank Tannenbaum criou em Columbia um
centro de estudos latinoamericanos sob uma perspectiva multiculturalista
para pesquisar povos que não estavam dentro das áreas específicas. Gilberto participa muito destas discussões em Columbia, sentado à mesa com atores, atrizes, diretores de cinema, políticos, engenheiros, físicos, pessoas das
mais diversas áreas de conhecimento e com referências nas suas áreas, que
passavam a entrevistar e a discutir. Era uma base de conhecimento que precisava ser socializada. Estas ferramentas foram criadas por Tannenbaum, e
Gilberto verifica o modelo, analisa isso e se interessa pelas formas como são
criadas essas discussões. Vou imaginar um caso fictício para ilustrar isso:
um físico fala de física nuclear e conversa com um teatrólogo, que não entende absolutamente nada, mas quer saber do assunto, dentro do universo dele. A discussão acontece a ponto de que todos possam compreender
e partilhar bases de conhecimentos. Então, Gilberto achou que o modelo
Tannenbaum muito grande e aplicou no Recife durante mais de 40 anos.
Não era um seminário aberto à discussão pública, era uma ferramenta extremamente controlada. Gilberto ajustou o modelo e organizou o Seminário
de Tropicologia. Havia palestrantes, debatedores e ele mediava o processo.
Uns 12 seminaristas faziam suas palestras e, depois, faziam discussões cruzadas em relação ao tema, dentro da base de conhecimento de cada um. E
isso gerou, depois de mais de 40 anos, um acervo riquíssimo de conteúdo
sobre o Brasil.
Só teve um volume publicado, do seminário de 1967, não é?
Não, tem mais. Os Seminários de Tropicologia funcionaram por muito tempo na Fundação Joaquim Nabuco, e existem as revistas do seminário, que são
acervos. Acho que o material foi editado praticamente até o falecimento de
Gilberto. Mas em um círculo muito pequeno de consumo, porque a tiragem é
curta. Mas é um material de belíssima coletânea de conhecimentos que marca
períodos do Brasil muito interessantes. Há discussões fantásticas, por exemplo, mediadas por Gilberto Freyre, entre general do Exército e representante
de Ligas Camponesas. Gilberto conseguia se posicionar no meio, coordenar e
controlar de uma forma mágica. É um material incrível.

Até porque ele era muito paradoxal, ninguém saberia para que lado
ele iria.
Exatamente. A fundação se mantém neutra. Muitas vezes os pesquisadores
chegam a conclusões sobre Gilberto que são diametralmente opostas e perguntam quem vai desempatar isso. “Não olhem para a gente”, digo. A casa não
vai entrar nessa discussão.
Vocês acabam sendo gestores de um patrimônio intelectual no qual têm
que operar sempre ativando um pensamento. Isso existe pouco no Brasil.
Pouquíssimo.
Existe alguma restrição que vocês fazem em relação ao uso da obra do
Gilberto Freyre, algum limite?
Não. Até onde me lembro, nunca houve um pronunciamento no sentido de
limitar nada. A obra deve ser interpretada de forma livre desde que você assine embaixo. Outra coisa é que, muitas vezes, os direitos autorais são nossos,
outras vezes são de terceiros. Temos, por exemplo, um acervo de correspondências e existe uma relação que é dupla, de quem manda a correspondência
e de quem a recebe. Aquela correspondência contém uma série de informações que não dizem respeito necessariamente a Gilberto Freyre, mas ao terceiro que está sendo retratado. São mais de 15 mil correspondências e mais
de 600 remetentes, que são importantíssimos para o Brasil. As nossas relações
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são muito mais do ponto de vista do acervo em si do que da opinião que você
terá a partir do acervo. A família de Gilberto Freyre cria uma perspectiva que
é de gerenciar o patrimônio intelectual, mas muitas vezes o interesse do autor
Gilberto Freyre passa por uma relação entre pai e filho, ou entre pai e filha,
que é a Sonia Maria Freyre Pimentel – atual presidente e gestora da fundação.
Eu sou um braço executivo, mas a Sônia é a presidente. Existe um conselhoexecutivo que diz como o patrimônio pode ser utilizado, mas essa relação entre pai e filha, às vezes, é preservada – porque existe uma proximidade afetiva
maior do que com a terceira geração, a geração dos netos. Da minha parte,
por exemplo, não há tanta afetividade, tanta tentativa de proteção ao Gilberto, quanto da parte dos filhos de Gilberto, como Fernando, que é o meu falecido pai, e Sonia. Nós temos correspondências de Gilberto para Madalena
Freyre, correspondências de amor, que Fernando dizia que, enquanto vivo,
não ia publicar. A Fundação Gilberto Freyre é certamente proprietária desse
acervo do ponto de vista legal, mas respeitou a condição do filho.

que não necessariamente faziam parte do livro original, mas que tentam
pontuar um momento histórico, que passam a gerar para aquele livro um
determinado espaço de temporalidade.

Como é trabalhar com projetos ligados à memória, com o legado e
a dimensão de um intelectual? Porque há uma ligação forte entre
passado e presente, não é?
Trabalhar a obra é sempre trabalhar o homem. Não há como trabalhar
a obra sem Gilberto Freyre estar dentro desse cenário, e talvez seja o
grande problema de alguns críticos em relação à obra de Gilberto. Muitas vezes a crítica é feita à obra sem conhecer o homem ou sem conhecer a profundidade que levou o homem a escrever determinado texto ou
livro. Gilberto viveu muito, teve muitos críticos. Muitas vezes o ciclo de
criticas é feito sem você analisar as críticas anteriores; então, entra-se
em uma certa repetição e isso é muito ruim para uma obra. A gente induz a uma nova interpretação, a uma nova leitura. Casa Grande & Senzala
reflete a civilização brasileira, mas ele tem um valor do ponto de vista
histórico ou sócio-antropológico. A gente quer que este valor seja transferido para hoje, mas, como ele foi publicado há 70 anos, pode ter alguma passagem que não represente necessariamente o cenário que a gente
vive hoje, mas reflete aquele cenário que passou. Não é fazer com que
as pessoas tenham essa miopia de pegar um livro na livraria, de lerem
e de criarem uma interpretação simplesmente com aquela peça gráfica.
A gente tem feito junto com a editora Global, que é responsável pela linha editorial da Fundação Gilberto Freyre, um trabalho de atualização,
em que a gente coloca novos índices, mas também cadernos de imagens

Como foi o fim da vida de Gilberto Freyre e em que momento houve a
manifestação de ter a obra preservada?
Quando ele faleceu, eu tinha quase 14 anos. Ele faleceu no dia 18 de julho,
aniversário de Madalena, a esposa, e a Fundação Gilberto Freyre foi formalizada um pouco antes, em abril. Ele já tinha tido um AVC e não falava mais.
Ele foi surpreendido pela família e pelos amigos quando a casa foi invadida
por uma série de pessoas, com um tabelião, para assinar documentos. Ele
não sabia o que estava acontecendo e essa surpresa foi muito positiva porque, de repente, ele viu a consolidação de um acervo. Dos 85 aos 87 anos
de idade, quando faleceu, ele teve um ciclo de vida muito complicado do
ponto de vista da saúde. Ciclos muito longos em hospitais, infecções urinárias, alguns problemas cardíacos, o corpo humano já dava sinais de que
não ia durar muito. Ele estava muito preocupado, se sentia no final de vida,
mas tinha a consciência de ter um acervo muito importante: “O que vai ser
depois que eu me for?”. Ele externou isso e a família abriu mão de qualquer
tipo de herança. Tudo vai virar Fundação Gilberto Freyre, tudo vira acervo
da fundação. E o que é? A casa de meados do século 18, onde funciona hoje
a Casa-Museu Magdalena Gilberto Freyre, da forma como ele viveu – nada
foi alterado. Ele habitou ali de 1940 a 1987. Comprou a casa caindo aos pedaços, uma casa belíssima, estilo barroco português, cercado de verde. É
um espaço de um hectare, resquício de Mata Atlântica. Além dos mais de 42
mil volumes, 15 mil correspondências, 10 mil fotografias, filmes em super-8,
negativos das viagens dele à África.
Que recurso financeiro a casa gera?
Os direitos autorais das obras de Gilberto Freyre ainda são a grande fonte
de recursos. Isso já representou mais, contudo temos conseguido diminuir
por meio do aumento da base de captação de recursos. No início, representavam quase 80%. Hoje, representam algo entre 30% e 40%. Hoje, a casa entra
em um circuito de captação de recursos que está relacionado a atividades
que são gilbertianas, mas que não está relacionado a “intramuros” – ou seja,
não é um gerenciamento sobre os próprios acervos –, mas a transferência
da base de conhecimento que existe para estruturas fora da casa. Na gastronomia isso é muito claro. A gente começa a pontuar o alimento não apenas
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como aquilo que é produzido para saciar uma necessidade, mas como uma
ferramenta de congraçamento. Entender as origens daquele hábito de consumo, da produção daquele alimento, de como aquele prato foi forjado a
partir de influências das mais diversas, de onde veio aquele tempero. A gente começa a trabalhar com imaginários. Existem algumas coisas do folclore
pernambucano que a gente consegue trasladar a partir da obra de Gilberto
Freyre para outras cidades brasileiras.

Gilberto escreve em 1936 um livro chamado Açúcar, que seria o primeiro
tratado brasileiro do ponto de vista sócio-antropológico do doce no Brasil.
É a primeira vez que alguém coloca o açúcar, os bolos, os sorvetes como
elementos de análise do ponto de vista cultural. Saberes e sabores que se
cruzam, que vêm dos oceanos todos e que no Brasil se inter-relacionam e se
transformam em uma culinária absolutamente brasileira. São adaptadas a
partir da ausência de ingredientes que tinham lá fora e que passaram a receber novos ingredientes aqui, novas formas de fazer. Esse patrimônio passa a
ser muito característico nosso. No decorrer da nossa civilização, outros povos vão trazendo e vão chegando, geram novos pratos, novos produtos, que
passam a ser elementos muito fortes de identidade. A gastronomia é uma
das frentes que o turismo brasileiro coloca como ponto focal de investimento. Diferentemente de países europeus, salvo talvez os latinos que tenham
características semelhantes do ponto de vista da gastronomia, o Brasil tem
uma influência magistral da culinária indígena pura, misturada com outros
ingredientes que vêm ou da Europa Ibérica ou das Índias, ou da própria microrregião de consumo, que passa a ter características atrativas ao paladar
do estrangeiro que chega ao Brasil. Não estou falando só da feijoada ou da
tapioca ou da canjica, mas de uma gama de produtos da nossa gastronomia
que mexem com o paladar das pessoas. Gilberto cria um mapa da culinária
brasileira – um grande sonho. A culinária é muito importante para as referências que a gente tem do ponto de vista do patrimônio imaterial.

A questão do patrimônio material, de como você pode preservá-lo,
mas que também interessa povoá-lo. Fale um pouco mais disso.
Eu nasci em uma casa que é tombada pelo patrimônio histórico federal, a Fundação Gilberto Freyre fica dentro de uma casa com quase 300
anos de vida. Sabemos o custo de estarmos localizados dentro de uma
área de Mata Atlântica, a noroeste de Recife e com umidade elevada, e
ter um acervo gigantesco. A gente usa parte dos recursos na gestão do
patrimônio, não só nosso, mas de patrimônios de terceiros. O equilíbrio
financeiro para fazer com que esta casa funcione é fundamental. A gente
está usando parte dessa discussão para trabalharmos com as parcerias
adequadas dentro das estruturas de patrimônio histórico dentro do estado de Pernambuco. Recife e Olinda são cidades das mais antigas do Brasil,
com mais de 450 anos, e que têm estrutura de patrimônios históricos de
períodos muito próximos a isso. Muitas vezes, os institutos estadual ou
federal de patrimônio histórico injetam muito recurso para proteger ou
restaurar este acervo, e não conseguem ver o ciclo econômico desse bem
cultural tombado girar economicamente. A fundação entra e tenta identificar qual é a ferramenta que possa ser ajustada ali para que a visitação
pública ou turística possa fazer com que, economicamente, tenha um ciclo econômico virtuoso, que diminua o impacto da ingestão de recurso
público e privado para restaurar esse bem privado. Muitas vezes, esse circuito e o turismo são ferramentas para isso, que a gente coloca e tenta de
certa forma abrir uma nova frente de turismo para Pernambuco por meio
do patrimônio histórico constituído, do ponto de vista material. Isso por
meio da diminuição do custo da restauração e do ponto de vista imaterial,
atrelando a visitação do turismo a toda uma gama de serviços. Para que o
turista que paga para ver coisa boa não tenha simplesmente sol e praia em
uma cidade como Recife, que tem mais de 450 anos de idade.
E sobre gastronomia, esse patrimônio imaterial?

Para fechar: o que é ser neto? O que é estar sempre tendo que olhar
para trás e pensando para frente?
Ser neto e herdeiro de Gilberto talvez tenha a mesma dureza. Sempre cresci em uma perspectiva de não poder errar. Quando eu era aluno, tirei uma
nota baixa em uma prova de matemática. Fui crucificado: “Logo você, neto
do Gilberto Freyre”. Para mim, aquilo foi um peso muito grande. Eu não sabia
quem era esse Gilberto Freyre que deveria ter tirado dez na prova, mas esta
perspectiva me foi imposta. Estava na quarta série, devia ter dez anos e cheguei em casa e levei outro carão da minha mãe, que sempre foi muito rígida.
Fiquei de castigo e comecei a ficar com raiva de Gilberto. Não sabia nem o que
ele era, mas sabia que era para tirar dez naquela prova e eu tirei sei lá quanto.
Todo sábado a gente almoçava na casa dele, éramos vizinhos. Uma vez cheguei mais cedo, bati na porta, ele estava na biblioteca escrevendo. Entrei e
já fui com a prova: “Tirei quatro na prova e a professora disse que o senhor e
eu tínhamos que tirar dez”. Ele pegou a prova, se aproximou e disse: “Você é
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“Toda hora querem que
o seu artista vá para uma
ilha, ou um castelo, ou
um spa, ou não sei onde.
É uma loucura.”

Conhecer os meandros que levam um disco a ser festejado na Veja, ou um
filme a merecer aplausos do bonequinho de O Globo, faz parte da rotina de
Gilda Mattoso. Há 30 anos trabalhando com assessoria de imprensa no meio
artístico, especialmente o carioca, Gilda conhece os dois lados da engrenagem: o dos artistas a quem assessora – já trabalhou para Cazuza, Elis Regina
e Tom Jobim – e o dos jornalistas culturais.
Sem formação em comunicação, Gilda foi convidada a trabalhar na gravadora Ariola (hoje Universal) logo que ficou viúva de Vinicius de Moraes.
Acompanhou todas as transformações da mídia: da época em que mandava
fita cassete para jornalista ouvir, passando pela era Caras, até desembocar na
internet. Ela garante que não se incomoda com eventuais críticas que saem
sobre os trabalhos de seus clientes. “Estamos em uma democracia e todos
podem escrever o que quiser”.
Isso não significa, no entanto, que não tenha visto absurdos publicados,
como a capa da Veja em que Cazuza agonizava, na fase terminal de sua doença. “Chico Buarque e Milton Nascimento, até hoje, não falam com a revista”.
É invariavelmente tensa, ela considera, a relação entre assessor e imprensa.
“Jornalista acha que você é um estorvo entre ele e o artista”. Mas o mundo dá
voltas. “Com a internet, tem muito jornalista desempregado, aí todo mundo
corre para conseguir emprego em assessoria”.
Como você começou seu trabalho como assessora de imprensa?
Totalmente por acaso. Inclusive, eu não sou jornalista. Fiz letras, nem
concluí, porque fui morar fora do Brasil no meio do curso. Lá fora comecei a
trabalhar com produção de show porque conheci um empresário que levava
os brasileiros para a Europa, o Franco Fontana, e comecei a trabalhar com
ele. Depois vim para o Brasil casada com o Vinicius. Fiquei trabalhando com
ele, pondo ordem nos arquivos, na biblioteca, nas coisas dele, que eram uma
zona. Depois que ele morreu, fui para a Ariola, que era uma gravadora que
tinha acabado de ser instalada no Brasil – e que depois se juntou à BMG. Foi
uma gravadora que entrou no Brasil chutando a porta. Chico fez um contrato
extraordinário. Eles tinham um elenco muito bom.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 1 de junho de 2010, em São Paulo.

Você trabalhou com Elis.
Trabalhei com Elis lá fora, quando ela foi fazer show em Paris e em
Roma. Ficamos amigas. Tínhamos uma boa relação. Mas não cheguei a
trabalhar com ela aqui. Fui trabalhar na Ariola. Tenho até a impressão que
eles me chamaram porque eu fiquei muito mal quando o Vinicius morreu,
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desorientada. Eu estava fora do Brasil há quase seis anos e fiquei pensando: “O que é que eu vou fazer da minha vida?”. Então, eles me chamaram.
Eu não tinha nem sala, ficava em um cantinho aqui, junto com o Adail
Lessa, que era diretor artístico. Dava palpite, comprava presentinho para
artista em dia de aniversário, essas coisas. E aí o assessor de imprensa de
lá foi embora e ele perguntou se eu gostaria de ficar no lugar dele. Primeiro
eu precisava saber o que era. Eles explicaram o mecanismo e eu escrevia
direito, tinha um texto razoável e muita facilidade de comunicação, bom
trânsito com os artistas, até por causa do Vinicius. E lá se vão 30 anos nisso. Fiquei na Ariola até 1983, aí ela foi comprada pela Polygram, que hoje
se chama Universal. Algumas pessoas foram absorvidas e eu e meu sócio
fomos nessa leva. Aliás, encontrei meu sócio já na Polygram. Foi lá que a
gente começou a trabalhar junto. Fiquei na Polygram até 1989, quando eu
e o Marcus Vinicius resolvemos sair e montar o nosso próprio escritório.

Em 2000, costumava-se dizer que se o artista saísse na Folha de S.Paulo,
venderia um pouco; na Veja, iria vender uma edição inteira; mas no Jô
Soares estourava. Com o tempo houve uma diluição do poder desses
espaços. Como trabalhar agora?
É complicado. Porque, por exemplo, teve uma época que realmente o Jô era
top de linha. Hoje em dia o programa passa super tarde, conheço pouca gente
que vê o Jô com assiduidade. Antes, as pessoas viam, no dia seguinte que você
chegava para trabalhar, todo mundo estava discutindo a entrevista de fulano.
Não tem mais isso.

Você inventou procedimentos para trabalhar como assessora de imprensa? Como aprendeu? O que você fazia?
Meu trabalho era distribuir os discos para a imprensa especializada – no
meu caso, de música – e criar ganchos para atrair o jornalista para aquele
artista, cavar espaços, bolar notinhas diárias sobre o elenco. Ligava todo dia
para os produtores: “O que fulano está fazendo?”. Criava notas para repassar
às colunas. Cuidava da agenda de entrevistas, da imagem do artista e também
das relações públicas, que era o trabalho de convidar gente bacana para as
estreias. Me especializei nessas duas coisas. É o que faço até hoje.
Qual era o foco do trabalho de mídia naquele período? Era uma
agenda grande?
Eram uns seis ou sete jornais do Rio e de São Paulo. Na época que comecei,
acho que revista semanal só tinha Veja e IstoÉ. Não havia essa quantidade de
revistas de celebridades. Tinha ainda Manchete, Fatos e Fotos. Eu só fazia imprensa escrita e telejornalismo. A cereja do bolo era a entrevista com Leda
Nagle, aos sábados, no Jornal Hoje, da TV Globo. Era todo mundo brigando
para botar seu artista ali.
Naquele tempo, o trabalho era muito em função de divulgar o artista.
Hoje, com o cultos às celebridades, seu trabalho também é protegê-lo?
É. Porque é um pouco invasivo. Toda hora querem que o seu cliente vá para uma
ilha, ou para um castelo, ou para um spa, ou para não sei onde. É uma loucura.

Há substituto?
Não. Tem outras coisas totalmente diferentes. A Hebe, por exemplo, é um veículo e tanto. Eu, quando lancei o meu livro [Assessora de Encrenca, 2006, Ediouro],
todo mundo me chamou aos programas, porque tenho relação ótima com todas
essas pessoas. Fui no Sem Censura, hoje na TV Brasil, no Programa do Jô, da TV
Globo, fiz o Amaury Jr., da RedeTV!. Fui também na Hebe, no SBT, parecia que eu
tinha jantado com a Rainha Elizabeth. Foi uma comoção.
O que é o filé mignon hoje?
Depende do que você está divulgando também. Se for produto cultural jovem, é Serginho Groisman, internet, esses sites de cultura. Mas eu sou uma
pessoa um pouco jurássica. Praticamente não sei o que são Twitter e Facebook. Outro dia, alguém falou: “Estou te seguindo no Twitter”. Eu falei: “Não,
não está seguindo porque eu não sei nem entrar lá, não sei a senha”. A minha
filha que criou para mim. Fiz no primeiro dia, mas me irritou aquilo de só poder escrever um pedacinho. Sou do tempo do caderno de caligrafia (risos).
Quando você vai trabalhar o CD de um artista novo, qual a estratégia
de ação?
Primeiro incentivo ele a fazer um show para mostrar o trabalho. Eu e você
podemos entrar agora no estúdio e fazer um CD no quintal da minha casa.
Todo mundo pode fazer um disco. Então eu falo: “Olha, monta sua bandinha,
pega dinheiro emprestado com o padrinho e faz um show”. E procuro levar
pessoas no evento. É um trabalho de formiguinha danado. Começo a botar o
nome da pessoa na mídia na medida do possível.
E como é essa relação com a mídia?
Dependendo das pessoas, ligo ou mando uma nota: “Ah, a banda tal, procu-
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ra aí um gancho”. Ou: “Ele fez o filme de não sei quem” – porque eu trabalho
um pouco com cinema também. Você pode botar todo mundo em quase tudo.
Mas é muito veículo, muito canal de comunicação.

pondia: “Espera aí que eu estou terminando de falar aqui com a moça”. E ficava.
Já o Tom Jobim era macaco velho. Esse era difícil entrar em uma cilada! Ele era
sempre convidado a fazer show em Israel. Eu insistia, mas ele não topava, tinha
que estourar uma guerra. Era uma novela. Um dia topou. E lá, ele queria fazer
as fotos de divulgação no bar do hotel. Eu falava: “Tom, isso aqui é um bar que
pode ser de qualquer lugar do mundo”. A fotógrafa queria botar ele em cima de
um camelo. Ele falou: “Eu sou um homem de idade, não vou subir em camelo”.
Foi uma coisa. O local do show era a piscina do sultão, um lugar lindo embaixo
da muralha. Foi o último show que o Tom fez na vida, na Terra Santa.

Com a diminuição dos profissionais de crítica, os releases são reproduzidos a torto e a direito pelos veículos. Você faz um release
longo para ser cortado?
Os releases são reproduzidos e assinados por qualquer pessoa. Sobre o
tamanho, não penso assim. Às vezes, eu fico irritada com isso e digo: “Gente, a pessoa não se deu ao trabalho de mudar ‘mas’ para ‘todavia’”. Nem uma
coisinha mínima. Não faço release com essa preocupação. Escrevo tentando
mostrar o que é que estou vendendo. Nos anos 80, quando comecei a trabalhar, fiquei amiga de alguns jornalistas. O Artur Xexéo, que era do Caderno B
do jornal O Globo, falava assim: “Mattoso, sabe quem vai ler esse release com
mais de duas páginas? Ninguém”. O dia que eu fui na redação e vi a mesa do
crítico de música, eu falei: “Nossa! Eu não tenho nem coragem de ligar para cá
e perguntar: ‘Você já ouviu o CD do fulano, que eu te mandei?’”. Ele não devia
nem saber onde estava. Era uma muralha de CDs.
E como fazer então?
Você tem que usar seu charme, seu conhecimento com a pessoa, ser chata.
Tem que jogar todas as suas fichas para que aquilo se destaque naquela massa. Quando eu trabalhava em gravadora, às vezes ficava com pena porque era
ainda fita cassete e era uma quantidade enorme que chegava para os produtores e diretores artísticos ouvirem. De repente falavam: “Joga fora”. Não tinha
tempo possível para ninguém escutar aquilo e eu dizia: “Gente, pode ter um
Noel Rosa no meio dessas fitas. Vou levar para minha casa e ficar duas semanas ouvindo todas as fitas”.
Enquanto gravamos estas entrevistas, muitas vezes os entrevistados
vêm acompanhados do assessor de imprensa. O assessor fica aqui atrás
ou nos bastidores. É importante essa presença? Você prepara o artista?
Eu nunca me preocupei em prepará-los. A não ser que fosse uma pessoa
muito crua. Mas o assessor é uma companhia ou para tirar de roubada. Com
Caetano Veloso, por exemplo, eu tinha uns códigos. Sabe gente que te segura
assim, te encurrala e começa a falar olhando no olho que o filho é músico e
tal. Aí eu dizia sobre um eventual compromisso e salvava ele. O Gilberto Gil,
não. Ele fica. Não presta para mentir. Quando a gente falava para ir, ele res-

Os jornalistas reclamam muito dos assessores de imprensa?
Nossa, como reclamam! Na primeira brecha que o artista der, eles passam
por cima de você. Com a maior tranquilidade. Muitos jornalistas têm tendência de achar que você é um estorvo no caminho entre ele e o artista, e não que
você é uma ajuda. Colunista é o primeiro a passar por cima de você. E o artista, claro, fica sem graça, não vai se negar a falar com a pessoa. O Cacá Diegues,
por exemplo: qualquer colunista que escrever para ele pedindo uma nota, ele
responde comigo em cópia. Aí eu escrevo para o colunista dizendo: “Não sei
se você sabia, mas nós fazemos a assessoria do Cacá”. Há cinco filmes que a
gente está com o Cacá, desde Tieta do agreste [1996].
E quando tem o jornalista que não é legal, que já pisou na bola outras
vezes. Como lidar com isso? Como se proteger?
Na maioria dos casos, os artistas sabem. Mas quando é um artista novo ou
uma pessoa que não é muito atenta, eu alerto. Me sinto na obrigação de dizer
para depois não dar entrevista e sair um pavor.
Do tempo que você começou a trabalhar com assessoria, até hoje, diminuiu o número de veículos mas a quantidade de assessores de imprensa aumentou enormemente.
É. Até porque ficou muito jornalista desempregado e todo mundo correu
para assessoria. Com a internet, diminuiu o número de jornalistas. A importância da imprensa escrita caiu, então, as pessoas precisam de outra coisa. E
muitos vão para assessoria.
No caso do cinema, como conseguir fazer para criar uma expectativa
de um filme?
É uma série de ações. O release é um grãozinho de areia no deserto. É ne-
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cessário levar formadores de opinião para ver o filme, criar debates e coisas
que tragam a atenção das pessoas. Até conseguir que esse filme vá para um
festival internacional. É uma outra visibilidade.
Se lança-se um filme e a crítica é negativa, como reagir?
Você tem que ter espaço porque aquilo significa que aquele diretor, ou
aquele filme, ou aquele disco, ou aquele artista, tem uma importância. Sinceramente, nunca me levo pelo o que está escrito. Têm pessoas que, pelo fato de
eu conhecer há muito tempo, eu digo: “Ah, esse crítico tem meu jeito de ver as
coisas”. Mas eu não deixo de ver porque a crítica falou mal.
E essa coisa de ter o bonequinho aplaudindo ou o número de estrelas?
Isso que eu ia dizer. O que está escrito não tem importância, mas o bonequinho... O bonequinho pode ferrar com o seu filme. Se o bonequinho estiver
dormindo, não há nada a fazer com aquele veículo, é a opinião deles. Aí é procurar outros fatos: “Ah, fulano foi ver o filme e adorou, comentou, disse tal
frase”. Enche a bola do filme por outros canais.
Como você vê o mundo do culto às celebridades? Você que já foi casada
com o Vinicus de Moraes e tinha trânsito direto com muitos artistas.
É. Eu trabalhei na Inglaterra, em uma loja de papéis de carta, cartões de visitas, livros de couro, uma loja sofisticada. Atendia reis, rainhas, Fred Astaire, pessoas que eu, uma menina de Niterói, nunca pensei em ver. A política da loja era:
se entrar a rainha da Espanha, você tem que agir como se fosse um rapazinho
da loja ao lado e tratar com aquela deferência. Mas dei algumas gafes. Uma vez
o Rei Constantino falou: “Ponha na minha conta”. Eu falei: “O senhor tem conta
aqui? Posso ver seu nome, por favor?”. E ele: “Rei Constantino, da Grécia”. E eu:
“Ah, claro, evidentemente”. Depois, casei com o Vinicius, o maior ídolo que tive
na vida. Isso botou todo mundo junto e misturado. Eu não tenho tietagem. Caetano, por exemplo, tem horror a dar autógrafo, mas tirar foto, dar beijo, ele acha
ótimo. A Flora Gil fala assim: “Olha o momento Mickey”. É igual à Disneylândia:
ele fica em pé e tira foto com criança, com velho, com não sei quem. Tem uns
que não sabem nem o nome. Uma loucura. Às vezes, só sabe que é famoso e
quer tirar uma foto. Não importa, não tem nenhuma admiração, não conhece o
trabalho, nada. Teve uma vez em que nós estávamos no aeroporto de Brasília e
veio uma mulher falando no celular: “Meu amor, você não sabe quem está aqui
na minha frente”. Era o Gilberto Gil. Naquela época ele ainda era ministro, então estava no aeroporto toda semana. Aí disse: “Duvida? ‘Gil, fala aqui com meu

Gilda Mattoso

marido’”. O Gil, que costuma atender todo mundo, falou nesse dia: “Isso não”.
Esse mundo da celebridade mudou muito o trabalho de assessoria de
imprensa? Como fazer para juntar o produto e o artista ?
Precisa ter uma obra, alguma coisa palpável: um livro, um CD, um filme. E
então tentar vendê-la como uma coisa atraente, agradável, de qualidade.
E quando chega alguém que você diz: “Esse cara não tem conteúdo nenhum”?
Quando eu trabalhei em gravadora, estive nessa situação. Mandava um release e às vezes o jornalista vinha e dizia: “Quando eu for na sua casa, quero que
você bote para a gente ficar ouvindo”. No elenco de uma gravadora, tem de tudo:
coisas que admiro, outras legaizinhas, e tem outras que... a não ser que eu esteja
matando cachorro a grito, procuro selecionar. Estou há 30 anos no mercado.
Finalmente posso me dar a esse luxo, de fazer só gente que acho bacana
Se você fosse dar um conselho para uma assessora de imprensa iniciante, o que você citaria como estratégia para entrar nesse mercado?
Procurar fazer coisas que você realmente goste. Primeiro, para o seu próprio prazer, porque uma coisa é você trabalhar com gente que você admira e
gosta, e isso dá outra verdade ao trabalho. Se a pessoa não puder, eu não sei
que conselho dar, sinceramente.
Qual o jeito de um assessor de imprensa estabelecer uma relação
com o artista?
Primeiro é a confiança mútua. Sua, de que aquele artista vai fazer um produto bacana; e dele, em saber que você vai trabalhar direito o produto dele.
Se o Caetano te diz assim: “Trabalhe aqui nesse disco”, e você sabe que
aquele é um disco mais áspero para o público, você consegue chegar
no artista e dizer: “Olha, aqui eu não vou conseguir tanto”?
Nesse caso específico não, porque é uma pessoa cultuada pela imprensa. Para
falar mal ou para falar bem, ele sempre terá muito espaço. Tirando ele, é assim.
Fiz um disco do Arrigo Barnabé e fiz um projeto do Wagner Tiso que chamava
Manú Çaruê, uma aventura holística, uma loucura aquilo. Eu falei: “Ninguém vai
entender isso”. Mas aí chegamos em algumas pessoas, indicadas pelo próprio
Wagner. Mas eu falo. Até porque eu já tive experiências traumáticas de criar uma
expectativa, de o editor me dizer: “Olha, o disco da fulana é capa no caderno de
cultura”. E depois, no dia seguinte, aquilo não entra, porque alguém morreu ou
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coisa parecida. Principalmente para os novatos, digo: “Não vou te dizer aonde
vai sair a matéria, porque eu não estou trabalhando no jornal”. Porque o editor,
na última hora, pode dizer: “Não, mas essa peça aqui é mais importante do que
esse show do fulano. Vamos trocar. Bota o seu show na página 3 e dá a capa para
a peça”. Isso às 5h da tarde da véspera de sair a matéria. Eu nunca mais disse a
um artista: “O texto vai sair”. Nem notinha.
Conte um trabalho que você cavou um espaço improvável na mídia?
Nos anos 80 e até hoje me orgulho. Naquela época, se você tivesse uma tripinha na Veja falando do seu produto, era para soltar fogos. E a Elba Ramalho
era uma artista tida como nordestina, paraibana, por esses cultzinhos. Ela fez
um show chamado Coração Brasileiro [1983, Ariola] que era um acontecimento.
Mesmo se você não gostasse de música nordestina, era um acontecimento de
cenário, figurino, banda. Ela perdia não sei quantos quilos por show, cantando, dançando, um pique. Depois ela repunha, tomava muita água de coco. A
gente conseguiu vender isso para a Veja. Ela foi capa da Veja com uma matéria
de seis páginas.

de cantar no festival”. Fiquei a temporada toda nessa saia justa.
Como surgiu o seu livro Assessora de Encrenca? O que você conta nele?
São histórias e casos. Muita gente ficou frustrada. Teve um crítico que falou: “Ah, é um livro chapa branca”. Naturalmente, ele estava esperando que eu
fosse falar da vida sexual do Gil, da Elba, de quem lá que fosse. Essa nunca foi
a intenção. Eu me considero uma boa contadora de casos, viajo muito, viajei
15 anos com o Caetano pelo mundo e, sempre que voltava, a gente se reunia
com uma turma, e então as pessoas pediam: “Gilda, conta aquele caso da portuguesa, aquele caso lá, no Japão”. E aí um dia o próprio Caetano disse: “Você
devia escrever isso, porque, daqui a pouco, a gente vai começar a esquecer”.
Às vezes, no trânsito, eu lembrava de um caso, e meu irmão, que é um grande
contador de histórias, ia anotando; depois eu me reunia com ele e a gente escrevia; ou ele escrevia, e eu ajeitava, enfim. Assim foi feito o livro. Esse título
veio da minha filha, de quando ela era pequena. Uma vez perguntei o que ela
ia ser quando crescesse. Ela falou: “Quero ser igual você, assessora de ‘enquenca’”. Quando a menina falou isso, eu disse: “Gente, dei à luz a um gênio, porque
essa menina descobriu a minha verdadeira profissão”.

Você trabalhou com o Cazuza. Era difícil trabalhar com ele?
Não. Era rebelde e tudo, mas tinha uma obra muito interessante, então
as pessoas ficavam curiosas. Foi difícil a doença, lidar com a doença. Mas
ele mesmo tirou tão de letra aquilo. Ele só não tirou de letra aquela capa
da Veja, né? Aquilo foi uma coisa que me deixou apavorada. Porque ele
piorou quando se viu na capa da Veja daquele jeito. Eles devem ter escolhido a dedo aquela foto. Ele estava já muito magro, muito abatido, mas
pegaram uma foto assustadora. Ele piorou ali. Ali nós compramos uma
briga mesmo com a revista, fizemos abaixo-assinado, liderado pelos pais
dele e por todos os artistas. Foi a mesma revista que fez a capa da morte
da Elis. Alguns artistas, como Chico e Milton, pararam de falar com a Veja.
Até hoje não falam.

Para terminar, conte algum momento seu com Vinicius, da sua vida com ele.
Aprendi muito com o Vinicius. Ele era uma pessoa muito interessada no
outro. Vejo muito isso no Gil. Lá fora, todo mundo fala assim dele: “Coitado do
fã: só veio pedir um autógrafo e agora ele está dando entrevista”. Porque o Gil
pergunta tudo: “Ah, você é de Niterói? Como é o nome daquele músico que era
de Niterói também? Você conhece fulano? Está aqui há muito tempo?”. Só faltou perguntar como foi o parto da mãe dela, se foi normal, se foi cesariana. Ele
vai lá atrás, na vida da pessoa. E o Vinicius não era assim, esse exagero todo,
mas também era muito interessado na pessoa, fosse quem fosse. Ficava conversando com a dona Rosinha, a nossa empregada, contando coisas. A minha
família é muito amiga da família de Donga, então, eu levei ele em umas rodas
de samba, no subúrbio do Rio. Nossa! Ele adorou.

Uma boa assessora de imprensa tem que ser também uma consultora?
Ah, tem que ser um pano quente daqueles. Eu fui a Cuba com Maria Bethânia, e ali o meu apelido virou pañuelos calientes, porque era muito pano
quente. Os cubanos resmungando, e a Bethânia: “O que é que eles estão
falando?”. Eu: “Estão dizendo que já vão ajeitar o som, que vai ficar ótimo”.
Ela dizia: “Essa gente incompetente, vim aqui cantar de graça!”. E eles: “O
que é que ela está dizendo?”. E eu: “Que está muito contente de estar aqui,

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/09/02/gilda-mattoso/
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“Brasileiro tem muito disso,
de ficar na janela olhando a
terra dos outros, enquanto
pega fogo na terra dele.”

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Georgia Nicolau no dia
29 de junho de 2010, em São Paulo.

É absolutamente compreensível visualizá-la como a personificação do programa caipira Viola, Minha Viola. Afinal, já são 30 anos à frente da atração musical mais duradoura da televisão. Inezita começou na extinta Tupi e hoje está
TV Cultura de São Paulo. Mas reduzir Inezita Barroso ao Viola é desconhecer
uma trajetória de atuações ecléticas na cena cultural. Além do trabalho ligado
à música, Inezita também trabalhou no rádio, foi atriz de cinema e personagem importante nos primeiros anos da televisão no país.
A paixão pela música precisou ser escondida na infância porque a família
cultivava a ideia de que era feio ser artista. Nas férias no campo, ela inventava
que ia ver “a vaca nova que chegou”, quando na verdade corria para se meter
na roda de viola entoada pelos matutos. Em uma viagem a Pernambuco, já
adulta, foi estimulada pelo então governador Agamenon Magalhães a fazer
um recital no principal teatro da cidade. Só então começou a cantar profissionalmente. “Já estava casada e ninguém chiou mais.”
Essa paulista de voz contralto, nascida em um domingo de carnaval, trabalhou com grandes nomes dos tempos das grandes orquestras: Guerra Peixe,
Hervé Cordovil e Radamés Gnatali. Em seu primeiro disco, gravou despretenciosamente duas marcas de sua carreira: o samba popular Ronda, do amigo
Paulo Vanzolini, e a folclórica Moda da Pinga. Após quase 60 anos de carreira,
optou por ficar longe das badalações e de modismos. “Vocês ainda vão ver a
viola no alto do Cruzeiro do Sul, estou prometendo.”
Fale um pouco sobre o seu começo de carreira e de seu percurso
como artista?
Nasci no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Era um domingo de carnaval.
Passava na porta da minha casa o cordão Camisa Verde. Naquele tempo a gente
nascia em casa. Mais tarde, aquele cordão virou a Escola de Samba Camisa Verde e Branco. Tenho a honra de ter esse como o primeiro som no ouvido musical.
Dizem que eu não chorei, devo ter gostado, nasci quietinha. De lá para cá, essa
paixão pela música veio aumentando. Aprendi todos os instrumentos na medida do possível, toquei muito piano, gaita paraguaia, viola e violão. A viola ganhou um papel de destaque na minha vida porque meus tios eram fazendeiros
em vários locais de São Paulo e, nas férias, como eram muitos primos, a gente
fazia um grupo e ia para a fazenda de um dos tios. Eu fiquei conhecendo todos
os estilos das diversas regiões caipiras de São Paulo, que são bem diferentes entre si. A música e os costumes de Campinas, por exemplo, são muito diferentes
de Presidente Prudente e de outros locais. Comecei a me interessar muito por
isso, de tal forma que era um drama na hora da voltar das férias; a gente se es-
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condia, perdia o trem, um inferno – tudo para não voltar logo para São Paulo.
Criei esse amor pelas coisas do campo, pelo rural. Nasci em 1925 e não havia por
aqui esse entusiasmo pelo interior. Era considerada uma coisa esquecida, longe,
da qual só lembravam na hora de comer, tomar café. Mas a gente amava aquela
vida, todo mundo assim meio criança, meio malandrão, levado. A fazenda era
um mundo diferente de São Paulo: os cavalos, os animais em geral. Muitos dos
meus primos moravam na fazenda e só vinham para São Paulo na hora de estudar. E vinham esperneando, chorando, mas tinham que vir, cada um tinha que
ter sua profissão – todos estudaram.
A minha paixão pela música surgiu dentro da família. Eu tinha uma avó paterna que tinha uma voz linda e maravilhosa, tocava muito bem piano. Aliás, os
parentes que sobraram ficaram muito espantados com a semelhança da minha
voz com a dela. Ela era contralto também. Aliás, há uma história engraçada que
eu vou contar: o meu avô paterno era de Belém do Pará e muito culto, jornalista, professor de grego e de latim, veio para São Paulo dar aula na Faculdade de
Direito do Largo São Francisco e depois voltou para lá. Morreu cedo e amava
minha avó, que era muito bonita. A história é que houve uma festa beneficente
em Belém. Minha avó falou: “Ah, preciso cantar porque é em benefício do asilo,
quero ajudar”. Aí o meu avô, muito ciumento, falou: “Está bem, como é beneficente, eu deixo”. Ela fez uma roupa linda, estudou trechos de ópera no piano,
cantou, ensaiou. Ela mesma fez o vestido, o chapéu com umas plumas, aquelas
coisas lindas do Norte do Brasil. Na hora da festa, ele falou: “Você está muito
bonita e eu não quero que você cante”. Foi um drama, uma choradeira: “Como
que eu não vou? Como eu vou desapontar a plateia?”Ele não arredou o pé. Ela
fechou o piano, foi para praia com aquele vestidão arrastando na areia, entrou
no mar, jogou a chave do piano, voltou e falou: “Até eu morrer você nunca mais
vai me ouvir tocar nem cantar”. Foi a vingança dela. Uma história de música da
família muito forte e eu adorava ouvir.

A sua família é tradicional aqui em São Paulo. Eram de cafeicultores,
não é?
É. Eles tinham estas manias: “Artista na família, não”. Todos aprenderam
música, fizeram o que quiseram em arte, pintura e música, mas ninguém podia ser profissional. Hoje em dia a gente acha uma coisa boba, mas naquele
tempo era sério. Lembro de outra cena quando eu era pequena, eu tinha uns
seis anos. Meu avô, com 18 filhos, tinha uma casa enorme na Rua Conselheiro
Brotero. Era a casa que acabava no quarteirão da Rua Tupi e era muito gostoso
ir lá brincar no jardim, no pomar. As janelas da sala davam para o jardim, porque a sala de visitas era o lugar sagrado de receber as personalidades. Ficava
sempre trancada, era o lugar onde se guardava o gramofone de corda. Uma das
minhas tias – e que era minha madrinha – gostava muito de música. Ela tinha
aulas à tarde de violão e eu achava aquilo uma beleza. Meu avô obrigava cada
filho a estudar um instrumento – até harpa, bandolim e uns instrumentos estranhos eles estudaram. O violão era meio perseguido porque era instrumento
de vagabundo. Quando eu sabia que minha tia ia ter aula de violão, eu ficava
acesa, mas eles não me deixavam entrar pela porta da sala. Eu pulava a janela,
me escondia atrás do sofá e assistia à aula. Ela não era muito aplicada e, quando acabava, eu ficava babando com aquele violão lindo. Aí o professor dizia:
“Estude, senhora, que eu venho na próxima semana”. E ela: “Vou estudar, sim”.
Saía o professor, ela pegava o violão, punha em cima do sofazinho, saía da sala
de visitas, apagava a luz e não estudava nada; trancava a porta e ia embora,
mas a janela ficava aberta. Eu pegava o violão e tocava tudo o que ela tinha
aprendido. Um dia, fui voltar para o jardim e a janela estava fechada, a porta
também, aí eu comecei a gritar e me pegaram com o violão. Nossa, foi um drama! “Meu Deus, como que essa menina fez isso? E está tocando!”. Aí comecei a
ter gosto pelo violão. Foi assim.

É uma história de conservadorismo, de machismo. Você viveu isso na sua
família aqui em São Paulo ou com o seu marido? Não sei se muita gente
sabe, mas você foi casada e se separou. Sofreu preconceito por ser artista?
O preconceito existia. Meu pai dizia: “Você cantar em festa de aniversário,
em quermesse na igreja, tudo bem. Mas você nunca vai subir em um palco
para cantar como profissional”. Tinha aquela mágoa porque eu queria, o rádio
estava na moda, com os grandes cantores, e eu tinha vontade de fazer. Quando eu era criança fiz programa infantil, curti muito, mas daí você vai crescendo e a família: “Agora você está mocinha, é feio ser artista”.

Como era a música dos caipiras na fazenda dos seus tios?
Eu fugia com meus primos para irmos ver os caipiras, os colonos tocarem. Inventava: “Vou com o Geraldo ver a vaca nova que chegou, dizem que
é linda; vou lá e já volto”. “Já volto” nada, eu ia para a roda de viola. Mas
os colonos nunca me deixaram tocar porque eu era mulher. Tinha bastante
preconceito. De tanto olhar, eu já sabia tocar aquilo, mas eles não deixavam,
até que o Geraldo, meu primo, me lembro bem, amoleceu: “Ah, deixem a menina tocar, o que custa? Ninguém vai saber que ela tocou”. Botaram a viola
na minha mão e eu toquei inteiro o Boi Amarelinho [moda de viola paulista de
domínio público].
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Como que era o Boi Amarelinho?
“Eu sou aquele boizinho que nasceu no mês de maio / desde que pisei no
mundo foi só para sofrer trabalho”. E daí fala de vida, de paixão e da morte do
boi. A caipirada chora até hoje quando você canta, porque o boi acaba no matadouro. É comprida a moda, eu ainda não cantei no Viola, Minha Viola porque é
muito longa e eu não quero cortar versos, quebra um pouco o sentido. Essa foi a
primeira coisa que eu li. Eu pegava o papelzinho, escrevia a letra e tocava inteira
com viola. Nessa época, não lembro quem chegou em Piracicaba para visitar
a fazenda e falou: “Mas ela toca. Já pode tocar no coreto de Piracicaba”. Foi a
maior glória, aplaudiram; aí pegou, toda hora eu ia lá para tocar viola caipira.

Mas nunca o conheceu?
Não, conhecer e conversar, nunca. Eu queria dar a mão e dizer “boa tarde”, mas sabe como é, para uma criança de nove anos, ele era muito grande
para mim, eu não tinha essa audácia. Mais tarde, depois que me casei, o meu
cunhado, Maurício Barroso, que era ator do Teatro Brasileiro de Comédia
(TBC), falou: “Vou realizar o seu sonho, vou te apresentar o Mário de Andrade.
Já falei para ele e ele vai conversar um dia com você”. Eu nem dormi aquela
noite. No dia marcado, porém, ele ficou doente. E dessa doença ele morreu.
Foi uma frustração para mim porque eu não cheguei nem a olhar para ele e
dizer: “Eu admiro o senhor”. Tem umas coisas engraçadas na minha vida.

Já mais adulta, você se casou e fez faculdade. Como é que foi parar na
primeira turma de biblioteconomia da USP?
Gostava muito de ler os livros brasileiros, as histórias brasileiras, e era difícil
você sair para comprar um livro daqueles. Mário de Andrade devia ter umas 500
edições... eu aproveitava a hora de estágio que eu tinha que classificar os livros,
chegava uma hora antes e lia tudo. Mário de Andrade, Jorge Amado. Macunaíma li
umas 20 vezes. Eu amava aquilo, todos os autores. Brasileiros e brasileiras. E daí
eu fazia fichinha catalográfica, batia à máquina, punha no lugar e ia embora.

E a sua ligação com o Nordeste? Você começou a carreira em Recife, certo?
Vocês tinham perguntado sobre o meu marido, é verdade. Ele era cearense
e a família inteira musical. E eu era muito amiga do Durval Rosa Borges, pernambucano, que amava o teatro, participou do Teatro de Amadores de Pernambuco e fez muito sucesso em São Paulo. Quando estive no Ceará, os parentes do meu marido me pediam para tocar para eles. Eu ficava meio ressabiada,
porque aproveitei a viagem para conhecer o folclore de lá e recolher temas, eu
não conhecia o Ceará. Mas, lá, toquei e cantei muito para a família e para os
amigos. Aí o Durval falou: “Agora vocês vão conhecer a minha terra”. E fomos
para Pernambuco. Lá, o Teatro de Amadores funcionava no Teatro Santa Isabel, aquele que pegou fogo e depois foi restaurado. É um teatro lindo. Um certo
dia, o governador Agamenon Magalhães falou comigo: “Eu sei que a senhora é
uma grande cantora”. Mas eu disse: “Não sou profissional, não vim aqui para me
apresentar, estou recolhendo temas folclóricos, nem trouxe o violão nem nada”.
E ele: “A gente dá um jeito, eu quero que você faça um recital no Santa Isabel”.
Eu quase caí desmaiada. Já pensou? O maior teatro de Pernambuco, meu Deus!
Eu emprestei o violão, mandei fazer um vestido, porque só tinha levado calça
comprida e dei um recital. Foi uma coisa de louco. No repertório, muita coisa de
São Paulo e do Rio Grande do Sul, coisas que eles não conheciam, mas também
cantei um maracatu e Pregão da Ostra [tema tradicional com arranjos de J. Prates].
Dei três recitais porque lotou, não cabia o povo.

O que te despertava tanta paixão por Mário de Andrade? Ele foi um
grande folclorista também, um grande crítico...
A minha vida é cheia de historinhas e coincidências. Eu morei pouquíssimo tempo no lugar onde nasci, na Rua Lopes de Oliveira, na Barra Funda. A gente mudou para Perdizes, o meu irmão nasceu lá, mas uma tia
nossa ficou morando lá. E o Mário de Andrade morava perto desta minha
tia, na Rua Lopes Chaves. Antes de fazer o curso de biblioteconomia, eu já
admirava esse homem: “Meu Deus, como ele fala, como ele é maravilhoso”.
Minha tia, que morava três casas depois da dele e tinha uma filha da minha idade, falava maravilhas. Ela fez o conservatório musical na São João,
foi aluna dele, punha o Mário no céu: “A aula dele é uma coisa, fica cheio
de gente do lado de fora pendurada na janela, porque ninguém resiste, ele
é fantástico”. Era época dos patins, minha prima e eu íamos patinar na
porta dele, porque a gente sabia que ele chegava às 5h. Eu tinha uns nove
anos. Ele chegava na esquina, altão, grandão, moreno. Eu perdia a fala.
Sabe quando você admira uma pessoa, quer falar e não sai nada? A boba
aqui ia patinar só lá, mas ele devia me achar uma chata, “uma menina fazendo barulho na porta da minha casa”.

Em Recife foi que você virou profissional?
Foi. A primeira vez que ganhei dinheiro foi pelas mãos do Capiba, que me
levou para a Rádio Clube, onde fiz uma temporadazinha. Depois comecei
a visitar as cidades do interior nas rádios. Era uma seriedade. As técnicas
das rádios eram mulheres, e muito competentes. Fui a Caruaru, depois a
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Campina Grande, fiquei maravilhada. E o material que eu trouxe foi coisa
de primeira. Depois eu fiz outras viagens de pesquisa folclórica, mas nessa primeira eu fiquei louca. Foi a primeira vez que o Capiba falou: “Você
não vai cantar de graça na Rádio Clube, eu vou pagar”. E eu: “Não precisa,
eu não sou profissional”. Mas ele dizia que isso iria ajudar para pesquisar,
para viajar. Foi quando voltei para São Paulo, assim toda importante. Eu já
estava casada e ninguém chiou mais por eu ser artista. Tinha um diretor, o
Demerval Costa Lima, um baiano super competente que me convidou para
cantar na Rádio Nacional, em São Paulo. Mergulhei no profissionalismo. Fiquei algum tempo lá, porque eu fui fazer cinema e televisão. Fiz também um
programa na TV Tupi, não como contratada, a pedido de Túlio de Lemos,
outro diretor maravilhoso. Um programa sobre Noel Rosa, no qual eu representava e cantava, tinha um diálogo para decorar, foi muito bonito.

Como foi a história do seu primeiro disco? Moda da Pinga e Ronda juntas?
Um amigo meu pianista, o Túlio Tavares, do Rio Grande do Norte, que também estudou na faculdade de direito, sentava lá no meu piano e mandava ver.
Era a nossa rotina nas reuniões musicais. Aliás, foi em uma dessas vezes que
o Paulo Vanzolini chegou dizendo que tinha feito uma música. E cantarolou.
Desafinou, na verdade (risos). Era Ronda. O Túlio falou: “Isso é bonito, vou por
na partitura”, e deu para eu cantar. Esse clássico nasceu assim. Aí alguém me
convidou para cantar no Rio Moda da Pinga, porque achou muito engraçado.
Disco, para mim, eram só aqueles de acetato, horríveis. Quando a gente queria
aprender uma música para o bando inteiro tocar, a gente gravava nesse disquinho que era em um lado só. Rodava depressa para aprender e logo estava
estragado, porque riscava, não tinha qualidade. E fui para o estúdio no Rio
gravar Moda da Pinga, e o Paulo Vanzolini também estava lá. Gravei, o diretor
musical gostou. Gravei até com o regional formado por Menezes, Garoto, Bola
Sete, só os cobras, não foi nem com viola. Eles amaram. Aí o diretor musical
queria fazer o outro lado do disco também. E eu estava acostumada a disco
de um lado só (risos). O Paulo sugeriu que eu gravasse a música dele, Ronda.
Eu não tinha nem a letra inteira. Ele escreveu no joelho. Falei para o diretor
musical que o que eu ia gravar era aquele samba paulista. Ele respondeu: “Está
louca? Desde quando São Paulo tem samba? Não vai gravar isso, não”. O Paulo
ficou no chão, aí ficou feio, o regional todo amansando o cara, que ficou bravo, botou o chapéu na cabeça e foi embora. Mas os músicos me apoiaram. E
o meu primeiro disco, portanto, foi uma moda caipira de um lado e Ronda do
outro. Amei ter gravado porque fez muito sucesso. O regional previu: “Ronda
vai ser eterna, não vai sumir”. Depois muita gente gravou, o Cauby Peixoto, a
Maria Bethânia. É muito bonita, bem própria de São Paulo.

Qual a sua história com Noel Rosa?
Tem muita história. O meu marido formou-se no Largo São Francisco,
era colega do Paulo Autran e tantos outros maravilhosos que frequentavam
a faculdade no mesmo período. Um dia, não sei o porquê, o Maurício, meu
cunhado lá do TBC, falou: “Vou trazer aqui o Ziembinski e a Cacilda Becker,
você não quer cantar alguma coisa para eles?”. Ele sugeriu que eu convidasse os amigos da faculdade. Aí foram Vicente Leporace, Paulo Autran, Renato
Consorte e Paulo Vanzolini, que estudava medicina, mas andava com a gente.
Nessa época, eu dei muitos recitais no TBC. Tínhamos também um amigo do
Rio que era jornalista e comunista, o Oswaldo, ele andava metido em política,
sempre escondido, mas como tocava, tinha uma voz louca! Ele vinha todo sábado para as nossas reuniões. A gente começava às 11h, tocava o dia inteiro e
parava lá pelas 21h30. Todo mundo ia embora e, no outro sábado, tinha outra
reunião. Aí o Oswaldo falou: “Vou te dar um livrinho com as letras do Noel
Rosa”. Foi mais ou menos o mesmo período em que fiz o programa na Tupi.
Noel Rosa tinha letras maravilhosas. Meu cunhado era amigo da Aracy de Almeida, que tinha ouvido eu cantar Noel na Tupi e deu uma entrevista para o
jornal me criticando: “Essa grã-fininha metida”. Me ofenderam muito porque
imaginavam que o primeiro disco seria Noel Rosa. Mas eu cantava bastante
em festas, na faculdade, nas caravanas artísticas do Centro Acadêmico XI de
Agosto pelo interior, foi muito bem aceito. Cada um gostava de um gênero de
música, mas cantávamos tudo, não tinha essa coisa de “eu só canto isso”. A
gente ampliou o horizonte, cantou tudo, valsas que o Silvio Caldas cantava...
ele, inclusive, foi várias vezes lá em casa, fizemos muita serenata no Sumaré.

Você convivia com artistas, o seu cunhado era do TBC e lá conheceu o
Alberto Cavalcanti. Como era o cinema, quantos filmes fez?
Sete filmes. O sonho do Cavalcanti era fazer um filme comigo. Ele adorava
quando eu tocava violão, a gente fazia umas noitadas lá em São Bernardo nos
estúdios da Vera Cruz. Lá, sempre havia gente de fora: os ingleses, os alemães,
todo aquele pessoal que era contratado na Europa para o cinema. Havia sempre um show meu com o violão. Tinha o cachorro Duque, que era do Jordano
Martineli, que o Mazzaropi sempre usava nos filmes dele. O Duque fazia as
gracinhas, rolava no chão, fingia de morto, os estrangeiros amavam, aplaudiam, ficavam lá até 1h da manhã, nunca acabava o jantar. E a Ruth de Souza,
que eu amo de paixão, muito minha amiga, dizia: “Esse cachorro é um chato”.
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E eu falava: “Deixa o cachorro fazer o show dele”. E ela falava: “Não gosto dele
porque ele ganha muito mais do que nós”. Era só gargalhada e os estrangeiros
não entendiam o que a gente estava fazendo e riam junto.

do cenário; enquanto eu cantava outra, eles desenhavam o terceiro. Não tinha moleza, eu trocava roupa de um cenário para o outro. A esposa do Moreira, a Marília,
que também teve um programa infantil na Record, me ajudava. Foi na época que
saiu esse carrapicho de grudar na roupa. Punha tudo nas costas e eu entrava no estúdio com cinco roupas, uma em cima da outra, então eu ia descascando. A Marília vinha por trás, tirava, jogava no chão, trocava o sapato, sempre tinha um chapéu
para determinar o lugar. Aí pegava o chapéu e ia para o segundo. Foi muito gostoso
aquele tempo, esse programa exclusivo durou quase sete anos. Cada cantora tinha
seu programa: Maysa, Ângela Maria, um timão de artistas. A Isaura Garcia não
gostava de televisão, mas acabou cedendo. Esse tempo da Record era maravilhoso.
Mas era programa de estúdio, não tinha recurso nenhum. Nessa época apareceu o
Newton Travesso, que era um garotão, aí o Moreira falou: “Vou ensinar tudo para
esse menino”. O Moreira ganhou uma bolsa de estudos para passar um ano em
Cuba, que era o país mais avançado em televisão. Ele ficou um ano lá, aprendeu
todos os truques e falava por rádio amador, sempre orientando o Newton. Quando
voltou, estava tudo nos seus lugares, funcionando maravilhosamente. Aí começou
o programa de auditório com Cesar de Alencar, no Rio de Janeiro.

O seu primeiro filme foi com a Ruth de Souza?
Foi, Ângela, uma farra. O argumento era da mulher do Alberto Cavalcanti,
e fez sucesso, correu o Brasil quatrocentas vezes. O Abílio Pereira de Almeida
era o jogador, o Alberto era o galã, eu era uma mulher meio duvidosa e a Ruth
era minha empregada. Havia cenas muito engraçadas. Já em Mulher de Verdade,
também do Cavalcanti, eu ganhei o Prêmio Saci de melhor atriz.
Que ano que foi isso?
Foi 1955, eu acho. Primeiro eu ia fazer O Cangaceiro, mas aí eu vi o argumento e não gostei. Foi um filme bem rodado e aceito na Europa antes de O
Pagador de Promessas. Não quis, tinha que ir para o interior filmar, perder um
tempão... depois o Cavalcanti teve um desentendimento com a Vera Cruz e
fundou a companhia dele, que era a Kino Filmes. No Mulher de Verdade, eu era
uma bígama e tinha duas vidas, morava no subúrbio com um e com um grãfino riquíssimo. Foi muito engraçado esse filme, tinha um argumento muito
bom, Ziembinski trabalhou, muita gente boa trabalhou. No fim dá um quiproquó e acontece um incêndio. O bombeiro que me salva era o meu marido e eu
estava na casa do outro. Mas ele não me reconhece por causa da fumaça. E eu,
apavorada, no ombro dele. Ele nem viu que era a mulher dele e no fim eu pulo
em uma rede – mas era um dublê. Foi fantástico. Foi muito bem feito. Com
esse filme, ganhei o Saci de Cinema.
Esse período seu no cinema coincide com o começo da televisão. Se não me
engano, você teve o primeiro programa de música com anunciante exclusivo. Cada cantor de sucesso tinha um programa de música. Como era o seu?
Foi na Record, que ia inaugurar a televisão. Eu estava na Rádio Nacional, completando um ano de contrato com Demerval Costa Lima, daí fiquei assanhada,
queria fazer televisão. Apareceu o Eduardo Moreira, advogado amigo nosso, metido com arte, e sugeriu que eu pagasse a multa na rádio e fosse para a Record.
Assim foi feito. Foi uma beleza, o programa era produzido e dirigido pelo Eduardo
Moreira com muito gosto. Tinham cinco músicas com grandes patrocinadores.
Entre eles, Nescafé e Air France. Era muito caprichado e não era como hoje. Era no
peito e na raça. Ao vivo. Havia cinco cenários diferentes, as roupas combinando
com as músicas. Enquanto eu cantava a primeira, os desenhistas faziam o segun-

Isso fez com que vocês perdessem espaço na televisão.
Foi. Até um dia que eu me danei e falei: “Não vou mais fazer televisão”. Porque no
auditório entrava uma pianista erudita e tocava, em seguida entrava um pandeirista e, assim, ia. Não tinha estilo, não tinha nada, era uma feira para agradar o povão.
E agradou muito, ficou anos nesse sistema. E permanece mais ou menos até hoje.
As fãs gritando, aquelas brigas de fãs ridículas, avançando no carro na saída. Aquilo durou, o carioca gostava muito. A gente aqui em São Paulo era mais manso.
Sempre ouvi falar que o Eduardo Moreira foi um grande produtor
musical. Eu queria que você falasse do papel dele como produtor na
sua carreira de cantora.
O Eduardo e a Marília Moreira eram amigos nossos, eles viviam lá em casa,
ou a gente na casa deles, conversando sobre música, cinema, teatro. A gente ia
muito ao teatro por causa do meu cunhado, principalmente no TBC – algumas
peças eu decorei inteirinhas. Toda noite a gente estava lá. Peças lindas, maravilhosas, artistas ótimos. Depois veio Sergio Cardoso, Nídia Lícia, foi uma época
bonita do teatro e como a gente era muito amigo, a gente fazia as mesmas coisas.
Aqui em São Paulo, havia um clubinho dos engenheiros na Rua General Jardim,
em um porão. Por ali passaram os maiores artistas do mundo. Quando acabava
um espetáculo, levavam os artistas ao clubinho. Tinha um bar muito bom, mesi-
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nhas e um pianista que era irmão do Gilberto de Carvalho, o Polera. Frequentei
ali muito tempo. Recebemos Amália Rodrigues, Rita Pavone, muitas italianas.
Era um bar pequenininho, mas um amor de lugar, ninguém deixava de ir lá.

ber no dia seguinte; e eu estava na Paraíba. Catei o jipe e fui parar em Jequié, na
Bahia, onde dormimos em uma pensão de caminhoneiros. Às 6h da manhã, vim
embora. Ainda peguei o ensaio do Roquette no Teatro Cultura Artística, e fui para
casa. Eu estava mais preta do que carvão, porque jipe não tem capota. A viagem
me deu todo aquele material de pesquisa, coisas lindas; folheava aquilo e pensava em fazer um livro, um programa. Mas aí um dia me enfezei muito, acendi a
churrasqueira e joguei todas as notas que tinha, coloquei fogo em tudo. Falei: “O
que eu sei está aqui dentro da cabeça”. Ninguém quer, vou ficar guardando?

Mas ele pesquisava repertório contigo? Como era o trabalho do
Eduardo Moreira como seu produtor?
O trabalho era muito bom, eu nunca o deixei ao léu porque mesmo na Rádio
Record era muito cuidadoso nos arranjos, pesquisava tudo, fazia arranjo por
telefone. Eu tive sorte. O Moreira primeiro me levou para a RCA Victor para
gravar profissionalmente. Foi ele que conseguiu isso. O Moreira conhecia muita
coisa, só o mundo caipira ele não conhecia muito. Ele gostava muito de música, a casa dele era fantástica, vivia cheia de artistas e ele sempre procurando
renovar. Sempre foi um grande produtor. O Moreira inventou um negócio que
todo mundo quebrou a cara para saber como que era. Eu cantava uma poesia
da Cecília Meirelles, que era Berceuse da Onda que Leva o Pequenino Náufrago. Era
uma história da onda do mar que afoga uma criança. O Moreira pediu para eu
trazer meu aquário, porque ele tinha bolado um negócio. Lá vai o aquário para a
televisão. Fui cantar a história da onda, atrás do aquário, com uma luz indireta
e um ventilador. Aquilo causava um efeito, parecia que eu estava junto com os
peixinhos mergulhados na água. O Moreira tinha ideias lindas. E as loucuras
que a gente fazia: levamos até macaco e coruja no programa...
Como foi sair da TV Record e abraçar a música caipira, um gênero que
sofria muito preconceito?
Muito preconceito tem ainda. Comecei a filosofar muito sobre estas coisas,
do porquê de não se gostar de caipira, do interior. É a nossa raiz, a nossa vida,
a nossa terra. Brasileiro tem muito disso, de ficar na janela olhando a terra dos
outros, enquanto está pegando fogo lá atrás, na terra dele. “Caipira é vagabundo”,
“caipira é sem dente”, “caipira é doente”, e eu posso provar que não. Eu tinha feito
uma viagem de jipe até o Nordeste. Fui dirigindo para recolher temas e fiquei
dois meses viajando, com este meu cunhado e um amigo nosso do Rio. Os dois
não dirigiam. Eu falei: “Vou chegar até o Rio Grande do Norte, se possível, pelo
litoral”. Não tinha rio, não tinha estrada nenhuma, a gente chegava na praia e ia
pela areia. Se tinha um rochedo muito alto que entrava pelo mar, entrávamos 100
quilômetros lá para dentro e dávamos uma volta para sair na frente, para passar
o rochedo. Fui recolhendo material folclórico de primeira qualidade. Quando
cheguei na Paraíba, recebi uma mensagem por rádio amador, de que eu tinha
ganhado o Prêmio Roquette Pinto, e que tinha que estar em São Paulo para rece-

Jogou sua pesquisa toda fora? Isso foi por conta da sua saída na Record?
Sim. Fiquei brava porque eles podiam ter me dado a mão, experimentado
algo novo pelo menos.
Como foi sua carreira nesse período que você saiu da Record?
Vieram outras coisas, bossa nova, jovem guarda. Inventaram aqueles ritmos
todos, aí me aparece como estrela de ouro o Roberto Carlos. Ouvia as músicas
dele e dizia: “Poxa vida, ele tem um repertório bom para criança”. Isso antes de
ele virar romântico, eram umas músicas levinhas com o Erasmo Carlos. No meu
prédio estava cheio de crianças e as crianças cantavam aquilo (risos). A mãe falava: “A senhora dá aula de violão? Dá para o meu filhinho, que ele adora Roberto
Carlos, quer cantar”. Chegou uma hora que eu tinha 62 alunos, tudo de 15 anos
para baixo. Virei professora de violão e Roberto Carlos me ajudou nessa vida,
senão eu tinha afundado. Dava aula das 8h da manhã, em um banquinho sem encosto, até meia-noite, se precisasse. Devo muito a ele! Não estou brincando, não.
Você gravou dezenas de discos de música caipira. E depois disso, entrou na TV Cultura e comemorou agora 30 anos de Viola, Minha Viola.
Vocês ainda vão ver esta viola no alto do Cruzeiro do Sul, estou prometendo. Não me provoquem que eu sou ruim (risos). Você viu a festa dos 30 anos?
E ainda faltou muito violeiro. É muito bonito ver a quantidade de novas orquestras de viola e as crianças tocando o instrumento. Minha bisneta está
alucinada por viola e violão, está estudando como louca. Quando é que eu ia
ver isso na minha vida? Quero durar para ver mais. Fiquei feliz e agora não
saio dessa estrada, vou até o fim.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/30/inezita-barroso-2/
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“O corpo é resultado
do que vivi, como
estudei, como fui
educado, da profissão
que adquiri. E também
é a história das suas
adaptações psíquicas,
emocionais.”

Quando você começou a dançar e coreografar? De onde veio o interesse?
O processo pessoal de dançar vem dos ímpetos adolescentes. A gente tinha modelos muito preciosos, únicos: Mykhail Baryshnikov e Rudolf Nureyev.
Eram modelos a alcançar, como um jovem que via o Bruce Lee e desejava ser
um grande lutador de kung fu. Esses modelos ajudam muito a vocação de um
jovem. Quando você tem esse exemplo, vai trabalhando o instinto vocacional
para se transformar em artista.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e
Sergio Cohn no dia 28 de maio de 2010, em São Paulo.
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As gestualidades e os limites físicos do corpo são reveladores da nossa própria individualidade. É dentro dessa premissa que Ivaldo Bertazzo, diretor teatral e mentor do Método de Reeducação do Movimento, vem desenvolvendo
desde os anos 70 um trabalho voltado para congregar pessoas de diferentes
profissões e classes sociais, tendo o corpo como objeto de interesse. Em suas
pesquisas, chamou essas pessoas de “cidadãos dançantes”. “O corpo é resultado do que vivi, do que estudei, da profissão que adquiri.”
Recentemente, Bertazzo trabalhou os elementos da cultura indiana com
os jovens da periferia. “Quando trago essa estranheza cultural de um lugar
distante, é porque sou contra fechar os garotos na sucata do bate-lata, de só
ouvir funk”. Hoje, a proposta já evoluiu para criar dançarinos profissionais.
“Porque, se não, o cara se acomoda no trabalho social, fica seis, sete anos
ganhando vale-coxinha.”
Paulistano, nascido em 1950, Bertazzo começou a dançar aos 16 anos. Teve
aulas com Tatiana Leskova, Paula Martins, Renée Gumiel, Ruth Rachou, Klauss
Vianna e Marika Gidali. O coreógrafo diz não se considerar “um bom administrador”, mas lamenta a falta de estrutura no âmbito da cultura que promova a
formação profissional da figura do gestor e do produtor. “Não é uma deficiência
para o mercado cultural ter um produtor sem grandes capacidades?.”

Onde você cresceu?
Sou de São Paulo, de uma família da Mooca que, felizmente, escutava muita música erudita, cantores de ópera. Era uma doença familiar e a gente era
obrigado a escutar. Nessa obrigação, criou-se um exercício de escuta. Por isso
digo que o jovem que tem desejos de se transformar em um artista precisa de
modelos ou de professores que trabalhem vocacionalmente. Senão não chega
lá. Isso é muito frágil hoje em dia. Pergunte a um garoto que quer ser ator o
que ele tem visto de teatro. Aí você descobre que esse jovem não fica na porta
do teatro, como nós ficávamos na adolescência até que o porteiro nos deixasse entrar porque não tínhamos dinheiro para pagar. Você via Zé Celso Mar3
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tinez, Antunes Filho, Teatro de Arena, o balé do Maurice Béjart que chegava
da Europa, Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, enfim, todo mundo, até Chico
Barrigudo. O que esse jovem, que deseja ser artista hoje, vê? Nada. Ele quer ser
um grande artista com nome. Como? Eu não sei.

logia, abriu-se mercado, há muitos técnicos de palco, de iluminação, de cenografia, de tudo. E agora há competição, principalmente aqui em São Paulo,
que é o maior produtor cultural da América Latina. Não dou conta de ver tudo
que existe em São Paulo. Porém, as coisas foram ficando mais caras, surgiu a
Lei Rouanet. Tenho uma lembrança da minha amiga Fernanda Montenegro
dizendo que sentia saudades de viver viajando pelas cidades apenas às custas
das bilheterias dos espetáculos. Não existe mais volta para isso. Como você
vai cobrar a produção artística? Um ingresso a R$ 200 ou R$ 300? É insensato.
Aliás, nós, que somos patrocinados, estamos pouco a pouco sendo obrigados
a fazer preços populares. Cabe a nós deixarmos um elitismo e conseguir trazer
classe média, média alta, alta ou baixa para sentar em uma plateia juntos e assistir a um espetáculo. É assim que a cultura se desenvolveu em outros países.
Não devemos mais fazer um espetáculo para apenas um tipo de público.

Quais foram as suas referências no trabalho como coreógrafo?
Pego etapas muito importantes: quando surge a dança moderna americana, havia Martha Graham, José Limón e Merce Cunningham. São tendências
que viraram grandes escolas e que produziram seus espetáculos com uma
marca no período dos anos 60 e início dos 70. Ajudava muito ver tendências
coreográficas e uma meta de linguagem. É isso que um coreógrafo precisa,
ter um estilo, uma tendência. Depois chega Béjart e vão surgindo aqui no
Brasil muitos exemplos. Inclusive um exemplo máximo de dança e de teatro
contemporâneos que é Pina Bausch. Ela traz modelos de trabalho para nós.
Qual é a trajetória hoje olhando um Béjart ou uma Pina Bausch? Como esses coreógrafos desenharam sua carreira? Há coerência, não é cada dia uma
coisa. Aprendi também como coreógrafo, com o teatro, para além da dança.
Como já mencionei, tenho meus mestres: Vianinha, Zé Celso e Antunes Filho.
A gente passou por períodos catárticos na ditadura e no teatro brasileiro. Isso
nos ensinava. Eu queria ser um coreógrafo, um dançarino, mas isso tudo fazia
parte da minha escola. Você não aprende só com a dança.
A dança moderna americana chegava ao Brasil em espetáculos ou
como informação?
Chegava, por exemplo, com Ruth Rachou e Clarisse Abujamra – eram as que
tinham condições de estudar lá. Elas vinham e traziam para nós esses conhecimentos técnicos. Vi muito Alvin Ailey, via companhia do Merce Cunningham,
da Martha Graham. Depois teve o Carlton Dance, que ajudou muito, mas já
mais recentemente. Eu assisti a espetáculos da Pina Bausch aqui, em São Paulo,
seis dias seguidos. Isso ajudava a gente como estudante de coreografia.
Quando você começou a trabalhar, como conseguia viabilizar os seus
projetos? Como criava um espetáculo? Da concepção ao financiamento.
Comecei com o desejo de ser dançarino, mas descobri que sou uma pessoa
que produz, que constrói e que dirige. É mais a minha praia. Já tinha uma escola e sobrevivia dando aula – até hoje isso acontece. Lembro que, em 1974,
decidi fazer o meu primeiro espetáculo. Fiz com dinheiro da escola. A produção cultural não tinha ainda esse custo que tem hoje. Desenvolveu-se tecno4

Muitas vezes, nesse processo de Lei Rouanet, o produtor começa com o
espetáculo já pago. Não há uma necessidade de se buscar a bilheteria.
O que você acha disso?
Não sei. Fiz alguns espetáculos, que não tiveram grande sucesso, e não foram muito bem vistos pelo patrocinador. Entendo que fazer coisas mais comerciais às vezes é para agradar o patrocinador. O público hoje é vasto. Há
público para ver besteirol ou uma pornochanchada; há público para um teatro de vanguarda na Praça Roosevelt; ou para grandes produções musicais. Se
você me pergunta: “Vamos fazer alguma coisa sem dinheiro? Para a mídia?”.
É muito difícil, não sei. Talvez abram-se novos formatos com a internet. Talvez a gente ache soluções para trazer público. Mas também é interessante a
dificuldade. Ela traz alternativas para os recursos: você procura acordos com
escolas, existem as excursões de senhoras que vêm e vão de van do interior
para assistir a um espetáculo, muitas opções. Você precisa trabalhar.
Você citou as senhoras nas vans. Houve uma crítica sobre isso há algum
tempo. Dizia que os espetáculos estavam se adaptando a esse tipo de público. Como ter liberdade de criação frente ao público e ao patrocinador?
Não vejo nada disso. Os parceiros que constroem arte no Brasil e que reclamam disso talvez saibam ou estudem pouco. A arte vai ficando mais popular
e vã, porque eles próprios não têm recursos de estudo para conseguir seduzir
públicos variados. Mas o teatro é mágico. Você pega um pano, chacoalha e
tem uma luz específica. Então, alguém diz: “Eu vou morrer afogado. Eu vou
morrer afogado”. E morre naquele rio criado com pano. Na plateia, você chora.
5

Ivaldo Bertazzo

Ivaldo Bertazzo

É qualidade artística. Artista não pode dormir tarde. Tem que trabalhar, fazer
outras coisas. Artista boêmio era da minha época. Hoje não sobrevive mais se
não lê, se não estuda. Minha amiga Fernanda Montenegro, por exemplo, não
para de ler e de ver filmes de vanguarda.

leiro que está aqui há 500 anos é um corpo misto. É muito complexo trabalhar com esse corpo, que eu conheci dando aula. E ele não acabou. Fui
trabalhar com jovem da periferia, sim, porque começou uma tendência de
trabalharmos no social. Eu não conhecia esse outro corpo, do brasileiro
filho da raça negra, filho de índio, caboclo. Isso modificou todos os meus
conceitos. Não trabalha igual o corpo. As companhias de dança contratam
tipos de corpos que não vão se machucar: aquele cuja perna vem na orelha desde que nasceu. Esse machuca pouco, aguenta o tranco, pula e não
cansa. Eu trabalhava com corpo de periferia, que é curto, rígido, mas é um
metal que você bate e vibra. Parei um pouco o Cidadão Dançante, mas
passei para a periferia.

Você pode seduzir e ter liberdade.
Você seduz. Eu, recentemente, fiz Noé, Noé! Deu a Louca no Convés, um musical que eu criei, brasileiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E o que
me diziam da região, dos guetos? “Não vai lá, hein? Eles só gostam de funk,
não faça isso”. Ou então: “Põe um funkeiro que aí você traz público”. Fizemos
tanto sucesso! Vinham garotos de dez anos com papel na mão, veio a Dona
Alda, que assistiu ao espetáculo oito vezes. E choravam, batiam palmas. Só
gostam de funk na periferia? Não é verdade.
Você criou o conceito “cidadão corpo”. O que é? Que ideia é essa?
Isso foi uma tendência em 1975 e 1976, quando percebi manifestações
muito precisas de fotógrafos amadores, corais amadores, artistas plásticos,
pessoas que realizavam isso mesmo não sendo profissionais especializados.
Percebi um terrorismo na dança. Lógico, eu desejo ver aquele corpo de bailarino precioso, mas quis fazer algo mais teatral com a dança, mais rico. Para
quebrar barreiras. Eu falava: “Vai quem quer, mas para ir quem quer, tem que
investir quatro, cinco meses, ensaiando diariamente”. E no projeto Cidadão
Dançante era dona de casa, advogado, estudante, todo mundo junto. Sociabilizava e aproximava-os da encrenca que é uma produção cultural e artística.
Tinha uma senhora de 76 anos que cantava músicas de Schubert, tomando
chá em uma cadeira. Era de cair no chão! Era uma ex-professora de matemática de um colégio do estado. Essas pequenas preciosidades abrem, inclusive,
a visão dos profissionais. Era muito incompreendido. Como cobrar ingresso?
Só que o Cidadão Dançante recrutava o melhor cenógrafo, o melhor figurinista, o melhor artista gráfico. E fez muito sucesso. Foi aí que eu fiquei famoso. Mobilizava seu modo de se comunicar no trabalho, porque corpo é uma
ferramenta de comunicação. Ele aprende a falar, cantar, mexer, trabalhar em
equipe. Hoje em dia nos pedem isso no meio corporativo: encontros com empresas para trabalhar isso que o Cidadão Dançante exigia.
Esse projeto acabou?
Não acabou. No corpo que fazia o Cidadão Dançante havia a mãe libanesa, o pai italiano, o tio espanhol, a mãe cabocla, o irlandês... esse brasi6

Foi uma transferência.
É. Começaram a surgir trabalhos dessa forma. Com o movimento.
Sobre esse corpo biológico. O que é o corpo? O que é lidar com isso
em um país como o Brasil com diversos corpos? O que você aprendeu
dessa mestiçagem?
Existe o corpo da classe média, que tem carro, que se apropria pouco da
cidade. Isso limita o seu corpo no uso de espaço e de níveis. Já na sala de
aula dá para ver o aluno que veio de metrô e o que veio no seu carro. O corpo
é resultado de várias coisas. Da genética, que você recebe de herança: se o
meu pai era um negro da Namíbia, seguramente isso está inscrito na minha
tipologia; se era um espanhol operário durante a época industrial, ele se
revela de outro jeito. O corpo é resultado também do que eu vivi, de como
estudei, de como eu fui educado, de qual profissão adquiri. Como você dá
aula para uma bibliotecária que passa o dia classificando algo ou para uma
pessoa que vende sapato, que sobe, desce, atende, agacha? São corpos diferentes. E o corpo também é a história das suas adaptações psíquicas e emocionais. O bailarino de companhia é um corpo que não tem essas marcas.
Você vai dizer: “Mas não é gente?” É, mas ele adquiriu pouco dessas marcas.
É um veículo fácil de trabalhar, um instrumento do coreógrafo, faz tudo. O
corpo do Cidadão Dançante é esse que traz características da sua genética
e do seu trabalho, e que você usa em cena. Estou falando do jeito que eu me
adaptei a isso. E o corpo da periferia é o que mostra uma raça mais pura.
É perigoso falar em raça pura, mas eu quero dizer que têm poucas mestiçagens, entende? É muito uniforme quando você trabalha com jovem de
periferia. É interessante de ver, é o retrato de uma raça.
7
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Você montou um espetáculo com elementos da cultura indiana com
crianças de periferia. Logo depois veio uma novela da Rede Globo com essas características. Como você vê o olhar que as crianças têm sobre isso?
Todo trabalho social que utiliza a arte para o desenvolvimento de um
jovem é “arte e educação”, mas isso também é muito vasto, não é? Tenho
um entendimento de acelerar processos de aprendizado, ampliar o que ele
não teve na escola pública, processos que um filho mais privilegiado tem
na esquina: inglês, computação. De qualquer forma, em casa, os pais ouvem ópera, ouvem a Barbra Streisand. Na periferia, é fechado em um único
campo de visão artística. Quando eu resolvi fazer dança indiana, é porque
descobri que, ao perguntar a jovens de periferia sobre a história da família,
havia quem falava que o bisavô era um mestre em maracatu. Aí eu perguntava: “Você faz maracatu?”. E ele: “Não faço essa coisa xarope, não! É coisa da
minha família”. Trouxe essa estranheza de uma cultura distante, porque fui
contra fechá-los na sucata do bate-lata, de somente ouvir o funk. Isso é uma
barreira, uma fronteira cultural tenebrosa. Você tem que quebrar as paredes,
trazê-los para cá e conhecer a cultura do mundo. Foi muito forte o resultado
da dança indiana. Quando os meninos viram a dança indiana na televisão,
era uma Bollywood, que é divertido, mas uma Bollywood malfeita. Eles riam,
achavam gozado, porque não tinha signo, não tinha musculatura trabalhada,
era uma farra, servia para o contexto da novela, mas não era nada.

dade Tiradentes”. Fala em um bom português, tem uma expressão adequada e
mostra o seu desejo de entrar na empresa. É imediatamente empregado, porque o diretor do recursos humanos diz: “Esse é capaz”. Ele não esconde mais
de onde é, como os meninos do Complexo da Maré faziam e não fazem mais.
Sabem se comunicar melhor do que um filho de classe privilegiada.

Aí entra boa parte do seu trabalho com produção, que é juntar o músico para fazer a trilha, a dança, o cenário, em uma composição complexa. Como se dá isso para produzir um espetáculo?
Primeiro a gente pega as linguagens, as culturas que vão entrar em conflito
e em contato. Se era um indiano, com quem ele pode se encontrar no Brasil?
Quais vão ser os músicos? No Samwaad – Rua do Encontro [espetáculo de 2003
originado do intercâmbio cultural de jovens de periferia em São Paulo], a gente decidiu por percussionistas populares, de escola de samba, maravilhosos.
Como fazer o confronto? Estuda-se o grupo de lá e o daqui, e aí você faz a pororoca, mas já tem um estudo musical do que será trabalhado, de como será
exposto esse confronto. Todo encontro de culturas dá certo, depende da abertura. É que nós tínhamos tanto o Madhavi Mudgal, da Índia, como Benjamim
Taubkin, do Brasil. Dois feras. Esses jovens da periferia também aprenderam
dança indiana, mas o corpo deles continuou brasileiro, não perderam sua identidade cultural. Hoje, eles não tem vergonha de dizer que moram na periferia.
Eles chegam nas empresas dizem: “Estou querendo esse emprego, moro na Ci8

O que é coreografar? É transparecer, abrir, soltar os bloqueios?
É construir diferentes estruturas e formas de locomoção. Abrir leques e gavetas de onde se tiram ferramentas diferentes para atender a sua coreografia. Isso
não é soltar um corpo. O soltar prevê uma hierarquia, perdeu uma função. Você
dá subsídios e informações de música, de uso de espaço, de diferentes formas
de impulso, de um trabalho fisioterápico para ele não criar lesão. Os meninos da
periferia fazem street dance. Imagina se eles fazem aquecimento para começar
o seu street lá? Cinquenta por cento deles têm lesão no joelho aos 22 anos, não
dançam mais. Se a gente puder levar essas informações a esses grupos, para
que eles se preservem, vão sobreviver e desenvolver. Como jogador de futebol:
você não quer vê-lo lesionado aos 23 anos por não ter tido um bom trabalho de
construção para aquele tipo de gesto que ele faz diariamente.
Arte é processo criativo. Mas de quem é o trabalho que envolve
conceber, captar, botar o espetáculo em pé? De um coreógrafo ou
de outro produtor?
Sempre que inicio um trabalho, desejo que captadores de recursos surjam.
Nunca tive muito essa oportunidade. Você bate à porta de patrocinadores e
nem sempre é recebido. Mas surgem questões como a ligação entre o espetáculo e aquela empresa. Em um espetáculo que eu esteja falando sobre saúde,
fica bonito para uma empresa de seguros patrocinar. Existem referências.
Às vezes, um nome famoso também ajuda. Agora, o que sei fazer é escrever
livro, fazer coreografia, dar aulas, preparar professores: é o que eu gosto. Não
sou um bom administrador e esse é o meu conflito. Cadê a escola de produtores culturais? Porque os que você emprega custam caro e nem sempre
são bons profissionais. É uma deficiência para o mercado cultural que gera
muito dinheiro, mas tem carência de produtores qualificados. O que você
emprega em um espetáculo? Um diretor de produção, dois assistentes de
produção, mais dois contra-regras, dois maquinistas, três camareiras, mais
assistentes. Fora cenógrafo, costureira e não sei o quê. Mas essa equipe é
muito deficiente. Até hoje ouço falar de que já há escola para ensinar novos
produtores. Cadê? É mentira. Esse é o problema central. A outra questão é
9
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as leis de incentivo para a cultura que são muito burocratizadas. Ouso dizer
que isso às vezes gera, inclusive, coisas ilícitas. Deveria simplificar as exigências para termos novos produtores no mercado. Cadê o futuro? Daqui
a 20 anos, quem serão os produtores culturais? Eu já vou estar de bengala,
sentado em uma cadeira de rodas. Eles precisam começar. Nesse sistema,
extremamente “burrocratizado”, ele não consegue entrar. Vai trabalhar legalmente, vai cumprir as rubricas, mas é muito antigo o processo ali.
Seu discurso remete a referências do Teatro do Oprimido, do Augusto
Boal. Como você vê isso?
Existem linguagens distintas. Temos que tomar cuidado. O teatro pode
ser poético, simbólico, político. Você não pode ter só um tipo de expressão. Senão, é ditadura. Porém, o que eu fiz foi o seguinte: o público, que
senta para ver o meu espetáculo, chora de emoção, porque vê no jovem
uma universalidade. Ele não está fazendo a expressão do jovem de periferia, carente – como os jornalistas se referem ao entrevistá-los. Sim, carentes de computador em casa, de recursos bons, de transporte, de rede de
esgoto em casa, mas não quer dizer que ele, mentalmente, seja carente. Ele
está ali ralando para fazer o espetáculo. Em nossos espetáculos, não o configuravam como um jovem de periferia, podia ser com jovem de qualquer
classe e de qualquer lugar do mundo. Foi esse nosso esforço. Mas nada
contra os que usam a expressão “jovem carente”. O projeto Nós do Morro,
no Rio, com o Guti Fraga, faz Shakespeare.
Como você trabalha o movimento físico e o universo psicológico do
ator-bailarino?
Arte não é terapia. Mas ela pode resultar muito bem na construção de uma
personalidade, pode trabalhar em núcleos neurais complexos. O que a arte
faz é passar o processo quase neurastênico de a pessoa enfrentar o seu não-saber. Trabalha no seu sistema nervoso os exercícios de humildade, de confronto com as suas dificuldades, com a sua agressividade. Sem dúvida, tudo
isso entra em foco no trabalho, mas é um trabalho coletivo. O que o ator ou o
bailarino precisa fazer antes de pensar em trabalhar psiquicamente? Aprender a escutar um ao outro, a se colocar verbalmente de uma forma própria
– tudo que a gente quer de alguém em uma empresa –, não deixar a privada
suja que usou, chegar no horário, ter um entendimento das metas a serem alcançadas, trabalhar em grupo. Com isso conquistado, ele já teve crescimentos
psíquicos que capacitam esse cidadão.
10
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Você falou do Baryshnikov, dos grandes exemplos. O seu trabalho é
voltado para construção de carreiras longas de dançarinos?
Gostaria que fosse.
O que você vê como exemplos possíveis?
Para o meu jovem da periferia, um modelo que tinha faleceu. Era o Michael
Jackson. Um grande intérprete, que modificou mesmo a dança popular, trouxe suas marcas. Ele modificou formas expressivas, tinha uma qualidade técnica que teria que ser a meta nesse jovem. Ele não fez só o street, aquelas coisas
no chão. Ele girava pirueta para ter bons breques. Sabia trabalhar com a luz,
além de ser um bom cantor. Ele não se repetia coreograficamente. Era rico. O
jovem aprendeu muito com ele.
E a carreira longa, você gostaria? Quais são as dificuldades para isso?
Quando iniciei esse trabalho, eu dizia: “Não importa no que esse jovem se
transforme profissionalmente. Quero que ele se transforme como pessoa”. Aí
achei que isso era um caminho um pouco evangélico. Já não falo mais isso. É
outra coisa que eu faço. É assim: ele entrou para ser um grande músico, um
grande bailarino ou ator. Se não for, em um ano eu o expulso do trabalho, porque viciam-se em trabalho social: “Vamos lá porque tem R$ 150 de ajuda de
custo”. Um vale-coxinha, uma enganação. O mercado de trabalho é curto, não
dá para deixar ele ficar ali seis, sete anos para, quem sabe, ele falar: “Estou a
fim de dançar”. Não. Ou vai para o mercado ou sai dessa onda. Hoje em dia, é
para ser o melhor dançarino, cantor ou ator. Se não, sai.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/ivaldo-bertazzo/
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Fundador e diretor da cia. teatral Os Satyros

Ivam Cabral

Ivam Cabral

“Se no início dos anos 90
o teatro só acontecia no
palco italiano, com grandes
atores, que precisavam de
equipamentos caríssimos,
hoje aprendemos que
podemos fazer teatro em
qualquer lugar.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 16 de abril de 2010, em São Paulo.

Formado em artes cênicas pela PUC-PR, Ivam Cabral é hoje ator e diretor
consagrado em São Paulo. Fundou em 1989, ao lado do diretor Rodolfo Garcia
Vázquez, a companhia Os Satyros. Costuma brincar que o grupo surgiu “para
não dar certo”. “Era um grupo que queria fazer a diferença, ser um divisor de
águas”. O nome foi baseado na mitologia grega, nas dionisíacas. “Os Satyros
abrem o cortejo de Dionísio.”
Satyros surgiu como uma resposta à insatisfação de jovens atores e dramaturgos com um teatro feito de grandes produções e recheado de formalismos.
“Foi uma resposta a tudo isso, a essa insatisfação.” Os primeiros anos do grupo em São Paulo, de 1989 a 1992, foram difíceis. Tanto que se mudaram para
Portugal em busca da sobrevivência. “A crítica aceitou bem nosso trabalho
em São Paulo, conseguimos ter naquele momento um bom público, mas não
conseguimos viver de teatro.”
O retorno da companhia é conhecido pelos amantes do teatro. Satyros ocupou um espaço antes abandonado da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo,
e, com arte, tornou o lugar um ponto de encontro da classe teatral paulistana.
Cabral hoje dirige a SP Escola de Teatro, projeto de formação de atores e técnicos teatrais lançado pelo governo de São Paulo em 2009 que “atende mais de
mil alunos por ano”, ressalta.
Conte um pouco sobre o começo do grupo Os Satyros.
Satyros é um projeto que surgiu para não dar certo. Começamos em 1989,
aqui em São Paulo, mas todo mundo pensa que é de Curitiba. O grupo tem
21 anos de idade e foi um projeto de sonhadores. Lembro que quando vim
de Curitiba para São Paulo, recém-saído da universidade de teatro, eu queria
mudar o mundo. Enquanto todos os meus amigos iam para a TV Globo fazer
teste, eu queria criar um grupo fundamental na história do teatro brasileiro
(risos). O Satyros foi criado e fundado com muita pretensão. Era um grupo
que queria fazer a diferença, ser um divisor de águas, existir um “antes” e um
“depois” do Satyros. Claro que quando você começa a trabalhar percebe que
não é bem assim. Foi muito difícil, era um momento político brasileiro complicadíssimo. Surgimos e logo depois veio o Fernando Collor. Esses primeiros
anos aqui em São Paulo, de 1989 a 1992, foram difíceis. A crítica aceitou bem
nosso trabalho, conseguimos ter, naquele momento, um bom público, mas
não conseguimos viver de teatro. Então, fomos embora em 1992, a convite do
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (Fitei), de Portugal, e de
alguns outros festivais da Espanha. Fizemos um exílio voluntário. O Satyros
só recebeu o primeiro patrocínio e o primeiro subsídio em 1997. Portanto,
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trabalhamos oito anos sem nenhum incentivo. Quando fomos para a Europa,
vivemos exclusivamente de teatro, mas trabalhando de segunda a segunda,
fazendo tudo o que você imagina e que o teatro supõe.

momento da cena brasileira. A Fernanda Montenegro foi trabalhar com o
Gerald Thomas no espetáculo The Flash and Crash Days, uma coisa absolutamente formal, na qual quase não havia texto. Era uma experiência incrível,
acho o Gerald Thomas incrível, mas dizer que o teatro brasileiro é só ele e o
Antunes Filho – e que o modo de se pensar teatro é só esse – causa desconforto. Eles trabalham em grandes palcos brasileiros, em grandes teatros,
com grandes produções. Parecia que os grupos que surgiam sem essa possibilidade de produção não significavam nada naquele momento. O Satyros
surgiu como uma resposta a tudo isso, a essa insatisfação. Nós trabalhamos em teatros pequenos, com 500, 700 lugares. Nosso teatro, na Rua Major Diogo, era um teatro abandonado. O Satyros sempre foi um grupo com
muitos elementos, muitos atores, muita gente em volta. Lembro quando o
Nelson de Sá, da Folha de S.Paulo, foi assistir ao Marquês de Sade. Tivemos
que organizar os atores de outros espetáculos que estavam ali para que
sentassem nos pontos de goteira do teatro para que o Nelson de Sá nunca
pudesse se molhar. Lembro de alguns atores saírem super molhados da sessão. Falo isso só para vocês entenderem em que momento a gente começou
a trabalhar e como a gente encarava o teatro.

E como foi o choque ao ver a diferença da produção da Europa e a
do Brasil?
Uma coisa me marcou muito. Em 1992, quando a Comunidade Europeia
era um projeto ainda, para você ir para a França, sendo brasileiro, tinha que
passar por um processo rigoroso para a liberação do visto. Lembro que antes
de sair do Brasil e ir para o festival em Portugal, eu tentei o visto para conhecer a França e não consegui. Tinha uns 25 anos na época, era moleque,
e a nossa auto-estima era tão complicada que até entendia porque estavam
negando o visto. A minha surpresa foi que depois de um tempo em Portugal,
fomos trabalhar no Festival de Avignon, na França. Fui ao consulado francês
pedir o visto. Como brasileiro eu era mau visto, mas como artista eu era bem
visto. Comecei a perceber essa diferença. Foi uma experiência incrível porque
eles têm uma forma de produção muito diferente. Eles estão muito à frente.
Foi um período muito bacana para me reconhecer, para me formar.
Por que Satyros?
Os Satyros abrem o cortejo de Dionísio, nas dionisíacas. Eu sou filho de
Ogum no candomblé e esse orixá também é o cara que vai na frente, desbravando a mata e abrindo caminho. Só consigo fazer essa reflexão agora, obviamente lá atrás não pensei em chamar Os Satyros porque eu sou filho de
Ogum. Mas acho que as coisas possuem similaridades simbólicas e gosto de
imaginar que a gente abre o cortejo de Dionísio.
Fala um pouco sobre o Marquês de Sade.
A primeira vez que montamos o Marquês de Sade foi em 1990. Ainda
não existia o Teatro da Vertigem e o Zé Celso Martinez estava afastado da
produção. O Teatro Oficina, como conhecemos hoje, estava sendo inaugurado. Era, portanto, um momento complicado do teatro brasileiro. Tinha o
Gerald Thomas trabalhando com um teatro absolutamente formal, apolíneo, sem nenhuma outra possibilidade a não ser a das formas, das luzes. O
Antunes Filho, nesse momento, atravessava a mesma fase formalista, com
o mesmo pensamento. Esses grandes diretores começaram a falar que o
texto no teatro estava morrendo. Surgia a dramaturgia do diretor, o diretor
era o senhor absoluto do espetáculo. Não tinha mais a figura do ator nesse

Qual é a relação entre o teatro do Satyros e a era Collor?
Talvez tenha sido sobre o texto 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade,
espetáculo que estava em cartaz na Praça Roosevelt. Acho que é o que mais se
aproxima. É a história de sete libertinos que vão passar 120 dias em um castelo no inverno, em um local totalmente inacessível. Eles levam sete mulheres
e sete homens virgens, muita comida, e passam os dias lá, fechados, isolados onde ninguém mais consegue chegar. Eles se aproveitam desses jovens
virgens como querem e no final acabam matando eles. Quando fizemos essa
peça, era época do escândalo do mensalão. A aproximação desses personagens com o que acontecia no Brasil naquele momento era muito grande. Em
1990, quando a gente resolve fazer A Filosofia na Alcova, outro texto do Marquês
de Sade, lembro de escrever no cartaz, que também era um programa, sobre
a dificuldade de produção, a falta de leis. Não lembro exatamente do texto,
mas tinha relação direta com aquele momento que a gente vivia no país. Era
impossível, era completamente impossível produzir. Por isso, fomos embora
em 1992, naquele exílio voluntário. Pensar qualquer coisa, produzir qualquer
coisa, para quem estava começando, para quem estava chegando ao mercado
de trabalho com ideias que não eram do senso comum, era muito complicado.
Foram momentos muito difíceis.
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Quando você percebeu que tinha pares geracionais?
É legal pensar nisso também. Porque os anos 80 – e eu sou fruto dessa
geração – foram muito complicados. Na música, na literatura, por exemplo,
existiam poucas coisas bacanas acontecendo. Ou pelo menos era assim que
a gente se sentia. Era final da ditadura, a gente via as gerações anteriores e
parecia que a gente não tinha mais porque lutar. Naquele momento havia um
esvaziamento de possibilidades.

do zero, tentando o zero das coisas, para a partir dali esquecer os meus preconceitos, esquecer as minhas dores, esquecer as minhas angústias. É começar zerado um processo.

Mesmo tendo a editora Max Limonad publicando Sade no Brasil e a
Brasiliense publicando uma série de autores marginais?
Essas edições chegavam para a gente de forma clandestina. O Rodrigo Santiago, que é um ator muito interessante aqui de São Paulo, produziu A Filosofia na
Alcova nos anos 70, junto com a Yara Amaral. Na época, eles encenavam nas casas
das pessoas. Para a gente, no fim dos anos 80, quando estruturamos Os Satyros
e começamos a pensar em A Filosofia na Alcova, era incrível imaginar que essa
geração anterior precisou se esconder para falar e ler Sade. Só no privado. Mas em
1980, naquele nosso momento, parece que poder fazer isso já era o esvaziamento
de uma atitude. Era mais ou menos assim que viam a gente. Demorou para as
pessoas perceberem que era um gesto político. Demora até hoje, eu acho. O teatro brasileiro está muito ligado ao teatro dos anos 60 e 70, fazer teatro político é
seguir uma cartilha. Nós não fazemos teatro político sob essa perspectiva.

Você olha para Portugal ainda? Como foi o tempo que vocês passaram lá?
Não, acho que não. Foram sete anos vivendo em Portugal. Anos de muitas
descobertas. Fiz aniversário de 30 anos em Portugal. É um período muito importante na vida de um cidadão. Portugal me deu muitas possibilidades. O
Brasil estava longe, a Folha de S.Paulo demorava dois dias para chegar. Não tinha essa velocidade que a gente tem hoje. Sem contar também que era muito
mais difícil viajar, o povo brasileiro era mais pobre. Morar em outro país era
uma coisa muito distante. Acabei deixando de viver um momento importante
aqui no Brasil. Mas foi muito legal, eu voltaria e viveria tudo de novo.

O que é o Teatro Veloz?
A gente queria pensar um pouco sobre essa velocidade do tempo. O Teatro Veloz surge em um momento em que a internet começa a existir, as
novas mídias começam a ficar acessíveis ao teatro, aparecem todas essas
possibilidades de som e de imagem. O Teatro Veloz é o teatro expandido, é
um teatro documental, um teatro no qual ficção e realidade vão se confundir, no qual a gente pode e deve falar de nós, do nosso entorno. Aliás, vale
um comentário sobre nosso teatro político. Ter em nosso elenco a presença
de Phedra de Córdoba, uma transexual cubana de 70 anos, é um ato político. Quando ela traz seu corpo de travesti, de cubana, para o espetáculo do
Satyros, ela traz toda uma história.

Como era o teatro lá?
O teatro era ainda muito fincado nos anos 70, era um teatro da Revolução dos
Cravos. Acho que ainda é. Tenho um pouco de medo que isso aconteça com a
gente também, que nos congelemos. No início dos anos 70, quando Portugal sai
da ditadura do Salazar, eles encontram um momento importante para contar
uma história na literatura, na arte, no cinema e no teatro especialmente. Tudo
é muito novo e esses grupos se formam com muito tesão, com muita garra. Surgem naquele momento propostas estéticas de possibilidades incríveis. Então,
se forma um movimento teatral bem legal. Mas em 2010, continua exatamente
como era, nada mudou. A barraca, o teatro aberto, todos os teatros importantes
de Portugal têm mais de 30 anos. São do início dos anos 70. Que é o momento em
que eles colocam para o Estado a responsabilidade. A partir daquele momento é
o Estado que vai cuidar da cultura teatral no país. Eles recebem subsídio anual,
ganham dinheiro para trabalhar durante um ano. Acho que é um pouco o que
está acontecendo em São Paulo. Quando a lei de fomento se cria, parece que
nós, grupos, estamos querendo muito mais a garantia de que vamos ser apoiados ad eternum do que verdadeiramente pensando em uma produção cultural.
Pensando muito mais na garantia do meu grupo do que realmente pensando
em produzir ou pensando em uma sociedade teatral ideal.

O que são os exercícios de aterramento e de grounding do Teatro Veloz?
Bioenergética. Ela é importante para a gente, para o nosso exercício diário
de operário no teatro. É o nosso treinamento, na verdade. É olhar para você,
olhar para o seu zero. Ou então, não olhar para nada. Sou eu comigo, sou eu

A Praça Roosevelt é uma área frequentada por atores, dramaturgos,
diretores de teatro, mas também por artistas plásticos, cineastas e escritores. Como fomentar esse diálogo entre as artes?
Esse diálogo com a música, com a literatura, com o cinema, é uma con-
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quista dos artistas que têm se reunido em volta desse projeto, que já considero divisor de águas. A gente pode falar do teatro em São Paulo antes e depois do que a gente está vivendo lá. Na verdade, não é nada novo, você pode
encontrar isso na história em vários lugares do mundo. E, em São Paulo, isso
aconteceu outras vezes, em outros lugares. Nesse momento acontece ali na
Praça Roosevelt porque tem muitos teatros. Trabalhamos bastante e os teatros estão abertos de segunda a segunda. Acabam circulando várias tribos
em volta desses trabalhos. Forma-se uma produção e em volta dela uma
discussão e uma reflexão. Não podia ser diferente, vivemos um momento
da dramaturgia em São Paulo muito especial. Cito dois exemplos sobre isso:
Satyrianas e o DramaMix. O primeiro é um evento de 78 horas que acontece
anualmente lá na praça, chamado Satyrianas. É a comemoração de aniversário do Satyros. Esse ano chegamos à maioridade, completamos 21 primaveras e 10 anos na Praça Roosevelt. Durante as 78 horas temos atividades
o tempo inteiro. O segundo é o DramaMix, uma tenda onde reunimos 78
dramaturgos, que escrevem 78 textos para 78 diretores e para centenas de
atores interpretarem durante 78 horas. Temos até dificuldade em selecionar esses dramaturgos, porque tem mais de 78 pessoas escrevendo. Então,
às vezes, acabamos sendo injustos, deixando um ou outro de fora, porque
tem muita gente escrevendo coisas bacanas. Isso acontece porque há uma
demanda muito grande. Nós, da Praça Roosevelt, ensinamos um novo jeito
de produção. Se no início dos anos 90 era aquele teatro que só acontecia no
palco italiano, com uma produção muito grande, com grandes atores, com
grandes nomes, que precisavam de equipamentos caríssimos, hoje aprendemos ali na Praça Roosevelt que podemos fazer teatro em qualquer lugar.

hora, o carro dele tinha sido assaltado. Quebraram e levaram tudo. Ficamos
assustados, pensando o que poderia acontecer ali. Passamos a observar e
percebemos que quando tinha uma luz acesa, enquanto estávamos ali, nada
acontecia. Os nossos carros podiam ficar ali, as pessoas podiam ficar na calçada. Então, a mesa na calçada, na verdade, surgiu como o nosso projeto
zero, antes de pensar em qualquer peça de teatro. Nosso trabalho era muito
fechado, então um dia abrimos a porta. Era uma maneira de convidar o entorno e a comunidade a participar da nossa vida. Deixamos nossos espaços
abertos durante muito tempo. Quem quisesse ver nossos ensaios, participar
e compartilhar do nosso trabalho era bem-vindo.

O que tem a ver mesa na calçada com produção cultural?
Adoro essa imagem. Tem tudo a ver. Aprendemos com a ditadura que não
podíamos caminhar pelas ruas de uma grande cidade, especialmente São
Paulo. Quando eu era criança lá no interior, eu li os textos da Adelaide Carraro, com sua literatura pornográfica. Toda obra dela se passava em São Paulo. E ela dizia que a gente não devia caminhar nessas ruas, que elas não nos
pertenciam, que a gente ia ser assaltado e assassinado. São Paulo convive
com isso ainda hoje. Se você fala para as pessoas que mora e caminha pelo
centro, acham que você é um louco. Então, achamos que era preciso tomar
as calçadas. A ficha caiu quando alugamos o prédio da Praça Roosevelt e
contratamos um engenheiro elétrico para trabalhar com a gente. Às 3h da
tarde, ele estacionou o carro em frente ao Satyros e entrou. Depois de meia

Nos teatros institucionais, nos centros culturais ou nas instituições
privadas e públicas, parece haver uma tendência de tirar o espaço da
convivência, o cigarro e a bebida para deixar só o espetáculo. Esquecem a importância dos espaços realmente livres.
É que é higiênico você não ter isso, não é? Gosto da bagunça, do encontro,
de gente. E o Satyros tem essa característica. Agora temos até um restaurante
na Praça Roosevelt, chamado Rose Velt. Se você for olhar o espaço do Rose
Velt e o do Satyros, parece que você não está no mesmo lugar. O Rose Velt é
todo bonitinho, todo moderninho, limpo, cheiroso. O Satyros é sujo. O Satyros
é desconfortável. No Rose Velt, eu posso fazer de conta. Ali é a minha fantasia,
ali é o meu delírio. O Satyros é a minha verdade. Gosto de contar verdades.
E a escola de teatro?
A SP Escola de Teatro é um projeto de sonhos. É o grande projeto da minha
vida. É uma escola técnica de teatro que atende mais de mil alunos por ano. A
gente trabalha com coordenações: atuação, humor, dramaturgia, direção, cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. Estamos organizando essas áreas, porque a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) não reconhece a dramaturgia, não reconhece o humor, não reconhece técnicas de palco,
porque são áreas que foram crescendo da mesma forma que as casas nas encostas do Rio de Janeiro, sabe? Você vai construindo sem planejamento e depois vê
a cagada daquilo. Na área técnica de teatro isso aconteceu. Ninguém formou
iluminador e sonoplasta. As pessoas que estão trabalhando nas coxias não têm
formação, aprenderam na prática. Há áreas que a gente precisa muito, como
operação de som e operação de luz. Não é o criador, não é o cara que estudou na
universidade e que conhece som ou luz, é o operador. A nossa escola surge meio
que para organizar isso. E tem sido um projeto muito legal. Algumas de nos-
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sas conquistas foram alcançadas graças ao dinheiro público, intermediado por
meio de uma organização social (OS). Temos dinheiro do Estado na nossa associação, então desenvolvemos algumas ações. Por exemplo, parte desses alunos
que estudam na nossa instituição recebem uma bolsa. São R$ 545 por mês para
ele poder estar lá na escola. Acho legal ter conseguido isso no momento em que
a educação e a cultura são tão renegadas.

da. A princípio pensamos em R$ 500, mas quem ganha só R$ 500 por mês não
sabe que teatro existe. Então, chegamos a um valor: para se candidatar é preciso
comprovar renda menor ou igual a R$ 1.090. Um outro ponto é estudar em escola pública. 70% dos nossos alunos vêm da rede pública. Tivemos um processo seletivo super complicado, concorreram quase dois mil candidatos para 200
vagas. Quem corrigiu as nossas provas foi a Fuvest e a nota de corte foi sete. Ou
seja, temos 200 geniozinhos na nossa escola. Eles podiam estar fazendo medicina na Fuvest, por essa nota de corte. Isso dá um orgulho tremendo e faz a gente
acreditar que há muita inteligência na periferia.

Quais são os grupos que participam desse projeto?
Satyros, Parlapatões, Vertigem, Macunaíma – do Antunes Filho –, As Dramáticas em Cena e o Espaço Cenográfico – do José Carlos Serrone. São esses coletivos que se juntaram para pensar o projeto. Vamos inaugurar agora
a Escola de Teatro e Circo. A escola dobra, vamos ter um equipamento no
Parque Belém, onde era a Febem, de 1.200 lugares, um circo incrível. Vamos
transformar aquele lugar terrível, supercomplicado, em arte, em circo para
jovens. Nosso projeto é de uma escola técnica com 70% dos alunos vindos da
periferia. Tinha tudo para ser uma coisa mais higiênica e atrair pessoas que
não precisam estar ali, mas a escola tem gente de toda aquela comunidade.
Conte um pouco do seu dia-a-dia como produtor cultural.
Tenho uma vida meio maluca, trabalho muito. A escola nesse momento
tem me consumido demais, porque é um projeto que está surgindo agora e
temos que cuidar muito dele nesse momento, é um filho. Tenho passado basicamente 10 horas por dia na escola e o resto do tempo passo no Satyros. Faço
rádio, produzo os espetáculos, muita coisa.
Como trazer o público da periferia ao teatro? Levar o teatro para fora e
não só trazer esse pessoal para dentro da escola. Como você faz isso?
É tão fácil! Esse pessoal está tão interessado em ver teatro, em se aproximar.
Acho que a periferia está dando várias lições bacanas que daqui a pouco vão
aparecer. Acho essa coisa de inserção social estranha. Inserir o quê? Onde?
Nós que temos que aprender com esse povo, eles estão muito à frente da gente.
Quando abrimos a escola ficamos com medo, não sabíamos como atrair os caras. Até criamos um programa chamado Kairós. O deus do tempo ou o deus da
oportunidade, na mitologia grega. O Kairós é o programa dentro da escola que
garante bolsas de estudo, então começamos a criar critérios para essas bolsas.
Não podíamos ser só assistencialistas, queríamos que o dinheiro da bolsa fosse usado para comprar livros, ir ao cinema, ao teatro. Era preciso pensar uma
forma de garantir isso. Pensamos em fazer por meio da comprovação de ren-

Como foi o dia seguinte ao assalto que o Mário Bortolotto foi baleado?
O que vocês, os grupos da Praça Roosevelt, pensaram sobre isso diante
de todo histórico de vocês?
É algo que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. O incidente do Bortolotto não tem a ver com o que a Praça Roosevelt enfrenta. É importante pensar isso. Naquele dia, a gente achava que era um
projeto que tinha sido enterrado. Parecia que tinha acabado com a nossa
vida. Se o Bortolotto tivesse morrido, teria acabado. Toda essa história
bacana que estou contando com entusiasmo iria embora. O Bortolotto
é uma figura emblemática, muito importante na praça. É bacana falar
nisso, porque muito do que a gente conquistou na Praça foi coletivo. Foram muitas pessoas e muitos grupos. Mas a gente temeu que esse projeto
fosse embora.
O que você pensa da Lei de Fomento ao Teatro em São Paulo? O que
você acha que precisa ser feito?
Ela precisa existir. Muita coisa mudou desde que o programa de fomento foi instituído. Ele é do ano 2000. Quando a gente chegou na Praça
Roosevelt, em dezembro de 2000, São Paulo tinha cerca de 70 espaços
teatrais. A temporada teatral naquele momento era de sexta a domingo,
não tinha teatro nos outros dias. Hoje temos 300 espaços teatrais na cidade, com espetáculos de segunda a segunda. Foi esse programa que fez
com que essa produção se tornasse tão significativa. Mas acho que teríamos que criar nichos. O Zé Celso, por exemplo, não poderia ser olhado
em pé de igualdade comigo. O trabalho do Zé Celso é muito essencial,
muito importante, ele tem que ser avaliado de forma diferente. Não tenho muitas críticas à lei de fomento. Acho importante que exista. Primeiro, vamos garantir que ela exista, depois a gente pensa em critérios.
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Uma lei de fomento como essa do teatro é uma conquista da classe
artística que se uniu. Como fazer para que artistas de outras classes se
unam? Isso é uma preocupação sua?
O tempo inteiro. A função do artista, não só de teatro, é criar esses espaços de discussão. Se você for olhar para o trabalho do Satyros vai ver que estamos o tempo inteiro tentando propor conversas, diálogo. Até paramos de
fazer debates, encontros, seminários, porque chegava a ser chato em alguns
momentos. As Satyrianas, que acontece todo ano, sempre foi muito reflexiva,
muito crítica. Nos últimos anos a gente está festejando mais do que criticando
e refletindo, porque eu acho que chega um momento que você tem que festejar para queimar o excesso. É como o carnaval: você sua, transpira, bota para
fora, fuma um monte de maconha, bebe muito, vomita pra caramba e então
renasce para outras coisas. Mas você não fuma sozinho, você não trepa sozinho, você não bebe sozinho. O tempo inteiro você está falando com o outro e
isso me interessa pra caramba.

ção em algumas horas. Começamos a ligar um para o outro de manhã e à
noite a gente tinha reunido várias centenas de pessoas.

Fale do Zé Celso Martinez e como ele se fez fundamental no teatro.
Um grupo com 50 anos de história não é uma história qualquer. O Zé Celso
revoluciona a cena diversas vezes na sua existência. É um cara que o tempo
inteiro precisamos falar do antes e do depois. Ao fazer isso, ele indica caminhos. É um visionário, um bruxo. O trabalho do Teatro Oficina tem força, tem
nervosismo ali dentro, uma insatisfação. O Zé Celso é o tipo de artista que
nasce a cada 100 anos. Temos dois monotrilhos no Brasil: o Zé Celso e o Antunes Filho. São muito diferentes e, ao mesmo tempo, iguais: loucos, gênios,
malucos. Que bom que o teatro brasileiro conta com esses dois! A gente se
espelha muito no Teatro Oficina. A história da busca do dionisíaco do Satyros
foi o Zé Celso que nos apresentou. Ele bebe muito na origem da tragédia, mas
o dionisíaco foi o Zé Celso. A montagem O Rei da Vela, dos anos 60, trouxe isso.
Eu não vi, não foi do meu tempo. Mas tudo o que a gente imaginava que o
teatro podia fazer, toda aquela revolução, é o que a gente busca até hoje. E a
gente não encontra. Só ele sabe fazer de verdade.
O que foi o movimento Arte Contra a Barbárie para a geração de vocês?
Foi fundamental. A gente ainda bebe dessa discussão. A lei de fomento
surge por causa do Arte Contra a Barbárie. É fundamental e norteia até hoje
esses encontros. Dificilmente acabariam com a lei de fomento, porque somos articulados. É isso que o artista de teatro tem de bacana: a mobilização.
Quando aconteceu o incidente do Bortolotto, organizamos uma manifesta-

É aquela frase do Brizola que diz “o artista não dá voto, mas tira voto”.
Exatamente.
O seguimento teatral só perdeu para o seguimento de artes integradas
como maior captação da Lei Rouanet. Ainda falta dinheiro?
Não falta dinheiro. O que falta é projeto, ideia, atrevimento. Faltam muitas
outras coisas.
E a crítica teatral, a reflexão sobre o teatro?
Não existe. É triste demais. A crítica do jornal não funciona. A crítica que
tem na universidade não vê teatro, Silvinha Fernandes que me perdoe. Então,
o que a editora Perspectiva está lançando de reflexão crítica [Teatralidades Contemporâneas, de Silvia Fernandes, publicado em 2010] que é produzida pela universidade, pela academia, não tem correspondência com o que está acontecendo.
Ela não vai ao teatro. Só conhece o Teatro da Vertigem e o Gerald Thomas. Só
existe comentário sobre essas coisas. É muito triste. Ninguém está refletindo
sobre nosso momento.
Gostaria de fechar essa entrevista com a imagem de um palco. O palco
do Teatro Guaíra, em Curitiba, é uma lembrança artística para você?
Nossa, impressionante! Você citou a palavra palco e pensei no Teatro Guaíra. Me formei no Teatro Guaíra, então ali foi minha escola. Sempre que leio um
texto e penso nele encenado, imagino as minhas personagens sempre no palco
do Guairinha, em Curitiba. É o palco da minha vida. As minhas primeiras peças de teatro fiz lá. E Curitiba também tem dado grandes lições de cidadania.
Tudo que tenho visto de leis de incentivo e de apoio ao teatro hoje, vi primeiro
em Curitiba no inicio dos anos 90. Curitiba está à frente em produção cultural,
precisamos aprender com eles. Mas o Teatro Guaíra é o lugar incrível, onde eu
nasci como artista.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/ivam-cabral/

Poeta, compositor e secretário de Cultura do Maranhão
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“Dos rincões mais
recônditos até as zonas
urbanas, política pública
de cultura só funciona se
houver um tripé: cultura,
comunicação e educação.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 16 de maio de 2010, em São Paulo.

Joãozinho Ribeiro é poeta, compositor, agitador cultural. Na política, tornouse um aglutinador e multiplicador de ideias sobre gestão da cultura. Nascido em
1955, participou ativamente do movimento pela redemocratização brasileira:
fundou a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, integrou o Comitê Brasileiro pela Anistia e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT).
“Sou um desses sobreviventes dos anos de chumbo, sei muito disso.”
Ainda na década de 80, compôs trilhas sonoras de filmes e peças teatrais,
como A Urna, em parceria com Marco Cruz, e Cabra Marcado para Morrer,
texto de Ferreira Gullar. Foi convidado para ser secretário estadual de Cultura
do Maranhão no governo Jackson Lago, quando realizou o 1º Fórum Estadual
de Cultura e publicou o Plano Estadual de Cultura. “Foi possível trabalhar a
descentralização e a diversidade utilizando o termo ‘maranhensidade’, que
ficou gravado no imaginário do estado.”
Ribeiro faz um panorama particular da cultura do Maranhão. Do tambor
de crioula ao hip-hop, do bumba-meu-boi ao reggae. “Essas manifestações
compõem um imenso mosaico.” Deixa a análise local para criticar o modelo
global de comercialização da cultura. “A democracia cultural é uma síntese da
possibilidade que temos de melhorar a qualidade de vida do mundo e dizer
não à barbárie.” Costuma dizer que o Brasil não funciona no singular. “Sempre
precisa ser no plural. Há vários Brasis dentro dessa nação continental.”
Você é conhecido no meio cultural por ser um gestor inventivo e criativo. Conte um pouco da sua experiência e dos seus projetos.
Iniciei minha vida de produtor, artista, militante cultural e agitador nos
anos 70. Houve vários movimentos culturais no Maranhão que começavam
e acabavam em ciclos. Principalmente música, teatro e cultura popular. Fizemos em 1994 o primeiro seminário sobre direitos autorais no Maranhão.
O compositor Chico Maranhão, que é um dos expoentes da nossa música,
esteve comigo coordenando essa produção. Também participou o Zeca
Baleiro, quando iniciou suas produções musicais. Fizemos vários projetos
juntos. Lembro de um chamado Corre-Beirada em que tentávamos difundir
a produção musical nos bairros de periferia. Foi uma coisa bastante mambembe nos anos 80. Corre-Beirada é o nome de uma divindade africana, um
caboclo. Mas era um corre-beirada literalmente. Corríamos as beiradas da
cidade fazendo música. Eu trouxe toda essa experiência também para dentro da gestão cultural. Fui secretário em São Luís, fui presidente da Fundação
Municipal de Cultura de São Luís, no final nos anos 90. Agora, recentemente, fui secretário de estado de 2007 até o começo de 2009. Também tive uma
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interlocução muito importante no final dos anos 90 com uma experiência
que iniciou em São Paulo nas gestões democráticas e populares. Os governos instalaram o que eu chamaria de fóruns internos municipais de cultura.
Algumas instituições culturais, universitárias ou de pesquisa faziam parte
disso: destacaria o Instituto Pólis e o Sesc. Toda essa carga de iniciativas – a
democratização da gestão cultural, a descentralização, a diversidade, tudo
que hoje se exalta nas gestões – são coisas que me lembro quando estavam
surgindo. A gestão da Marilena Chauí na Secretaria de Cultura do Município
de São Paulo [1988-1992] foi a primeira a falar em “cidadania cultural” e hoje
o próprio Ministério da Cultura coloca isso como uma de suas vertentes.
A concepção de cultura é “cidadã e econômica”. Essas discussões possuem
raízes para mim nesse momento. A própria questão da diversidade, que em
2005 foi objeto de uma convenção da Unesco, já era trabalhada há tempos.
Alguns instrumentos que nós executamos no Maranhão, de 2007 a 2009,
permaneceram: o Conselho Estadual de Cultura, que foi reestruturado após
15 anos desativado; o Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense
(Fundecma) também foi aprovado. Mas falta praticar. Toda a carga simbólica
que a minha história e de outros sujeitos desenvolveram permitiu uma construção coletiva para a gestão cultural. Foi possível trabalhar a descentralização e a diversidade utilizando o termo “maranhensidade”, que ficou gravado
no imaginário do estado. Não tinha nada com bairrismo ou xenofobia. Era
trabalhar a afirmação e o respeito às diferenças, entendendo que os fenômenos tinham sua essência localizada, mas eram fenômenos que tinham uma
ligação muito grande. O Milton Santos tinha uma definição interessante das
palavras “lugar” e “território”. Ele dizia que lugar é o espaço do acontecer solidário, que já traz em si a carga simbólica. Se ele é solidário, ele não é só, não
é isolado, embora ele comece com o só de “só-lidário”. A gente aprofundou
esse entendimento nas políticas de cultura. Primeiro, a gente trabalhou com
os três “ds”: diversidade, descentralização e democracia. O Chico César hoje
diz que tem que existir o quarto “d”: dinheiro. Ele falou recentemente no Senado: “Eu vou incluir mais um “d” nessa história do Joãozinho. Sem dinheiro,
não tem política pública que seja aplicada neste país”. A briga por recursos
e por instrumentos que possam perenizar o fomento e o incentivo à cultura
é o maior desafio da produção cultural. É fazer com que isso se torne uma
política de Estado. Porque a política que é mais desconstruída nesse país não
é essas tradicionais – saúde, educação. É a de cultura. Precisamos construir
um mecanismo mais sólido para que a cultura seja entendida como questão
estratégica, como foi colocada na Agenda 21 da Cultura, aprovada em Bar-

celona, em 2004, no Fórum Universal das Culturas. Ou como foi ratificada na
Convenção da Unesco em 2005. E também como foram discutidas nas duas
conferências nacionais de cultura em 2005 e agora em 2010. Mas das intenções aos gestos há todo um caminho a percorrer. A agenda da cultura, vista
em seu papel estratégico de desenvolvimento, talvez esteja agora na pauta
do mundo. Todas as experiências atestam que aquele formato de desenvolvimento econômico faliu. E o preço foi muito alto. Talvez a última crise financeira do mundo tenha demonstrado isso. Os volumes de capitais que foram
aplicados em todas as nações pós-Conferência de Washington drenaram milhões de dólares. O resultado? Há populações mais e mais pobres. É a hora e
a vez do desenvolvimento sustentável.
Há algumas palavras que se tornam muito corriqueiras, mas não acredito
nelas só pelo entoar. Uma delas é democracia. Para mim, ela só tem sentido
se for praticada. Como discurso ou fenômeno linguístico, é uma coisa. Porém,
a democracia praticada no dia-a-dia é outra. Muita gente argumenta: “Democracia é uma coisa muito chata, faz a gente se reunir, fazer seminário, conferência e tal”. Mas nunca vi ninguém morrer de democracia nesse país, nem
em outro. De ditadura, sim, já vi. A ditadura tortura, maltrata, censura. Sou
um desses so breviventes dos anos de chumbo, sei muito disso. Democracia é
uma criança, uma jovem – é uma palavra feminina. E a cultura é a mãe, algo
delicado, que deve ser cultivado e defendido todo o tempo. A democracia cultural é talvez uma síntese de toda possibilidade que temos nas nossas mãos de
melhorar a qualidade de vida do mundo e dizer não à barbárie.
Gostaria de fazer com você uma viagem pelas manifestações culturais
do Maranhão. Fale um pouco sobre a diversidade do seu estado.
O Maranhão é resultado de uma ocupação que o transformou em um diálogo generoso de matrizes culturais. A ocupação inicial foi do litoral, onde
se encontravam várias populações indígenas. Depois, veio a experiência da
expansão com as capitanias hereditárias. Os europeus cobiçaram aquela região. As pesquisas indicam que os franceses já faziam viagens e contato com
os indígenas mesmo antes dos portugueses. Depois vieram os holandeses.
Só então os portugueses resolveram, de maneira sistemática, fincar sua bandeira e organizar administrativamente a capitania. E com a chegada da população escrava, vinda da África, a gente vê uma migração do litoral para o
sertão, para as lavouras. Essa ocupação é reforçada pelo ciclo do gado e por
outros vários ciclos de migração do país. A construção da matriz cultural do
Maranhão vem de toda essa conjugação de povos que habitaram a região
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e foram construindo coletivamente uma herança, um legado. O tambor de
crioula, que é uma das manifestações mais fortes do Maranhão, tem uma
matriz africana. O bumba-meu-boi apareceu inicialmente nas fazendas. E
em cada região ele tem uma característica, que a gente chama de sotaque
do bumba-meu-boi – que vem dos instrumentos, das influências indígenas,
africanas e até europeias. Essas manifestações e várias outras compõem
esse imenso mosaico que é a cultura maranhense. Isso influencia nossas
danças, nossas músicas, todas as manifestações artísticas.

E o reggae?
Há duas maneiras de traduzir essa questão do reggae no Maranhão. Particularmente, tenho uma tese: o reggae começou na zona. Por que digo isso?
Sou um artista, poeta, produtor, nascido e criado no centro histórico de São
Luís. Como em todo o Brasil, depois do grande boom do comércio na área
portuária, a região ficou degradada. Foi transformada em o que a gente chamava de ZBM, a zona do baixo meretrício. A primeira vez que eu ouvi o reggae
foi lá. Possivelmente, de discos trazidos nos navios que vinham das Guianas
Francesa e Holandesa. O reggae, a princípio, se espalhou como um fenômeno
pelos bairros da periferia de São Luís. Lembro que, naquele tempo, o Caribe já
tinha uma influência grande em São Luís, com o merengue, a salsa, o calipso.
O reggae foi se espraiando. Criou um fenômeno chamado radiola de reggae,
que são imensas caixas de som, operadas por DJs. Caiu na graça do povo. Hoje,
o reggae é um fenômeno em todo o estado. Inclusive é concentrador de renda,
sustenta um grupo de cinco a dez empresários, que são donos das radiolas. E
vários deles são deputados. A população chega a pagar até R$ 50 por show. É
preciso ver com cuidado essa ideia que passa para fora de que São Luís é a “Jamaica brasileira”. O reggae é, sim, uma grande manifestação, mas existem todas as outras que falei aqui: o tambor de crioula, o hip-hop, o bumba-meu-boi,
a Festa do Divino e tantas outras. Elas permanecem em uma pujança muito
grande, embora o estereótipo do reggae esteja muito associado ao Maranhão.

E a produção cultural contemporânea do Maranhão, como se encontra?
O Maranhão é um estado que está o todo o tempo com o “dedo no gatilho”.
Antigamente, essa expressão era usada em referência à ocupação dos espaços, principalmente do sertão e dos conflitos agrários. Mas o “dedo no gatilho”
a que me refiro diz respeito à produção cultural. Há alguns gargalos que precisam ser extirpados para que essa produção possa se desenvolver. Mas temos
também momentos de pujança. O Maranhão foi colocado na cena mundial
algumas vezes, como é o caso de um período literário muito fértil. São Luís
foi chamada pela elite de “Atenas brasileira” [um grande número de escritores
locais exerceu papel importante nos movimentos literários brasileiros a partir
do romantismo]. Houve um culto a personalidades como o poeta Gonçalves
Dias [1823-1864, natural de Caxias (MA)]. Essa veia literária maranhense, conhecida no mundo inteiro, tem seus representantes contemporâneos, como
Mauro Machado e Ferreira Gullar, traduzidos em vários idiomas. O nosso
teatro também teve períodos de reconhecimento mundial. No estado ainda
existe o Festival Guarnicê de Cinema [um dos mais antigos festivais brasileiros
de cinema, criado em 1977 com o nome Jornada Maranhense de Super-8]. Mas
há um sentimento hoje que não é muito positivo. O do “já foi”: o Maranhão
já foi o terceiro pólo industrial do país; já foi a “Atenas brasileira”; já ganhou
vários prêmios de teatro. Mas, na verdade, toda essa herança cultural resiste
ao tempo. E também vários elementos da cultura emergente vão absorvendo,
deglutindo essa matriz riquíssima que nós temos e se apropriando de maneira a dar novo formato, novas linguagens. O movimento hip-hop é um exemplo
disso. O pessoal do hip-hop maranhense já fez uma grande ponte com São
Paulo e com a Europa. É um movimento respeitado, porque evoca o sincretismo religioso, consegue dialogar com elementos das matrizes africanas tradicionais, como o boi de zabumba, o tambor de crioula e a dança do lelê. É um
fenômeno novo. Talvez ainda não esteja na cena oficial, mas é um aspecto que
deve ser considerado quando a gente fala da cena maranhense atual.

Quais as diferenças e semelhanças entre as radiolas do reggae do
Maranhão e as aparalhagens do tecnobrega de Belém?
Estive em Belém recentemente. Conversei sobre o tecnobrega com gestores de
cultura de lá. Sei que esse fenômeno mereceu um estudo da Fundação Getúlio
Vargas recentemente [Tecnobrega: o Pará Reinventando o Negócio da Música, escrito por Ronaldo Lemos e Oona Castro, em 2008] e que é um tipo de economia da cultura que foge aos padrões dos modelos tradicionais de negócios. Só que no Pará
a coisa parece ser mais democratizada. Agora, o reggae se espraiou pelo estado
inteiro e existem parlamentares que são empresários. Eles tentam eleger vereadores para conseguir defender o Dia do Reggae. Imagine um dia dedicado ao reggae
no calendário de cada município do estado. Por trás disso, existe uma grande rede
de apropriação de recursos públicos para que os 217 municípios maranhenses
tenham oficializado de forma mecânica esse dia. Com isso, existe um circuito de
contratação das radiolas. É uma estratégia definida e bem planejada. Estive há algum tempo na Festa do Divino, em Alcântara, uma cidade histórica do Maranhão.
A festa tem a escolha do imperador, dos mordomos, envolve toda a cidade com o
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sincretismo, a missa e as manifestações africanas. Vi duas ou três radiolas instaladas na praça central. O pessoal só podia fazer os ritos e as missas depois que a radiola parasse de tocar. O som era altíssimo. Que-brava uma tradição secular. Não
se construía um diálogo. Isso é perigoso. A Marilena Chauí estudou o fenômeno
de culturas diferentes colocadas face a face. Se não se consegue construir um diálogo generoso, o que a gente chama de interculturalidade, há o perigo iminente
de uma querer absorver a outra. Ou a destruir.

Como é a produção cultural no interior e no sul do Maranhão?
O sul do Maranhão talvez seja um exemplo cruel de negação de raízes culturais, principalmente ligado ao fenômeno da terra. Guardadas as devidas
proporções, a terra no Brasil inteiro sempre foi o fator de transformações. O
latifúndio foi muito duro para o Maranhão. Há uma desagregação cultural,
econômica e das matrizes produtivas. O agronegócio, como modelo de desenvolvimento econômico, pautou aquela região e extirpou as culturas locais. E, consequentemente, não existe copo vazio, ele está cheio de ar, como
diz a canção do Gilberto Gil cantada por Chico Buarque. Quando o agronegócio se instalou, ele trouxe a possibilidade de preencher aquele espaço
com a cultura do espetáculo. Começaram os grandes shows de sertanejos,
dos modismos, do “sambanejo”, das micaretas. Quando eu era secretário
de Cultura do Maranhão, os prefeitos sempre me procuravam para buscar
parceiras nas produções culturais municipais. Com raríssimas exceções,
essas produções eram de eventos dessa natureza. Um deles até me disse:
“Se eu não fizer essas grandes festas, eu não me elejo mais. Tenho de fazer
essas micaretas”. Eu não conseguia sensibilizá-los nem pelo ponto de vista
da identidade cultural, nem pelo da economia. Esse modelo de negócio das
micaretas e grandes shows se alastrou pelo Norte e Nordeste e causou uma
evasão de renda. Por conta do pagamento dos direitos autorais, dos equipamentos, dos royalties, das licenças para compra de abadás, tudo isso. Há
uma evasão em municípios pobres que vocês nem podem imaginar. Ainda
assim a maioria embarca mesmo na cultura de espetáculo.

Existe diálogo possível entre artes tão diferentes?
Se a gente conseguir construir um diálogo entre as manifestações, sem xenofobia, sem bairrismo, isso se dá até de maneira natural. Os bois do Maranhão têm o costume de fazer ensaios próximos do mês de julho, perto das
apresentações maiores deles. Os grupos se organizam nas suas próprias comunidades. Há todo um rito: enquanto não acaba o ensaio, a radiola de reggae não pode tocar. Depois, o reggae toca até amanhecer. O pessoal consegue
dançar o boi e, depois, o reggae. Isso é um tipo de relacionamento cultural,
de diálogo construído sem interferência de autoridade, sem nada. A própria
comunidade absorveu e colocou em prática. Mas há algum tempo estive em
povoados remanescentes de quilombos e fiquei preocupado com o fenômeno
das radiolas que não respeitam os ritos e nem as manifestações de matrizes
africanas. As novas gerações que vão chegando à cena cultural trazem uma
carga de extermínio das raízes, o que também traz preocupação. Por exemplo,
a nova geração encantada pelo reggae fica um pouco envergonhada das suas
raízes. É preocupante porque, sem esse rito de passagem, sem essa ponte entre as duas manifestações, a que está mais ligada à indústria vai prevalecer.
O Brasil se defronta com questões assim há pelo menos uma década. Você tem visto soluções interessantes de diálogos e estímulo
das culturas populares?
Só é possível construir esse diálogo pautado na generosidade, na interculturalidade, na existência pacífica. A junção do reggae ou mesmo do hip-hop
com o boi de zabumba originou várias manifestações na dança e na criação
artística. Foi algo que se construiu com esse diálogo. O que me preocupa é
quando não há esse espaço, quando há essa verticalização. Fiz um verso assim: “Sou cantador do tempo, e o tempo tem me cantado; tempo que falta é
futuro, tempo que sobra é passado. Cantador que canta só, canta mal acompanhado”. Se a gente cantar junto – seja a melodia ou o ritmo que for – acho
que é mais fácil acontecer o processo de sobrevivência cultural.

E a questão dos direitos autorais na cultura popular? Até onde o direito é coletivo? Quais são os caminhos para lidar com isso?
Talvez quem nos dê a melhor lição sobre isso sejam as populações indígenas. No Brasil, existe o direito autoral de domínio público: é uma faca de
dois gumes. O domínio público coloca a possibilidade de você democratizar
a informação e a cultura. Por outro lado, ele também traz o fenômeno da invisibilidade cultural, uma forma cruel de exclusão. É preciso equilíbrio entre
criação e apropriação dos resultados da obra. No Maranhão, naquelas comunidades com mais de 100 anos, o bumba-meu-boi e as toadas são grandes
manifestações. Dizem que quem tentava dizer que a toada era sua era expurgado da comunidade à base de matracada – um instrumento de percussão
feito de madeira (risos). Era a forma que tinham de dizer para o mundo que
aquela criação era coletiva. Nas toadas mais antigas, se alguém perguntasse
de quem era a autoria, a reposta era: “Essa toada é do boi da Maioba; é do boi
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de Maracanã; é do boi da Pindoba”. Não se identificavam os autores. Mas isso
é passado também, porque depois do crescimento da comercialização e da
produção musical, há brincadeiras e músicas de bumba-meu-boi que vendem
cerca de 20 mil cópias de CD. Com isso, claro que o autor quer ser reconhecido e identificado. Essas comunidades individualizaram a autoria. Mas vários
grupos indígenas, com a intenção de proteger a sua produção, construíram
associações. Eles defendem que a autoria seja dada à associação quando o
assunto é burocrático e econômico. Do ponto de vista simbólico, é a maneira
que encontraram para tentar proteger as criações. E, por incrível que pareça,
o direito brasileiro ainda não a-briga isso, só identifica o autor como pessoa
física. Quando a Lei 9.610 foi aprovada em 1998, resolveu um conflito que
existia das pessoas jurídicas com formato abstrato, sem alma, incorpórea.
O nosso direito ocidental se expandiu para o mundo inteiro com a noção de
que a pessoa jurídica fosse considerada criadora de uma obra intelectual.
Então, o direito brasileiro, a partir de 1998, consagrou que autor só pode ser
pessoa física. Isso resolveu um conflito entre autores e grandes corporações.
Por outro lado, não absorveu um olhar para o Brasil inteiro. Resolveu apenas
o conflito individual. Lembro que o Gilberto Gil só conseguiu há pouco, após
uma briga terrível com a Warner, o reconhecimento da titularidade so-bre
sua obra musical. Quer dizer, ele e sua produtora são os que negociam caso
a caso cada produção, cada autorização de exploração da sua obra musical.
Essa legislação precisa ser revista o mais urgente possível. Ela não comporta
casos de criação coletiva e muitas populações ainda trabalham assim. Não
só as populações indígenas, mas também ribeirinhos e remanescentes de
quilombos com seus cantos de trabalho. Isso faz parte da nossa realidade,
desses nossos Brasis. Costumo brincar – mas falando sério – que Brasil não
pode ser utilizado no singular. Sempre precisa ser utilizado no plural. Há vários Brasis dentro dessa nação continental.

teram esse modelo e deixa quase nua a defesa dos interesses dessa indústria.
É um cadáver insepulto essa forma de fazer negócio que tenta a “proteção” de
alguns fenômenos culturais. Os próprios criadores e produtores, quando convivem de forma mais saudável, não advogam tanto essa proteção. É preciso
criar esse espaço de relação. Coordenei o seminário Direitos Culturais: Humanos e Fundamentais, essa discussão surgiu lá e foi bem aprofundada. Surgem
grandes possibilidades com a tecnologia. A professora Alessandra Tridente
escreveu um livro muito interessante sobre direito autoral chamado Direito
Autoral: Paradoxos e Contribuições Para a Revisão da Tecnologia Jurídica no
Século XXI. Ela critica os fundamentos do arcabouço jurídico do direito autoral no Brasil e no mundo. Um deles é o prazo para uma obra cair em domínio
público, o que permite compartilhamento. Esses 70 anos é uma coisa horrível como impedimento da circulação da produção cultural. E também cerceia uma outra questão: cada obra intelectual colocada no mundo é insumo
para outra criação, ou seja, nada surge do zero, do nada. Um romance pode
ser adaptado para um filme e você paga direitos por isso. Do filme para sua
apresentação existe outra carga de direitos. E isso segue às vezes a um ponto
de vista ridículo. Houve casos de produções hollywoodianas embargadas por
questões complicadas de direito autoral. Soube que uma das edições do filme
Batman, campeão de bilheteria, foi cerceado porque um arquiteto viu em uma
das cenas de perseguição o design que ele tinha feito em um jardim ou coisa
parecida. Ele entrou na justiça e, enquanto essa pendenga não foi resolvida,
o filme ficou embargado. Isso impediu que muitas pessoas o vissem. Existem
ainda obras com autoria desconhecida ou não-identificada. ImaginE isso para
um livro de fotografia ou para arranjo musical quando não se consegue a titularidade dos direitos. Soube que os herdeiros do Astor Piazzolla estão tendo
dificuldade com isso, porque há obras do início da carreira dele cujas editoras
não são identificadas. Provavelmente, eles achavam que aquela música não ia
ser o fenômeno que foi.

Ronaldo Lemos e Hermano Vianna escreveram que as culturas tradicionais são dinâmicas, absorvem o que vêm de fora, e que elas têm esse
direito. Não pode haver restrições. Como discutir direitos autorais e
como incentivar as possibilidades de diálogo nesse caso?
Sou um defensor contundente disso. As culturas precisam se abrir uma
para a outra, se a-braçar, conviver. Defendo essa possibilidade. Os empecilhos
ou as dificuldades que existem na cultura se dão mais pela desconstrução
de um modelo de negócio que as grandes corporações da indústria cultural
criaram. Todo esse cenário das tecnologias de informação e comunicação al-

Para encerrar, qual que é a melhor citronela para os “maribondos de
fogo” que atacam a cultura maranhense?
De maneira simples, não há como mudar a política cultural de uma cidade
ou de um país sem mudar a política. Ela é resultado de várias ações humanas
sobre a vida da civilização. O Maranhão é um estado oligárquico, de origens
no latifúndio, é coronelista. O monopólio dos meios de comunicação é de praticamente duas famílias: a do senador José Sarney e a do ministro Edison Lobão. Isso faz com que a gente tenha uma prática perversa, que inibe aquele ga-
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tilho, que comentei no início da entrevista. Não é o gatilho que pode disparar
um tiro mortal, mas pode disparar uma abertura para a produção cultural tão
grande do Maranhão. É um estado cuja produção cultural pode se igualar em
qualidade e diversidade à Bahia e à Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, essa
produção não se apresenta para o mundo, não se desenvolve. O monopólio
dessa produção passa também por licenciamentos dessa grande máquina de
comunicação instalada. E tenho a convicção desde os meus tempos de Fórum
Intermunicipal de Cultura que não há como se construir uma política pública
de cultura no Brasil se um tripé não estiver bastante azeitado: cultura, comunicação e educação. Desde os rincões mais recônditos até as zonas urbanas
mais aquinhoadas com toda a parafernália de comunicação que se tenha. Se
não existir naquela base da produção educacional, toda essa valorização da
cultura local, você já perdeu 90% de toda a possibilidade de desenvolvimento
dessa matriz. Se conseguir essa formação e não conseguir a difusão que a comunicação hoje nos permite, será uma possibilidade perdida. E, por último, se
mesmo obtendo esses meios não houver democratização e descentralização
dessa diversidade, esse ciclo não se completa. E, hoje, esses “maribondos de
fogo” queimam toda essa possibilidade que o Maranhão, os artistas e os produtores têm. Para que a sua produção possa vingar como uma planta, como
algo da natureza, é necessário pedir licença para o coronelato. É um fenômeno que possui raízes em séculos passados e conseguiu atravessar esse portal
e chegar em pleno século 21. No Maranhão, esse gargalo impede que essa rica
cultura navegue em águas mais promissoras. E navegar é preciso.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/joao-batista-ribeiro-filho/

Cantor e compositor do brega paraense
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“O que existe em Belém
é preconceito musical.
Alguns dizem que o brega é
horrível. Para nós, é música.
Tudo depende da maneira
como você olha.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 18 de abril de 2010, em São Paulo.

Joaquim Farias Marques, conhecido no brega paraense como Kim Marques, trabalha com um extenso número de influências musicais: caribenhas, indígenas, africanas, eletrônicas, entre outras tantas. Músico desde
a adolescência, seguiu os passos do pai e do amigo mestre Cupijó. Ambos
eram produtores e artistas na cidade de Cametá, no Baixo Tocantins, Pará.
Mudou-se para a capital Belém em busca de mais espaço na música. Encontrou um terreno fértil para experimentações, mas ainda uma cultura voltada para o Nordeste e para o Sudeste.
“Foi quando Roberto Villar lançou o primeiro CD e nós viemos atrás, lançando discos também.” Kim foi um dos responsáveis pela popularização do
brega. Principalmente com a ajuda de um modelo de divulgação e promoção
específico do Pará: shows e bailes promovidos por empresas de som, chamadas aparelhagens. “Dos anos 80 para cá, os artistas e as aparelhagens andaram
juntos, numa espécie de parceria. Nós fazemos as músicas e as aparelhagens
tocam.” Os grandes empresários das aparelhagens funcionam como uma extensão das gravadoras, organizando os eventos do brega.
Kim também é compositor e possui quase 350 músicas gravadas por diversos artistas. Mistura os ritmos calipso, carimbó, brega, lambada e rock. “Estou no primeiro DVD e com nove CDs”. Como produtor, lançou o primeiro
trabalho da banda Calypso. Foi ele que apresentou o guitarrista Chimbinha à
cantora Joelma, que logo depois se tornariam um fenômeno da música. Kim
conta como é o panorama da música popular no Pará, com suas influências
próprias e distante do que se conhece no eixo Rio-São Paulo. “A música de lá
pode ter aceitação em todo Brasil.”
Quais são suas influências na música?
Basicamente música caribenha. Na região paraense onde nasci e vivi minha infância, em Cametá, no Baixo Tocantins, ouvi muito as músicas do Caribe. Naquela época, essa era a música que chegava até nós pela Rádio Nacional
ou por rádios de outros países, inclusive do Japão. Meu pai era promotor de
eventos e na época fazia alguns projetos com um grande amigo nosso, o maestro Cupijó – um grande artista, saxofonista, que teve um momento muito
bom em Cametá. Enquanto meu pai e ele trabalhavam, eu ficava procurando
músicas que poderiam ser tocadas. Começamos a escutar muito merengue,
cumbia, salsa e calipso. Logo em seguida, Cupijó lançou o seu primeiro LP e
passou a ser a nossa principal referência. Ele fazia um grande sucesso. Já com
oito ou nove anos, comecei a olhar a música querendo participar dela, interessado em ser músico. Com 10 anos, comecei a aprender violão junto com os
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filhos, netos e sobrinhos do mestre Cupijó. Passamos basicamente três anos
ensaiando e tocando músicas caribenhas que nós ouvíamos. Mas tudo sempre nos chegava com o nome de calipso. Apesar de que, no Pará, o nome dessa
música era brega. Artistas de Belém do Pará, cantores como Carlos Santos,
Alípio Martins, Teddy Max, Mauro Cota, Luiz Guilherme e Miriam Cunha começaram a fazer sucesso mais ou menos em 1980. Coincidiu com o momento
em que nós estávamos aprendendo a tocar e montamos a primeira banda:
Os D’castro. Sempre na busca daquela música que ouvíamos no rádio desde
criança e, ao mesmo tempo, na tentativa de acertar o caminho do sucesso
naquele nosso mundo que era o Baixo Tocantins.

cava no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente nos anos 80, quando o
rock nacional explodiu. Fomos bombardeados por Paralamas do Sucesso e por
outras bandas que acabaram nos influenciando. Há músicas minhas que vêm
do rock nacional. A levada de Michele ou a de Só Quero Amar Você vieram assim.
Começamos a misturar as histórias. Também tivemos influências da jovem
guarda, The Fevers, Renato e seus Blue Caps e outros. Como fazíamos bailes
pelo interior, era preciso tocar o que era conhecido nacionalmente, aquilo que
estava tocando em todos os lugares. Aliás, como continua até hoje.

Foi fácil adaptar o calipso para a língua portuguesa?
Quando o Carlos Santos começou a gravar, já fazia versões. Muitas músicas
que o cantor paraense Vieira gravou também vinham do Caribe. Ele as transformava em grandes levadas de guitarra. Deu muito certo porque o povo do
interior já possuía um conhecimento muito grande da música, principalmente
na região onde nascemos. Ela era divulgada por meio dos bailes e das festas.

Vocês conseguiram gravar suas músicas ou tocavam mais em shows?
Como era a produção?
Até 1990, quando chegamos em Belém, a nossa influência era pouca, porque
viemos para fazer o vocal. Fui para o estúdio. Montamos um grupo vocal formado por mim, Simone Faoli e Suzane Faoli. Participamos de backing vocal nas
gravações de outros artistas, como Ditão e Teddy Max. Foi quando surgiu Beto
Barbosa, que fez parte desse grupo que cantava o brega. Ele já não estava lá no
Pará, mas ele participou desse surgimento. Havia muito trabalho para nós, todos os estúdios em Belém funcionavam muito. De manhã, de tarde e à noite.

O carimbó é uma dança da Amazônia de origem negra. Havia essa mistura no som de vocês no Pará?
Basicamente, o carimbó é resultante do merengue, mas nós fomos bombardeados pelos ritmos afro instrumentais. A minha região possui o samba
de cacete [dança afrobrasileira da Amazônia], o bambaê [dança folclórica de roda]
e outros. Carimbó é instrumental e percussivo. Samba de cacete, originariamente, é tocado em dois curimbós – os instrumentos de percussão feitos de
pau. Em cima da levada do samba de cacete colocou-se a levada da guitarra,
do teclado, essas coisas. É a grande sacada do carimbó. Mas manteve a base
rústica dos afoxés. Também inseriu os instrumentos de sopro, que não existem na formação rústica.

Fale sobre a tecnologia usada por vocês.
Hoje, os shows e as aparelhagens de Belém são realmente uma referência
em tecnologia. Temos equipamento de show que nem artista de alto nível
tem. Bandas como Aviões do Forró e Calcinha Preta alugam o equipamento
da aparelhagem em Belém. Foi uma evolução na maneira de chegar ao grande
público. Hoje, a aparelhagem reúne 40 mil ou 50 mil pessoas. E não precisa
ser um evento de temporada, como Círio de Nazaré ou a Festa do Ver-o-Peso.
Todo final de semana há bailes com esse público. Dos anos 80 para cá, os artistas e as aparelhagens andaram juntos, numa espécie de parceria. Nós fazemos
as músicas e as aparelhagens tocam.

Como foi sua trajetória na banda Os D’castro nos anos 1980?
Mudamos para Belém em 1990, porque éramos muito isolados pela região.
Nossa música não era ouvida, você não ia além de um grupo ali no Maranhão.
Foi o tempo de procurar os sons. O comentário entre nós era: “De que maneira
vamos conseguir fazer uma música que fure essa barreira e que consiga chegar a uma rede nacional?”. Tudo o que nós ouvíamos vinha de fora. A nossa
música saía pouco. Não era uma música que, por ter tocado em Belém do
Pará, seria ouvida no Sudeste. Você ouvia em Salvador muita música que to-

O que é fazer música por encomenda para as aparelhagens?
É como fazer jingle. A PopSom é hoje a maior referência em termos de aparelhagem. Os DJs Juninho, Betinho e Elison conseguiram um grande espetáculo. Quando eu os conheci em 1996, a PopSom era uma aparelhagem que queria ser grande
como eram a Rubi e a Tupinambá. Foi quando eles me chamaram para uma música de encomenda e pediram: “Nós queríamos uma música que falasse o nome da
aparelhagem, valorizando-a”. Aí eu fiz assim: “É o PopSom considerado do povão
/ fim de semana arrastando multidão / PopSom, PopSom, que ensina a galera a
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dançar”. Depois, outros artistas amigos começaram a fazer música para a Rubi,
para a Tupinambá e para o Príncipe Negro, que também é uma aparelhagem nova
com sucesso em Belém. Isso continua. Os artistas fazem por encomenda.

de lá. Isso facilitou a vida de todos os artistas, principalmente daqueles
que fazem a música que a aparelhagem quer tocar. É uma música com
pouca informação, para o DJ pegar e fazer a parte dele. Se você enche a
música de detalhes, o DJ não vai ter espaço para criar. Mas a aparelhagem não faz investimento diretamente, o que existe é uma permuta. Eles
colocam sua música em primeiro lugar nas rádios, possibilitando que
você faça grandes shows.

Há competição ou amizade entre as aparelhagens?
Em Belém, as aparelhagens têm mais força que o rádio. Neste momento,
estou com uma música tocando na Liberal, que é a maior expressão de rádio no Pará, juntamente com a 99 FM, outro canal que apoia os artistas. Mas
a força é você tocar nas aparelhagens Tupinambá, Rubi e PopSom. Ao tocar
nessas aparelhagens, sua música atinge todas as outras. Rubi toca a música
da Tupinambá, que toca a da PopSom. Não tem essa de que a música de tal
aparelhagem não toca em outra. Inclusive, compus um sucesso para a Rubi
em 1997 e que toca até hoje: “Quando ela chega numa festa e ouve o som do
Rubi, ele é o poderoso tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi”. São umas letras
bem tranquilas, mas que o povo acaba se apaixonando. A música leva a aparelhagem e a aparelhagem acaba levando a gente junto.
As aparelhagens são como produtores musicais acima de tudo?
Sim. As aparelhagens são grandes empresários que fazem a música paraense
hoje. Elas constroem tendências. Eu volto sempre para 1995, porque foi quando
Roberto Villar estourou em Belém. Saiu do Reginaldo Rossi, que era uma música mais lenta e veio para o calipso, mais acelerado. As aparelhagens pegaram
aquele ritmo e tocaram na noite. Durante dois anos, somente ele tocava no Pará.
Até que eu lancei o disco A Dança do Brega, em 1997. Aí veio Wanderlei Andrade,
Edilson Morenno e vários outros. Em 1999, a banda Calypso saiu do estúdio da
nossa equipe com o primeiro CD. Nesse momento, a aparelhagem era nossa
irmã. Até descobrirem o tecnobrega, uma outra linha que estava vindo para
o mercado. Um som menos carregado de produção – eles tiraram a guitarra,
sustentando a música basicamente no teclado. As aparelhagens adotaram esse
ritmo e o brega e o calipso saíram um pouco de cena, enquanto o tecnobrega
subiu. De repente, uma banda lança o melody. A aparelhagem adotou esse novo
ritmo e foi a vez do tecnobrega dar uma caidinha. Com isso, dá para ver que a
influência da aparelhagem na música paraense é de 100%.
A aparelhagem centraliza a produção. Como funciona o financiamento de estúdios e músicos, e o pagamento dos compositores?
Existe uma parceria. Mas do jeito que a tecnologia avançou, se eu tenho um computador em casa, saio com a música mais ou menos pronta

Pirataria é crime? Como fica o direito autoral nesse esquema de vendas que coloca o CD nas mãos dos camelôs?
Pirataria é crime. Ela existe. Mas você sabe que seu produto está 100%
pirateado e você não tem como culpar ninguém. Quando comecei a receber direitos autorais, tinha uma visão de que aquilo seria minha aposentadoria. No Pará, todas as bandas gravavam as minhas músicas. No
Recife, eu ia para o estúdio com Marquinhos Maraial, Cristina Lima e Edu
Luppa. Tentava colocar minhas músicas no CD do Calcinha Preta ou de
uma outra banda. Até que descobri que os direitos autorais ficavam muito distantes daquele sonho que eu tinha. Se minha música tocou em um
show aberto para 1 mil pessoas na Cidade Folia, em Belém, mando um
e-mail para a associação, que o encaminha para o Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (Ecad). Mas, dificilmente, existe domínio sobre onde está o dinheiro, os 25% aos quais você tem direito. Isso deixou
a gente triste. Principalmente quem faz música de aparelhagem. São os
mais prejudicados. A música de aparelhagem do Belém toca para 40 mil
pessoas em um final de semana. Os direitos relativos a essas apresentações ficam perdidos. Não são recolhidos ou ninguém sabe para onde vão.
Não vejo como é possível falar hoje de direitos autorais de maneira positiva. Antes a gente acabava influenciando amigos e parceiros para editar
tudo direitinho, porque as músicas seriam lançadas pela Som Livre com a
banda Calypso. Eu dizia: “Agora é uma coisa nacional e vai dar um resultado bom”. Hoje, vejo que não funciona.
Por outro lado, a grande circulação dos CDs garante shows.
A grande sacada é essa. Hoje, é difícil arranjar um parceiro para o seu produto já que ele não vende. Mas sabemos que para fazer 50 mil CDs e 50 mil
DVDs, você mesmo tem que cuidar da distribuição, precisa ser dono do próprio produto. Você vai dar 1 mil para rádio X, 5 mil para Rádio Y, 5 mil para
show Z. Isso já é feito há tempos no Nordeste.
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Com as facilidades tecnológicas que você citou, como ficaram músicos e estúdios?
Muitos fecharam. Os músicos, por sua vez, fizeram seus próprios estúdios.
Como é o meu caso. O Chimbinha, que é o dono da banda Calypso e era nosso
parceiro, também montou o dele e está viajando pelo Brasil inteiro.

Com a força dos DJs, as aparelhagens conseguiram pegar 100% da juventude, o
público delas é muito jovem. Daí a necessidade de vir o gênero “saudade”, para
satisfazer o público mais maduro, que estava sem lugar para dançar.

Antes eram as gravadoras que centralizavam esse poder da música. E
você nos conta que a aparelhagem é que influencia no Pará. Qual a diferença entre os dois tipos de centralização da produção?
A aparelhagem continua 100% aberta. Você chega em Belém e oferece material para qualquer DJ ou dono de aparelhagem, porque eles estão realmente
querendo. Como toca todo final de semana, vira descartável, é um sucesso de
três meses. A música pega o topo e fica refém disso, porque a rádio toca o que
vira sucesso nas aparelhagens. O ouvinte liga para a rádio dizendo que quer
ouvir aquela música. A rádio vira refém da aparelhagem.
Nessa cadeia produtiva, você investe sua música e seu estúdio, e recebe de volta os recursos dos shows. A divulgação pela aparelhagem
não rende dinheiro?
Basicamente, só ganho a parte relativa aos shows. O grosso fica com os produtores da aparelhagem, por isso existem grandes empresas por trás disso. Há
muito investimento nesses eventos, porque existe resultado. O público é certo.
As pessoas compram o CD com as músicas que ouviram na aparelhagem?
Normalmente, os CDs levam o nome das aparelhagens. Ou então algo
como Seleção Saudade Rubi. Atualmente, enquanto a Rubi está tocando, atrás
da aparelhagem há uma estrutura copiando o CD. Você já pode levar para
casa o repertório daquela noite: O Melhor do Show da Casa do Seu João (risos). Isso
funciona todo o dia e toda a noite. Você sai no seu carro ouvindo o repertório
daquela noite, inclusive com vídeo. Em Belém, existem grandes espetáculos
que funcionam na forma de encontros. Por exemplo, o primeiro encontro de
Rubi e Xeiro Verde. Isso funcionava muito antigamente, a reunião de banda
ou artista com aparelhagem. Hoje funciona aparelhagem e aparelhagem. Por
exemplo, Rubi e PopSom tocando juntas. Cada aparelhagem tem mais de uma
formação. Existe o Rubi Todo Poderoso, que faz o bailão; o Rubi Saudade, voltado para o público que gosta de dançar; e agora existe também o Rubi Light,
que é o mais tranquilo. O mesmo acontece com PopSom: PopSom Saudade,
PopSom Águia. No caso do Tupinambá, existe o original e o Xavante Saudade.

Você recorda de uma aparelhagem que era completa?
Fazia um ano que eu viajava pelo Brasil e, ao chegar em Belém, fui ver o PopSom. Vi a performance do Juninho, com a águia subindo, os fogos de artifício,
muita luz, algo de extraordinário. Ali, já existia tudo. Todo o equipamento audiovisual. Eles chegaram em um caminho muito alto. E com eles outros estão
indo assim. A PopSom, para mim, é a aparelhagem.
A banda Déjàvu do Brasil gravou o sucesso Rubi e isso foi o motivo de um
protesto, inclusive com um discurso forte no carnaval de 2010, dizendo que
o brega é paraense e não baiano. Gostaria que você comentasse o caso.
Uma banda paraense chamada Ravelly gravou um CD de coleção dos
maiores sucessos do momento em Belém do Pará e foi excursionar no Tocantins, Piauí, Fortaleza e chegou no sul da Bahia. De repente, surgiu a
banda Déjàvu, montada por empresários baianos e com músicos baianos,
tocando a música paraense e a divulgando em rede nacional, como sendo
dona das músicas. Isso virou uma grande briga. Imagine eu, compositor
em Belém, e minha música tocando em outro estado como se fosse de outra pessoa? Isso é plágio. Existe um processo contra eles, mas que ainda
não deu em nada. Eles continuam fazendo shows em alguns lugares em
São Paulo. Esse acontecimento abriu os olhos dos empresários e do povo
paraense para o fato de que a música local tem uma aceitação grande em
todo Brasil. O que prova isso é a banda Calypso, que viaja inclusive para o
exterior com músicas nossas. A própria Déjàvu provou que pode ser sucesso ao roubar a música dos outros. Fomos 100% pirateados.
Qual é a influência indígena?
Nós temos um vínculo muito forte com a cultura indígena, que é importante para todos. A região onde nasci, por exemplo, vem das origens dos
Camutá, dos quais sou descendente. Minha mãe é pura índia. É daí que
saiu a ideia do banguê, por exemplo. Se hoje você pegar o melody e o banguê tocando ao mesmo tempo, verá que é o mesmo compasso quatro por
quatro. Ambos são dançantes, com a mesma cena e coreografia: a levada
de braço, a rodada de mão, a mesma sensibilidade. Descobri isso em um
momento muito legal em Marajó. Fiz um show em um festival do Búfalo
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e no outro dia fui à praia. No festival, havia uma tenda com carimbó. Em
seguida, começou uma apresentação de banguê. A moça entrou e veio fazendo a dança e todas as levadas que eu tinha visto no outro show, porém
com ritmo acelerado. Ou seja, ao baixar o compasso a coisa ficou linda e
sensual. Se acelerar, vira o nosso brega, tecnobrega, melody, a junção de
tudo. Naquele dia fiz uma canção chamada Brega e Carimbó, que começa
com um ritmo em um solo de flauta – com a mesma música que tocava lá
no momento. Ou seja, a música acaba sendo a mesma. O brega é o carimbó e vice-versa. Essa influência dos batuques e da dança indígenas acaba
chegando, como o cavalo manco, a dança dos Tembé. Se você dançar com
uma moça, é o calipso. No meu novo show, há uma influência forte indígena. Dos chocalhos, das batidas de pé.

Quem foram os grandes artistas paraenses conhecidos nacionalmente antes de vocês?
O grupo da época de Teddy Max, Alipio Martins e Beto Barbosa. Isso
de 1980 a 1990. Depois foi a banda Calypso. Outras bandas andaram pelo
Brasil mas nenhuma com o sucesso deles. Exceto a cantora Fafá de Belém, que eu adoro e de quem sou fã. É uma pessoa divertidíssima. Onde
ela chega, ganha espaço. Ela vende o Pará e tem uma linha musical que
é mais para o lado da MPB. Não está muito vinculada ao povão, com a
periferia, que é por onde nós andamos.

Muitos criticam vocês por banalizar a cultura e produzir música vulgar com o brega. Qual a sua resposta a isso?
Somos muito criticados. Costumo dizer que são valores diferenciados
e depende do ângulo que você olha. Só fui entender o que era funk no Rio
de Janeiro, quando cheguei no show da banda Calypso, vi o DJ tocando e
o povo dançando. Ali eu percebi: “Que coisa linda, maravilhosa”. O que
existe em Belém é um preconceito musical. As pessoas não se permitem
assistir aos eventos e continuam dizendo que não gostam. Tudo depende
da maneira como você olha. O brega, para o Brasil, é algo horrível. Para
nós, é música. Houve um momento em que os músicos paraenses precisaram se organizar para entrar nas rádios FM de Belém. Porque entrava
artista de todos os lugares – Bahia, Rio, São Paulo –, menos os paraenses. Reginaldo Rossi tocava na Liberal, na 99 FM, mas os outros não. Foi
quando Roberto Villar lançou o primeiro CD e nós viemos atrás, lançando
discos também. Fizemos um grande movimento chamado Sexta Brega Pai
D’Égua. Era um xodó para milhares de frequentadores, fechando as duas
pistas da BR-316. E o evento continua até hoje.
Mesmo assim, o preconceito continua. Vejo isso por todos os lugares por
onde passo. O artista popularzão sofre. As empresas não querem vincular a
marca delas a você com o seu estilo de música. A Vale do Rio Doce dá dinheiro
para Salvador mas não dá para o estado do Pará. E ela tira minério nosso lá da
cidade de Barcanera. O artista paraense tem dificuldade de se promover. Para
se ter idéia, o maior empresário que investe em aparelhagem não é paraense,
mas, sim, do Paraná. Ele chegou de outro estado, percebeu um nicho e acabou
transformando aquilo em dinheiro.

Você vive em um dos estados com maior grau de violência do país.
Como isso influencia a sua arte?
Quando andamos no sul do Pará – Santana do Araguaia, São Félix do
Xingu – vemos um clima muito pesado. Há sempre notícias de assassinatos. Fico triste porque a coisa está do mesmo jeito. Continuo vendo a BR151 da mesma maneira: o povo muito carente, basicamente de migrantes
vindos do Nordeste. É um clima pesado, como se estivesse em um Pará
que não é o Pará. O estado é muito grande e existem muitas diferenças,
inclusive musicais. Um ritmo que chega em Redenção vira sertanejo, em
Conceição do Araguaia há a influência de Goiás, em uma cidade do Baixo
Tocantins como Tucuruí, você já encontra a influência da musicalidade
paraense central. Os ritmos aparelhados não vão para Redenção. A estrada é muito ruim, existem dificuldades, violência, assaltos. Eu faço muitos
shows e viajo muito à noite. Ficamos reféns dessa política que não existe.
O compositor precisa ser também músico, cantor e produtor?
É importante que seja. O próprio Sebrae oferece curso para isso, porque
existe a necessidade de ser compositor, produtor, técnico, saber mixar e remasterizar, enfim, cuidar de todas as partes de um projeto artístico.
Quantos CDs e DVDs você já lançou?
Estou no primeiro DVD, e com nove CDs. Vou agora para o décimo. O CD
de estréia saiu em 1996. Atualmente passo o dia no estúdio compondo e fazendo os vocais. Normalmente, viajo sexta, sábado e domingo. Para determinados lugares a viagem dura mais, como para Santarém, por exemplo. É
mais caro ir para Santarém do que para São Paulo. O custo começa apertar, então viajamos sempre de barco, em um percurso que dura três dias. O
investimento é todo meu. Uso a seguinte expressão: “Da música vou viver,
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não vou ficar rico”. Tenho um olhar diferente sobre a música, porque se eu
for pensar em compor um sucesso, não faço. A gente cria a partir daquilo
que o povo vive, tentando levar alegria para um determinado público. Se
for um sucesso nacional é uma questão de Deus.
Como é fazer música na Amazônia e o que é o Rio Amazonas para
você?
O Rio Amazonas é um caminho. Nós chamamos de rua: “Esse rio é a minha
rua”. É lá que fazemos tudo. Na última música que fiz, digo: “Um beijo nos
braços do rio”. É o que eu dou todas as vezes que saio de Belém. Em cada lugar
que o barco para, a gente toma banho. O Rio Amazonas é a nossa vida. É lá que
vamos fazer nossos shows. O nosso peixe vem de lá. As grandes histórias vêm
de lá. O Rio Amazonas é vida pura. Não tem como falar de outra maneira.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/kim-marques/

Produtora de cinema, fundadora da Casa de Cinema de Porto Alegre
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“É uma tragédia artística
para o produtor ser
balizado pelo público do
shopping na sexta-feira
de estreia do filme.”

A Casa de Cinema de Porto Alegre ocupa um espaço singular na história do
cinema nacional contemporâneo. Ela se tornou uma espécie de selo de qualidade nas produções em que participa, graças à grife da talentosa geração formada, entre outros, por Jorge Furtado, Carlos Gerbase e Ana Luiza Azevedo.
Mas a engrenagem certamente não funcionaria sem o trabalho respaldado
nos bastidores pela produtora Luciana Tomasi.
Parceira da Rede Globo em minisséries e especiais para a televisão, como TV
Pirata e Brava Gente, a Casa de Cinema teve início humilde, rodando filmes em
formato super-8, fazendo curtas e documentários. Mas o premiado Ilha das Flores,
de 1989, até hoje é comentado por seu roteiro surpreendente. “É um filme que não
deixou de ser contemporâneo.” Luciana Tomasi comenta que a equipe de cineastas e produtores gaúchos trocou de “bitola”, mas não “a questão autoral”.
No que se refere a captar recursos, porém, pouco parece ter mudado para
Luciana. “O investidor que me recebe hoje tem 250 longas para analisar. É
muito projeto para pouca verba.” A casa produz para canais de televisão e
lidera grandes produções de cinema, mas Luciana reclama da falta de “consciência” do empresariado em colocar dinheiro na cultura. “Vou nas empresas
gaúchas e paulistas – que não pagam nada, porque o incentivo é de 100% – e
ainda tenho que chorar para botarem algum investimento no filme.”
O que é a Casa de Cinema de Porto Alegre?
É uma produtora de cinema que já tem 22 anos. Passou por várias fases e se
propôs, desde o início, a produzir apenas cinema ou trabalhar com coisas relativas a ele: ensino, mostras, distribuição. Hoje, nosso grupo é de seis pessoas, mas quando iniciamos era um grupo de 13. Antes de ser empresa, era uma
associação de produtoras e de pessoas. Com o tempo, algumas pessoas foram
saindo e sobraram seis sócios, que hoje continuam produzindo cinema. Esse
grupo fazia longa-metragem em super-8. Foi super aceito, havia filas para ver
um longa-metragem feito em super-8. Depois, fomos para o 35 milímetros. De
lá, para a televisão. Hoje em dia trabalhamos para Globo, RBS, Columbia, Fox
– e continuamos com a nossa personalidade mais alternativa, uma história
mais de esquerda. Trocamos a bitola, mas não trocamos a questão autoral. Os
diretores têm liberdade para falar o que quiserem, e as produtoras produzem
em cima desses trabalhos autorais.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 23 de
junho de 2010, em São Paulo.

Saneamento Básico, de alguma forma, é uma metáfora de toda
essa discussão?
Sim. Saneamento Básico [2007, dirigido por Jorge Furtado] mostra aquela coisa mais
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básica de fazer cinema, de que qualquer um pode chegar e fazer. As pessoas que
fazem cinema curtem muito, porque sair fazendo um filme com material que tem
na garagem – figurino, cenários – é muito a cara do que se fazia no super-8.

que o mercado está montado. O cinema norte-americano toma conta de 95%,
às vezes 99% das salas. Claro que o cinema americano tem que entrar. Mas
quando lançam um blockbuster, a gente absorve o cinema B norte-americano.
Para ganhar um Alice no País das Maravilhas [2010, dirigido por Tim Burton], tem
que botar o cinema mais terrível americano, cinema B mesmo, filmezinhos
que não vão acrescentar nada na vida do brasileiro. Um dos grandes problemas do cinema atual é a colocação do filme, como distribuir nos cinemas.

Como é a organização de vocês? Da produção à comercialização
de filmes.
Tem duas formas. Os produtores, por exemplo, imaginam os projetos e os
diretores apresentam. Ou as produtoras de audiovisual têm interesse em determinados assuntos e lançam em reunião geral o que interessaria fazer, principalmente quando é documentário ou material para TV. Daí saímos para a realização do projeto, que é os inscrever nas leis, buscar patrocínio e ver formas
de viabilização. Depois, a filmagem. Sempre se tenta não deixar um trabalho
pelo meio. Há muita preocupação no sentido de realizar o projeto até o final.
Não se começa um filme que não se sabe como vai terminar, porque isso é uma
das coisas que mata as produtoras. Muita produtora já acabou por causa dessa
história: “Ah, eu tenho grana para filmar, vou indo” e depois não acabam.
A produtora acaba porque não previu direito os recursos?
O que acontece é que pode haver o valor necessário para filmar, mas não o
suficiente para finalizar. Se você gasta tudo até o final da gravação do filme,
depois fica horas parado, e às vezes não acaba, porque não previu a finalização. Isso acontece bastante. Quando a gente tem toda a verba, até o final,
mesmo que não tenha a distribuição, já partimos para filmar. A distribuição é
o grande problema do cinema brasileiro na atualidade. Filmar as pessoas conseguem, mas distribuir não. Se não estiver ligado a uma distribuidora grande,
como Columbia, Fox, Warner, não consegue entrar nos cinemas. Não sai lançando teu filme no Iguatemi, no Eldorado ou outros. Não é qualquer filme que
as majors vão querer. Se fizer um filme muito radical, ou que fale de sexo, de
drogas, já complica. Esse último filme que a gente fez, Antes que o Mundo Acabe
[2009, dirigido por Ana Luiza Azevedo], levou seis anos. Precisa ter paciência, porque o filme não consegue te remunerar em todo o período. Nós conseguimos a
Imagem, uma distribuidora nacional que está fazendo um trabalho bem legal.
Só que, atualmente, no Brasil, o cinema só dá certo em sala de cinema se for
filme popular, como 2 Filhos de Francisco [2008, dirigido por Breno Silveira], Chico
Xavier [2010, dirigido por Daniel Filho] e Se Eu Fosse Você 2 [2009, dirigido por Daniel
Filho]. Esse tipo de filme é que está dando certo no Brasil, que vai passar de 1
milhão de espectadores. O resto vai ficar abaixo disso. Ou então, se chegar a
100 mil, é um sucesso, porque não existe mais onde botar os filmes do jeito

Conte o que é produzir um curta-metragem.
Estou produzindo curta-metragem agora. Desde O Sanduíche [2000, dirigido
por Jorge Furtado], há uns 12 anos, que eu não fazia. Ilha das Flores [1989, dirigido
por Jorge Furtado] é uma exceção, é um filme que até hoje paga os cotistas. É
um filme excepcional no mercado internacional. Nos outros curtas, a gente
sempre bota grana. Agora ganhei do Ministério da Cultura um curta, que é
Amores Passageiros [selecionado em 2009 no Concurso de Apoio à Produção de Obras
Cinematográficas Inéditas]. Mas por quê? Porque ele vai ser a peça de venda do
longa que virá depois. Ele não faz parte do longa, não está dentro, inserido,
mas tem a ver, tem uma relação com o longa, com os personagens. Também
porque é um curta com uma história muito legal artisticamente. Espero que
o resultado esteja no nível do que estamos investindo. Quem faz curta, geralmente, são pessoas que trabalham na publicidade ou cineastas que trabalham
há anos. Os cachês são simbólicos, não pagam o telefone, o táxi, os gastos para
realizá-lo. O prêmio que ganhamos é de R$ 80 mil. Não dá para fazer nada
excepcional com R$ 80 mil em 20 minutos, que é o tempo que esse curta tem.
Então, é uma questão de dedicação, de acreditar no projeto, pois não é fácil
fazer curta-metragem profissionalmente no Brasil.
E como é produzir um longa?
Nunca foi tão difícil captar para longa no Brasil. Não só para mim, como para
as outras produtoras também. Estive no Festival de Cannes em maio e o choro
dos brasileiros era na captação. É tão violenta a questão no Brasil que toda vez
que se faz um longa, a impressão é que se começa de novo. Eu sinto que estou
fazendo super-8 de novo, porque é o mesmo processo. O Brasil é muito complicado para arte. Pô, quantos filmes eu já fiz? Quantos filmes a Casa de Cinema já
fez? Vou nas empresas gaúchas e paulistas – que não pagam nada, porque o incentivo é de 100% – e ainda tenho que chorar para botarem algum investimento
no filme. Não existe consciência total, nem mínima, do empresário de que ele
deve botar dinheiro em cinema. Em uma peça de teatro, o empresário olha e diz:
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“Aquele teatro me interessa, esses atores são bons”. Um filme pode até ser tecnicamente perfeito, com atores de primeira linha, mas filme é magia, o cinema é
magia. Só se sabe como é que vai funcionar quando ele entrar na tela. As majors
querem ver tudo: “Qual é a bilheteria de sexta-feira?”. E você já sabe o futuro.
Depois de seis anos de trabalho, na sexta-feira do lançamento, a amostragem da
noite vai dizer se teve sucesso ou não. Isso, para mim, é uma tragédia artística:
ser balizado pelo público do shopping da sexta-feira.

concentra tão bem em uma coisa, mas em dez assuntos ao mesmo tempo: o
telefone está tocando, ela sabe o que a pessoa está falando ali, sabe o que o
outro está fazendo no computador. Isso para produção é fundamental, porque
fazer um filme é como uma orquestra: tem que dar a mesma atenção para o
violinista, para o tocador de tambor. Não adianta poupar na arte e depois dar
mais para a fotografia. Tenho que pensar em tudo ao mesmo tempo. E isso a
mulher faz melhor que o homem, não adianta. Não é uma questão machista
ou feminista. Já trabalhei com muitas produtoras mulheres e com produtores
homens, e digo que as mulheres são mais indicadas para essa função.

Não têm filmes que se pegam depois?
Ah, claro. Mas na sexta-feira eles já sabiam que o Chico Xavier ia ser um
sucesso, porque ele preencheu tantas cotas, e ainda aumentou no sábado,
teve o boca-a-boca. É uma loteria. Há filmes que emplacam, outros não. Em
Porto Alegre, existiu filme, que eu não vou me lembrar exatamente qual, que
já estava nas locadoras e ainda assim ficou um ano em cartaz. As pessoas
continuaram indo porque as pessoas de Porto Alegre diziam para os amigos:
“Ah, vão ver o filme tal, no Guion do aeroporto”. E as pessoas iam. Foi um
filme que funcionou, com um orçamento baixo. Como é que o empresário
vai saber se o dinheiro que ele está empregando vai dar em uma coisa que
ele vai gostar depois?
Fale sobre Ilha das Flores. É um filme usado inclusive em sala de
aula, não é?
Até hoje, e no mundo todo. No Japão é usado. A linguagem dele é muito esperta para a época. É um trabalho que chamou atenção porque é inesperado.
Você não imagina o final que vai ter. Vai sendo levado, começa a rir, depois já
não ri tanto. Ele te surpreende. O espectador ama ser surpreendido por um
filme: esperar um final e ter outro. Ainda não mudou a questão de que muitos
pobres comem depois dos porcos. Isso é visível, seja na Índia, seja no Nordeste
brasileiro. É uma tragédia. Ver essa tragédia da condição do ser humano é uma
coisa contemporânea; a pessoa se identifica. Fora isso, há ainda a questão dos
judeus, do Holocausto. É um filme que não deixou de ser contemporâneo.
Várias entrevistas aqui do Produção Cultural no Brasil apontaram que,
nos últimos 20 anos, a presença das mulheres no cinema ficou mais
forte. Você vê isso também?
As mulheres são as produtoras do cinema brasileiro; 90% são mulheres.
Por quê? A mulher tem aquelas dez camadinhas e o homem tem uma. O homem vai se concentrar totalmente em cima de um assunto. A mulher não se

O que mais mudou na esfera da produção desde que vocês começaram
a atuar?
Fiz jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tive uma disciplina de cinema, mas a maioria dos que trabalham com a gente são autodidatas.
Atualmente, eu trabalho com gente que fez faculdade de cinema. A cada 200
pedidos de trabalho, 50 são de formados em cinema. No Rio Grande do Sul, a
PUC tem uma faculdade de cinema, e a Unisinos também. Na PUC, o curso é de
dois anos e meio, forma tecnólogo; na Unisinos são quatro anos para bacharel.
Isso faz diferença total, porque eles já entram discutindo cinema. As produtoras com quem eu trabalho têm conhecimento dos filmes, do cinema clássico.
Entram sabendo muito mais do que a gente. Quando a gente fazia super-8, eu
era produtora, mas era atriz, eletricista. Se tivesse que arrumar o banheiro do
set, eu ia arrumar. Hoje em dia cada um tem sua função, o que é ótimo – e com
conhecimento. Há uma renovação na educação para o cinema.
E a questão do cinema autoral e um sistema de base, em contraponto
com a questão dos festivais de cinema, como é isso?
É aquela história: o seu filme ir bem no festival não significa absolutamente
nada. Se for bem de crítica, o público vai te detestar (risos). Se eu tenho um filme
que eu sei que vai agradar a crítica, boto no festival. Agora, se é um filme feito
comercialmente – embora o nosso não seja assim, “comercial total” – aí não se
bota em festival, porque pode levar muita paulada, não sendo autoral. Quando a
gente começou, o Festival de Gramado foi fundamental, foi a nossa vitrine, porque as pessoas só passaram a saber quem nós éramos ali. Passaram a saber que
existia gente talentosa fazendo cinema no Rio Grande do Sul porque conseguimos botar os nossos super-8 em Gramado. Com Deu pra Ti Anos 70 [1981, dirigido
por Nelson Nadotti e Giba Assis Brasil], a gente ganhou o festival; depois, com Inverno
[1983, dirigido por Carlos Gerbase], no outro ano, ganhamos de novo. Aí veio Ver-
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des Anos [1984, dirigido por Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil], que também ganhou

de ir a empresários, ou chegar em uma empresa em que eu já trabalhei, ou a partir de uma indicação, para conseguir patrocínio. E mesmo assim é muito difícil.
Por quê? O cara que me recebe, hoje em dia, tem 250 longas no escaninho dele,
esperando também. Todo mundo quer patrocínio. Tem muito projeto para pouca
verba. O artigo primeiro, patrocínio direto, não está funcionando. A Lei Rouanet
ainda funciona, o primeiro lá, um pouco melhor, há mais abertura, porque aí não
envolve a CVM, não envolve a Bolsa de Valores, que é uma coisa que ninguém tem
paciência de fazer. Esse mecanismo tem que ser reestudado. Quem está mantendo
o cinema é a Petrobras, o BNDES, que também tem bastante coisa, e o MinC, com
uma e outra coisa. Mas isso é que mantém o cinema. Se for depender da iniciativa
privada, pode esquecer. A questão do imposto de renda, de dedução, está acontecendo minimamente. O grosso dos produtores não consegue viabilizar os filmes
na iniciativa privada. E sobre a questão da TV Globo: nós temos uma parceria há
muito tempo. Fizemos aqueles Doris para Maiores, TV Pirata, até os primeiros Você
Decide, quando eram em Porto Alegre, nós que fazíamos. Também desenvolvemos
cursos para a Globo de documentário, workshops.

destaque. Quase sempre ganhamos algum prêmio em Gramado, não por ser de
lá, mas a gente colocava filmes legais realmente, de super-8. A gente arrasava.
Recife é um festival maravilhoso de participar, um festival de jovens, e os nossos
filmes se dão super bem lá. Também temos ótima participação no Festival de
Brasília. É muito importante para o cinema os festivais existirem, mas não significa nada comercialmente.
E o que são os festivais europeus: Cannes, Berlim, Veneza?
Na época de curta-metragem, nós ganhamos duas vezes o Festival de ClermontFerrand, e uma menção honrosa. Clermont-Ferrand é a grande vitrine do curtametragem; como existe aqui o Kinoforum. Se botar um filme lá e ganhar alguma
coisa, você vai ter uma participação no mercado exterior, vai ter compras do teu
filme, vai ter uma sobrevida no exterior. Clermont-Ferrand é fundamental para
um cineasta que esteja fazendo curta-metragem. Depois, tivemos um curta em
Berlim, que foi importantíssimo. Porque depois que Ilha das Flores ganhou o Urso
de Prata em Berlim, em 1990, surgiram co-produções internacionais. Trabalhamos
depois para a Fundação MacArthur que queria um filme sobre direitos reprodutivos no Brasil. A Fundação Rockefeller queria um filme e foi procurar a Casa de
Cinema. Depois tivemos também um projeto para o Self, da BBC. Começamos a
produzir também outros especiais para eles – tudo a partir de Berlim. Berlim faz
com que o mundo saiba que você existe. Sua produtora passa a ser procurada. Depois, nós participamos de Cannes, no mercado, e tivemos um curta na mostra oficial, que também nos abriu portas. Conhecemos toda a diretoria de Cannes. Nessa
última edição, participei do Cinéfondation, avaliando filmes para co-produções.
Nossa experiência é Berlim, Cannes e Clermont-Ferrand. Não temos experiência
em Veneza. Lá, precisa ser um cinema de arte, embora já tenha mudado um pouco o perfil. Também tivemos em Sundance um projeto aprovado para desenvolvimento de roteiro. Participamos de festivais do mundo todo, na realidade: Chicago,
Miami, Hamburgo, os festivais menores. Já participamos de uns 40.
Como é a captação de recursos, a chegada ao patrocinador? Vocês agora
tiveram uma microssérie com a Globo. Como é co-produzir televisão?
São duas coisas bem diferentes. Eu adoraria que existisse uma empresa no
Brasil para quem eu dissesse: “Ó, por favor: vou entregar o meu projeto e vocês
captem”. Falta isso aqui. Não existe uma boa captação, uma empresa que vai até
todas as fontes, que apresente os projetos. O produtor não deveria fazer isso, sair
captando. Mas vira e mexe tem que fazer. E nem sempre tem sucesso. Eu já cansei

Workshops de quê, por exemplo?
De câmera, edição, discussão de cinema. A Globo tem toda uma preocupação com a formação do profissional lá dentro. O Carlos Gerbase, que trabalha
comigo, é quem faz a didática e dá esses cursos dentro da Globo. Seria assim:
técnicas de documentário para jornalistas; como apresentar uma matéria de
forma diferente; como melhorar o olhar para fazer uma reportagem mais interessante. Trabalha-se muito dentro do seu esquema e não se consegue ver o
que é que está acontecendo fora, porque o trabalho absorve. De noite, você não
quer nem ver o que é que está acontecendo no cinema e como as TVs estão
mostrando. Então, a gente faz uma atualização. Essa parceria com a Globo se
estende há uns 15 anos. Também estamos trabalhando para a HBO agora, em
uma minissérie. Para a Globo te terceirizar não é fácil, é um processo complicado. Ela precisa confiar em ti para pedir a entrega de tal produto. Com mais ou
menos Ibope, todos os produtos que a gente entregou até hoje deram certo. O
Brava Gente também foi muito bem.
Qual a diferença em produzir para a televisão?
É totalmente diferente porque na TV tem o patrão. No cinema, eu posso
ser totalmente criativo, fazer tudo que eu quero. Na TV, preciso discutir a
linha editorial daquele programa. Saber o que é que a TV quer. Não tem a
mesma liberdade criativa do cinema.
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Mesmo tendo que lidar com as majors?
Com a Columbia e com a Fox, sim. Com a Columbia, principalmente, sempre tivemos total liberdade artística para trabalhar. E a TV é mais por encomenda, então você precisa se submeter também. Não se consegue fazer tudo
o que quer. O cinema é assim: “Quando é que eu vou fazer outro longa?”. Vou
fazer um em dezembro. Já ganhamos o concurso, esse último da Petrobras
para baixo orçamento. Só que o que ganha em um baixo orçamento são R$
600 mil. Aí uma pessoa pensa: “Pô! Tem R$ 600 mil!”. Mas, para um longa, vão
te matar depois de uma certa hora, porque não se consegue fazer. É muito
apertadinho, mas não queremos deixar de fazer. A gente teve uma experiência com um filme, que é o 3 Efes [2007, dirigido por Carlos Gerbase], foi o último
que o Gerbase resolveu lançar, que estava muito difícil de conseguir captar.
Ele disse: “Não vou esperar de novo mais cinco anos para fazer um longa. Vou
fazer em vídeo e vou lançar em todas as mídias ao mesmo tempo”. Então, ele
fez para cinema, DVD, internet, TV aberta e para o Canal Brasil. Cinco lugares. O desempenho de cinema foi o mais fraco, como sempre. Na internet, foi
uma parceria com o portal Terra e a gente já está com mais de 1 milhão de
hits. Dava 40 mil views por dia quando foi lançado. Quando é que a gente vai
conseguir isso em uma sala de cinema?

das Flores? Vou lá e leio o roteiro de Ilha das Flores, como é que foi feito, como é a

É isso que vai mudar a estrutura?
Já está mudando. Não se pode mais fazer um filme pensando no cinema,
principalmente o filme médio, o filme de baixo orçamento. Não adianta pensar
só no cinema, tem que pensar na internet, no DVD. O 3 Efes conseguiu muita
mídia. Foi um filme que pegou muito bem com os jovens; na internet, foi um
sucesso. Para o Terra, que patrocinou, foi uma beleza. O Gerbase fez pré-vendas
para todo lugar, para viabilizar o filme, porque é um filme de R$ 100 mil. E onde
a coisa estourou mesmo foi na internet. O DVD está vendendo bem – nada astronômico, mas vende todos os dias na loja virtual. Também tem essa, a loja
virtual da Casa de Cinema, onde todos os nossos filmes são vendidos.
Conte sobre esse modelo de negócio de loja virtual.
Faz uma diferença total. A pessoa entra no nosso blog, lê as matérias, aí boa
parte já cai na loja. São dois tipos de vendas. A primeira é a das pessoas que
saem dos nossos blogs, a gente escreve sobre o que tem vontade no dia, sobre
política, tudo. Já temos muitos fãs assim, que nos acompanham. Houve dias
com 3 mil pessoas entrando nos blogs. Muitos desses caem na loja virtual e aí
vão estudar o filme, podem ler tudo sobre o filme. Vamos dizer, eu quero Ilha

equipe técnica. Aí, se eu quiser, eu compro o filme na internet, recebo em casa.
O outro tipo de compra: o colégio tal quer nossa coleção de curtas. Aí o colégio
entra na loja virtual, tem um sistema que é só para empresas, para colégios,
com preço diferenciado. É uma outra forma de viabilizarmos os filmes.
E a formação de mão de obra para cinema, de técnicos mesmo,
como você vê?
Diretores de fotografia, produtores, todos estão fazendo faculdade de cinema. Só que a maioria que fazer direção, entra na faculdade para isso. Roteiristas também estão indo para a faculdade de cinema. Para os técnicos, a
gente faz cursos de atualização, cursos para assistente de direção. Esse trabalho também é feito com o Santander Cultural, que tem toda uma história de
ensino de cinema. Há workshops, oficinas, mas é uma coisa esporádica, não é
todo ano que vai ter oficina para eletricista, por exemplo. Em São Paulo e no
Rio têm mais do que em Porto Alegre. O nível dos técnicos melhorou muito. Não perdemos em nada para o cinema europeu, a não ser para o cinema
inglês. Com os Estados Unidos não dá para comparar por causa de efeitos,
tecnologia, e nem é o nosso objetivo, não nos interessa fazer um Matrix. Antes,
as pessoas diziam: “Ah, não vou ver filme brasileiro porque não se ouve som”
ou porque “é uma porcaria”. Não é porcaria nenhuma. Estamos em qualquer
festival. O nível do cinema brasileiro subiu. O cinema brasileiro, com um orçamento um pouco mais alto, é parelho com o cinema europeu atual.
Índia e China – a Índia com o Bollywood e a China com um forte investimento na indústria de animação – decretaram a economia da
cultura como prioridade. Você acha que a gente vai conseguir chegar
perto deles?
O Brasil ainda não tem aquela visão da importância de produzir imagem.
Não digo cinema, mas tudo que gere imagem – celular, o que for – é vital na
atualidade. Por isso,eu digo que se não fosse a Petrobras nós estaríamos muito
atrás. O ser humano ama se ver; ama ver a sua cultura retratada. Não dá para
a gente viver com uma cultura de televisão, apenas. Ficar vendo reality shows é
complicado para a população engrandecer culturalmente. O cinema tem que
ir muito mais para dentro da vila, dos Pontos de Cultura, mostrar a realidade
daquele pessoal. O mundo inteiro precisa de material visual. É necessário produzir material bom para botar as pessoas para assistir. Óbvio que vai pulverizar
totalmente, não vai ter uma mídia tão grande como tinha ao botar em uma TV
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Globo. Mas a segmentação está aí, não existe mais volta. Por isso que a China e
a Índia estão de olho. Sobre a China não sei tanto, mas a Índia tem todo aquele
equipamento, tem maravilhas de estúdios para produzir para o mundo todo. E
a China, como produz roupa e imitação de tudo o que é coisa, vai querer produzir cinema que agrade a qualquer país para poder vender. A China não é trouxa.
Tenho toda a preocupação com o conteúdo, do engrandecimento da civilização
com um material bom, porque não adianta produzir porcaria, não adianta esse
cinema B norte-americano. Quem é que vai se desenvolver com isso?
Em sua entrevista a este projeto, o Luiz Carlos Barreto comentou que,
no Brasil, há muito mais diretores do que produtores. Você vê isso?
Diretor é o que mais tem. Mas outras funções do cinema também são nobres. É isso que eu falei: nas faculdades, 90% querem ser diretores. E quantos
vão ser? Tenho uns 300 roteiros no meu escritório. É óbvio que eu não vou
conseguir ler todos. Dou uma olhada na sinopse, vejo se o assunto interessa
ou não. Pelo assunto, já sei se vou ler. Dentro desses roteiros têm maravilhas,
tem talento ali. Por isso que eu fico louca. Não adianta ser apenas talentoso, tem que ter oportunidade e sorte, porque senão não sai da gaveta de um
produtor. Achei que isso fosse coisa do Brasil, e não é. Em Cannes, naquele
Cinéfondation, peguei roteiros e projetos de filmes que vão sair, mas que os
caras estão tendo dificuldades de levantar recursos. Caras que já foram nominados ao Oscar, que têm prêmios importantes em festivais. E mesmo assim
não conseguem. Se fosse uma produtora com mais recursos, ia botar 1 milhão
em um filme de um cara da Indonésia, que é maravilhoso. Mas onde é que eu
vou recuperar isso no cinema? Vi que os caras lá estão na mesma situação
que os brasileiros. Desses estudantes que vão querer ser diretores, poucos vão
ser. Não adianta. Todo mundo quer ser diretor, mas ninguém quer produzir. É
uma atividade super complicada, estafante. Precisa nascer para isso, tem que
gostar. Você vai lidar com egos fortíssimos, lidar com diversos diretores ao
mesmo tempo. Não é fácil ser produtor.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/09/01/luciana-tomasi/
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“O Brasil tem uma
montanha de minério
cultural. Temos que
extrair a matéria-prima
e transformá-la em
produto. Precisamos
encarar isso.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 11 de
junho de 2010, em São Paulo.

Luiz Carlos Barreto é fotógrafo, cineasta e um dos mais influentes produtores de cinema. Detém o maior número de produções na história cinematográfica nacional, com mais de 80 filmes. Antes disso, foi repórter e
fotógrafo da revista O Cruzeiro nos anos 50 e 60. Iniciou no cinema com O
Assalto ao Trem Pagador, filme dirigido por Roberto Farias. Fez a fotografia de clássicos contemporâneos como Terra em Transe, de Glauber Rocha,
e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos.
Seu filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, perdeu somente em
2010 o posto de maior bilheteria do cinema nacional para Tropa de Elite 2.
Quando fez Dona Flor, Barreto buscava mudanças. “Queríamos fazer cinema competitivo com a indústria internacional, começamos a filmar com
esse objetivo”. Nascido em Sobral, no Ceará, em 1928, é casado com Lucy
Barreto, com quem fundou a LC Barreto Produções. É pai dos diretores
Bruno e Fábio, e de Paula, também produtora.
Barretão, como é conhecido, é defensor de uma forte “indústria cultural”
para o Brasil. Fundou a distribuidora privada Difilme, que foi o embrião da
Embrafilme; contestou e pressionou o ex-presidente Fernando Collor de
Mello por ter acabado com o modelo de fomento e incentivo à cultura, e foi
um dos criadores da atual Lei do Audiovisual. Seu mais recente trabalho
Lula, o Filho do Brasil, feito com o filho Fábio, foi selecionado como concorrente brasileiro a uma indicação no Oscar 2011. “É o filme da ideologia
da inclusão social e não da luta de classes.”
Como você começou como fotógrafo?
Eu era repórter. Apurava e escrevia matérias. Quando eu fui para O Cruzeiro nos anos 50, existia quase uma regra de formar duplas entre fotógrafos e repórteres. Existia o Jean Manzon e o David Nasser, a dupla mais
famosa; o Henri Ballot e o Jorge Ferreira; José Medeiros e José Leal; entre outros. Formei minha dupla: Indalécio Wanderlei. Ao mesmo tempo,
o companheiro e conterrâneo Luciano Carneiro veio para o Rio e virou
repórter fotográfico de O Cruzeiro. Ele criou uma coisa nova: era repórter
e fotógrafo junto. Isso começou a virar também uma moda, uma vertente
que mudou esteticamente tudo. Passamos a usar uma máquina que era
“proibida”, a Leica. Todo mundo usava a Speed Graphic ou a Rolleiflex. E
essa coisa do fotógrafo repórter com o Luciano Carneiro ajudou para que
fundássemos uma outra escola. Adotamos a Leica como nossa, o que gerou uma briga muito grande. Virei fotógrafo e passei a gostar muito mais
de fotografar do que fazer texto.
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Como fotógrafo de cinema, você fez o Vidas Secas e o Terra em Transe.
Exato. Só fiz esses dois filmes. O Vidas Secas [1963, dirigido por Nelson Pereira
dos Santos] aconteceu por uma coisa muito engraçada, porque eu conheci o
Glauber na Bahia. Quando viajei para lá, o artista plástico Genaro Carvalho me
disse: “Ah, tem um garoto genial aqui na Bahia, uma pessoa fantástica. Você
precisa cobrir pela O Cruzeiro e tal. É um rapaz talentoso, está filmando na praia
Buraquinho um filme chamado Barravento [1961]. Fui para lá com o Genaro e
conheci o Glauber. Ele estava fazendo uma cena com Luiza Maranhão e Antônio Pitanga. Já com 10 minutos de conversa, a gente parecia que se conhecia
há anos, como amigo de infância. Ele largou um pouco a filmagem e saímos
conversando pela praia sobre o cinema brasileiro. Depois Glauber veio para o
Rio montar o filme. Ficou morando na minha casa em Botafogo. Foi quando o
Glauber me levou até o Nelson Pereira dos Santos, que eu já conhecia, mas que
começava a fazer Vidas Secas. O Glauber perguntou se eu não queria fazer o
filme e disse: “A fotografia dos filmes no Brasil está muito careta, tudo mal fotografado. A Vera Cruz imita Hollywood e você é um fotógrafo moderno”. Eu falei:
“Mas, Glauber, eu nunca fiz fotografia de cinema, nem é o meu projeto”. E ele:
“Você vai fotografar o Vidas Secas”. Me chamou e o Nelson disse: “Claro, Barreto,
vamos fazer o filme”. E falei de pronto: “Não sei fotografar para cinema, só sei fotografar para jornalismo. Não sei usar esse negócio de filtro e essas tecnologias
de rebater luz, não gosto desse negócio. Gosto de fotografia com luz existente”.
E o Nelson, também maluco, rebateu: “É isso mesmo! Vamos acabar com essas
tralhas. Vamos fazer a fotografia só com a luz do sol”. E fomos para Alagoas
fazer Vidas Secas, com uma fotografia despojada. E deu certo. Então, o Glauber
me pediu para fotografar Terra em Transe [1967], e da mesma maneira. Queria
o filme em um país imaginário, portanto, não podia identificar muito as paisagens. Tinha que ter uma superexposição, porque era para driblar um pouco a
censura da ditadura. Fiz Terra em Transe. Mas, logo em seguida, veio o problema
de a gente organizar uma empresa de distribuição. Passei a me ocupar mais do
lado da produção e da distribuição. Larguei a carreira de fotógrafo de cinema.
Fiquei só nesses dois filmes.

do diretor. Precisa ser uma pessoa que lê, que escuta e que participa da elaboração do roteiro. Que colabora com o diretor na formatação do filme: seu
conceito, sua cor, seu ritmo. Enfim, não é um cara que só cuida do dinheiro.
Nada disso. O produtor precisa colaborar e analisar a montagem junto com o
diretor. Sem interferir e sem querer coagir o diretor. Não pode querer usar a
prerrogativa de ter a gestão financeira para limitar a criatividade, mas precisa
ser um colaborador mesmo, um parceiro. Esse é o grande barato do cinema.
Não é uma coisa, como se pensa, de uma pessoa só mandar. Isso já acabou.
Em Hollywood mesmo não existe mais isso. O sinal do poder do produtor era
o corte final do filme e sempre foi prerrogativa dele em Hollywood. Nem isso
existe mais, é tudo feito em parceria, em discussão, na troca de ideias.

Esse trabalho anterior ajudou no processo como produtor?
Claro. É até uma frase do Nelson Pereira interessante: “Produtor no Brasil
passou a ser sinônimo de cara que financia o filme, o cara que assina cheque”.
E não é isso, como diz o Nelson: “Quem assina cheque é o gerente, o contador,
o administrador”. O produtor, inclusive pela Lei do Direito Autoral, é reconhecido como co-autor. A função dele é ser quase o alter ego do realizador,

Você já disse que o Brasil tinha muito diretor para pouco produtor.
Isso mudou?
Não mudou. Está começando a mudar um pouquinho. O Bernardo Bertolucci
veio ao Brasil nos anos 70 ou 60 e marcamos um almoço lá em casa. Eu morava
ali em frente ao Fluminense e tinha um jogo no Maracanã, um Fla-Flu, eu acho.
Combinamos de ir. Almoçamos e reunimos a turma toda do cinema novo. Depois
do almoço, duas kombis iam levar a gente para o Maracanã. Na hora de entrar
nos carros, o Bertolucci ficou olhando e disse: “O cinema brasileiro está todo aqui,
mas só tem um produtor”. Era o retrato do cinema brasileiro. Criou-se um cinema
em que o diretor tinha que ser, por necessidade, produtor e diretor. Isso criou uma
certa deturpação, um desvio. O diretor passou a ser o diálogo dele com ele mesmo.
Um espelho. Não tinha com quem dialogar. A não ser um amigo, uma coisa assim.
Isso causou uma deformação durante muito tempo. Está melhorando agora. Já
existem vários produtores hoje. E, sobretudo, uma coisa boa: há muitas produtoras, as mulheres estão assumindo esse papel e são muito boas. Na LC Barreto,
sempre tivemos produtoras. Quem dialogava mais com os diretores era a Lucy,
minha mulher, que sempre se dedicou muito ao roteiro. Eu nunca tive saco para
ler roteiro. Hoje em dia, mais velho, leio. Agora, a minha filha Paula assumiu o
lugar da Lucy como a produtora que mergulha no filme, que lê, que convive com
o diretor, que acompanha a filmagem. E, como ela, existem outras: Renata Magalhães, Gláucia Camargo, Mariza Leão. Está cheio de mulheres.
Fale um pouco sobre a distribuidora Difilme e sobre como era produzir
cinema na ditadura.
Eu tinha tido uma experiência na vida. O primeiro filme que colaborei foi O
Assalto ao Trem Pagador [1962, dirigido por Roberto Farias]. Fiz o roteiro junto
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com o Roberto e o Arinor Azevedo. Quando a gente acabou o texto, perguntei
para o Farias: “Mas e agora? Está pronto o roteiro. O que vamos fazer?”. Ele falou: “Vamos procurar um produtor”. Eu falei: “Quem é ele?”. A resposta dele foi
que “um cara arranjaria o dinheiro”. Aí eu perguntei o que faríamos na distribuição. E ele: “Existem aí alguns, Herbert Richers, Arnaldo Zonari, e outros”. E logo
percebi que existia muita intermediação do roteiro à exibição. Aquilo ficou na
minha cabeça. Fizemos O Assalto ao Trem Pagador e o filme teve um resultado
comercial e artístico muito bom. Mas ficou sempre aquele negócio de que podia
ter sido melhor. Foi quando lancei a ideia de a gente fazer uma distribuidora.
Eu já estava me desligando do jornalismo e comecei a entrar fundo no cinema.
Percebi que o problema da distribuição era fundamental. Era, na verdade, quem
financiava os filmes. Nos Estados Unidos e na Europa, era assim. Fundamos a
Difilme em 1965 com 11 sócios, um grupo do Cinema Novo. Até coincidiu com o
Grupo dos Onze que, na época da ditadura, fazia oposição – eram os contestadores [grupo liderado por Leonel Brizola]. Até diziam que a gente era financiado
pelo famoso ouro de Moscou. No meio do cinema, nos acusavam de sermos
financiados pelos soviéticos para fazer filme subversivo. Mas tocamos a distribuidora, tivemos um apoio grande do Banco Nacional de Minas Gerais, na época era o José Luiz Magalhães Lins. Fizemos um sucesso enorme. A distribuidora
consolidou esse grupo, começamos a ter capital até para concluir filmes parados de pessoas que não eram associadas. Outros diretores como Domingos de
Oliveira e Leon Hirszman. Aquilo ficou sério. Até o momento em que veio uma
parte da turma da Difilme dizendo que era hora de fazer uma distribuidora do
Estado. E naquela época o Brasil era governado pela ditadura. E muitos falavam
que íamos praticamente nos entregar na mão da ditadura. Mas foi feita a Embrafilme, um golpe de audácia muito grande.

se até o Glauber. E quando chegou o governo Geisel, a coisa desanuviou. Ele foi
muito importante para o cinema brasileiro e para a nação brasileira. Me dá um
certo conforto quando vejo Lula e José Dirceu falarem do Geisel de uma maneira
positiva, porque ele, desde cedo, foi um grande nacionalista. Eu tinha informação
por meio do Glauber e do João Goulart. Como repórter, fotografei o Geisel, então
coronel, desembarcando no Rio Grande do Sul e trazendo o Jango [1961]. Era uma
espécie de garantidor do Jango, na volta da China, via Montevidéu, para assumir
a presidência. Porque os militares não queriam deixar ele assumir. O Geisel veio
protegendo e eu tenho essa fotografia. Houve até polêmicas recentes dizendo que
isso nunca aconteceu, mas tenho a fotografia dele descendo do avião.
O João Goulart tinha dito ao Glauber: “Avisa para o pessoal da esquerda que o
próximo presidente da República vai ser o Ernesto Geisel. Ele não deve ser hostilizado porque ele vai proceder a abertura democrática”. E o Geisel, no campo
cultural, foi muito aberto e corajoso, inclusive com oposições e ameaças muito
grandes do setor de extrema-direita das Forças Armadas. No campo cultural, Geisel comentou conosco que não ia fazer concessões na cultura, porque ela seria
a ponte que nos permitiria voltar ao que éramos. Disse com toda tranquilidade:
“Vou dar um exemplo concreto. Hoje, eu estou assinando aqui o crédito para a
editora José Olympio, que está tecnicamente falida, e todas as análises dos especialistas do BNDES são contra. Estou dando o financiamento porque, se ela falir,
esse acervo vai ser todo adquirido por uma grande editora americana, que já está
aí com a proposta feita”. É claro que tivemos muitos problemas com censura: Terra em Transe [1967], Como Era Gostoso o Meu Francês [1971], e outros. Era difícil
tirar a censura. Têm passagens folclóricas da luta para liberar os filmes. Tanto que,
quando a gente fazia mostra do cinema novo na Argentina ou em Nova Iorque, a
imprensa dizia: “Mas como um país em ditadura militar violenta, como o Brasil,
consegue fazer filmes tão vigorosos assim?”. Surpreendia a todo mundo. A gente
tinha uma militância muito grande, combatia muito dentro da censura. Às vezes,
se conseguia, via processos. Foram coisas de bastidores praticamente inacreditáveis para liberar Terra em Transe, Como Era Gostoso o Meu Francês, Dona Flor e os
Seus Dois Maridos. Ainda contarei um dia a respeito disso.

Foi o general Golbery que ajudou?
Não. Foi antes. A Embrafilme foi criada no pior período do governo militar, foi
criada no governo Médici. O ministro da Cultura e Educação era o Jarbas Passarinho, um militar intelectual que tinha cuidado com a cultura e com o cinema. Apesar dele ter projetado uma imagem muito autoritária, foi muito correto
conosco na questão cinematográfica. Ele deixou a coisa seguir seus caminhos.
Nunca houve repressão ali. A projeção internacional do Cinema Novo dificultou
muito a ditadura fazer qualquer coisa contra o cinema, porque a repercussão seria grande. Foi a sorte. Os filmes começaram a ter muita projeção nos festivais.
Então, não houve uma repressão grande em cima do cinema, é preciso ser honesto. Muitos chegaram ao ponto de achar que tínhamos sido cooptados; acusou-

Alguns autores do cinema marginal fizeram uma resistência muito
grande à criação da Embrafilme. Há uma série de artigos violentos da
época. Como foi o debate desse período conturbado?
Isso podia ser externamente, porque internamente não havia nenhuma
pressão. Júlio Bressane, Andrea Tonacci e todo o pessoal do cinema mais
marginal não queriam, digamos assim, uma radicalização política. Era
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uma radicalização muito mais estética do que política. Os filmes do Julinho são políticos, os do Tonacci não. Os filmes do Cinema Novo eram filmes políticos – Terra em Transe, Memórias do Cárcere [1984, dirigido por
Nelson Pereira dos Santos] e outros. O cinema marginal era muito mais
uma coisa de querer ser o underground americano, de fazer um cinema
esteticamente mais despojado, mais desarrumado, era uma coisa nesse
sentido. E o Cinema Novo estava em busca de fazer um cinema narrativo,
que comunicasse. Não adiantava fazer um cinema político, que não se
comunicava, só para ser exibido a grupos seletos que já entendiam uma
linguagem revolucionária. O Cinema Novo foi marchando e se dirigindo
para comunicar com o público. Foi assim que tomamos a decisão de fazer Garota de Ipanema, do Leon Hirszman, em 1967. A história era sobre
um comunista fantástico, um romântico, e radical às vezes. E foi para
quê? Para fazer um cinema comunicativo e retratar um pouco a pequena
burguesia da zona sul do Rio de Janeiro. Houve esse objetivo encaixado,
o de levar consciência e não fazer puramente um filme só comercial. E
assim foram feitos Xica da Silva [1975, dirigido por Cacá Diegues] e Dona
Flor [1976, dirigido por Bruno Barreto] também. Aí vieram Hector Babenco, Arnaldo Jabor, gerações se sucedendo e entrando pelo mesmo veio
de se comunicar. Não interessa a gente fazer um cinema hermético para
a satisfação da cabeça nossa. Há sempre que existir um veio do cinema
de renovação, de experimentação de linguagem, o negócio é que não se
sabia fazer. Até hoje, não se sabe fazer política para a pluralidade das
coisas no Brasil. É sempre uma coisa misturada, sem nenhuma racionalidade. Na cultura, nunca houve uma iluminação, sempre foi uma coisa
difusa. Cultura é uma espécie de atividade ornamental para a sociedade.
É preciso acabar com essa mentalidade e encarar de frente. Há a indústria cultural e a cultura segmentada, como se fosse o agronegócio e a
agricultura familiar. Precisamos de ambas com sucesso. É obrigação do
Estado desenvolver inovação, fazer pesquisas, formar público, construir
cinematecas e preservar patrimônio histórico. Agora, a indústria cultural não é só o cinema e, nesse país, ela nunca foi encarada e planejada.
Houve uma tentativa agora com o Gilberto Gil, que é um cara que veio
da indústria cultural, mas não conseguiu. Você chega no Ministério da
Fazenda, no BNDES, nesses órgãos todos, e os caras não sabem encarar
a sociedade de consumo de massa, na qual os bens culturais são consumidos e são a realidade existente. Sempre se trata a cultura como uma
coisa difusa, misturada, com uma promiscuidade grande entre o que é

indústria cultural e o que não é. Ficam as duas afogadas.
Sobre o período Collor, quem foi que desligou a Embrafilme da tomada?
Quem acabou com a Lei Sarney? Que grupo dentro do governo?
No Brasil, todo mundo pensa que foi por acaso. Não foi. No cinema, sobretudo, não foi. O Collor teve a ajuda em dinheiro da indústria internacional do
audiovisual na campanha – um aporte de US$ 5 milhões via Uruguai. Isso tudo
foi constatado. O compromisso era acabar com a Embrafilme e com as leis de
proteção ao audiovisual brasileiro. Foi uma coisa bem concreta, primária, uma
decisão ideológica e econômica, do ponto de vista do concorrente da indústria
internacional. Da parte do Collor realmente era oportunismo, ele queria pegar a
grana para sua campanha. E, depois, fazer. Ele cumpriu. Um dos primeiros atos
do governo Collor foi extinguir a Embrafilme e toda a legislação que protegia
o mercado. Em nome do tal neoliberalismo se extinguiu as leis de proteção, o
mercado, as leis de reservas, a cota de tela. Tudo isso acabou.
Foi o setor econômico mesmo.
Sim. Isso botou o cinema brasileiro no zero. Não se produzia, não se exibia,
zerou. E nós ficamos, inicialmente, perplexos. Eu, por exemplo, estava fora do
país, estava nos Estados Unidos, fiquei de dezembro a maio. De lá me correspondia com o Cacá Diegues, com o Nelson Pereira e com outros: “Façam uma
proposta para privatizar a Embrafilme. A gente fica com ela. Não deixa isso
morrer”. Mas não havia espaço, parecia que tinha acontecido um outro golpe
militar no Brasil. Os políticos todos acovardados diante da popularidade do
Collor. Naquela época, a popularidade do Collor não chegava nem a um terço
da do Lula, mas todos os partidos estavam subjugados, mesmo os partidos
mais democráticos. A esquerda e todos com medo do governo Collor. E ele fez
com o cinema política de terra arrasada para cumprir um compromisso assumido na campanha, em troca de US$ 5 milhões. No ato seguinte, ele começou
a perceber o que tinha feito. Porque a negociação, na verdade, foi feita em
duas etapas: a do dinheiro e a outra pelo irmão dele, o Leopoldo Collor, que dizia que teatro e cinema eram “negócio de comunista e prostituta”. E mandou
acabar com isso. Foi uma coisa bem primária. Aos poucos, contudo, o Collor
percebeu que aquilo não era daquele jeito. Aí chamou o Sérgio Paulo Rouanet
para dar um pouco de luz. Ele começou a dar sinais e vimos que tinha um
espaço para entrar. Fizemos então o primeiro protesto contra a coisa sobre
um ponto de vista concreto. Eles falavam de um país que seria uma potência,
falavam em modernização, mas como modernizar um país sem atividade cultural? E, sobretudo, sem um cinema? Levamos um projeto e entregamos para
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a ministra Zélia Cardoso de Mello. Ela até mandou seus auxiliares entrevistarem cineastas no Rio e em São Paulo para saber o que fazer. E fizeram-se umas
leis. A primeira tentativa da Lei do Audiovisual que foi para o Congresso havia
sido feita por todos nós com a ajuda do Marcílio Marques, cunhado do Glauber, que na época era ministro da Fazenda. E do jeito que o Collor enviou, ela
foi aprovada. Mas ao sancionar o texto, o Collor vetou 14 artigos. Exatamente
a parte de fomento. E olha que ele mesmo tinha mandado aquilo. Mas é claro
que houve uma reação e uma cobrança da indústria internacional: “A gente
bota US$ 5 milhões aí e agora você está voltando com tudo de novo?”. Então, a
gente conseguiu que aquilo ficasse à parte de proteção de mercado, mas toda
a parte de fomento foi vetada por ele. Tinha um tal de João Santana, que era
ministro das Comunicações, que também era contra o negócio. A sorte é que
veio todo o escândalo e os protestos dos caras-pintadas. O Collor caiu e entrou
o Itamar Franco. Foi quando pegamos os 14 artigos vetados e incorporamos à
Lei do Audiovisual. Mas, nessa altura, o Rouanet já tinha feito a reforma da Lei
Sarney e a transformou em Lei Rouanet. Ele não tem culpa nenhuma, disse
que tinha mudado só o nome, mas a Lei Rouanet é a Lei Sarney piorada. Nós
conseguimos separar o audiovisual dela. O Itamar entendeu a importância de
separar a Lei do Audiovisual e de adotar os incentivos fiscais, a renúncia. E,
com isso, veio o movimento de retomada do cinema brasileiro.

queria o embaixador Sette Câmara, mas era aquela coisa empoeirada da cultura. Era uma bela figura, mas não era condizente com o então tempo atual, com
a cultura moderna. Aí o pessoal começou a fazer lobby para o Luiz Roberto. O
Itamar teve a sensibilidade, então, de botá-lo e de lhe dar força. Foi fundamental, porque ele era um fiscalista. Mesmo dentro do mesmo governo, a Receita Federal tinha reações fortíssimas contra qualquer negócio de renúncia fiscal, mas
o Luiz Roberto, com o conhecimento que tinha, segurou. Não deixou a Receita
destruir. Porque ali existe o poder de fazer instruções normativas e cada uma
delas liquidava com um determinado mecanismo. Luiz Roberto segurou bem.
Depois veio aquele embaixador cearense, meu conterrâneo, o Jerônimo Moscardo. O Fernando Henrique Cardoso já era ministro da Fazenda e houve um
pacto de se afinar e melhorar a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. O Fernando Henrique autorizou o aumento de 1% para 3%. Ele dizia: “No meu governo,
eu quero deixar uma marca. Assim como Juscelino Kubitschek ficou marcado
como o criador da indústria cinematográfica e da indústria automobilística, eu
quero deixar uma marca da indústria cultural. Quero fundar uma indústria cultural no país”. Esse era o pensamento do Fernando Henrique. Ele queria apoio
suficiente da equipe econômica do governo para poder fazer uma indústria cultural. Mas não conseguiu também. Aliás, criar incentivos foi como se criaram
outras indústrias: a do alumínio, a dos automóveis, a indústria naval, a indústria
siderúrgica. Nosso país tem uma montanha de minério cultural. Está no meio
da rua, nos campos, no Brasil. Temos que extrair a matéria-prima – essa riqueza
cultural – e transformar em produto cultural. É uma indústria de transformação
como outra qualquer. Precisamos encarar isso. O que é que tem o Brasil? É um
país multicultural, com uma riqueza enorme. E tudo pode ser transformado em
produtos culturais: música, cinema, teatro, livro, não é?

O ministro Luiz Roberto Nascimento foi indicação sua, Barreto?
O Luiz Roberto foi criado com o meu filho Bruno, aquela turma ali de Botafogo. Ele era poeta desde menino e, depois, formou-se em direito tributário. Mas
continuou sempre com um olhar voltado para a cultura. O pai dele tinha sido
ministro da Previdência durante o governo militar. E quando o Collor começou
a pensar em “rearrumar” o negócio da cultura, ele mandou um recado para o
Bruno lá em Los Angeles. Disse que queria consertar a cagada que tinha feito na
cultura. E queria consertar a partir do cinema. Perguntou quem seria um bom
ministro para isso. Ele não queria ninguém que tivesse ligação com o governo
militar, nem com outros governos, queria uma pessoa nova, da geração deles. O
Bruno lembrou do Luiz Roberto e uma pessoa do Collor pediu que ele levasse o
nome ao Leopoldo Collor, o irmão do presidente que tinha a tese de que cinema
e teatro era negócio de bandido e de prostituta. Então, o Bruno decidiu que não
ia procurar o Leopoldo. E o nome do Luiz Roberto ficou esquecido. Quando veio
o governo Itamar, falamos com o José Aparecido de Oliveira. E aí já havia muitos
nomes relacionados, inclusive o do Nelson Pereira. O Luiz Roberto, que tinha
chegado a fazer cinema, era apoiado pela turma do cinema. O José Aparecido

Fazer política privada com dinheiro público pode ser chamado
de mecenato?
Quando há renúncia, não existe dinheiro público. E todo mundo, inclusive,
nos meios oficiais, fala de recurso público. Isso é uma falácia.
Por que não é público?
O que é renúncia? Se você precisa me pagar 10, posso dispensar três se fizer
isso assim e assado. O Estado renunciou a esse dinheiro e ele virou privado. E por
que o Estado faz isso? Para desamarrar, porque cultura não rima com burocracia. O que atrapalha atualmente a cultura brasileira é um excesso burocrático
interminável. O governo julga que aquilo é recurso público e cria regras abso-
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lutamente absurdas. Você cai na mão do Tribunal de Contas para decidir se é
dinheiro público ou não. É uma discussão que só agora vai se acirrar. Todos os
grandes pareceres que conheço dizem que esse dinheiro é privado. E aí é que está
o negócio. O Estado precisa ficar atento para saber se o dinheiro está sendo bem
utilizado socialmente, mas o dinheiro não é dele. Precisa manter mecanismos de
fiscalização, cumprir sua parte, como fez agora, por exemplo, na gestão Gilberto
Gil do governo Lula. A grande obra cultural dele são os Pontos de Cultura: mais
de 2 mil que estão aí pelo Brasil, disseminando uma produção cultural popular,
com liberdade total, sem burocracia. Isso é muito importante. Agora, no que diz
respeito à indústria cultural, é um desastre, porque há essa concepção de dinheiro público. Não é! E no cinema então, muito menos. Nós tivemos a paciência
e a coragem de fazer um mecanismo que nenhuma lei de renúncia fiscal tem:
queríamos atrelar o investimento à Comissão dos Valores Mobiliários (CVM), ou
seja, transformar o investimento em um ativo financeiro, que seria fiscalizado
por uma instituição rigorosa. A partir do momento em que empresário colocasse
dinheiro em um filme, ele passaria a ser um investidor e quem tinha obrigação
de fiscalizar isso, de saber se o dinheiro havia sido bem aplicado, seria a CVM.
Isso foi a nossa primeira tentativa. Com isso, penso que em 10 anos a gente eliminaria essa lei. Passaríamos a não ter mais renúncia fiscal, porque o mercado
se desenvolveria, se criaria um mercado de consumo, e haveria um espaço para
produzir com dinheiro próprio, com dinheiro não renunciado. Nem incentivado, nem nada. Mas os governos não entenderam essa estratégia. Trataram de
transformar isso em uma coisa pública. Amarrou-se na burocracia do Estado. A
indústria cultural como um todo ainda continua sendo uma coisa paternalista
do Estado. Os regulamentos são cada vez mais rigorosos. Isso é que não funciona. E hoje em dia coloco isso muito claramente, porque não há mais discurso de
identidade cultural ou não sei mais o quê. Precisamos de discurso objetivo. Queremos estruturas de governo adequadas à nossa atividade. E, na verdade, com
essa lei da renúncia fiscal, as estatais são os maiores investidores. E elas criam,
além dos regulamentos dos ministérios, o regulamento delas próprias, segundo
a cabeça de seus burocratas. É uma burocracia superposta à outra, está se avolumando. E isso é grave. Está cerceando cada vez mais a atividade criativa.

riam inseridos no mercado de consumo de objetos culturais. As pessoas que
recebem até cinco salários vão ganhar esse vale com destinação 100% para
comprar livro, disco, jornal, revista, cinema. Isso cria um mercado de consumidores. Hoje, são 14 milhões de brasileiros que consomem objetos culturais,
eventos culturais. Passaríamos a 40 milhões. Mas há em que essas pessoas
consumirem? Não tem tanta sala de cinema. É preciso criar uma política de
construção de salas e de livrarias, surgir uma rede comercial para desaguar a
produção. Com isso, você começa a falar em uma coisa auto-sustentável.

O vale-cultura pode ajudar a estimular o consumo?
Ficamos há muitos anos lutando para fazer o vale-cultura. Espero que seja
aprovado. O vale-cultura vai fazer a mesma coisa do vale-refeição. O Brasil
criou uma rede de restaurantes populares para que você coma com R$ 7 ou
R$ 10. Com o vale-cultura, esperamos que 40 milhões de trabalhadores se-

Barreto, antes de terminar, gostaríamos que falasse de dois filmes. Primeiro, Dona Flor e Seus Dois Maridos.
Dona Flor foi uma mudança que a gente buscava. Desde os anos 60 quando imaginamos fazer cinema competitivo com a indústria internacional, começamos a filmar com esse objetivo. Alguns filmes foram feitos nesse sentido: Como Era Gostoso o Meu Francês, Xica da Silva, Lúcio Flávio: o Passageiro
da Agonia [1976, dirigido por Hector Babenco]. Uma série de filmes foi feito
para competir. Com embalagem industrial, com temática forte, com distribuição própria. O Dona Flor chegou e completou esse ciclo, foi a consequência disso tudo. O custo médio de produção de um filme brasileiro na época
era US$ 200 mil e o Dona Flor custou US$ 700 mil. Colocamos mais recursos
na produção, inclusive recurso de banco privado. Não tinha a Embrafilme,
não tinha nada. Eram recursos privados mesmo, investidores. O filme foi
feito com mais dinheiro para dar qualidade técnica e artística. Eu tinha oferecido o filme ao Anselmo Duarte e ao Cacá Diegues. Mas não deu certo. O
Bruno tinha 18 anos na época e tinha feito um filme, Tati [1973]. Depois fez
A Estrela Sobe [1974] e ninguém queria fazer o Dona Flor. Todo mundo com
medo. Então, o Bruno, com a audácia pós-adolescente, disse: “Topo fazer
esse filme, mas só se você me der duas câmeras, porque comédia com uma
câmera só não dá”. Eu falei: “Mas nunca se filmou com duas câmeras no
Brasil”. Ele disse que se não fosse assim não sairia bom e ele não faria. Procuramos fazer o filme com todos os requisitos de um filme industrial. E deu
certo. O filme fez 12 milhões de espectadores e circulou o mundo inteiro. É o
filme brasileiro mais exibido no mundo. Até hoje é exibido em televisões. É
uma espécie de bóia. De vez em quando, a gente está sem caixa, aparece um
distribuidor que vendeu o filme pela quinta vez para a televisão e rende um
dinheiro ali. A partir de Dona Flor, percebeu-se que havia possibilidade de se
fazer um filme brasileiro para o mercado interno e, daqui, fazer escala para
o internacional. O filme tinha valores artísticos. Inicialmente foi percebido
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pela mídia como uma pornochanchada de luxo, várias críticas foram feitas
nesse sentido. Mas, no exterior, foi e é considerado um clássico.

dos os cuidados, mas caímos no olho do furacão. Fomos acusados de fazer
um filme para eleger a Dilma Rousseff. Uma virulência em tudo o que foi
jornal. Virou assunto de páginas culturais, econômicas, políticas.

E o segundo: Lula, Filho do Brasil.
O Lula, Filho do Brasil é um filme que foi inspirado única e exclusivamente na história de superação de um ser humano. Ele tinha tudo para ser
um marginal. Uma família pobre, como milhões de outras Silvas. É uma
história atraente e bonita. Quando li o livro da Denise Paraná, falei: “Isso
aqui parece ficção”. Mas a concepção inicial do filme era fazer um documentário, uma espécie de “docu-drama”. Em 2003, começamos a fazer o
projeto. Houve dificuldade, tentamos fazer uma parceria com as televisões espanholas e francesas, não conseguimos. Documentário no Brasil
não tem mercado, mesmo nas televisões. Esse modelo de documentário
de três ou quatro capítulos não se viabilizou. Quando chegou a virada de
2007 para 2008, tiramos o projeto da gaveta para analisá-lo. E todo mundo
dizia: “Ó, aqui tem um filme de ficção. Não precisa ser um documentário.
Vamos fazer ficção”. Aí começamos a trabalhar o roteiro. Durante um ano
e meio, minha filha Paula comandou o processo com roteiristas. Inicialmente, a adaptação de um livro muito grande. Enfim, conseguimos chegar
a um roteiro que era consensual, com participação do Fernando Bonassi
para dar o pente fino. Considero um roteiro exemplar e seguimos a produção. O filme, claro, não podia ser feito com leis de incentivo. Legalmente
podia, não tinha nada que impedisse, poderia inscrever e captar. Mas decidimos fazer o filme sem usar a lei. Começamos a fazer pré-vendas nacionais e internacionais. A TV Globo fez a compra antecipada do filme para
televisão aberta, para cabo e satélite. E conseguimos alguns investidores e
patrocinadores que colocaram dinheiro no filme sem usar nenhuma lei de
incentivo. E não foi suficiente para mostrar que esse filme não tinha nenhum compromisso oficial com ninguém. Era uma história absolutamente isenta de qualquer louvação política. O cara já era o cara, já estava consagrado inclusive internacionalmente. Estávamos, de certa maneira, até
nos aproveitando da popularidade dele – se quiser analisar por esse ponto
de vista. Mas acontece que eu considero o filme cinematograficamente
um dos mais bem realizados no Brasil. Do ponto de vista da produção, do
roteiro, da edição, da montagem, da música, da cenografia, da fotografia.
Todos os elementos, da direção aos atores. Usamos alguns atores que não
eram conhecidos para dar credibilidade. Descobrimos esse rapaz, o Rui
Ricardo Dias, um ator de teatro, para fazer o papel do Lula. Tomamos to-

Você não esperava por isso?
Eu não. Queria que fosse um filme divulgado como todos os outros, nas
páginas culturais. E os comentaristas, colunistas, políticos, todo mundo
só falava do filme como propaganda encomendada. Uma coisa violenta.
Tínhamos feito um filme popular, de emoção, melodrama bem feito, e
não foi encarado assim, foi encurralado. Evidentemente, não foi só isso.
Considero esse o fator preponderante. Mas houve erros nossos, inclusive
a avaliação da data de lançamento pela concorrência de um blockbuster
como Avatar [2009, dirigido por James Cameron]. Foi um erro. Você não
pode botar um filme junto com outro assim. Tanto que o único filme que
ainda conseguiu botar a cabeça de fora diante do Avatar foi o Lula. Os
outros que entraram na mesma época foram lá para baixo. Isso deformou
a visão do filme. Ela está sendo corrigida agora, depois do conhecimento
internacional. O filme está recebendo convites para grandes eventos internacionais: Estados Unidos, Itália, vários lugares. Todo mundo pede o
filme. Mas aqui no Brasil ficou essa sensação de que nós tínhamos feito
um filme sob encomenda, o que é uma certa leviandade. É um filme que,
inclusive, tem aspectos que revelam certas coisas negativas do Lula. E
nem ele fez reparos a isso. Tenho a consciência de que fizemos o filme
que queríamos fazer, tem alma e tem importância sentimental para esse
país. Daqui a 50 anos, vão ver que aquilo representa milhares de pessoas.
Essa camada da população brasileira totalmente abandonada e, como dizia o Darcy Ribeiro, jogada fora por aí – temos milhões de brasileiros que
são como reservas para serem utilizados como se chupa laranja e se joga
fora o bagaço. Essa massa está aí, ainda existe. Apesar de todo avanço do
governo Lula, ainda existe uma massa brasileira que não tem perspectiva.
Começamos a fazer exibições do filme pelas periferias urbanas, nos meios
rurais e com pessoas que nunca tinham visto cinema. Temos um pequeno
documentário sobre isso. É emocionante. As pessoas choraram por ver
cinema e porque viram aquela história. Perceberam que havia esperança,
perspectiva, desde que as pessoas fossem persistentes, se juntassem e lutassem. Para mim, há uma coisa nova no Brasil. As esquerdas brasileiras
sempre usaram o tema da luta de classes, mas, depois do Lula, acabou o
tema da luta de classes. Existe a inclusão social e não uma revolução so-
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cial. E esse é o filme da ideologia da inclusão social e não da luta de classes. Não tenho nada contra a luta de classes, mas acho uma coisa já envelhecida, esquecida, superada. O Brasil criou essa grande ideologia que vai se
expandir pelo terceiro mundo. E este filme é o filme da inclusão social.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

Dirigente do maracatu Piaba de Ouro
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“Você pode ser um
simples cortador de
cana, mas no Maracatu
você é rei. De todos os
folguedos, é o mais forte.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 10 de junho de 2010, em São Paulo.

Manoel Salustiano Filho gosta que o chamem de “folgazão”. É o termo que
usa para os brincantes do maracatu. Não aceita o termo “mestre” – nomenclatura pela qual seu pai, Mestre Salustiano, consagrado rabequeiro e fundador
do Maracatu Piaba de Ouro, ficou conhecido. “Tenho muito o que aprender.
E não basta ter conhecimento, é preciso liderança.” Aos 40 anos, Manoel é o
mais velho dos 15 filhos de Mestre Salu, falecido em 2008. “Ele era um camarada teimoso, mas em cultura era doutor.”
O maracatu é uma manifestação folclórica com influências indígenas e africanas e hoje se mistura com o carnaval. “É um segmento que se criou dentro
das senzalas dos engenhos. Existem dois tipos: o de baque solto e o de baque
virado.” Cada um segue seu estilo, com as particularidades de ritmos e de cultos.
O de Manoel é o de baque solto. Para ele, um bom mestre conhece seus pares até
pela “pancada da matinada”. A sabedoria dos folgazões, de acordo com Salustiano Filho, é saber preservar o maracatu como manifestação espontânea dos
terreiros. Isso inclui uma aproximação sagaz das “repartições públicas”.
“Pagam para ver minhas fantasias, mas nunca deram dinheiro para que eu
fizesse minha sambada de terreiro. Não posso fazer uma sambada dentro de
um teatro, em cima de um palco, porque só funciona em um terreiro.” Manoel é também presidente da Associação dos Maracatus de Baque Solto de
Pernambuco, que reúne mais de 100 grupos de maracatus de 24 municípios.
Coordena também um Ponto de Cultura no qual desenvolve cursos e oficinas
de bordado, de inclusão digital e de música.
Qual é a origem do maracatu?
Maracatu é um segmento que se criou dentro das senzalas dos engenhos.
Existem dois tipos: o de baque solto e o de baque virado. O maracatu de baque
virado é de origem africana, surgiu quando os negros começaram a sair em
procissão e fazer louvor à Nossa Senhora do Rosário. Com o tempo, se tornou
uma irreverência, uma brincadeira de carnaval, mas respeitando o lado religioso. No maracatu de baque virado predominam as alfaias, que são aqueles
tambores, e as baianas. Já no maracatu de baque solto o que predomina é o
caboclo de lança. Logo após a suposta libertação dos escravos – digo suposta
porque ainda existia muito escravo –, eles se juntavam para bater o mulungu
[percussão feita de tronco esculpido e forrado com couro] e cantar o martelo [modalidade de canto nordestino]. Brincavam ao redor de uma fogueira e depois saíam
em cortejo. No final do século 19, começam a chegar na capital e o cortejo
passa a ser chamado de maracatu. O ritmo é definido pela pancada solta. A
orquestra é composta só por cinco instrumentos: bombinho, caixa, ganzá,
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gonguê e cuíca. Este é o terno de maracatu. Isso porque no passado só havia
três instrumentos: bombo, caixa e gonguê; depois entraram os outros dois. Ao
chegar na capital, nos anos 60, cresceu o movimento dos maracatus de baque
solto, nascendo daí a Federação Carnavalesca. Para se adaptar ao concurso de
carnaval, a entidade pediu que fossem inseridos dentro do maracatu de baque
solto o rei, a rainha e a dama de passo, que não são originários do estilo. Aliás,
até 1962 só brincava homem no maracatu. Ou ele era caboclo de lança, arreiamar ou baiana. Nos anos 60, João Lianda, do Maracatu Leão das Flores, de Itaquitinga, colocou mulheres no bloco. Foi quando começou a entrar beleza no
maracatu, porque a mulher é mais cuidadosa. Maracatu de baque solto é uma
cultura afro-indígena – nossos cultos são todos baseados no ritual da jurema,
cultuamos os caboclos da mata. Já o baque virado é inspirado no ritual nagô,
no culto aos orixás.

cada qual em uma área – líder, dançarino, artesão, músico. Em 1989, quando o
maracatu de baque solto estava se acabando, Mestre Salustiano mais uma vez
teve uma idéia: criar uma associação. Juntou 11 maracatus que estavam em
atividade em Pernambuco. Havia uma rivalidade muito forte, as pessoas brigavam umas com as outras, mas ele acabou com aquela história e disse: “Vou
fazer vocês se olharem”. Com a associação, os maracatus começaram a ser
registrados, passando de pessoa física para jurídica. O 1º Encontro de Maracatus, em 1990, reuniu 11 grupos e não teve apoio de ninguém. Ele tinha uma
caminhonete velha, precisou vendê-la, pagou os maracatus e fez o encontro.
Era um camarada teimoso, que acreditava naquilo que ninguém acreditava.
Dois anos depois, o prefeito de Itaquitinga, na zona da mata norte de Pernambuco, quis promover o encontro. Em seguida apareceu outro prefeito, entraram os governos federal e estadual. Hoje, o Encontro Estadual dos Maracatus
de Baque Solto está no calendário do carnaval de Pernambuco. Em 1989, eram
11 maracatus em atividade, hoje são 108 em todo o estado. O evento reúne 12
mil pessoas, os chamados folgazões. Mestre Salustiano não sabia o que estava
fazendo, agia por amor à cultura. Como se não bastasse, em seguida criou a
Casa da Rabeca do Brasil.

A história do seu pai está envolvida com a do maracatu, não é?
Começou pelo meu bisavô. Depois veio o meu avô João Salustiano, que ainda está vivo e tem 92 anos. Para falar do meu pai, tenho que falar um pouco do
meu avô. Ambos eram apaixonados por cavalo-marinho [manifestação folclórica derivada do bumba-meu-boi]. Vou contar uma história: meu avô brincava de
cavalo-marinho e queria aprender a tocar rabeca. Ele foi na casa de um amigo
e viu uma rabeca com três cordas – e a rabeca tem quatro cordas. Mesmo assim, ele propôs trocar o instrumento por um cinto e o camarada aceitou. Só
que no interior ninguém tinha tempo para estudar música. A mãe de meu avô
dizia: “João, vá buscar a cabra”. Ele amarrava a cabra na cintura com uma corda e saía tocando a rabeca. E assim aprendeu tudo de ouvido: cavalo-marinho,
forró, valsa. Depois, meu avô ensinou ao meu pai, que, além de ter aprendido a
tocar, a cantar e a fazer as peças, sabia executar o cavalo-marinho do começo
ao fim, em todos os sentidos. Só que tinha um problema: ele era analfabeto,
era cortador de cana. Após as folgas do trabalho, ele só chegava atrasado no
engenho. Vivia perdendo emprego. Perguntavam: “Por que chegou atrasado?”.
Ele respondia que havia passado a noite acordado, brincando de cavalo-marinho. E emendava: “Olha, o senhor tem esse engenho, e eu tenho os engenhos
do mundo inteiro para trabalhar”. Ao completar 18 anos, pegou um saco, colocou as roupas dentro e disse assim: “Vou para o Recife ser artista”. Todo
mundo riu da cara dele. Quando chegou, começou a vender picolé e a fazer
um cavalo-marinho, um caboclinho, até criar no ano de 1977 o Maracatu Piaba de Ouro. Logo ele já estava sendo chamado de Mestre Salustiano. Mas não
se preocupou só com ele. Começou a passar o legado para os filhos, educando

Qual era a intenção de Mestre Salustiano ao incentivar a transformação
dos maracatus em pessoas jurídicas?
À medida que o tempo vai passando, sentimos que a burocracia vai aumentando, em relação ao povo da cultura. E ainda estamos engatinhando. Antes da
Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito metia a mão no bolso e dizia: “Tome
tanto para você”. E o dono do maracatu ia embora. Depois passou a ser obrigatório emitir uma nota fiscal, assinar um convênio. Se você não tivesse CNPJ,
não poderia entrar no processo. No passado, o maracatu saía nos engenhos, nos
sítios e os proprietários davam o dinheiro. Não dependíamos de repartição pública. Éramos felizes. A repartição pública tem um lado bom, mas tem um lado
ruim. Ela abre portas para os maracatus, mas, para fazer cultura, o mestre tem
que estar vivo. Ele não depende da repartição pública para pegar o bombo e começar a tocar. Os filhos e os amigos vêm para perto e podem fazer cultura sem
precisar de dinheiro. Mas se você sente a necessidade de dinheiro, a coisa vai
ficar difícil – foi o que aprendemos com a repartição pública. Se não houver cuidado na divisão e na aplicação do dinheiro, a cultura vai acabar. Em carnavais
passados, o caboclo ia para a mata, levava frutas para fazer sua oferenda e pedir
proteção para os três dias de festa. A gente tomava o azougue [bebida típica com
cachaça] na manhã do domingo de carnaval pelo meio do mundo, andando 20
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ou 30 quilômetros, sem transporte. Esse é o baque solto, que hoje está mudando. As oferendas estão sendo esquecidas. As fantasias sofreram modificações.
Os três guizos do passado hoje são nove chocalhos. O que era uma fantasia de
oito quilos hoje chega a pesar 40. Outra coisa: não se anda mais a pé, é preciso
carro para levar o caboclo. Isso aconteceu por causa da repartição pública. As
pessoas querem se exibir. O que era feito no terreiro virou show para turista. Se
pensassem no terreiro em primeiro lugar, a coisa seria outra.
Como deveria ser?
O engenho e o terreiro são os lugares bons para as apresentações e para as
brincadeiras do maracatu. Ninguém nunca chega e diz: “Estou trazendo uma
escola para ver a apresentação do maracatu no seu terreiro”. Quando alguém
faz isso, perguntam: “Eu posso levar umas crianças para o senhor dar uma
entrevista sobre o que é o maracatu?”. E nunca se pagou nada por isso. Mas,
se as pessoas forem até o terreiro para ver o maracatu, os filhos e as pessoas
daquela comunidade vão se sentir importantes. Ali é o lugar preparado para
aquele povo brincar. Quando diminuem os grupos para subir em um palco ou
ir para Recife, a importância vai para a fantasia. Esquece-se do ritual do seu
terreiro.
O que é a Casa da Rabeca?
Meu pai encontrou certa vez com Gilberto Gil e Carlinhos Brown lá no Candeal, na Bahia. Ele me contou que nessa conversa, em uma brincadeira, Gil e Carlinhos falaram: “Você podia fazer a Casa da Rabeca”. Meu pai voltou com aquilo na
cabeça e resolveu fazer a casa em um sítio que só tinha mato. Ele abriu um caminho que deixava passar um carro, pegou quatro madeiras, cobriu com palha de
coqueiro e disse: “Aqui vai ter o encontro da rabeca com a sanfona – a Casa da Rabeca do Brasil”. No começo, cabiam umas 20 pessoas dançando. Ele foi investindo
tudo o que tinha e que não tinha para fazer a casa crescer. Comprou barro, metralha, coisas para fazer aterro, porque o lugar era acidentado, e foi aumentando
o salão. Hoje, a Casa da Rabeca faz festa para quase 2 mil pessoas. É perfeito para
dançar forró pé-de-serra. Meu pai dizia: “Este é o meu lugar, minha vida será aqui
a partir de agora”. A Casa da Rabeca passou a trazer grupos esquecidos, trios de
forró, rabequeiros, muita gente. Hoje é um dos pontos turísticos de Olinda. Essa é
uma das idéias de um homem que só pensava em cultura. Quando a gente viajava,
muitas vezes dormíamos juntos e ele acordava de madrugada, dizendo que tinha
tido uma ideia. Depois, tinha que realizar de todo jeito. Era um camarada teimoso, mas em cultura era doutor. Ele via com propriedade, com paixão, a ponto de
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acreditar que os filhos poderiam chegar onde ele chegou por causa da cultura.
Como é a confecção das fantasias de maracatu?
A indumentária do caboclo de lança carrega quatro chocalhos, que são aqueles
sinos. Tem camarada corajoso que bota até nove. Normalmente, é feito um quadrado de madeira para prender os chocalhos, coloca-se uma espuma e, em seguida,
o couro, que pode ser pele de carneiro, de bode ou um tapete acrílico. É o surrão
[cobertura sobre estrutura de madeira onde estão os chocalhos e que produzem o som típico
do maracatu]. Depois, a gente vai na mata e tora uma vara boa, de mais ou menos
dois metros, que não se quebre facilmente. Fazemos uma ponta, tipo lança, e a
enfeitamos de fita de cetim. É tudo artesanal. Na sequência vem o chapéu, que antigamente era trabalhado com papel de seda e depois mudou para papel crepom
e celofane. A gente cortava umas tirinhas fininhas e saía colando. Hoje temos um
material chamado chicotinho, um tipo de fita metálica bem fininha. Pega-se um
chapéu de palha e faz-se uma armação de arame e papel. Uma pessoa habilidosa
na colada faz o chapéu em dois dias. Em seguida, vem a gola – aquela manta –, a
parte mais demorada da fantasia do caboclo. Antes era feita com espelhos, passou
para vidrilho, que também era um material pesado, e então começaram a usar a
lantejoula. Foi João Calumbi, o rei das golas, quem implantou e sabia aplicar lantejoulas com precisão. O cara era um gênio. Se você for bom de bordado, vai levar 30
dias para preparar sua gola. Essa é a fantasia de arrumação: chapéu, gola, guiada e
surrão. Por baixo, usa-se uma calça comprida que chamamos de ceroulão. Em cima
dele, um tipo de bermuda fofa. Por fim, uma camisa estampada de manga comprida, óculos e maquiagem no rosto – que chamamos de melado. A maquiagem seria
feita com urucum, mas como é difícil ser encontrado na cidade, então a gente usa
o batom vermelho. Os óculos escuros são para se camuflar, porque nos engenhos a
fantasia era feita às escondidas, e você reconhecia o caboclo pela pancada da matinada. Matinada é o outro nome do surrão. Cada caboclo bate naqueles chocalhos
de uma determinada maneira. Juntos, há um segmento de pancadas. Agora, se eu
estiver parado, você não me reconhece, porque faço minha fantasia escondido e
todo ano mudo o chapéu, as fitas da guiada e a minha gola. Um caboclo experiente
só conhece o outro pela pancada da matinada.
Como você disse, eram 11 e agora são 108 maracatus. Como é o surgimento dos novos mestres?
Muita gente se apaixonou pelo maracatu e está entendendo melhor o que
é o baque solto. Já os mestres, aos poucos estão acabando. Hoje a Associação
dos Maracatus de Baque Solto está com uma preocupação de trazer os filhos
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para que eles não deixem essa cultura acabar. Porque existe, sim, o perigo de
os rituais e da sambada acabarem.

daquele segmento. Falo isso sem nenhum problema porque temos um bom
relacionamento com o poder público, mas acho que é preciso abrir os olhos
nesse sentido. No maracatu, gostaria que fosse assim: “Vou fazer tantas oficinas e fantasias, sendo que as oficinas serão de segunda à sexta das 8h ao
meio-dia”. O ministério, então, iria fiscalizar. Sem me avisar, para evitar que eu
montasse um circo, viria checar os resultados: “Cadê as fantasias?”. Mas não é
assim. A maioria dos mestres que faz cultura popular são analfabetos. Nós não
estudamos muito. Às vezes, só aprendemos a assinar o nome. Então, é preciso
ter uma espécie de atravessador. Quando encontra uma pessoa séria, você vai
de vento em popa, mas quando não encontra, pode ficar inadimplente. Neste
caso, acaba parando com a atividade porque ficou devendo. Não vai conseguir
captar recursos. O que vejo hoje é uma enxurrada de dinheiro sendo colocado
na cultura, mas, na maioria das vezes, é usada pelos mais espertos – aqueles
que sabem como chegar ao dinheiro. Isto está acabando com os mestres. Penso que tenho que me qualificar dentro da minha própria cultura e o poder público tem que fiscalizar se faço aquilo que eles querem. O ministério tem que
olhar com mais calma para essa questão, para que não percamos esses terreiros por causa da burocracia. A idéia do Ponto de Cultura é perfeita porque
dá visibilidade aos projetos, mas é preciso tomar cuidado com a burocracia.
Tenho que repetir isso toda hora. Se deixarem acabar os terreiros, os mestres
e a cultura também acabam. Por causa dos Pontos de Cultura e de todos esses
editais, estamos conhecendo algumas pessoas. Mas o Brasil é enorme. É preciso cuidado. A melhor forma de salvar a cultura é pegar uma câmera e conhecer
cada terreiro. Ver um tocador, tanto no cavalo-marinho quanto de um bumbameu-boi, de um maracatu de baque solto ou de baque virado. E também fazer
com que a comunidade comece a sentir orgulho daquele artista.

O que é sambada?
A sambada é quando a gente dança. Ali está toda a força do maracatu. Ao
chegar no terreiro e ver um homem de 80 anos dando um pinote, uma caída
no chão e depois se levantando, você não acredita. Não imagina que ele tenha
corpo para aquilo. É uma mistura de capoeira com frevo, cavalo-marinho, caboclinho, tudo. É uma dança livre de terreiro. É uma dança que você brinca a
noite toda e, quando acaba, quer mais. Só que essa dança está lá no terreiro.
Quem é da capital não sabe que ela existe. Pensam que o maracatu é aquilo
que se vê na cidade, um correndo atrás do outro vestindo fantasia. E não é. No
carnaval a gente se exibe, mas a brincadeira mesmo está no terreiro. Ninguém
quer ver porque lá no terreiro estamos só com camisa estampada. Qual é a
beleza de uma camisa estampada para o povo da cidade? As pessoas não se
ligam nisso, querem ver a fantasia. Por isso falo da questão do poder público:
pagam para ver minhas fantasias, mas nunca deram dinheiro para que eu fizesse minha sambada de terreiro. Não posso fazer uma sambada dentro de
um teatro, em cima de um palco, porque só funciona em um terreiro. Temos
que começar a prestar atenção nessas coisas. De onde vem o maracatu? O
que o maracatu faz? Em qual momento o caboclo trabalha, em qual momento
dança, em qual o momento ele cuida do ritual? Aliás, o único ritual que resiste ainda hoje é a abstinência sexual sete dias antes das apresentações. Só os
mais velhos seguem, os caboclos novos não.
Vocês se denominam brincantes. O que é um brincante?
Brincante é um folgazão (risos). É a pessoa que brinca os folguedos de
cultura popular. Mas não usamos muito o termo brincantes entre nós.
Tanto na linguagem do cavalo-marinho quanto na do maracatu de baque
solto, sempre usamos folgazão.
Vocês são um Ponto de Cultura. Como isso funciona?
Tenho o Ponto de Cultura do Piaba de Ouro, que foi feito pelo Ministério
da Cultura. Já desenvolvíamos atividades ali, então não sofremos com relação à burocracia. A nomeação como Ponto de Cultura foi um complemento,
um título. Digo isso porque eu não concordo com a burocracia, acho que ela
transforma o mestre em produtor. Eu achava que ao conseguir o selo Ponto de
Cultura haveria pessoas competentes para fiscalizar e orientar as atividades

De um modo geral, não só na área da cultura, o Estado brasileiro é pouco preparado para dar dinheiro para pobres e analfabetos.
Mas quem faz cultura popular é pobre e analfabeto. A maioria é assim.
Agora eu vivo um momento muito bom na Associação de Maracatus de Baque Solto em Pernambuco. Nos inscrevermos no edital do Ponto de Cultura
que foi feito em parceria com o governo estadual, via Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Eles fizeram uma
equipe de competência e sempre estão nos orientando em relação à prestação de contas e à fiscalização. Criamos um projeto que possui cursos de
bordado, de música e de inclusão digital. Nossa idéia é convocar aqueles
filhos dos mestres que têm vergonha de dançar o maracatu e que estão em
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lan houses. Trazê-los para uma oficina de inclusão digital para qualificá-los.

aquelas ladeiras, é a coisa mais maravilhosa que só acontece no carnaval.
Olinda é só carnaval. Depois da folia, deveriam explorar isso, para que as
pessoas pudessem ver os maracatus, os clubes, tudo. Apesar de ser uma cidade turística, não sabem usar isso. Tenho um bom relacionamento com a
prefeitura, mas sou sincero: o Piaba de Ouro se apresenta só no carnaval em
Olinda, porque eles não tem esse conceito de mostrar para o turista o que
a cidade tem. Está faltando ao poder público parar de ver aquele momento
como se fosse uma obrigação: “Vamos pagar bem ao Piaba de Ouro, porque
é carnaval”. Mas passou o carnaval, acabou.

Imagine um cabra de 14 anos que se inscreve em um edital como o Prêmio
de Culturas Populares, cujo formulário é fácil de preencher, e o pai é premiado. Esse menino de 14 anos lá do interior vai dizer: “Fui eu que fiz isso para
o meu pai”. Terá orgulho. Já passamos este projeto por três cidades. Nesse
momento estamos fazendo em Olinda. Compramos dez computadores com
dinheiro do Ponto de Cultura. Já que está difícil levar o filho do mestre para
o terreiro, pelo menos ele pode contribuir para aquela cultura e ter orgulho
dela. Quando ele entrar no site do ministério ou do governo estadual, pode
encontrar uma oportunidade para ajudar o pai, o avô, o tio, algum desses
mestres da cultura. Ao observar que a cultura tem valor, quem sabe ele tome
gosto pela coisa. Isso é o que estamos fazendo há um ano no Ponto de Cultura da Associação de Maracatus de Baque Solto de Pernambuco.
Conte um pouco das diferenças do que acontece em Olinda e em Recife.
Recife tem dois momentos: antes e depois do mandato do prefeito João Paulo
Lima e Silva [2001-2009]. Antes, a gente se sentia um pouco excluído. Um exemplo disso é que havia 40 maracatus no Recife e só participavam de apresentações
uns 15 ou 20. Conseguir uma vaga para se apresentar na cidade era difícil. João
Paulo abriu as portas para todos, chegando a listar 80 maracatus para desfilar.
O menor cachê, que era de R$ 1,5 mil na época, passou para R$ 5 mil. O maior
foi para R$ 12 mil. Isso ajudou no crescimento. Falo de maracatu de baque solto,
mas também de outros segmentos, como caboclinho, frevo, bloco de pau e corda, índios, ursos e boi. O carnaval de Recife ganhou outra dimensão. Por outro
lado, colocaram uma diversidade de artistas nacionais e deu aquela misturada,
então faço essa crítica também. Deveria ter o espaço para as pessoas verem só o
autêntico de Pernambuco e que ele conseguisse convencer a mídia a transmitir
aquilo ali. Quem está em São Paulo assistindo pela televisão vê o show que está
acontecendo no palco, mas não vê o maracatu ou o boi. Enfim, o prefeito João
Paulo procurou valorizar as culturas populares, mas faltou um trabalho melhor
de assessoria para divulgar a cultura popular dos clubes, dos blocos, dos maracatus e dos índios. Ele valorizava financeiramente, mas esqueceu de explorar
isso, dar visibilidade ao trabalho. Quando você sai de São Paulo ou de Santa
Catarina, não vai para Pernambuco ver Zeca Pagodinho, nem Maria Rita. Eles
estão aqui também. Você vai para ver maracatu, frevo e caboclinho.
E as diferenças entre os carnavais de Recife e de Olinda?
Olinda é aquela coisa da rua, um carnaval espontâneo. Aquilo é mágico,

Como é o cotidiano de um terreiro, as festas, os encontros?
Após o carnaval, descansamos dois meses, porque a luta é grande. Em
maio, começam os preparativos e a confecção das fantasias. Elaboramos as
ideias e já vamos bordando. Quando chega setembro, a gente inicia as sambadas de terreiro. Geralmente é no primeiro sábado de cada mês. No passado,
quando as condições permitiam, dois maracatus se juntavam, um recebendo
o outro. Todo mundo de camisa de manga comprida, estampada, um pedaço
de pau que chamamos de cacete e uma espécie de guiada para fazer as manobras no terreiro. O caboclo não pode deixar de ter uma bengala, para ficar
mais fácil. Fazemos dois cordões de caboclo, sem a fantasia, dois cordões de
baianas, também à paisana, o terno, o mestre e os arreia-mar. Monta-se o maracatu e começa a dança no terreiro, esperando o outro grupo, também com
essa formação. Depois as madeiras e as bengalas são recolhidas e começa a
sambada. Um e outro mestre improvisando, como duas torcidas de futebol.
Vibramos a cada samba bem feito. Ali há coisas que você nem imagina. Vê o
camarada dar uma rasteira, dar um pulo e fazer várias coisas a noite todinha.
No terreiro todo mundo bebe muito, mas é uma coisa responsável. O dono
do maracatu, no caso o presidente, está de olho em todos porque ali está seu
povo, sua nação. Estou lá de um lado e o outro presidente de outro a tomar
conta daquele povo como se fosse nossa família. E vai de 21h até às 5h. Já vi
sambada acabar às nove da manhã! Os mestres não se largavam! Hoje está difícil, geralmente sambamos sozinhos porque o gasto é bem menor, convidando só o mestre de outro maracatu para uma sambada e brincada no terreiro.
É assim que estamos perdendo a verdadeira brincadeira.
Uma vez você falou que o maracatu era uma história de luta e de resistência na história da cana. Como é resistir?
O maior exemplo é o de seu Zé Miguel, lá da cidade de Carpina, conhecido
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como Neguinho do Imbé. Esse homem cria porco para botar o maracatu na
rua. Certo dia ele me convidou para ir à casa dele e fez aquela festa. Fomos eu
e um amigo, que pediu: “Eu podia usar seu sanitário?”. Não tinha sanitário,
era dentro das canas. A casa dele era um pedaço de madeira no qual as pessoas sentavam, mas no domingo de carnaval, o maracatu dele era a coisa mais
linda! Eu pensava: “Como é que esse camarada consegue isso?”. Foi quando
comecei a entender que os homens do maracatu de baque solto são guerreiros, são muito fortes. Para resistir às dificuldades e se tornar rico. Compreendi
porque isso não se acabava, porque existia um Salustiano para dar à luz e depois as coisas andarem e crescerem. Se você for um simples cortador de cana,
as pessoas não lhe enxergam, mas dentro do maracatu você é um rei. Você é
um presidente ou um capitão dentro do cavalo-marinho. A gente se torna autoridade, pessoas importantes. Na rua, passo despercebido. Mas se eu estiver
dentro do maracatu, todo mundo me enxerga; sou um guerreiro. De todos os
folguedos, para mim é o mais forte.

um bombo acha que é mestre. Não é por aí. O respeito você vai adquirindo. É uma coisa natural. Não é você quem vai me intitular mestre. Nem sou
eu. Mas, naturalmente, todo mundo vai me ver como mestre. Não basta ter
conhecimento, é preciso liderança, reconhecimento e dom para repassar o
maracatu. Tem coisas que acontecem no nosso terreiro que nem todo mundo pode saber. Somos místicos e temos segredos.

Quais as marcas da escravidão dos negros e dos índios dentro
dos terreiros?
As marcas aindam existem. Muitos homens trabalham para comer. Digo
que nossos escravos eram índios porque o baque solto vem de uma dança indígena. É como se estivéssemos fazendo uma festa de índios, pois eles dançam
em roda. Mas a escravidão é tão séria que poucas pessoas falam que baque
solto é cultura indígena misturada com a cultura africana. Continuam escravizando o índio porque escondem a sua cultura. Uma provocação: se temos
que pedir perdão aos africanos, mesmo nunca tendo ido lá buscar um deles
para ser escravo, por que não pedir perdão para os índios que eram os donos
desta terra? Ainda hoje existe escravidão, até cultural. Deveria se pensar com
mais carinho sobre a questão indígena.
Guimarães Rosa dizia: “Mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende”. Como se faz um mestre no maracatu?
O mestre tem que viver. Não adianta pegar um livro, ler e ir para um terreiro dançar. Para ser mestre, você tem que todo dia aprender e ensinar. Só
porque uso camisa estampada, chapéu e estou no terreiro com uma bengala, não posso achar que sou mestre. Tenho 40 anos, sou filho de um mestre, e muitas vezes as pessoas querem me chamar de mestre. Não aceito.
Tenho muito o que aprender, muito mesmo. Hoje está começando a existir
uma banalização nesse sentido. Muita gente que está em um terreiro e bate

O que é um dia de carnaval para o maracatu?
Parece que todo carnaval é o primeiro. Cria-se uma expectativa dentro da
gente. É o resultado do trabalho de um ano. Primeiramente, o grupo se apresenta no terreiro. Não tem coisa mais bonita para um dono de maracatu do
que ver o seu brinquedo formado e dizer assim: “Estou satisfeito, agora vou
mostrar para o povo”. É uma vitória, um presente, é entrar em um mundo e
não ter vontade de sair. Era para o carnaval durar um mês e não três dias. Não
interessa o tamanho do maracatu, pode ser o menor deles. Pode ser o Piaba de
Ouro, com 220 componentes, ou outro com 20. A emoção é a mesma. É o meu
brinquedo, o meu maracatu, a minha paixão.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/manoel-salustiano/

Empresário e criador da Turma da Mônica
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“Está cada vez mais fácil
fazer animação e cada
vez mais difícil fazer uma
boa história. Estamos
precisando de escritores,
de gente que leia.”

Os personagens criados por Mauricio de Sousa foram impressos em mais
de um bilhão de revistas em 120 países diferentes. Viraram filmes, parque de
diversões, brinquedos e a principal marca dos quadrinhos brasileiros. A origem do sucesso da Turma da Mônica com o público infantil está na própria
história deste cartunista e desenhista nascido em Santa Isabel e criado em
Mogi das Cruzes, ambas cidades do interior paulista.
“Foi o público que me escolheu. Quando comecei a desenhar história em quadrinhos, eu fazia tirinhas de jornal. Como eu era jovem, as referências eram da
minha vivência recente, de quando era moleque.” Com sua arte, percebeu que
criança gosta de ver criança. E o pequeno Mauricio, logo após os primeiros gibis,
leu as histórias fantásticas de Monteiro Lobato. “Eu sabia passagens inteiras do
Lobato, de cor.” A dentuça Mônica o faz lembrar da também sagaz Emília.
Como empresário e prático da cultura, Mauricio de Sousa alerta para as
dificuldade da arte nos países latinos. “A cultura não é um artigo de primeira
necessidade – a não ser para uma minoria. Nos países em desenvolvimento,
às vezes, o pão é mais importante que o livrão.” Em tempos modernos, com
novas tecnologias para produção e difusão do desenho, Sousa retorna a um
dilema seminal do artista. “Está cada vez mais fácil fazer animação e cada vez
mais difícil fazer uma boa história.”
Como começou a Turma da Mônica?
A Turma da Mônica começou quando eu peguei lápis e papel na casa dos meus
pais e passei a rabiscar tudo: parede, chão, cadernos de poesia do meu pai. Descobri
que era gostoso desenhar. Toda criança desenha – umas param e vão fazer outra
coisa na vida. Eu continuei. Aprendi a ler nos gibis, cismei que queria fazer meus
próprios personagens e me preparei para isso. Na hora de fazer história em quadrinhos, me deparei com o grande problema: quais personagens vou usar? Daí foram
nascendo os personagens principais – Cebolinha, Mônica, Cascão, Magali, todos
inspirados em amigos, conhecidos ou familiares, para que tivessem humanidade,
uma estrutura psicológica bem forte. E deu certo. Eu havia me preparado tecnicamente, conhecia bem a narrativa da história em quadrinhos e resolvi viver disso. Já
faz 50 anos.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Georgia
Nicolau no dia 09 de junho de 2010, em São Paulo.

Quantos gibis você já vendeu?
Há dois ou três anos fizeram um cálculo. Tínhamos rodado mais de um bilhão de
revistas de histórias em quadrinhos, contando Brasil e exterior. Boa parte das nossas revistas tem tiragens mensais de 200, 300 mil exemplares. Algumas superam.
Hoje, a Turma da Mônica Jovem tem picos de 500, 600 mil exemplares mensais.
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Por que a escolha pelo público infantil?
Foi o público que me escolheu. Quando comecei a desenhar história em
quadrinhos, eu fazia tirinhas de jornal. Como eu era jovem, as referências
eram da minha vivência recente, de quando era moleque. Um cachorrinho
que tive, os garotos que eu tinha conhecido em Mogi das Cruzes. Ao criar personagens infantis, percebi que criança gosta de ver criança, gosta de brincar
com criança. Comecei a atrair leitores-crianças para o jornal. Como eu estava
formando leitores, usava isso para vender o meu material a outros jornais do
país: “Faça novos leitores, rejuvenesça!”. Aliás, isso continua valendo. Os grandes jornais estão precisando de leitor infantil de novo. De repente, percebi
que a criançada estava escolhendo as minhas histórias. Eu fui guindado ao nível de autor infantil pelo público. Isso é um desafio, porque esse público leitor
é mutante, dinâmico, exigente, inteligente, mais ligado e não aceita qualquer
coisa. Ele critica se não gostar. Aprendi com tudo isso, e mais ainda com os
meus filhos. Eu olhava a vida deles, a maneira como se comunicavam – e faço
isso ainda hoje, com netos e sobrinhos.

de um parque: hotel, centro de convenções etc. Além disso, nós temos hoje os
pequenos parques circulando pelo Brasil, que são pracinhas tematizadas. O
de São Paulo está fechado para preparar terreno para o novo parque que vem
aí, agora com uma empresa independente. Vamos terceirizar de novo. Vou ter
uma grande equipe e não vou ter que me preocupar tanto com a administração. Eu vou alimentar o parque com tudo o que eles precisam. Dois anos antes
de cada filme que eu fizer, eles já estarão se preparando para ter no parque o
mesmo ambiente do filme. Não estou inventando nada. As pessoas cansam de
fazer isso, nós é que não tínhamos feito ainda.

Você tem um leque de personagens. Deve ser bastante curiosa a maneira como eles são escolhidos em outros países.
Existem variações. Nos países nórdicos, o Cebolinha era o personagem
mais querido. No Japão, o Horácio. Na China, está sendo a Mônica. Há muitos
anos, quando eu o lancei, era o Pelezinho que puxava tudo na América Latina.
Mais recentemente, em alguns países da Ásia, é o Ronaldinho Gaúcho. No geral, o personagem mais forte ainda é a Mônica. Mas ela não nasceu primeiro.
Inclusive, era um personagem secundário. Depois foi pegando, pegando, até
virar o carro-chefe. Está acontecendo isso na Indonésia, na Itália, e já aconteceu na China. Deve ser a força da mulher independente.
Vocês pensam em inaugurar um Parque da Mônica na Europa?
O parque é uma coisa à parte da realidade do estúdio. A minha idéia era
ter parques terceirizados – e foi o que aconteceu. O meu primeiro parque era
terceirizado. Depois fiz um contrato com a Rede Globo para abrirmos novos parques. Mas esse contrato não andou e eu fiquei com o parque. Gostei
da brincadeira, só que não é a nossa atividade principal, não é o nosso foco,
embora seja uma maravilha. Agora nós estamos mudando o sistema e uma
empresa está se formando, com investidores – inclusive americanos e canadenses –para desenvolvimento do parque como um projeto mais comercial,
político e industrial. Um punhado de coisas estão relacionadas quando se fala

Fale um pouco sobre mangá para o público jovem e internet.
Tempos atrás eu estava notando – todos nós estamos notando – que a infância está encolhendo. Se a turminha lia o gibi da Mônica até os seus 14, 15 anos,
achando o máximo, agora eles dizem aos 9, 10 anos que aquilo “é coisa de criança” – e vão para o mangá japonês. Eu percebi essa fuga, que depois era compensada quando esse rapaz ou essa moça passavam a comprar gibis da Mônica
para os seus filhos. Mas eu perdia 10 ou 12 anos de leitores. Se eles gostam da
Mônica e do mangá japonês, por que não fazer histórias da Turma da Mônica,
em que os personagens tenham seus 14, 15 anos, no sistema mangá? Fiz isso há
pouco menos de dois anos e foi um sucesso. Um mangá brasileiro, um mangá
caboclo. Preenchemos um vácuo e agora estamos nos preparando para exportar, pois temos condições de produzir até mais desse material. Amadurecemos
bem em dois anos. O leitor pode reparar que o traço está diferente daquele das
primeiras edições. Não houve decréscimo na venda das revistas infantis, mas
aconteceu um fenômeno interessante: o adulto ficou magoado com a Turma da
Mônica crescendo. Ligavam para mim dizendo: “Você destruiu os meus sonhos
de infância, as minhas referências, as minhas lembranças. Como a Mônica pôde
mudar?” Embora a Mônica continue a mesma na revista infantil, aquilo foi um
choque. E, por desaforo, o adulto começou a comprar de novo a revista infantil.
Tudo ficou nivelado, não houve “canibalismo” entre as revistas e continuamos
vendendo alguns milhões de revistas todo mês. De certa maneira, estamos ensinando o pessoal a ler, a ter a leitura como hábito. Depois do gibi e da revista,
passa-se para o livro e, então, para a literatura chamada clássica. Quanto à internet, vejo como o maior e mais potente veículo de informação e formação que
já existiu. Fico maravilhado de utilizar essa ferramenta, embora meu site esteja
um pouquinho velho. Agora temos três ou quatro grupos dando uma modernizada nele, criando vários games e mais uns truquezinhos que não vou falar
porque a concorrência não pode saber (risos).
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A partir da história da Mauricio de Sousa Produções, quais dicas você
dá para quem está começando a trabalhar com cultura?
Não tem um dia igual ao outro. Você tem que dosar para que as vitórias superem as escorregadas. Em qualquer área existem dificuldades, mas no ramo
artístico-cultural os percalços são um pouquinho maiores, mais sofisticados,
principalmente nos países latinos. A cultura não é um artigo de primeira necessidade – a não ser para uma minoria. Nos países em desenvolvimento, às
vezes, o pão é mais importante que o livrão. Mas nós temos que lutar para
que haja o pão e para que haja o livrinho. É por isso que vale a pena lutar,
brigar, enfrentar os problemas. Tudo isso é bom para calejar: o desafio chega
e a gente aprende a resolver. Se não deu para resolver hoje, vamos dormir e,
amanhã, veremos o tamanho da briga. De repente, a briga está de outro jeito,
de outra cor, ou você está com outra energia. O negócio é não desanimar. Se
alguém quer entrar nessa área, prepare-se, porque não é fácil. Exige preparo,
teimosia, persistência, ambição e uma dose de sorte.

cendo facilidades para editoras e desenhistas, inclusive tornando-se o segundo produtor do mercado das mais belíssimas HQs do mundo. Quando mudou
a política, caiu [a produção]. No Brasil, está se pensando em proteger o artista
um pouquinho mais. Particularmente, tenho receio de medidas protecionistas legais, porque às vezes cria uns aleijões no meio do caminho. Nos velhos
tempos, quando eu brigava por uma lei de nacionalização da HQ, era chamado de comunista de um lado e de direitista de outro –queriam até me pegar na
rua. Eu não achava que deveria ter política no meio. Desde então, eu falo que
a lei que protege a HQ é a lei da oferta e da procura. É a melhor história, o melhor roteiro, o melhor conteúdo que vai vender – com ou sem lei, seja aqui, na
China ou no Japão. Como nós estamos fazendo, modéstia à parte. Em alguns
casos, defendo uma lei que nos proteja de reservas de mercado externas. Por
exemplo: uma multinacional atuando no Brasil com contrato mundial com
produtores externos. Essa empresa não pode usar material nativo, apenas estrangeiro, o que é uma reserva de mercado ao contrário. Isso mereceria alguns
cuidados por parte dos nossos legisladores. Eu já apanhei muito por causa
disso, contratos meus foram desfeitos. O mundo não tem fronteiras, isso é absurdo. Então, vamos à recíproca. O artista não pode aceitar mais essa prisão,
esse engodo, esse aleijão. São contratos profissionais e nós temos que dar uma
brigadinha contra isso. Vamos conseguir? Não sei, mas acho que vale a pena a
gente brigar um pouquinho.

As crianças mudam, são diferentes, de acordo com o país?
Mudam conforme a cultura, lugar, religião, política. Por isso nós fazemos
o que considero uma história em quadrinhos universal. Evitamos alguns temas, ou tabus, que eu sei que não vou poder vender na Indonésia, na Rússia,
na China, nos Estados Unidos. Há uma listinha de assuntos e comportamentos que deve ser seguida pela nossa turminha para que possam andar na Vila
do Limoeiro universal que estamos tentando criar. Por enquanto, está dando
certo. Em tal país as moças não podem andar de biquíni; precisa ser um maiô
inteiriço. Em outro país, você não pode mandar histórias com o Bidu fazendo
xixi no poste, pois há leis rígidas e a editora pode ser multada por publicar um
negócio desses. Normalmente, meu cuidado é para que as histórias tenham
emoções básicas, que são imutáveis. A raivinha, o amor, o ódio, o ciuminho,
a ambição e tudo mais, isso não muda. É só você fazer a história com esses
elementos e trocar a moldura conforme o caso.
E as instabilidades e crises da área cultural?
Em todo lugar tem isso. Existem mutações de mercado. Países que foram
geniais no cinema, HQ, televisão, depois decaíram. Depende muito dos governos. O Japão, por exemplo, invadiu o mundo com o mangá. O governo estava
investindo muito, mas entrou um primeiro-ministro que cortou tudo. Ele não
percebeu a invasão que estavam realizando no mundo, com o mangá, anime e
tudo o mais. A Argentina, ainda no tempo do Perón, privilegiava a HQ, ofere-

A indústria de animação está crescendo muito, principalmente com as
universidades. Como você avalia isso?
Com a computação e os recursos tecnológicos, está chovendo animador.
Está cada vez mais fácil fazer animação e cada vez mais difícil fazer uma boa
história. Estamos precisando de escritores, de gente que leia. Só assim vamos
ter, no futuro, bons filmes. Existe hoje uma preocupação muito grande por
parte dos grandes estúdios – norte-americanos, principalmente – com o roteiro. Às vezes até mais do que na formatação, no desenho. Porque um bom
desenho sozinho não se sustenta. Você tem que sentir a mensagem dele. E
vem aí uma era de ouro da animação. Eu estou me preparando para isso: montando novas equipes e fazendo parcerias, aqui em São Paulo, com o estúdio
Digital 21, e no exterior. Estamos produzindo desenho animado na Índia, com
o Ronaldinho Gaúcho, e faremos a Turma da Mônica na China e na Argentina.
Também faremos mais filmes no Brasil. Como falei, não há fronteiras, podemos e devemos vender o nosso desenho animado para o mundo todo. Para
isso nós temos que ter produção e, consequentemente, mão de obra. Precisa-
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mos nos preparar para isso cada vez mais. As universidades devem preparar
realmente os profissionais e levar a mensagem correta. Não é segurar na mão,
pegar um tablet e desenhar. É puxar a idéia da cabeça, chegar na mão e desenhar num tablet.

Lembra-se de alguma história ou roteiro de sua autoria que trate da
relação entre educação e cultura?
Tenho a preocupação de colocar alguma coisa do currículo escolar nas histórias, mas não posso por uma lição. Não pode haver uma Turma da Mônica
professoral. Aqui no Instituto Cultural nós temos uma pedagoga, a Betina, que
conhece tudo do currículo. Ela me ajuda com os temas que estão em evidência
e eu converso com nossos roteiristas. “Vamos fazer uma historinha no meio
de uma história. Escreva uma aventura, uma viagem a Marte ou qualquer coisa assim e põe no meio alguma coisa ecológica, uma preocupação com o meio
ambiente, uma interação entre os povos.” A gente tem passado umas lições
subliminares nas historinhas. Numa delas, a turminha da Mônica estava na
escola e a professora pediu para eles representarem o sistema solar. Cada um
deles se fantasiava como se fosse um planetinha e, naquela brincadeira toda,
na zoação e na gozação, falava-se como eram os planetas e suas características. Fizemos uma história que depois foi usada nas escolas do país inteiro.
Tem também uma revista do Piteco, As Sombras da Vida, que trata de Platão.
A nossa produção é permeada por informações que são usadas na escola. Esse
material, inclusive, interessou às autoridades da Rússia, que encomendaram
a Turma da Mônica para as escolas por causa dessas informações de comportamento, valores e ética. Nós estamos atingindo 180 milhões de crianças
pela web na China com essas revistas paradidáticas, como a Saiba Mais. Em
seguida, nós vamos entrar na China com o gibi também, para termos um pouquinho mais de força. Enfim, você pode colocar, tranquilamente, formação,
informação e ética nas histórias em quadrinhos sem que ninguém perceba.

A respeito de formação de mão de obra, como é possível provocar a
imaginação e a inventividade do criador de roteiro?
Primeiro você tem que mostrar referências. Mostrar tudo o que há e o que
é possível criar a partir desse amálgama, dessa sopa cultural. Depois, aprenda
a usar o computador. Junte-se a outros profissionais, porque nada é feito sozinho, ainda mais nesse trabalho em particular, que é feito em equipe. Junte-se
ao pessoal do som, da música, da técnica, dos efeitos especiais. Além disso,
formem os grupos, achem investidores – sempre é preciso ter um investidor.
E daí vamos sair contando histórias bonitas, moldando o mundo – porque
HQ, comunicação, cinema moldam o mundo, indicam caminhos. Hoje há um
mercado latente, palpável. Também existem no Brasil possibilidades técnicas que, antigamente, era preciso importar, como acetato e outros materiais.
Agora, realmente, nós estamos num país que já faz parte do mercado global.
Quem puder formar mão de obra especializada, vá em frente, porque existe
mercado. Eu mesmo estou atrasado. A China e outros países estão pedindo
material nosso e estou galopando para atender a essa demanda. Apoio oficial?
É bom, pelo menos até não atrapalharem. Mercado? É bom nos juntarmos
com grupos – estrangeiros inclusive – de edição; ou a gente edita por conta
própria. Estou pensando em fazer um cine brazuca para sair por aí vendendo
material meu e de outros desenhistas. São artistas que estão surgindo por aí
e colaborando conosco no projeto do Maurício 50 Anos, um álbum produzido
por mim com desenhistas do mundo todo. Além disso, nós temos que brigar
contra a pirataria em todos os níveis – de desenho, de produto, de merchandising. O mundo está aberto e é lindo! Basta cuidar um pouquinho da saúde
para poder trabalhar sempre e ir em busca da cultura, de aprender todos os
dias. E se vocês puderem, não parem de trabalhar.
De onde vem esse seu tino comercial?
Eu não tenho exatamente um tino comercial. Eu gosto de desenhar e quero
continuar desenhando, então eu preciso montar uma estrutura para continuar
fazendo o que eu gosto. Todo mundo devia pensar assim. Você tem que se amar,
pensar o que precisa fazer e se planejar. Tem certos macetes na vida que é preciso botar como moldura do seu trabalho, senão a gente não pode continuar.

Quem traduz as histórias da Turma da Mônica em outros países?
Cada país tem um tradutor que conhece o português e conhece a língua
nativa. O original vai em português, para ter menos interferência. Quando vai
em inglês, esfria o estilo.
Alguém checa?
Muito difícil. Mandaram outro dia um material dublado em chinês para eu
ver se estava bom. A dublagem estava ótima. Já o que eles estão falando, eu não
sei (risos). Mas eu tenho um pessoal que trabalha em Pequim e nos orienta.
Como criador da Turma da Mônica, de que maneira você vê os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo?
Ao aprender a ler, logo depois dos gibis, meus primeiros livros foram os de
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Monteiro Lobato. Eu sabia passagens inteiras do Lobato, de cor. É uma pena
que não tenham reciclado, que tenha virado uma linguagem retrógrada, porque não houve uma preocupação por parte dos detentores dos direitos em
deixar a obra viva e dinâmica. Também não sei se isso seria possível. De vez
em quando, eu sonho que talvez pudesse fazer isso um dia. Mas eu teria que
largar um pouco a Turma da Mônica, então não dá para fazer nessa existência – quem sabe na outra. Adoro o Lobato, há uns dois meses estou relendo
tudo do Sítio do Pica-Pau. É a mesma emoção, só que eu tenho a linguagem da
garotada de hoje; leio com a mesma cabeça do velho leitor. É lindo. A obra do
Lobato é uma das coisas mais fortes e bonitas da literatura mundial. Um dia
vai ser descoberta.
Dos personagens do Sítio, qual é o seu preferido?
Ah, a Emília, lógico! Ela lembra um pouco a Mônica, né? (risos)
Você ainda desenha?
Não, mas ainda vou voltar.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/mauricio-de-sousa/

Cantor e compositor
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“Na Bahia, o axé esvaziou o
carnaval da festa do povo,
e começou com os trios de
abadás e cordas: são os
condomínios na via pública.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 26 de junho de 2010, em São Paulo.

Moraes Moreira tocava e morava na mesma casa com Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Baby Consuelo. Juntos formavam os Novos
Baianos. “A banda não era só para tocar junto, era para viver. Precisava morar
junto.” O grupo, influenciado pelo rock, pelo tropicalismo, por Caetano e por
Gil, viveu um dos momentos mais férteis de criação com a companhia do amigo João Gilberto no Rio. “Essa brasilidade universal do grupo foi trazida por
João. Foi um presente. Aconteceu de maneira mágica.”
Nascido em Ituaçu, na Chapada Diamatina, em 1947, Moreira também
construiu uma longa carreira solo com cerca de 40 discos. Sua história se
confunde com o auge dos trios elétricos criados por Dodô e Osmar em Salvador. “Além dos instrumentos, eles criaram a história do caminhão, a linguagem musical.” A própria eletrificação do violão e o pau elétrico inventados por eles coincidem com a guitarra nos Estados Unidos. “Não é nenhum
absurdo dizer que a guitarra é baiana.”
A história dos trios elétricos tem um capítulo com a voz de Moraes Moreira.
Foi ele o responsável por colocar canto nas músicas que antes eram exclusivamente instrumentais. Uma das primeiras foi Pombo Correio. Com o surgimento
do axé, muito dinheiro foi investido nesse mercado que misturava turismo,
política, comunicação e modismo. “Os blocos foram aumentando e o carnaval
popular dos trios independentes, que eram os nossos, foi morrendo.”
Moraes, a guitarra é baiana?
Essa é uma discussão bem interessante. Em 1942, Dodô e Osmar começaram a construir essa história, porque eles queriam que o instrumento deles
tivesse um valor maior. Teve um show na Bahia, de um violonista do Rio de
Janeiro chamado Benedito Chaves. Ele usava um violão elétrico que tinha um
som maravilhoso, mas o Dodô, que era um cara expert em eletrônica, descobriu que toda vez que se aumentava o volume do violão, dava um estranho
fenômeno de microfonia, que era desagradável, ele não gostava. Então, em
1942, quando não se tinha notícia dos Estados Unidos ou de alguma coisa
de guitarra, ele descobriu como fazer um instrumento que seria ouvido e
que não teria microfonia. Ele esticou uma corda na bancada da oficina dele,
criou um captador, botou embaixo, tocou e deu aquele som. Ele disse: “Agora,
eu descobri tudo. Descobri como fazer um som seco e maciço”. As pessoas
costumam dizer que nessa época, na América, existiu coisa parecida. Se foi
coincidência é porque eles pensavam do mesmo jeito. Mas, para mim, Dodô
e o Osmar são protagonistas dessa história. Inclusive fiz a música Viva Dodô e
Osmar: “Dodô, Dodô, Dodô, antes do gringo a guitarra ele inventou / Osmar,
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Osmar, Osmar, o carnaval veio trieletrizar”. Eles não criaram só instrumentos,
mas uma maneira de tocar. Criaram uma linguagem, que Osmar chamava de
“trieletrizar”. Eles começaram a construir os seus instrumentos e o primeiro
foi o pau elétrico. Para você ter ideia, os caras tocavam clássicos em ritmo
de frevo. Eles “trieletrizavam” os clássicos: Paganini, Bach, Beethoven. Além
dos instrumentos, eles criaram a história do caminhão, a linguagem musical.
Diante de tudo que vi e pesquisei, não é nenhum absurdo dizer que a guitarra
é baiana. No mínimo, Dodô e Osmar estão entre esses pioneiros.

O carnaval baiano começa a ter projeção nacional, como um carnaval superespecial, no qual as pessoas vão atrás do trio elétrico e não ficam só olhando.
A partir de 1975, a gente começou a gravar discos. Colocamos a obra musical
dos trios em discos. Entrei na história nesse momento. Dali em diante, virei o
cantor do trio. Só que tinha um grande problema: como colocar voz em cima
do trio, que era uma coisa totalmente feita para a música instrumental. Isso
demorou anos. Mas a gente foi conseguindo colocar voz e começou a pintar
uma geração de cantores formados na escola de Dodô e Osmar.

Como começa a história dos trios elétricos no carnaval baiano? E
quando você entra nesse movimento?
Antigamente, as pessoas só assistiam ao carnaval da Bahia. Botavam suas
cadeirinhas na Avenida Sete de Setembro e os grandes clubes faziam os desfiles em carros abertos, que chamavam corso. Mais ou menos em 1950, Dodô
e Osmar, que já tinham os seus instrumentos e tocavam na Cidade Baixa, resolveram ir até a Cidade Alta, em Salvador, e entrar na Rua Chile tocando.
Quando eles chegaram, os cavalos usados nos desfiles dos clubes começaram
a pular. Foi uma loucura. Eles já chegaram provocando um tumulto. Eram
considerados loucos: “Pô! O quê esses caras querem aqui? É o nosso espaço. O lugar da sociedade baiana e tal”. Logo depois, passou por Salvador a
orquestra do Clube Carnavalesco Vassourinhas do Recife. Eles saíram de navio de Pernambuco, passando por Maceió, Salvador e iam tocar na capital
Rio de Janeiro. Era uma orquestra famosíssima. Quando eles passaram por
Salvador, o governador da época, o Otávio Mangabeira, praticamente obrigou a orquestra a descer e a fazer uma apresentação na cidade. Ele pegou a
orquestra, botou em cima do caminhão, e eles começaram a tocar. O povo
enlouqueceu! Aquelas pessoas que só assistiam ao carnaval começaram a ir
atrás do caminhão. Dodô e Osmar, quando viram aquilo, falaram: “Poxa, nós
estamos certos. É isso aí. Vamos agora tocar o frevo pernambucano no jeito
trieletrizado e o povo vai para a rua, atrás da gente”. Não deu outra. No ano
seguinte, eles fizeram o trio com o povo enlouquecido na rua. Eram dois caras
muito inteligentes, criativos. O Osmar era um músico excepcional e começou
essa história do trio. Quando eu entrei no trio, eles – que foram os inventores
disso – tinham passado 10 anos sem tocar na Bahia. Outros caras, o Orlando,
do Trio Tapajós, e Trio Saborosa, ficaram mantendo a história do trio, mas
quem tinha o know-how era Dodô e Osmar. Em 1974, eles voltaram. É a época
que Caetano Veloso e Gilberto Gil estão voltando do exílio. Fica todo mundo
enlouquecido com Dodô e Osmar. É a retomada da história do trio na Bahia.

E essa coisa do chassi do trio elétrico, de usar as plataformas de caminhão?
Como isso começa e evolui?
Começou com a “fobiquinha”, aquele Ford pequeno [Ford Modelo T, conhecido no Brasil como Ford de Bigode 1929]. Depois passou para a caminhonete e só
então chegou no caminhão. Isso acabou criando uma indústria de fazer trio
elétrico na Bahia. Seu Orlando, do Trio Tapajós, dizia que não havia nada que
você comprasse em loja para trio elétrico. Tudo precisava ser adaptado, para
ele. Em 1975, para comemorar o Jubileu de Prata do nascimento do trio, o
Osmar criou um elevador para eles descerem. O Osmar adorava homenagens.
Ele disse: “Vou criar um elevador para Osmar e Dodô descerem até quase o
chão”. E criou. Era como se fosse um grande balde suspenso com um cabo de
aço. Fizeram o cálculo estrutural e levaram o trio para a praça. No auge das
comemorações, Dodô e Osmar descem no elevador. O espírito do trio elétrico é esse. Cada ano inventar uma coisa. Com o elevador, eles desceram em
plena praça. Chegaram até perto do povo e foram levados pela multidão até
o palanque oficial, onde estavam o governador e o prefeito. O Osmar criou
também a bomba de confete com um extintor. Ele acionava aquele extintor e
saía um monte de confete. Cada ano isso aumentava e os caminhões viraram
verdadeiras jamantas. Hoje em dia, trio elétrico possui camarim com ar condicionado. Seus geradores conseguem iluminar uma cidade. E quanto mais
tecnologia, melhor para o trio elétrico. Hoje em dia, os trios feitos na Bahia
são uma coisa de primeiro mundo. Hoje, se tem o que há de melhor. Mas na
minha época, sofri muito para colocar voz no trio. Não existiam fones de ouvido, nada disso.
O que você pensa dessa tecnologia toda invadindo os trios? Existe nostalgia? Dá saudade dos trios de antigamente?
Às vezes até dá vontade de voltar no tempo, fazer um trio menor. Ficou tudo
tão grande que, para manobrar um trio elétrico na cidade, é preciso um bom
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motorista. Imagine aqueles trios subindo a ladeira da Praça Castro Alves com
um monte de gente em volta. Havia trio que ficava de lado. Não sei como não
aconteceu acidente lá. Dá saudades daquele trio mais inocente. Mas não tem
volta. Não tem como chegar com um triozinho perto de uma jamanta dessas.
O outro vai lhe matar. E na Bahia é o seguinte: todos são muito amigos, mas no
carnaval, botou um trio na frente do outro, é competição. “Vamos matar esse
trio aí. Aumenta o volume da lateral”.

aqui que é o Moto Perpetuo, de Paganini. Quando você tiver 18 anos e conseguir
tocar essa música inteira para mim, eu te dou um carro de presente”. Três
meses depois, Armandinho tocava o Moto Perpetuo de ouvido. E ele tinha 12
anos. Era uma loucura. Aquela era uma música para quem sabia ler partitura.
Ele tirou de ouvido e tocou três meses depois. Foi para o programa A Grande
Chance, da extinta TV Tupi, e espantou todo mundo. Armandinho foi um músico talhado pelo pai, que tinha um conhecimento de música que ia do popular
ao erudito. Armandinho virou o astro da guitarra baiana – aliás, ainda não
se chamava guitarra baiana, era cavaquinho elétrico. Ele inclusive tinha uma
música que se referia ao jeito dos guitarristas baianos de tocar.

A competição é no volume?
É no volume, na porrada. No trio elétrico, tem como aumentar o volume no
fundo, nas laterais e na frente. Se vem um trio atrás de você, dá para aumentar
só no fundo. O cara diz: “Ó, o trio está encostando. Aumenta o fundo”. Você mata
o trio com a porrada do fundo, entendeu? É um negócio interessante. O trio elétrico é realmente um instrumento poderosíssimo. Hoje em dia, serve para comício, parada gay, casamentos, eventos religiosos. Virou mil e uma utilidades.
Entre os anos 70 e 80, o carnaval baiano vive o auge dos trios elétricos.
Ao mesmo tempo, tem a volta dos afoxés. Como foi esse período?
É, principalmente o afoxé Filhos de Gandhy. O Gilberto Gil foi responsável por isso. Era um movimento que estava caído, abandonado, e voltou
com força. Começaram a aparecer os movimentos negros, a música negra,
a dança, o cabelo. A Bahia começou realmente a assumir sua verdadeira
identidade. Lembro que minha grande alegria era ir para os blocos ver as
danças, a música, a bateria, os ritmos. Queria muito incorporar na minha
música esses elementos afros, mestiços. E a coisa começou a crescer. Chegou o Olodum, o Ilê Aiyê. Eram verdadeiras entidades do carnaval da Bahia,
pois sempre tiveram um trabalho com a comunidade. Ai chegou o sambareggae, uma novidade impressionante. Depois, veio o Neguinho do Samba e
começou realmente o sucesso dos blocos afros. Só que esse sucesso foi meio
que roubado pelo axé, pois eles sistematizavam tudo o que viam de maneira
nativa e virava sucesso comercial.
E o Armandinho nessa história, onde está?
O Armandinho é um fenômeno. Costumo dizer que o Osmar fez tudo: criou
o trio elétrico, os instrumentos, e ainda fez o Armandinho para virar o gênio
do instrumento. Aos 12 anos, o Osmar virou para ele, já vendo que ele tinha
um potencial incrível, e falou: “Vou te apresentar aqui uma música”. Armandinho aprendia rápido e saía tocando. Também dizia assim: “Tem uma música

Você fez uma música com o Antonio Risério que sintetizava essa mistura
do trio com a música negra, seus ritmos e batucadas. Como foi isso?
Era Assim Pintou Moçambique. Foi emblemática. Caetano e Gil disseram na
época que eu tinha conseguido fazer o que eles sempre sonharam. E a partir
daí começou a se misturar o afoxé com o frevo e tal. Mas a gente, da escola
de Dodô e Osmar, sempre correu paralelamente. Até 1984, mais ou menos,
nossos discos fizeram muito sucesso. Mas quando o axé começou a entrar de
maneira pesada, foi para acabar com tudo. Só dava ele.
Quais os fatos que te marcaram nesses anos de carnaval de rua?
Uma coisa marcante no carnaval da Bahia é a Praça Castro Alves. Ela era
a síntese dessa festa. Tudo acontecia ali, no famoso encontro dos trios. Era
o carnaval mais democrático que tinha na Bahia, porque ali cabia tudo: o
povão, os intelectuais, os músicos, os cineastas, o desfile dos travestis. Era
super democrático. Chegavam a ter seis trios naquela praça. Cada um tocava uma música, ia fazendo rodízio. As pessoas passavam dez horas ali. A
festa só acabava quando o Osmar tocava o Hino do Senhor do Bonfim. Depois
disso acabava o encontro. E isso era meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas.
Foi uma época fantástica. A Praça Castro Alves, hoje, está meio que morta,
perdeu esse sentido com a chegada do axé, que levou o carnaval para o circuito da praia. Esvaziou a festa do povo e começou a história dos abadás
e das cordas, construindo o que eu chamo de condomínios na via pública.
Quando eles chegaram, foi para arrasar. Tomaram conta da rua, das rádios,
de tudo. Queriam fazer blocos com garotinhas brancas bonitinhas. Rolou
uma CPI na Bahia por conta do preconceito. Se chegasse uma moça que
eles não achassem bonitinha e que não fosse branca, não entrava nos blocos. Mesmo assim, os blocos foram aumentando e o carnaval popular dos
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trios independentes, que eram os nossos trios, foi morrendo. Na época, até
defendi o movimento. Disse que era a hora do sucesso do axé, que eles traziam uma estrutura profissional para a Bahia, com estúdios e trabalho para
os músicos. Mas o carnaval da Bahia não podia virar só aquilo. E pelo lado
oficial, das pessoas que organizavam o carnaval, a coisa ficou assim: “Bom,
agora, não precisamos mais nos preocupar com trio independente. Os blocos chegam aí, fazem o carnaval, e está tudo certo. Os hotéis estão cheios,
o carnaval da Bahia está crescendo e a indústria do turismo está sendo beneficiada”. A gente era jogado de lado cada vez mais: não tinha espaço nas
rádios, em lugar algum.

passar. Eles não podiam ser atrapalhados pelo afoxé. O axé foi tomando conta. A
coordenação do carnaval, que podia impor algum limite, não se preocupou.

Esses trios do Osmar e os independentes funcionavam na base do voluntarismo ou tinha alguma remuneração pelo trabalho no carnaval?
No começo era voluntarismo. Eu mesmo participei muito assim. A gente
chegava lá e Osmar dava aquele dinheirinho simbólico. Eu achava maravilhoso, era uma festa aquilo. Depois, isso virou. Entraram patrocinadores. O trio
elétrico é um instrumento que serve muito para propaganda. Começaram a
descobrir o trio elétrico para divulgar os seus produtos, um ótimo veículo de
divulgação. A indústria foi crescendo. O trio elétrico do Dodô e Osmar era
quase sempre apoiado pelo governo e pela prefeitura. Com a chegada dos
trios grandes, os independentes ficaram pequenos. Não dava para concorrer.
Foi uma fase muito difícil. Depois a gente consegue chegar junto, mas eles
sempre ficavam com todo o poderio na mão.
Existiu uma aproximação entre o axé e a política na Bahia?
Foi uma época cruel. A política cultural era a do toma lá, dá cá: “Toca aqui no
meu comício, que eu lhe boto no São João, no carnaval”. Não dá para dizer que
Antonio Carlos Magalhães não apoiou o trio elétrico do Dodô e Osmar algumas
vezes. Mas isso muda quando o axé vira sucesso nacional, quando as gravadoras
descobrem sua salvação. Começaram a investir jabá e acabam os espaços nas rádios. Claro que os políticos viam esses ídolos do axé como os verdadeiros cabos
eleitorais. No carnaval, principalmente ali em Campo Grande, onde os políticos
ficavam, já era certo: cada trio que passava, era uma rasgação de seda com o ACM
e outros políticos. Cada trio levava 15 minutos só com elogios. Estava tudo dominado, a oligarquia junto com axé. E começou a ficar chato, porque o carnaval
parecia comício. A oligarquia baiana deu muito poder aos blocos. Se um bloco
chegasse no circuito do carnaval e tivesse um afoxé, os Filhos de Gandhy na frente, por exemplo, eles chamavam a policia e mandavam tirar o afoxé para o bloco

Havia uma polícia e uma segurança violentas também, que acompanhavam as cordas dos blocos.
É. A polícia dava porrada no povo. Um dos argumentos que o pessoal do axé
usou para conquistar as famílias é que suas filhas estariam seguras dentro das
cordas. Aí eles criaram a figura dos cordeiros, os que ficam segurando a corda.
São os pretos que dão porrada em preto e pobre, os que estão do lado de fora
da corda. Protegem o carnaval dos ricos. É uma distorção social atrás da outra. A polícia começou a ter ligação com os blocos. Havia poder demais. Tudo
respaldado pela oligarquia que todo ano estava lá no carnaval para esperar os
seus discursos. Critiquei muito isso na época. Até me afastei do carnaval da
Bahia por 10 anos. Agora, na minha volta, em 2010, fiz esse exame de consciência. Graças a Deus, nunca entrei nessa de rasgar seda para político.
Conte como foi sua volta no carnaval de 2010?
Foi maravilhosa. Estava aqui em São Paulo e encontrei com o João Ubaldo Ribeiro, que sabe um pouco da minha história no carnaval. Contei para ele que ia
voltar. Ele, com aquela voz grave, disse: “Vai voltar nos braços do povo”. E aconteceu isso. As minhas músicas com meus parceiros ficaram. Toda essa dominação
do axé não conseguiu destruir Pombo Correio e Chão da Praça. Ficou no inconsciente do povo. Começou uma vontade de voltar a essas músicas, porque o axé tinha
muito apelo comercial, mas tinha pouca letra, pouca poesia. Começaram a buscar a gente de novo. E agora voltou tudo. Quando botei meu trio no Farol da Barra,
formou uma multidão em volta. E aí começou a ir o folião pipoca – aqueles que
não têm abadá, que não têm corda, que não tem nada, ele vai de povo mesmo.
Formou-se aquela multidão atrás. O folião está aí com saudade, quer vir para a
rua e não vem porque se sente oprimido por essa loucura que virou o carnaval
da Bahia. Durante os três dias, tivemos pipoca direto, tanto no circuito da praia,
quanto no Campo Grande. As pessoas estavam emocionadas, como se tivessem
recuperado uma história do carnaval da Bahia, sufocada durante anos.
Você acha possível haver uma mudança que tenha origem na própria
sociedade, em pequenos blocos, nos próprios foliões? Ou a estrutura
instalada complica isso?
Existem sinais de vontade. Aliás, o carnaval, que era a vontade do povo,
foi tomado. Na Bahia, a coisa está bem estruturada. O pessoal do axé che-
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gou com muita competência. Eles se organizaram, não há como negar.
Nós, artistas românticos, ficamos de fora reclamando. Eles são empresários, organizaram o negócio muito bem. Para tirar isso vai ser difícil. O
que a gente pode fazer é ir crescendo ano a ano e equilibrar um pouco esse
jogo. Mas para virar vai demorar um tempo.

“obrigasse” os patrocinadores a ter uma visão cultural e histórica do carnaval
da Bahia. Não só a visão comercial.

E a indústria das micaretas? É uma multidão que para o Rio, São Paulo, quase todas as cidades do país. O que é isso?
Isso é o carnaval da Bahia. A indústria do axé foi tão organizada que começou a criar os carnavais fora de época. Eles pegam aquela coisa da Bahia e
botam em outras cidades: Brasília, Natal, Fortaleza. Os blocos da Bahia, com
seus trios elétricos, vão para outras cidades, vendem os abadás e fazem o carnaval da Bahia em todo lugar. Isso já foi mais forte, está começando a cair.
Porque existe um desgaste também. O monopólio foi tão grande que ninguém
está aguentando mais.
E as rádios e televisões entram nessa onda?
As rádios continuam sitiadas pelo jabá. Há grupos na Bahia com pacotes de
rádio para o ano inteiro. Há pouco fiz duas músicas para o carnaval da Bahia
e não tive a ilusão de que eu ia tocar no rádio. Trabalhei muito com internet,
distribuí discos pelas barraquinhas, fiz trabalho de guerrilheiro.
Nem que o povo peça?
O povo não vai pedir porque não ouviu. Não tem como pedir. Foi uma
lavagem cerebral. A música do carnaval é essa: Rebolation. As rádios vão
massificando e vira um sucesso do verão. Só dura aquele ano. Depois, ninguém fala mais nisso.
Pombo Correio é a primeira música feita no trio elétrico? Que história é essa?
Foi feita em 1952 por Dodô e Osmar, coloquei letra em 1975. Virou sucesso nacional. Foi uma música que veio da criação do trio elétrico. Foi prefixo do telejornal, virou propaganda institucional dos Correios e sucesso popular. Eu estava
começando minha carreira solo. Pombo Correio deu o grande embalo para mim.
Como fomentar os trios elétricos? O que você acha do modelo de patrocínios e do uso de dinheiro público no carnaval?
Não gostaria que tivesse dinheiro público. Mas tem hora que não tem jeito.
A coisa do patrocínio ficou desleal. Deveria haver uma política cultural que

Fale sobre os Novos Baianos. O que foi essa experiência? Foi antes de
seu envolvimento com o trio de Dodô e Osmar, certo?
Novos Baianos começou na Bahia, no eco de um vazio, no momento em
que foi todo mundo embora, exilado. A gente estava lá na Bahia, no show Barra
69, vendo Caetano Veloso e Gilberto Gil indo embora para Londres. A gente
estava totalmente embalado pelo movimento tropicalista. De repente, aquele
vazio. Novos Baianos entra exatamente nessa hora. Com a responsabilidade
de não deixar cair a bandeira da liberdade da música.
O primeiro disco de vocês é psicodélico. Como foi esse começo musical?
É muito influenciado pelo tropicalismo. Por Tom Zé principalmente. Foi
um cara que viu a gente nascer. Tom Zé que juntou a dupla Moraes Moreira e
Luiz Galvão. A gente estava influenciado pela tropicália. Aos poucos criamos
nosso estilo. Formamos na Bahia esse grupo e partimos para São Paulo e para
o Rio de Janeiro. Mesmo dentro da história da ditadura, da repressão, a gente
acreditou que daria certo. Éramos aqueles malucos cabeludos. A gente teve a
sorte de não nos acharem comunistas. Não sabiam o que a gente era. Então, a
gente foi existindo (risos). Fizemos o nosso primeiro contrato com gravadora e
começamos a mostrar nosso trabalho. Chegou um ponto que a gente resolveu
que a banda Novos Baianos não era só para tocar junto, era para viver junto.
Para ser Novos Baianos precisava morar junto. Aí começa essa história que
culmina com a chegada do João Gilberto na nossa vida.
Como foi isso?
Nós fizemos o primeiro disco, É Ferro na Boneca [1970, RGE], que teve um sucesso relativo. Morávamos em São Paulo e fomos para o Rio de Janeiro, que a
gente achava a capital cultural do país, que tinha mais a ver com a gente. Lá,
começamos a gravar o disco Acabou Chorare [1972, Som Livre]. Alugamos um
apartamento em Botafogo. O Galvão – o letrista dos Novos Baianos – é de
Juazeiro e conhecia João Gilberto desde antes da bossa nova. João voltou ao
Brasil exatamente nos anos 70 e Galvão fez um contato, dizendo para ele que
agora estava em um grupo de música que tocava e morava junto. João disse:
“Sempre sonhei ter um grupo que todo mundo morasse junto. Sempre sonhei
com isso. Nunca consegui”. E ele começou a viver esse sonho dele lá na nossa comunidade. O João chegava lá meia-noite com o violão, a gente já sabia
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quando ele dava sinal. Há uma célebre história: quando tocou a campainha, o
Dadi viu aquele cara de terno e disse: “É a polícia! É a polícia!”. Era o João chegando. A primeira vez que vi o João tocar tive vontade de desistir. Falei: “Vou
parar! Não dá mesmo”. Era uma perfeição incrível. Passei 15 dias sem pegar no
violão. Ele passava noites com a gente no apartamento, mostrando sambas e
outras coisas. A primeira vez que toquei para o João foi exatamente a música
Dê um Rolê. Ele gostou, mas disse: “Está legal, mas precisam olhar mais para
dentro de vocês”. Estávamos influenciados pelo rock, ouvíamos muito Jimi
Hendrix, Janis Joplin, todas aquelas bandas dos anos 70. Mas foi ali, com o
João Gilberto, que a gente acordou para o samba. Quando ele nos mostrou
Brasil Pandeiro, do Assis Valente – “chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o
seu valor” –, entendemos qual era a mensagem dele. Começamos a incorporar
no nosso som o cavaquinho, o pandeiro, tudo isso, sem perder a pegada do
rock. Era samba com energia de rock. Foi isso que fez os Novos Baianos chegar
diferente. Fizemos o disco Acabou Chorare, foi um marco.

aqui”. O Dadi, que morava no Rio de Janeiro, não podia ir para casa da mãe
dele, tinha que morar lá, tinha que passar a maior parte do tempo lá, tocando e vivendo. A gente achava que isso ia influir na nossa música. E influiu.
Alguém perguntou um dia: “Vocês ensaiavam o quê?”. Para nós, a vida era o
ensaio. Quando fomos gravar o Acabou Chorare, tudo já estava debaixo do dedo
de tão ensaiado do dia-a-dia. Você ouve e percebe que o disco foi gravado em
quatro canais. Depois de anos, foi considerado o melhor da música brasileira
pela revista Rolling Stone. Na frente de Chega de Saudade [1959, Odeon], Tropicália
ou Panis et Circensis [1968, Philips], todos.

Foram dois anos de elaboração dessa linguagem?
Exatamente. A gente ficou criando e o João dando toques. Fomos transformando nosso som. Até que resultou no repertório do Acabou Chorare. O título
do disco foi uma expressão dita por Bebel, filha de João. Eles moravam no
México e ela caiu um dia; o João foi aflito e ela disse: “Não papai, acabô chorare”. Essas histórias foram transformadas em música. A gente estava duro de
dinheiro, com a vida difícil, mas estava tudo certo. Era uma felicidade tocar.
Tinha hora que o João via que o negócio estava sério e entregava um dinheiro
para a mulher do Paulinho Boca de Cantor. Fazíamos aquele café da manhã
maravilhoso. Às 8h da manhã ele ia embora, voltava no outro dia. Ele foi influenciando a gente, mostrando Ary Barroso, Herivelto Martins, Noel Rosa. E
começamos essa mistura do nosso repertório. Rock and roll com o samba brasileiro. Em uma época que o Brasil estava triste, cinzento, a gente aparecia na
maior alegria cantando músicas como: “Besta é tu, besta é tu”. Ninguém entendia muito isso. E o João dizia assim: “Olha como o Brasil é lindo”. Ninguém
estava vendo aquele Brasil. Só ele. Começamos a incorporar esse Brasil.
Como era morar, produzir, compartilhar, tudo junto nessa comunidade?
Foi tão natural. Era uma coisa que ia acontecendo dentro daquele caos que
a gente vivia. Inclusive com dificuldade no dia–a-dia. A gente não fechava
a porta do quarto para compor. Era ali no meio de todo mundo, na alegria.
Havia regras que a gente ia criando: “Para ser Novos Baianos tem que morar

Sem o João, vocês só teriam descoberto o Brasil com Dodô e Osmar?
Sem João, a gente não teria feito aquelas músicas que a gente fez nos Novos
Baianos. Iríamos seguir naturalmente outros caminhos. Continuaríamos fazendo música boa, mas essa consciência de Brasil, essa brasilidade universal
que os Novos Baianos teve, foi trazida por João. Foi um presente em nossas
vidas. Aconteceu de maneira mágica, nos enriqueceu harmonicamente. Pepeu e eu ficávamos roubando acordes do João. Ele tocava de noite e no outro
dia falávamos: “Ó, roubei esse acorde”. Isso foi enriquecendo a nossa música.
Os puristas da música falavam: “Não, esses caras são malucos, mas olha bem,
olha o que eles tão fazendo”. Era tudo afinado para caramba e não tinha afinador na época! A gente fazia a mistura de acústica e elétrico tudo afinado. Nossa gravação do Acabou Chorare é certinha. A música era levada a sério. Tinha
loucura, tinha LSD, tinha tudo, mas na hora de tocar era sério.
E a ponte com a poesia? Havia o Antonio Risério, o José Carlos Capinam, o Waly Salomão. Como era a relação música e poesia?
Começou com Galvão e eu. Considero-o um dos grandes poetas da música
brasileira. Ele chegava com as poesias todas tortas, eu tinha que ajeitar para
virar música. Mas as poesias eram geniais, como Mistério do Planeta. Quando eu saí dos Novos Baianos, queria outros parceiros. Comecei a escrever
minhas primeiras letras nessa solidão, mas aí começou a chegar Capinam,
Fausto Nilo, Antonio Risério, Abel Silva, Jorge Mautner, Waly Salomão, Paulo
Leminski. Tive os melhores parceiros. O Paulo Leminski saía de Curitiba e
ficava hospedado na minha casa. Uma semana lá e a gente fazia cinco músicas. O cara não parava. Era uma loucura. Certa vez, a gente até tomou um
ácido e ficou esperando a onda bater. E não acontecia nada. Uma hora ele
levantou e disse: “Esse ácido é fajuto. Nem uma rima!”. Comecei a ter essa
coisa dos parceiros, era uma alegria. E as músicas viraram sucesso. Além
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de mim, Maria Bethânia, Gal Costa, Simone e Ney Matogrosso gravavam.
Os maiores intérpretes da música brasileira gravaram minhas músicas e de
meus parceiros. Era um sucesso atrás do outro. E dura até hoje essa relação
com os parceiros. Tomei gosto por isso.
Para fechar a entrevista, Moreira, fale sobre futebol e música.
O casamento envolvente que celebraram sem risco, não é? Declamo um
cordelzinho assim: “Aquela banda formava um time já respeitado por outros
da região, e quase sempre ele estava pra lá de bem reforçado por craques de
seleção. Nem Conceição, Afonsinho, além do jogo bonito, também corriam
atrás a força de Jairzinho, a segurança de Brito, Galvão, Baixinho, Moraes,
Gato, Negrita, Jorginho, vou dando a escalação, sendo assim, muito franco,
ninguém ali meu irmão, queria ficar no banco”. Começamos a levar o futebol
tão a sério como a própria música. Houve um tempo que com o pouco dinheiro que ganhávamos, a gente comprava chuteira em vez de comida. Tínhamos
que estar bonitos. Chegava o Afonsinho para jogar, Jairzinho jogava no nosso
time, entendeu? E a gente começou a jogar com os times da região. Os caras
morriam, mas não queriam perder para os cabeludos. Era uma loucura. Muitas vezes a gente só jogava viajando de ácido. Fazia uma jogada e caía no chão
dando risada. Os caras não entendiam nada. Chegamos em Recife para fazer
o show, ganhamos do juvenil do Santa Cruz. Se ia ter show, tinha que ter jogo
antes. Fizemos um disco chamado Novos Baianos F.C. [1973, Continental] no auge
dessa história de música e futebol. Existia um campinho lá no sítio em Jacarepaguá, onde a gente morou. E a vida era essa.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/moraes-moreira/
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“O animador é o que vai
dar vida ao personagem.
Ele precisa entender de
teatro, de interpretação,
e precisa de uma
paciência oriental.”

Animação no cinema é um gênero no qual o Brasil começa a dar passos
sólidos. O pioneirismo da animação nacional em formato stop motion, que
usa sequências de imagens estáticas a partir de modelos reais, cabe à produtora Animaking. O grupo tem sede em Florianópolis, onde ajuda a desenvolver um pólo de tecnologia, trabalha até 12 horas para fazer três segundos
do primeiro longa metragem com animação stop motion da América Latina.
Quem conta esse desafio é o fotógrafo Philippe Arruda.
Com formação em engenharia mecânica, em jornalismo e diversos prêmios de fotografia publicitária, Arruda também fez especialização na Escola Internacional de Cinema em San Antonio de Los Baños (Cuba). Ele é
produtor-executivo do estúdio catarinense Animaking, que produz o longa
Minhocas com padrão internacional. “Cada foto é um frame ou um quadro.
São 24 por segundo. Um ‘hello!’ que dura dois segundos, trabalha em 48 quadros e leva mais ou menos um dia para ser feito.”
A previsão de lançamento de Minhocas é julho de 2011. Uma das maiores
dificuldades do grupo foi formar mão-de-obra especializada em animação.
Com pouco dinheiro, a Animaking desenvolveu rotinas e equipamentos que
colocam a produção em um padrão competitivo. “Começa a se abrir um
novo mercado.” O roteiro de Minhocas possui, segundo Arruda, uma “mensagem politicamente correta”, ligada ao meio ambiente. “Aliamos entretenimento com um pouquinho de informação.”
O que é a Animaking?
Animaking é uma produtora criada em São Paulo há mais de 10 anos e que
há dois anos e meio se mudou para Florianópolis. Ela trabalha quase que exclusivamente com stop motion, mas também em 2D e 3D. Stop motion, vamos dizer, é a mais romântica das técnicas de animação [feita quadro a quadro utilizando modelos reais]. Hoje ela está sendo resgatada por ser um pouco diferenciada,
porque possibilita trabalhar com a tecnologia de captação e também explorar
a delicadeza da produção dos bonecos, do artesão que está produzindo e dos
animadores que dão vida aos personagens. É a mistura da tecnologia com um
pouco de humanização. Alta tecnologia e artesanato.

Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 28 de maio de
2010, em São Paulo.

Como funciona o stop motion?
Trabalhamos com 24 frames por segundo [quadros ou imagens que quando vistos em sequência produzem a impressão de movimento]. É um padrão de captação
de cinema. Para quem não conhece, basta imaginar uma boneca ou um ursinho, que está parado e que tem que falar “hello!”. Você faz uma primeira foto
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com o personagem parado, depois o animador começa a articular a boca do
boneco e bate mais uma foto; articula outra vez e bate outra foto; começa a
mexer o olho para piscar, faz mais uma. Cada foto é um frame ou um quadro.
São 24 por segundo. Um “hello!” que dura dois segundos trabalha em 48 quadros e leva mais ou menos um dia para ser feito.

sempre foi fazer um longa metragem. Mas para fazer um longa metragem, eles
teriam que ter um curta. Então começaram o projeto do filme há oito ou dez
anos, quando fizeram o primeiro curta, o Minhocas, de 15 minutos. O projeto
foi premiado no Brasil, no Japão e nos deu visibilidade. Depois, foi feito o projeto do Minhocas para um longa. Agora estamos desenvolvendo o roteiro do
Minhocas 2. O mais difícil foi começar o filme, porque montamos uma equipe
de produção que não existia. Hoje temos um animador americano, um inglês
e um colombiano trabalhando conosco. Já passaram por lá um argentino e
um brasileiro que agora mora na Alemanha. Essa é uma mão-de-obra especializada que não existia, nós é que formamos. A parte cenotécnica foi toda desenvolvida na produtora. Um equipamento especializado com o motion control,
que nos Estados Unidos custa de US$ 500 mil a US$ 1 milhão para comprar, foi
desenvolvido por nós em parceria com uma universidade de Santa Catarina.
Enfim, foi montada toda a estrutura de equipamentos. A máquina está funcionando. Queremos já começar a fazer o Minhocas 2 para dar continuidade. E
para evitar de criar um público e depois perdê-lo.

É uma produção de custo maior em relação à digital?
É difícil dizer isso. Com stop motion, conseguimos a mesma qualidade que
os Estados Unidos e a Europa conseguem. Nosso padrão final é o mesmo do
Aardman Animations, um dos maiores estúdios estrangeiros. Já a animação
em 3D, fora do Brasil, está em um nível absurdo que ainda não conseguimos
chegar, portanto não temos como competir. Ainda não dá para fazer um filme
em 3D aqui, comparado ao que está sendo feito fora. Por isso, e por ser o início
da Animaking, nossa opção foi pelo stop motion.
Essa escolha acarreta diferenças para o tempo de produção e de custo?
Tempo de produção é parecido. A execução completa de um projeto demora
quatro ou cinco anos. Um ano para preparação de roteiro e mais três para captação de imagens e gravação. Temos como meta agora finalizar um filme cuja
produção total vai contabilizar três anos para captação e três anos para filmagem. A finalização é quase simultânea às filmagens. Estamos prevendo lançar o
filme em julho de 2011. Esse é mais ou menos o prazo para fazer um filme em 3D,
de acordo com o que acompanhamos das produções americanas. Em relação
ao custo, estamos fazendo com um padrão brasileiro, porque é um grupo que
abraçou a ideia, que está envolvido de corpo e alma na viabilização do projeto.
É o primeiro longa metragem em stop motion da América Latina. Estamos gravando o filme em inglês com parceria de finalização no Canadá. O lançamento
foi fechado com a Fox para América Latina e Canadá. Estamos negociando para
lançar também nos Estados Unidos. É um projeto feito com padrão internacional, mas aqui no Brasil. Nossa verba nesse filme é de US$ 5 milhões. É um
projeto de quatro ou cinco anos. Isso significa em média US$ 1 milhão por ano.
Isto não é nada. Na Inglaterra ou na Espanha, um filme desse custa entre US$ 40
e 60 milhões; nos Estados Unidos, pelo menos de US$ 80 milhões. Logo, estamos
fazendo muito pouco em relação ao padrão internacional.
No caso da animação, em vista do tempo de produção, como fazer para
garantir continuidade e visibilidade?
O sonho do Arthur Medeiros Nunes e do Paolo Conti, os diretores do filme,

As produções nacionais de desenho animado também chamam a
atenção de vocês?
Sim. O Brasil está começando a ter credibilidade, a apresentar um bom
produto, o que não tínhamos há 10 anos. Hoje, usamos o mesmo equipamento e tecnologia dos estrangeiros. Outro fator foi o amadurecimento do
cinema. Paramos de copiar e começamos a fazer aquilo que a gente entende,
que é falar sobre a nossa natureza. Assim você começa a ter uma identidade,
que é interessante para quem assiste lá fora. Estamos vivendo um grande
momento aliado ao acesso à tecnologia.
Vocês fazem parcerias com outras produtoras?
Estamos em parceria com uma produtora que trabalha conosco com a intenção de vender a Animaking para os Estados Unidos. É uma co-participação
em produção, como já acontece aqui com 3D e com outros tipos de filme. Já
existe no mundo uma espécie de terceirização das etapas de produção. Isso
tem a ver com o porquê da Animaking ter ido para Florianópolis. Lá existe o
Sapiens Parque, uma parceria do governo do estado com a iniciativa privada,
uma área de 3 milhões de metros quadrados no norte da ilha, onde está sendo
desenvolvido um centro de tecnologia. Várias empresas – principalmente de
games, mas também das áreas de saúde, biotecnologia ou de prospecção de
petróleo – estão desenvolvendo um centro de pesquisa. Juntamente está sen-
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do montado um pólo de cinema. Paralelamente ao Minhocas que estamos desenvolvendo, há um grande projeto de comércio de games, de produtos para internet e de
merchandising, que sairá junto com o lançamento do filme. Temos empresas desenvolvendo isso em parceria conosco. Queremos colocar nos cinemas – o que seria
inédito no Brasil – mesas de games nas saídas das salas. É uma maneira de colocar
o público para interagir com o filme. Existe todo um mercado que antigamente não
havia. Antes se fazia o filme, lançava-o no cinema e pronto. Hoje existe uma rede de
produtos, principalmente se o filme tem a família inteira como público. O grande
consumidor de cinema infantil não é necessariamente infantil, envolve a família.
Essas histórias sempre têm um cunho interessante. Minhocas possui uma mensagem politicamente correta. Se uma criança de seis anos não perceber, a de 12 já
começa a prestar a atenção. O que aconteceu ali é a destruição da natureza. Há uma
amarração no roteiro que dá aquela mensagem politicamente correta. É o mínimo
que podemos fazer: aliar entretenimento com um pouquinho de informação.

bem que o projeto é único, uma grande oportunidade. É uma equipe de 40 a
50 pessoas vivendo dignamente do cinema. Logicamente poderia ser bem melhor, com todos ganhando mais dinheiro, mas esse é um momento do projeto
ser abraçado. O primeiro filme tem um peso maior, desbravador, e já foi um
diferencial conseguir, no Brasil, a verba que conseguimos.

A China está importando muitos profissionais de excelência em
desenho animado.
Como evitar formar mão-de-obra para enviar para fora, como acontece
com o nosso futebol? Como estimular um mercado no Brasil?
Acho que estamos caminhando para isso. Há 20 anos, quando fiz comunicação
e jornalismo, não havia faculdade de cinema fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje há
duas em Florianópolis. De comunicação são cinco ou seis. E em uma cidade de
400 mil habitantes, que é o tamanho do bairro de Pinheiros em São Paulo. Sem
contar o pólo de informática, desenvolvido há 20 anos e que é pioneiro. É uma
característica parecida com a da Califórnia no centro do Vale do Silício, com o
desenvolvimento de tecnologia. Atualmente, em nosso estúdio, cada animador
possui uma produtora de set, auxiliando a produção. São dez e todas formadas
em cinema. Começa a se abrir um novo mercado. Esse foi um dos motivos da Animaking ter ido para Florianópolis, poder produzir sem a influência de uma grande cidade. A distância, a comunicação e a informação não são mais barreiras. Não
importa onde você esteja, desde que tenha uma estrutura mínima necessária em
volta para desenvolver seus projetos. A China é diferente, porque não tem como
formar essa cultura muito rapidamente. Eles podem copiar a máquina para fazer
o filme, mas a formação e a informação são mais demoradas.
Você citou que a equipe “abraçou o projeto”. Isso sugere algo de voluntário no
trabalho. Como profissionalizar projetos para que haja criação de carreiras?
Todos que trabalham conosco recebem um salário de mercado, mas perce-

Como foi desbravar um projeto de um longa em stop motion?
Caí de paraquedas porque não havia fotógrafo para fazer o filme. Os dois
diretores chegaram ao meu nome e nos reunimos para conversar. Eles não sabiam valores, não sabiam nada, então saí da reunião dizendo: “Não sei quanto vou ganhar ou como vamos desenvolver isso, mas eu estou no projeto”. No
começo, penamos porque, tecnicamente falando, a gente não tinha conhecimento sobre a captação. Mas o maior problema do stop motion é que não pode
haver nenhuma variação de luz. Produzir um segundo de filme demora de
três a quatro horas, e a luz da captação deve ser a mesma do início ao fim. É
uma luz contínua, sem interferência, com a corrente elétrica variando perfeitamente. Começamos a trabalhar com vários equipamentos e não deu certo.
Agora temos um estúdio com dez sets de gravação, que são miniestúdios com
animadores diferentes e com a corrente estabilizada. Usamos a corrente elétrica e um jogo de baterias. Esse é um equipamento caro que mandamos fazer
especialmente para nossas produções. Todas as lentes foram customizadas
porque, diferentemente do que acontece no cinema, o diafragma funciona
no manual. Apanhamos muito tecnicamente. Quando compramos o equipamento da Nikon, nosso fornecedor sugeriu que fôssemos fazer um workshop
na Argentina. Fui para Buenos Aires com os dois diretores, ficamos três dias
por lá e descobrimos que eles estavam na pré-história se comparados com o
que estávamos fazendo. Os argentinos ainda trabalhavam de maneira amadora, como se faz um comercial, precisavam regular cada coisa, cada canal.
Eles não tinham um motion control desenvolvido. Por outro lado, nós estávamos com uma outra ideia. Estamos competindo com as grandes companhias
do mundo. Nos desenvolvemos e chegamos lá. Mas existem dificuldades. Metade do filme é animado em fundo cromaqui [efeito audiovisual que consiste na
sobreposição de imagens a partir da anulação de uma cor padrão] e a outra metade
em cenários reais. Como alguns cenários são muito grandes, construímos em
escala reduzida, fazemos a filmagem e depois inserimos o personagem. Para
isso, é preciso ter uma quantidade de luz adequada. Estamos conseguindo
um padrão bom. É um conhecimento que, há dois anos, ninguém imaginaria
que pudéssemos dominar. Toda a estrutura, o conhecimento, a formação da
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mão-de-obra, o entendimento do processo, tudo já flui naturalmente. Agora,
é muito mais fácil continuar.

A Animaking fez algum estudo para avaliar qual é a rentabilidade de
uma animação de sucesso médio no Brasil?
Sim. Temos parceria com a Fox, que vai fazer a distribuição no Brasil e na
América Latina, então existe uma estratégia para o lançamento do filme:
quando deve ficar pronto, divulgação de teaser na internet, veiculação de trailer. Vamos comprar espaço nos grandes filmes de férias aqui, por isso há um
esquema meio programado. A Fox tem esses números.

Em relação ao roteiro, como se dá a criação de uma narrativa de desenho animado com dicção brasileira?
A versão original do Minhocas é em inglês, com dublagem em português, porque nossa ideia é o mercado internacional. O roteiro básico
foi desenvolvido pelo Arthur e pelo Paolo, e em seguida passou por um
roteirista do Canadá, que deu um tratamento mais genérico à história,
para que as pessoas de outros lugares também entendam e se identifiquem com aquilo. Voltou para cá, foi reformulado, e depois voltou para
o Canadá. Ficaram um ano e meio nesse processo. E um roteirista brasileiro que trabalha na Disney foi contratado para finalizar o roteiro e dar
uma cara mais universal.
Os dubladores são o charme da animação americana, um trabalho geralmente feito por atores conhecidos. Como vocês conseguiram fazer isso?
A primeira coisa que se faz no stop motion é gravação das vozes e do filme, porque o animador trabalha o boneco em cima do som. Se o cara fala “hello” baixinho,
o bonequinho pode fazer um “hello” triste. Nossas dublagens foram gravadas em
um estúdio no Rio de Janeiro com crianças e atores americanos, mais brasileiros
que possuem domínio total do inglês. Em uma segunda etapa, se conseguirmos
mais verba, pretendemos colocar vozes famosas e atores conhecidos.
Realmente faz diferença ter nomes conhecidos no filme?
Faz. No Brasil, dubladores são divulgados porque eles levam público, as
pessoas se identificam com os nomes conhecidos. As animações americanas
também sempre são com os grandes atores e atrizes. É um diferencial.
Por que vocês escolheram como estratégia apostar em parcerias
estrangeiras?
Essencialmente por causa do mercado. A decisão foi fazer um filme que
tenha rentabilidade e possa ser visto. Temos condições de fazer tão bem
feito quanto ingleses ou americanos, e, acreditando nisso, buscamos um
mercado financeiro para viabilizar o filme. A produção não é barata – e,
no segundo filme, devemos ter quatro ou cinco vezes o valor de produção.
Para conseguir isso, só se houver uma parceria com o mercado internacional. Só no Brasil não viabilizaríamos o projeto de jeito nenhum.

É possível conseguir uma parte do recurso a partir dessa previsão?
Não, a gente conta com a bilheteria, com o dinheiro que vai entrar com um
número de três ou quatro milhões de espectadores. A Animaking detém 50%
do filme, o que dá uma certa tranquilidade para a produção. Hoje é muito
difícil isso acontecer no mercado internacional. Normalmente o filme é dividido em vários lotes e produtores acabam dominando. É como uma bolsa de
valores. Há cinco anos estamos produzindo o Minhocas, que é a nossa bolsa de
valores. Serve como um investimento para podermos fazer Minhocas 2, então
conseguiremos uma estabilidade para continuar no projeto de trabalhar em
animação. Sou novo, tenho dois anos no projeto e acho muito contagiante.
É possível competir com desenho animado na televisão?
Nem precisamos competir com desenho animado. Temos um animador
americano trabalhando conosco, que nos Estados Unidos produz minisséries de stop motion para televisão. Lá existe essa cultura que ainda não chegou
aqui. Companhias como HBO ou Fox financiam projetos pequenos de dois
ou quatro minutos por mês, ou por semana, dependendo do seriado. Esse é
um mercado que está por ser aberto aqui no Brasil. As televisões verão que é
um bom produto, com diferencial de textura, de apelo, algo que a criança fica
completamente envolvida e apaixonada pelo bonequinho. Ela não sabe se é de
verdade ou de mentira, esse é o charme.
O que é necessário para ser um animador?
O animador é o que vai dar vida ao personagem, então ele precisar entender
um pouquinho de teatro, de interpretação, ele precisa de uma paciência oriental.
A maior dificuldade que nós passamos aqui para montar a equipe que trabalha
no filme é justamente por não ter animadores com experiência. A gente desenvolveu técnicas de produção dos personagens, dos bonecos, o produto que é usado, a articulação dele, as trocas de boca para fazer os fonemas. Foi tudo desenvolvido na Animaking, tudo produzido e finalizado lá. Eu estive nos Estados Unidos
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vendo os bonequinhos do Tim Burton e eles fazem articulação com titanium,
um metal mais caro que ouro. A gente não tem esses milhões para fazer. Aí entra
o jeitinho brasileiro. Descobrimos uns fios de alumínio, adaptamos e fizemos.

Vocês esperam obter recursos com venda de DVD no Brasil?
DVD é uma grande incógnita hoje, porque o mercado pirata domina e
não temos uma estratégia para combatê-lo. Provavelmente não será uma
fonte de renda, de retorno.

Durante a pesquisa de vocês, quais os filmes que viraram referência nesse processo?
Houve mais influências para Artur e Paolo, que escreveram o roteiro e estão
dirigindo os filmes. Na fotografia, nos baseamos muito em A Noiva Cadáver [2005,
dirigido por Tim Burton], pelo diferencial de contraste. Estamos sofrendo mais com a
captação, porque o nosso filme tem uma densidade de cores muito grande. Nossos
cenários são muito dramáticos, a nossa história toda acontece debaixo da terra,
logo as luzes são muito marcadas, sombreadas, o que plasticamente é muito bonito mas difícil de trabalhar. Hoje existem no mundo cerca de 100 filmes de animação de longa-metragem. Estudamos e usamos os principais como referência.
Os produtos derivados de um filme de animação – brinquedos, videogames
– nos quais vocês estão pensando são formas também de recuperar recurso?
A venda de pipoca representa 50% do faturamento do cinema nos Estados
Unidos. Sabe qual é a maior fábrica de brinquedos do mundo hoje? McDonalds.
Eles fazem aquela promoção casada com brinquedos e possuem fábrica nos
Estados Unidos e na China. Já temos contato com uma grande cadeia americana para desenvolvimento desses bonecos. Estamos em fase de negociação. Se
você consegue fechar uma parceria com uma rede de fast food dessas, o filme é
sucesso, porque eles têm o poder de vender o bonequinho do filme casado com
o produto deles. Você faz uma promoção junto às lojas, que estão no mundo
inteiro. E faz também uma parceria com uma empresa que fabrique os bonecos,
para licenciamento desses produtos. Hoje, a venda de games dos filmes na internet é maior que a bilheteria. O filme é o carro-chefe, mas você precisa seguir
esse mercado paralelo de negócios. Para nós, isso tudo é muito novo.
Qual rede brasileira poderia entrar nesse tipo de parceria?
Habib’s, por exemplo. Existem várias maneiras de fazer essa promoção. Nosso cinema está mais profissional, então você tem condições de fazer uma proposta de negócio. Por exemplo: “Nós estamos fazendo um filme que terá em
média dois milhões de espectadores e faturamento de tanto. E vocês podem
vender tantos milhões de bonequinhos aqui. Se colocarem R$ 5 milhões no
nosso projeto, receberão R$ 10 milhões”. O cinema americano é uma potência
hoje porque antes de ser um bom contador de história é um bom business.

E parceria com a televisão? Temos uma produção brasileira que até
hoje não conseguiu penetrar na TV aberta.
A Globo Filmes é nossa parceira no projeto, que após o lançamento e os
prazos normais de cinema, estará na televisão, além de contarmos com a distribuição da Globo. Isso é um diferencial para quem está participando do projeto. Temos ainda C&A, Aracruz e Goodyear, empresas apoiadoras que não
são de audiovisual. Uma parte vem pela Lei Rouanet e outra por investimentos diretos de empresas que apostam no projeto, acreditando que isso será
revertido em um percentual de faturamento.
Qual a cena de um desenho animado que você gostaria de ter feito?
Várias. Voltando ao filme A Noiva Cadáver, existe uma cena de dança dos cadáveres que deve dar uns três minutos. É maravilhosa. Tentei decupá-la várias
vezes, não sei como foi feita. Se foi gravada em partes ou não. No nosso filme
também temos 10 ou 12 personagens interagindo e estamos fazendo com dois
ou três juntos e dois ou três separados.
Você está ansioso para assistir ao filme no cinema?
Vai ser o maior desespero. A gente perde a noção. Muitas vezes não sabe se
vai ficar bom ou não. O que temos de fiel da balança são algumas pessoas que
vêm de fora do Brasil e têm experiência em animação. Eles olham e perguntam se aquilo foi feito no Brasil. A gente respira aliviado: “Estamos no caminho”. Parece brincadeira, mas um animador bom faz de dois a três segundos
por dia ao longo de oito a 12 horas de trabalho. Cada animador é um artista,
então há dois grandes filtros no filme: o próprio animador e o diretor. Este
último às vezes olha e diz: “Não está legal. Tem que refazer”. Quando comecei
o trabalho, eu pensei que era um “bando de loucos”. Mas não há outro jeito. Se
fizer rápido, fica ruim. Animação precisa de tempo, tem que ser devagar.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/philippe-arruda/

Poeta, fundador do Movimento Literário Extremo Norte
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“A leitura é essencial para
ingressar no mercado de
trabalho, exercer cidadania,
conhecer a ti, teu próximo,
as diferenças.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 15 de abril de 2010, em São Paulo.

O Movimento Literário Extremo Norte é antes de tudo uma afirmação da
cultura fora do eixo hegemônico do Sul e Sudeste. Não tem financiamento fixo
de governos e conta com a mobilização de escritores, poetas e amantes da
literatura. Rui do Carmo é um desses agitadores. Nasceu em 1958 em Belém
(PA) e é autor de quatro livros, entre eles Versos Pretos, Versos Pobres e O Anjo
Marajoara. “Eu digo que sou possuído por essa floresta, por essa baía e depois
transbordo tudo que ela joga em mim.”
O grupo de Rui do Carmo começou com saraus semanais em Belém, depois
realizou encontros com escritores de vários estados dentro da Feira Pan-Amazônica do Livro. Hoje é um instituto organizado em rede na região. A expressão Extremo Norte foi retirada de uma citação do escritor paraense Dalcídio
Jurandir, símbolo do movimento. Dalcídio e Rui Barata, outro poeta paraense,
formam as inspirações literárias do século 20 para o grupo de Rui do Carmo.
O Pará, onde o escritor vive, possui o melhor índice de bibliotecas da Amazônia, mas Carmo critica. “Essa é uma realidade que precisa ser dita, não
adianta a estatística. Vai olhar a condição da biblioteca, ver se é digna de estar lá.” Com uma educação pouco voltada à cultura, Carmo enxerga apenas
um jeito de ser produtor cultural no estado: “Tem que chegar e arregaçar as
mangas”, diz. “Às vezes, eu digo que tenho a alma verde e o sangue de rio corre
nas minhas veias.”
Como foi sua trajetória de poeta a agitador cultural?
Comecei a trabalhar com produção cultural há pouco tempo. Desde 2002,
produzo alguns eventos, pois sou escritor e na minha cidade faltam produtores culturais. Foi essa ausência que me forçou virar um, a fazer minha própria
obra e levar a poesia – que eu tanto gosto – para o teatro, para as praças e
para todos os lugares que eu posso. Com isso, notei que há um grande déficit
na nossa história, que é o letramento do nosso estado, o índice é muito baixo.
Não adianta só produzir um livro, você também tem que produzir um público
leitor, senão nada acontece. E foi a partir dessa ideia que eu comecei na área
de produção cultural. Quanto à história do escritor, vem desde cedo. Desde
os meus 14, 15 anos, venho escrevendo, só que ficava tudo dentro da gaveta.
Aquela poesia de gaveta que a gente vai guardando, guardando, guardando…
Foi quando cometi um crime contra essa minha primeira fase de escritor. Eu
já estava casado há um tempo, desiludido com a ideia de publicar o que eu
escrevi e queimei tudo. Depois, eu voltei a escrever e tem um episódio interessante sobre isso. Eu também sou administrador de empresas e nesse período eu prestava consultoria dentro das faculdades, dando palestras, ainda na
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época do disquete. Um dia a Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa)
me chamou para dar uma palestra sobre atendimento ao cliente. Eu mandei
o disquete para a apresentação e esse disquete não abriu. Aí a professora me
telefonou e disse: “Rui, pelo amor de Deus, me mande outro disquete, porque
eu tenho que apresentar a sua palestra para o diretor, senão não passa”, e eu
disse: “Mas agora eu estou trabalhando, não tenho como” e ela disse: “Dá um
jeito”, aí falei: “Eu só tenho disquete sujo aqui, serve?” e ela disse: “Servem!”.
Aí eu gravei a palestra e pedi para um colega entregar. Ela, como toda mulher,
curiosa, abriu além das palestras as outras pastas que estavam no disquete e
viu: “Isso é do Rui, o Rui é poeta!” Pela primeira vez me chamaram de poeta
(risos). “O Rui é poeta, vamos já colocar ele no nosso evento de poesia, o sarau
que vai ter lá no Colégio Santa Catarina!” e eu entrei nessa. A partir daí, bateu
a vontade de ver as minhas obras publicadas. Eu fui para dentro de uma faculdade e de imediato declamei poesia. Foi assim que começou.
Sua poesia mudou depois que você começou a fazer eventos?
Ah, sim, com certeza. Para mim, a poesia é um estágio de evolução. Se você
pega o meu primeiro livro, O Canto do Curumim, está lá uma pessoa muito doce,
muito amável, ainda com muita relação com a baía – a minha infância foi tomando banho ali na Baía do Guajará – e com a floresta amazônica. Minha esposa é marajoara e eu estava constantemente em Maná, Ilha de Marajó, Ponta
de Pedra. Desse envolvimento com a floresta saiu O Canto do Curumim. Saiu
um outro livro, O Anjo Marajoara, no qual se pode ver que estou muito ligado à
floresta, ao curupira, à mãe d’água, ao boto e a toda essa literatura que envolve
tanta magia. Digo que sou possuído por essa floresta, por essa baía e depois
transbordo tudo que ela joga em mim. Na hora de produzir, você se envolve
mais. Sente os problemas da floresta, conhece o ribeirinho, conhece suas dificuldades, vai lá ver o que acontece. E tem muita coisa triste acontecendo.
Quando você passa ali no fundo de Jararaca, vê o tráfico de mulheres que pedem comida nas embarcações. O tráfico humano está passando por ali. Estão
levando aquelas moças, as “ribeiríndias”, para fora do Brasil. É um negócio
muito triste. E isso ocorre bem perto da gente. Todo esse choque que acontece
quando começamos a lidar com o sofrimento humano vai para a poesia. Aí
surge o livro Versos Pobres, Versos Pretos, que é o meu clamor social.

esias nossas e de autores nacionais. E esse grupo resolveu ir às ruas. Começou
na Praça do Cruzeiro, em Belém, onde subíamos nos bancos para declamar poesias, e de repente o público estava ali nos rodeando para escutar. Montamos
uma tenda e começamos a levar essa tenda para as praças. Essa tenda literária
começou a ganhar força e deu a esse grupo a união necessária para formar o
movimento. Recebemos um convite de um grupo cultural que existia em Belém, chamado Xibé com Arte, para apresentar a poesia que fazíamos na rua,
dentro daquele espaço cultural. E reunimos o grupo de escritores. Nessa época,
algumas pessoas que estavam conosco já eram renomadas em Belém, como a
Heliana Barriga e o Juraci Siqueira. E tinha a outra turma que acreditava que
esse projeto só daria certo dentro do Xibé com Arte se tivéssemos o apoio total
da imprensa. Eu não acreditava nisso, achava que podia ser feito sem a imprensa. Vimos uma matéria na revista EntreLivros que dizia que em São Paulo existia
uma casa noturna que promovia saraus toda semana. Aí ficamos com aquele
encantamento. Então, o Movimento Norte começou a ir, pelo menos uma vez
por semana, no sarau do Xibé com Arte e na primeira apresentação tivemos
a imprensa, falada e escrita, que foi lá e apoiou. Só que a imprensa tem outros
interesses e não foi mais ao sarau. Aí alguns colegas não participaram mais. No
primeiro dia foi lindo: teve exposição de quadros, fantoches, artes cênicas, poesia. Mas depois a turma foi se afastando, querendo a publicidade que nós não
tínhamos. Com essas desistências, ficamos só eu e a companheira Izarina Tavares. Alguns dias ficava somente eu e Izarina no Xibé, e dizíamos: “Não, nós não
vamos desistir, eles nos abriram um espaço”. Aí, outras pessoas começaram a
acreditar no projeto, e começaram a se juntar a nós. Depois de uma batalha de
seis meses, nós vimos o Xibé cheio. Foi emocionante quando eu vi aquele espaço lotado de pessoas que queriam escutar poesia, me afastei e comecei a chorar.
Aí a Izarina foi lá e disse: “O que foi, negão?” e eu disse: “Não dá para aguentar,
depois de toda essa luta…”. E era um negócio tão interessante, tão gostoso, que
às vezes quando a declamação atrasava, tinham uns vizinhos que gritavam: “Ué,
hoje não vai ter poesia?” (risos). Aí começamos a ganhar os espaços do estado, os
teatros: o Margarida Schivasappa, o Waldemar Henrique, a Estação Gasômetro.
A partir daí, nosso trabalho começou a ser reconhecido e as portas começaram
a se abrir. Até que nós chegamos com o MLEN ao 1º Extremo Norte – Encontro
de Escritores da Amazônia.

O que é o Movimento Literário do Extremo Norte?
É a junção de vários colegas. O movimento surgiu empiricamente. ‘Eramos
um grupo de amantes da poesia, nos juntávamos em casa e declamávamos po-

Os escritores que se uniram têm uma linguagem comum ou eles apenas dividem o espaço?
É o espaço que se divide. Porque nós resolvemos – para não fechar nin-
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guém – não escolher uma escola literária. Não tem essa coisa do: “Ah não, eu
sou do concretismo, eu sou do romantismo…” Não. Está aberto para todos. E
o movimento é isso. Não é só de escritores é de amantes da poesia. Nós temos
o doutor João Carlos, por exemplo, que é médico. Ele vai para lá porque gosta
de poesia, ele pega seus autores preferidos e vai declamar. O Omar Abraão é
engenheiro e também vai lá para declamar poesia. E gosta muito da poesia
regional, de vez em quando está declamando Bruno Menezes, Paes Loureiro.
E assim vamos levando.

despesas. Foi sempre assim. Depois de muita luta, de muitos eventos, conseguimos arrecadar o dinheiro necessário para transformar o movimento
em instituto. E fizemos, em 2009, o 3º Extremo Norte, já como Instituto
Cultural Extremo Norte, só que o apoio financeiro não veio e a desculpa foi
a crise. Não veio apoio de nenhum lugar. Houve cortes imensos na cultura,
a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves quase faliu porque tiraram
todo o dinheiro dos projetos que ela patrocinava com a desculpa da crise
econômica. E há pouco tempo decidimos que vamos continuar sem olhar
para o governo. Se ele quiser apoiar vai ser bem-vindo. Caso contrário, não
impede que a nossa canoa siga avante.

Fora o Pará, existe uma identidade entre os escritores da região Norte?
Existe. Quando fizemos o 1º Extremo Norte, nós conseguimos a participação de pessoas do Amapá – que foram em grande número. É tanto que fui lançar o meu livro Versos Pretos, Versos Pobres em Macapá e montamos lá um grupo
que representa o movimento: Ricardo Pontes, José Pastana, Leão Zagury, Paulo Tarso. O pessoal de Macapá comprou a bandeira do Extremo Norte e faz a
poesia acontecer lá, tanto quanto nós fazemos em Belém. A Carla Nobre, que
é uma poetisa maravilhosa de Macapá, agita a cidade. E pelo lado de Roraima,
o Eliaquim Rufino. Em Manaus, apareceu um presente da Secretaria de Cultura, o Thiago de Mello.
O que é o Extremo Norte?
A expressão Extremo Norte surgiu em homenagem a Dalcídio Jurandir. Os
três primeiros romances de Dalcídio Jurandir, Marajó, Chove nos campos de cachoeira e Três casas e um rio, deram origem ao Extremo Norte. A obra dele merecia ser divulgada, porque ele é um dos maiores romancistas do Brasil. Essa
é a verdade. É uma coisa maravilhosa. O meu primeiro romance Lurdinha tem
muitas influências do Dalcídio.
E virou um instituto, o Extremo Norte?
Já estávamos atuando na área de produção e chegávamos às secretarias
de cultura, à Fundação Cultural do Pará e à Fundação Cultural Munic de
Belém (Fumbel) em busca de patrocínio, mas eles não podiam nos apoiar
porque éramos um movimento e não tínhamos CNPJ. Essa era a desculpa,
na época. Aí percebemos que tinha chegado a hora de deixarmos de ser
um movimento para passarmos a ser um instituto. Aí foi outra luta, porque
todos os nossos projetos, o Poeta Enluarado, o Poesia na Praça, o De Casa
em Casa eram bancados por nós. Cada um dava um pouco para alugar um
barco, para pagar o ônibus, o combustível e assim conseguíamos pagar as

Uma pesquisa do Ministério da Cultura, de 2009, revelou que apenas
6% das cidades da região Norte possuem livrarias. Como isso se reflete
na produção literária da região?
Gravemente. Porque a exclusão social aumenta a exclusão cultural.
Quando uma sociedade lê pouco, ela enfrenta inúmeras barreiras por
causa disso. Isso influencia porque quando você tenta publicar um livro
por meio de uma lei e é aprovado, em seguida você tem que procurar
uma empresa para patrocinar o livro. Aí acontece uma coisa que eu acho
horrível, você cai na questão da renúncia fiscal. A empresa pode patrocinar o seu livro, mas ela também pode patrocinar uma peça de teatro ou
algo semelhante. E aí você vai concorrer com muitos projetos, principalmente na área de esportes e de shows. O empresário logo pergunta: “No
lançamento do seu livro irão quantas pessoas?” Aí você responde: “Bem,
no máximo, umas 300.” E ele: “Tá. E você precisa de quanto?” E você diz:
“Para produzir meu livro, para mil exemplares, uma média de R$ 8.500.”
Aí vem outro cidadão e diz “Vou promover um passeio ciclístico em prol
disso aqui, daquilo ali...” E o empresário pergunta mais uma vez: “Quantas
pessoas vão?” “Ah, umas duas mil pessoas.” Aí, já foi o seu dinheiro! Você
está fora. Só se consegue patrocínio para coisas que sejam do interesse
deles, ou quando conseguir um apadrinhamento. Eu só tive dois livros
publicados e pela empresa em que eu trabalho. Aprovei na lei e procurei
a diretora da fundação e ela patrocinou dois livros meus. Para publicar
os outros, eu tive que correr atrás. Principalmente, Versos pobres, versos
pretos , que trata de temas sociais e do qual eu não abriria mão de uma
vírgula do que estava escrito ali. A lei diz 0,02% do orçamento do Estado
deve ser destinado à cultura. O que daria uma quantia em torno de R$
600 mil. Mas aí tem uma pilha de mil projetos concorrentes. Desses mil,
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só 300 são aprovados. E só 40% desses projetos que foram aprovados chegam
ao público. O restante do dinheiro volta confortavelmente ao cofre do Estado.
Minha função não é a de fiscal, de ficar pedindo de porta em porta. Eu passei
por um crivo de três pessoas, que olharam o meu projeto e deram notas. Se
são pessoas consideradas idôneas, pessoas de notável saber dentro daquela
área, então por que o Estado não libera o dinheiro, já que ele aprovou? E deixa
o fiscal ir atrás da arrecadação.

Como é, no dia-a-dia, fazer produção cultural no Pará?
É amor. Nada mais. É amar aquilo que você faz. Para fazer produção
cultural você tem que amar e acreditar que pode contribuir com a sociedade, com o bem-estar do seu povo. É o tipo da coisa que você vai fazer
e que não vai te dar um retorno financeiro, mas que te faz bem. Para
fazer produção cultural no Pará, você tem que gostar, tem que chegar
e arregaçar as mangas. Temos um projeto que considero lindo, o Canoa
de Sonhos. Verificamos que em volta de Belém há um grande número
de ilhas que pertencem a Belém: Caratateua, Combu, Periquitaquara,
Caruaru, a própria Ilha de Mosqueiro, que são locais geograficamente
excluídos. Então, juntamos um grupo de pessoas, com contadores de histórias, pessoal de fantoches, artes cênicas, músicos, poetas, que passam
o dia naquela comunidade, produzindo. E a única coisa que cobramos
dessas comunidades, dessas unidades pedagógicas onde passamos com
a Canoa de Sonho, é que mostrem o que a comunidade faz. Qual é o tipo
de dança praticada lá? Qual é o artesanato? E aí a gente vai aprendendo
outros ritmos, outros sons.

Como se pensar um projeto cultural que estimule a chegar no leitor, a
estimule a leitura, a se ler poesia?
Tem que envolver toda a sociedade, desde órgãos governamentais até você
e sua família. A leitura é hoje um bem essencial para a entrada no mercado
de trabalho, para o exercício da cidadania, para conhecer a si mesmo e ao
seu próximo. Só sairemos desse estágio quando nossas escolas estiverem preparadas para trazer o aluno não com a leitura obrigatória, mas com a leitura
como um deleite. Não sei como é aqui em São Paulo, mas lá são pouquíssimas
as bibliotecas que dão ao aluno dignidade e o fazem se sentir bem. Você encontra livros ultrapassados, rasgados, um ambiente completamente sujo, um
calor estúpido. Como é que as pessoas podem ficar numa quentura daquela?
Tem que ter uma mudança que envolva todo esse cenário. Dentro da escola,
no governo, em casa, incentivando seu filho a ler e trazendo literatura. É assim
que se forma.
E deixar de pensar que o escritor é um ser de outro planeta. Vou contar
uma coisa que aconteceu numa escola lá em Icoaraci. Eu estava dando uma
palestra e na sala tinha uma gurizada de cinco, seis anos. E eu comecei a falar,
fiz umas brincadeiras com elas, e, de repente, uma me pergunta: “Tio, o senhor está vivo?” Eu disse: “O quê?” E ela: “É, o senhor está vivo?” Aí falei: “Claro
que estou, você não está vendo? Por que está perguntando se eu estou vivo?”
E ela respondeu: “Porque toda vez que a mamãe vai me contar uma história e
eu pergunto quem é o escritor, ela diz que o escritor já morreu” (risos). Aí você
vê como está a coisa…
E o Pará ainda tem a maior concentração de bibliotecas da região Norte…
Sim, tem a maior concentração de bibliotecas do norte, agora em que condições? Tem algumas até razoáveis, mas nenhuma em estado excelente, a
maioria está em péssimas condições. Essa é uma realidade que precisa ser
dita, não adianta a estatística. Vai olhar a condição da biblioteca, ver se é digna de estar lá. Em que condições estão essas bibliotecas? Essa é a pergunta.

A Feira Pan Amazônia, o que é?
Ah, é uma loucura, lindo, muito lindo. Mas é uma dor de cabeça grande também. Ela está como a terceira ou quarta feira do Brasil. É num
hangar, num centro muito grande criado lá em Belém; uma série muito
grande de eventos. Não é só para vender livro. A feira, apesar daquele
público imenso que vai lá, é um lugar de debate, de discussões. E assim a
gente vai falando dos nossos problemas, dificuldades e da própria escola.
Os professores que fazem coisas diferentes, nós chamamos lá no Extremo Norte, na Feira Pan Amazônica de Livro, para dar seu depoimento,
seu relato de experiência com a comunidade. Aí a coisa pega fogo, é algo
diferente, muito bonito. Na feira, é quando a gente tem contato com os
escritores daqui do Sul e do Sudeste. E ainda tem aquela dor da produção
literária, que o que o Brasil precisa ler ainda é dito por São Paulo. Se nós
não viermos para cá, não tem uma editora que se interesse em fazer a
publicação nacional dos nossos livros.
Para um escritor ficar conhecido com a voz do Norte, ele tem que sair
para o Sudeste?
Tem que sair. Tem que pegar o Ita, que é o antigo navio que trazia as
pessoas de lá.
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O Rio Grande do Sul conseguiu criar uma literatura que se sustenta
com as próprias vendas e nem chega aos outros lugares do Brasil. No
Pará, existe isso também?
Tem uma editora heróica lá chamada Pacatatu, que está para ser engolida, mas até agora luta heroicamente. Porém, para fazer esse público leitor
que venha a consumir, você precisa fazer hoje o que nós estamos fazendo
com nossos projetos, de ir às escolas, de deixar de ser desconhecido pelos
alunos. Sempre que abre uma brecha, estamos lá na Universidade Estadual
do Pará, na Universidade Federal do Pará, nas faculdades todas, nas escolas,
principalmente as públicas. Estamos sempre fazendo essa interação, porque
a gente só ama aquilo que a gente conhece. E só defende aquilo que ama.
Então, você precisa se fazer conhecido, amado, para poder ser defendido.
Aí sim você forma um público leitor. Acontece que os pacotes de livros que
vêm para a escola já vêm fechados. As grandes editoras são daqui, as maiores livrarias que estão lá são filiadas às daqui. Elas levam para as escolas os
livros didáticos em um pacote pronto. Tem uma dificuldade imensa de você
entrar com o seu livro nesse universo.

Rui em rio verso e prosa”. O rio é tudo isso aí, é essa intensidade. A gente não
pode pensar pequeno, porque tudo é grande lá. As distâncias são imensas,
nossos rios são imensos. Às vezes eu digo que tenho a alma verde e o sangue
de rio corre nas veias. E isso eu jogo na poesia. Essa influência é muito grande
e nos leva a todos esses personagens. “O boto, moço bonito, da beira do rio, o
príncipe das águas / que das noites enluaradas emerge das fontes sagradas,
nascentes de rio / sou boto bonito que ama cunhã / com paixão tão ardente
que o coração sente saudades mil / sou moço bonito, que chega com a lua e
parte ruas do rio / deixando a cunhã a doce saudade de um amor consagrado
num leito de rio”. E assim a gente vai levando.

Para você, qual seria a possibilidade de uma política que juntasse produção cultural e educação e que criasse um maior grau de leitura no Brasil?
Primeiro a gente tem que parar com a hipocrisia. Dizer que está melhorando
e que isso e que aquilo… Antes de vir para cá, nós estávamos em Santo Antônio
do Tauá e lá estava aquele “aluno jacaré”, aquele que não tem onde sentar e se
deita no chão para assistir a aula. É brincadeira dizer que está se levando a cultura a sério. Uma criança que tem que sair de bicicleta não sei quantas horas antes do começo das aulas ou ir a pé até uma escola vai amar alguma coisa, algum
tipo de cultura? Eles estão cansados demais. Chegam à escola e correm para
pegar uma cadeira. Aquele que conseguiu pegar, senta, o que não conseguiu vai
ficar deitado no chão. Quando saímos das estatísticas, vemos que a realidade é
outra. Existem grandes problemas. É preciso reciclar o professor. Existe uma lei
que introduz nas escolas a história do negro e do índio, que ainda não saiu do
papel. Têm algumas manifestações, pouquíssimas. Nós vemos a grande influência que esses povos têm na nossa cultura. A nossa música preferida é o samba,
o nosso prato de comida é o feijão. Temos que resgatar essa coisa forte do índio,
do negro dentro da nossa escola e mudar essa realidade.
Por que todo Rui tem um rio?
“O rio é o Rui que ri / o Rui é o rio que chora / o rio transborda no Rui / o
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“A comunidade faz a
gentileza de ouvir e o poeta
de falar. Assim, as pessoas
pegam no livro e ele não mais
queima em suas mãos.”

Entrevistadores: Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn, em
27 de maio de 2010. São Paulo.
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Para Sérgio Vaz, levar literatura para a periferia das grandes cidades é
uma nova etapa do movimento antropofágico, criado pelo poeta modernista
Oswald de Andrade. Gosta da expressão “antropofagia periférica” para falar de
literatura marginal, e classifica-se como um “vira-lata da literatura”. Nascido
em Minas Gerais, em 1964, Vaz mora em São Paulo há mais de duas décadas.
Como “sonhador” e “maluco mesmo”, organiza há dez anos o Sarau da Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa, e reúne cerca de 300 pessoas toda
quarta-feira em um bar na zona sul de São Paulo. “O Sarau da Cooperifa está
‘refundando’ a troca de ideias. Ele funciona como um movimento, virou um
movimento dos ‘sem-palco’”, explica. “Antigamente, a gente se mudava da periferia. Agora, a gente quer mudar a periferia.”
Seu trabalho estimulou a criação de outros vários saraus de poesia na capital paulista e no Brasil. Já publicou, de maneira independente, os livros Subindo a Ladeira Mora a Noite (1988), A Margem do Vento (1992), A Poesia dos Deuses Inferiores (1995), Pensamentos Vadios (1995), Colecionador de Pedras (2004)
e Cooperifa: Antropofagia Periférica (2008). Vaz é avesso a institucionalizar o
Sarau da Cooperifa. Teme que o projeto fuja do essencial, que “é cooperar
um com o outro”.
Quando precisa apresentar o que você faz com a literatura na periferia, o que você diz? O que é a Cooperifa?
Bom, estou falando da periferia de São Paulo, extremo sul, onde não tem
biblioteca, cinema, teatro ou museu. O único espaço público que o Estado deu
foi o bar (risos). O Sarau da Cooperifa transformou o bar em centro cultural.
Há dez anos a gente ouve e fala poesia na comunidade para uma média de 300
pessoas, todas as quartas-feiras. Era um lugar onde as pessoas tinham que
mentir, dizer que não moravam lá para poder arrumar emprego. A literatura
elevou a autoestima da comunidade. E isso não foi nenhuma ONG, não foi o
Estado, não foi nenhum tipo de governo, não foi nenhum tipo de político que
fez. Foi um movimento que surgiu do povo.
O Sarau acontece no final da ladeira de Piraporinha, no Bar do Zé. As pessoas vão chegando de todos os lugares, de todas as cores, de todas as dores.
A professora Lu atende todos, recebe o nome de quem vai falar. Às 21 horas
começa o Sarau e a gente chama os poetas. Há noites com 30, 40, já tivemos
noites com 60 poetas. Temos um acordo com a comunidade: começamos às
21 horas e precisamos terminar às 23 horas. Tentamos evitar textos longos,
porque queremos associar a literatura a uma coisa bacana e não a uma coisa
enfadonha, chata. A pessoa já traz isso consigo, de que literatura é uma arte
3
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estranha, é uma arte elitizada. A gente faz com alegria, com entusiasmo, para
que a pessoa seja pega mesmo pela literatura. E aí são textos curtos, de, no
máximo, duas páginas.

periferia. Conseguimos chegar na literatura por meio da palavra falada, da
oralidade. A comunidade faz a gentileza de ouvir e o poeta faz a gentileza de
falar. Assim, as pessoas pegam no livro e ele não mais queima em suas mãos.
Primeiro tivemos que quebrar esse preconceito que o livro tem com o leitor
e que o leitor tem com o livro. Aproximamos os dois, leitor e livro, usando a
palavra, para que ele pudesse ouvir aquilo que está escrito e se adaptar.

E o que acontece quando o sarau termina?
Aí já viu, não é? Cerveja e torresminho do Zé Batidão (risos).
Isso é quase tão importante quanto o evento. Se institucionaliza o
evento, o ambiente fica asséptico, perde-se muito.
O bar para mim é meio que um reduto. A gente fica lá filosofando as agruras do
mundo e, no outro dia, volta de novo para falar do mesmo problema. Na Cooperifa, a gente está “refundando” a amizade, que é outra coisa que anda esquecida.
Quando você vai a um restaurante é cada turma em uma mesa, mas lá as pessoas
ficam todas juntas mesmo. Quando acaba, começam as ideias, as pessoas querem conversar, querem saber o que está acontecendo com as outras. Quem gosta
de cinema, fala de cinema, quem gosta de poesia, fala de poesia, depois mistura
tudo. A Cooperifa está “refundando” essa troca de ideias. Funciona como um movimento, virou um movimento dos “sem-palco”. As pessoas curtem ir lá porque há
novidade no teatro, no Cinema na Laje, um novo livro para ser lançado.
O que é o Cinema na Laje?
A Cooperifa é um movimento cultural que, entre outras ações, como o sarau,
faz o Cinema na Laje, às segundas-feiras. É quando a gente usa a laje do bar do
Zé Batidão para exibir documentários e filmes que estão fora do circuito, para
que a comunidade tenha outro olhar sobre o cinema. A gente não reproduz filmes de Hollywood. Passamos os filmes da garotada da quebrada, alguns documentários em que as pessoas possam se reconhecer. E é um dia muito bacana
também, porque é louco você conhecer pessoas com cinquenta e poucos anos
que nunca tinham ido ao cinema. Se eu fosse do governo teria vergonha disso.
As pessoas ficam maravilhadas de ver uma tela, mesmo que seja menor do que
a do cinema. Uma coisa meio Cinema Paradiso mesmo. As pessoas saem de lá
falando: “Puxa vida! Eu nunca tinha ido ao cinema, cara!”. E aí vale a existência,
vale o trabalho. Quando uma pessoa fica feliz, a gente percebe que é por isso
que estamos lá, é por isso que estamos fazendo aquilo.
O escritor Rodrigo Garcia Lopes tem um verso que diz: “Será a poesia a
arte da escuta?”. Como é o seu trabalho de formação do público?
A literatura é um dos códigos da arte mais difíceis para nós que somos da
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Quando começaram os saraus, os textos lidos eram de outras pessoas
ou eram os próprios autores que iam lá?
Começou como uma reunião de amigos. Enquanto a gente bebia, alguém
falava uma poesia. Era a Quinta Maldita. Percebemos que era um barato legal. Fazíamos poesia e não tínhamos para quem vender os livros, para quem
falar. Eu, que nasci ali, até 1988 não sabia nem o que era lançamento de livro.
No meu primeiro livro, teve frango frito e salada de maionese, só para você
ter uma ideia de como era a literatura da periferia dos anos 70 e 80. Quando
o Sarau começou, eram autorias próprias, porque eram poetas que queriam
mostrar o seu trabalho. As pessoas queriam desabafar, falar o que sentiam,
então passaram a tirar o poema da gaveta. Melhoraram o poema e o poema
melhorou a pessoa. Mas, no princípio, os temas eram sobre a exclusão social,
o racismo, o preconceito, contra tudo o que afeta o povo da periferia.
Como o crescimento do Sarau da Cooperifa alterou os textos e os temas?
A grande riqueza do Sarau da Cooperifa é a diversidade. Há poetas que recitam cordéis, poemas de amor, poemas falando sobre galáxias, como há também os poetas engajados, panfletários. Percebemos o crescimento de vários
autores da comunidade. Apesar de que a Cooperifa não produz novos escritores, ela faz novos leitores. Acidentalmente, surgem novos poetas de grosso
calibre por lá.
E as publicações, os zines e a circulação da produção poética de vocês?
Uma das coisas mais bacanas que a gente fez ao longo desses dez anos foi
nunca ter se preocupado em criar novos escritores, novos poetas. A gente tinha a ideia de criar novos leitores mesmo, fazer a rapaziada ler, se interessar pela leitura. É lógico que todo mundo que treina quer jogar, não é? Não
teve jeito. A demanda veio. Fizemos uma antologia chamada Rastilho de pólvora, com 52 autores da comunidade. Depois começamos a arrumar parceiros
para fazer os livros daqueles que já produziam mais. Já publicamos mais de
20 livros. O mais louco é que, para muita gente, o primeiro livro que leu foi o
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que escreveu. É com esse tipo de magia que a gente trabalha. Fazer essas coisas sem procurar novos Jorge Amado, Paulo Coelho ou Jack Kerouac. A nossa
ideia é trabalhar a literatura. E já era.

pessoas amigas. E têm os blogs: o meu, o do outro sarau e por aí vai. O que
acontece na Cooperifa na quarta é mencionado em todos os blogs relacionados. Atingimos nosso público. A ideia não é quanto mais, melhor. Todos
são bem-vindos, mas é feito para aquilo ali, para a gente ficar ali trocando
ideia. Não temos o objetivo de dominar o mundo. É um bagulho por amor à
quebrada. Não é nem raiva ao centro. É que a gente ama aquele lugar. Em vez
de mudar dali, a gente resolveu melhorar. Antigamente, a gente se mudava da
periferia, agora a gente quer mudar a periferia. Não é um protesto nem nada.
Tem muita raiva, porque a raiva é fundamental, mas é um bagulho feito de
amor. É difícil explicar, nem eu sei.

Existem textos que viraram grandes sucessos?
Há poetas no Sarau da Cooperifa que vendem 120 livros quando fazem seus
lançamentos. É pouco, mas se você imagina uma pessoa da comunidade trabalhando com livros é um sucesso. Hoje, por conta do Sarau da Cooperifa,
existem mais de 60 saraus acontecendo em São Paulo. Há um roteiro, todo um
circuito a seguir: segunda-feira tem o Sarau do Binho, que é no Campo Limpo;
na terça-feira, tem o Sarau do Serginho, no Jardim São Luiz; na quarta-feira, o
Sarau da Cooperifa; na quinta, o Sarau da Vila Fundão, no Capão Redondo; na
sexta, o Panelafro; e no sábado o Sarau Círculo Palmarinos, o Sarau da Brasa,
e também o Sarau da Ademar. Entre tantos outros que acontecem.
Cooperifa vem de cooperativa, do sentido de cooperar com o outro,
certo? Não é uma associação formal. Como vocês sustentam isso?
É cooperar um com o outro mesmo. Mas não se sustenta, mano (risos). Não
temos parceiros fixos. Só temos parceiros em eventos pontuais. Por exemplo,
fazemos a Chuva de Livros, em agosto, que é quando a gente distribui livros
para a comunidade. São 500 livros, romances. A gente vai às editoras, pede e
distribui para os convidados. Temos o Poesia no Ar, que é em abril, quando a
gente solta as bexigas com as poesias, que é uma das coisas mais bonitas da
história de São Paulo. Foi uma ideia maluca que tive em uma insônia. Quando
o Sarau da Cooperifa termina, todas as poesias lidas e as poesias da comunidade são soltas em bexigas para que outras pessoas possam receber um pedaço do sarau. Esse ano foram 500 pessoas, 500 bexigas. Todo mundo vai para a
rua, cada um escreve uma mensagem e às 11 horas da noite em ponto solta.
E têm respostas das pessoas que acham os balões?
Têm, cara. A gente manda o endereço, e-mail, tudo. Tem muita resposta.
O meio eletrônico, nessa história, funciona como divulgação da Cooperifa?
A tecnologia ajudou muito, porque continuamos no mesmo lugar, mas viajamos para outros com ela. Você não precisa da Folha de S.Paulo, do Estado de
S.Paulo, da Veja ou da Rede Globo para divulgar o seu sarau. Ótimo se aparecer,
mas não dependemos disso, pois criamos uma rede. A mala direta do Cooperifa tem mais de 10 mil nomes. São pessoas que passam por lá, jornalistas,
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O pessoal do hip hop frequenta o Sarau?
Lógico. A gente tem uma puta sintonia com a rapaziada do rap. Porque eu
acho que nós, da periferia, da favela, devemos muito ao hip hop. Essa música é
de grande importância, assim como a tropicália foi muito importante, a bossa
nova, o cinema novo, a Primavera de Praga, a Revolução dos Cravos. Nós estamos vivendo tudo isso junto agora. E essa rapaziada é a que a gente vê todo
dia também. É como ir ao Leblon e encontrar artista de novela. Na periferia, a
gente encontra a rapaziada que batalha por ela. É um relacionamento muito
bom, nossa literatura é revigorada pelo rap. A molecada lê o que a gente escreve. Quando comecei, eu escrevia um tipo de literatura social. Era descaradamente panfletário. Só que eu era exótico, porque ninguém queria mais isso.
Quando a ditadura acabou, todo mundo queria ir para a “bozolândia”. Quer
dizer, a miséria continuou, a fome continuou, os pretos continuaram sofrendo
racismo, mas todo mundo foi pular o carnaval. Como o Chico Buarque falou:
“Tô me guardando para quando o carnaval chegar” [música Quando o Carnaval
Chegar, 1972]. O carnaval chegou, só que apenas para alguns. E, logo em seguida, vieram os Racionais MC’s falando: “Não confio na polícia, raça do caralho”
[música O Homem na Estrada, 1993]. Porra, a gente não podia nem ouvir uma
sirene que corria. Então pensamos: “Mano, é por aí que a gente vai”.
Como é a procura de autores de outros cantos do Brasil pela Cooperifa?
Quem gosta um pouco de literatura e possui um olhar mais amplo, sem um
olhar exótico, chega a São Paulo e quer conhecer. Eu também ia querer conhecer um lugar onde 300 pessoas ficam em silêncio para ouvir e falar poesia.
Por lá já passaram poetas e escritores consagrados como Chacal, Marcelino
Freire, Xico Sá, Ademir Assunção, entre tantos outros. Acho legal essa circulação, curto essa troca. As pessoas dizem que existe uma divisão e a gente
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acaba aceitando. Mas eu gosto de desmistificar isso. Cooperifa é tipo a nossa
Casablanca, falta só o Humphrey Bogart. Acho que é um lugar que ninguém
pode ser preso, é uma embaixada. Às vezes, vão uns caras lá que querem mudar o bagulho. Outro dia foi uma jornalista, ela se emocionou, aí me chamou
e falou: “Vou ajudar você a melhorar isso aqui”. Aí eu falei: “Você quer ajudar?
Então não vem mais!”.

Você é mais poeta ou mais produtor cultural?
É uma mistura. Tem hora que essa militância poética e periférica engole
minha poesia. Às vezes, fico chateado porque o cara compra o meu livro porque eu sou ativista e não lê. É como se fosse um suvenir. Dificilmente encontro
alguém que fale do meu trabalho como poeta. É mais a molecada das oficinas
que faço na Febem e nas escolas. Mas não tem como manter o sarau em pé
sem um mínimo de organização. Tem que trabalhar. Há dias com um puta frio
e com a presença de 300 pessoas. São 300 cabeças, é energia, 60 caras querendo falar. Aí vem o cara de fora, o político que quer falar, você precisa dizer que
ali não é lugar, ele precisa falar no parlamento. Tudo isso. Tem o poeta que
mora não sei onde e quer falar mais cedo porque tem que ir embora. Ele só
quer falar, não quer ouvir. Preciso explicar que aquilo é uma cooperação, um
coopera com o outro, se ele não ouvir o cara de lá, não interessa. A Cooperifa
assumiu uma postura meio intratável. As pessoas não gostam muito da gente.
É quente mesmo, somos meio inóspitos. A gente ri muito que é para poder
comprar fiado, mas na hora do vamos ver, a gente fica meio intratável. Não recebemos nada de ninguém também. Tem muita gente que recebe apoio, mas
quando a gente põe Cooperifa, nego corre.

E a questão do patrocínio?
A gente não curte. Quer dizer, não é que a gente não goste, é que eu, por
exemplo, estou à frente e sou um cara contraditório e bruto, entende? Tenho
medo de virar um leão de zoológico, aquele cara que tem hora para comer,
hora para jantar e, quando alguém cutuca, faz um barulho que é para a criançada se divertir. Quero ser o leão da selva, cara, aquele que vai à caça todo dia.
O conforto é muito perigoso. Gosto de acordar e não saber se vou almoçar. E a
gente trabalha nessa perspectiva, o que dá uma independência também. Tem
o lado bom: a gente pode falar mal de quem quiser. A Cooperifa não é minha,
não é de ninguém, é da comunidade. A impressão que eu tenho é que se virar
um Ponto de Cultura – o que eu não sou contra – vai precisar do gerente, do
subgerente, do diretor comercial em um bagulho que é livre. Não sei, tenho
medo disso. Eu também gosto de coisas boas, mas tenho medo dessa coisa
de conforto, de segurança, de ficar preguiçoso. Tenho tendência à preguiça,
então tenho medo.
Mas você se sente uma liderança da periferia?
Não gosto desse rótulo, parece coisa de abnegado, não é? É lógico que sou
porta-voz desse negócio que ajudei a criar, não posso negar, também não vou
pagar de falsa humildade. Mas não curto esse negócio de: “Agora que eu cheguei à Meca, vou falar com Maomé”. E, às vezes, os caras chegam lá com projetos na mão. Eu não quero que ninguém me siga, eu não sei para onde eu vou,
você entendeu? Às vezes, o cara chega com livros, querendo editar, aí você
tem que explicar para o cara que o negócio é quarta-feira das nove às onze,
que cada um fala o que quer, depois cada um vai embora para a sua casa e
pensa o que quer também, vota em quem quiser, acredita no que quiser. Não
existe um padrão de pensamento. O grande barato da Cooperifa é esse, o cara
se liberta sozinho. Tem lá o evangélico, o cara que é do candomblé, tem católico, tem ateu, tem de tudo. Aí tem o cara que gosta de João Antônio, de Drummond, o que está lendo Alice Ruiz ou Patativa do Assaré. É essa diversidade.
Enfim, acho que é isso aí, cada um tem que cuidar da sua vida, sabe?
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Sobre a formação de leitores, você procura por outros autores?
Há descobertas?
A gente montou uma biblioteca dentro do bar. É difícil um cara pegar um
livro, começar a ler e não curtir. Só o Estado mesmo que é idiota para acreditar
que o jovem não gosta de ler. Faço trabalho na Febem e agora tem sarau acontecendo lá. Mas quando eu cheguei, ninguém gostava de poesia. As pessoas
gostam de ler, sim, é que às vezes o cara recebe Nietzsche como primeiro livro.
Se o cara chega e me pergunta o que ler, eu falo: “Ah, lê o que você quiser. O que
você gosta?”. E o cara diz: “Ah, eu leio Paulo Coelho, mas o cara falou que não
é bom”. E respondo: “Pô, ele falou que não é bom, mas leia, é uma literatura
simples”. As pessoas intelectualizam muito. Me parece que algumas pessoas
veem o povo como algo abstrato, que não existe. São pessoas, caramba!
Nos anos 90, o secretário do Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Ottaviano de Fiore, foi bastante criticado porque comprou Paulo
Coelho para as bibliotecas. E ele falou: “Pô, mas eu aprendi a ler com
Sherlock Holmes. É a mesma coisa”.
É como Agatha Christie. Fica essa coisa da alta literatura, não é? Como se
existisse uma primeira divisão. Então, que divisão que eu estou? Não estou em
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nenhuma! A alta literatura é para quem está no alto escalão da academia, da
informação. Se você pegar uma pessoa que nunca leu e der Desonra, do Coetzee, o que ele vai fazer? Na escola, cresci lendo Érico Veríssimo, Olhai os lírios do
campo. Quem é que gosta de ler aquilo com 15 anos, cara? Olha, na verdade, eu
queria ser jogador de futebol, como todo garoto de periferia. E ainda quero, porque sonho é sonho. Sempre fui um garoto muito triste, meus pais se separaram
muito cedo, em uma época em que ninguém se separava. Demorei para gostar
de viver. Achava muito enfadonho viver, não conseguia. Legal é que eu só fui
perceber que sofria hoje. Na época eu não sabia, porque criança até tirava uma
“chinfra”. E a literatura entrou na minha vida como se fosse para me resgatar
disso. Mudou totalmente meu modo de ver, meu modo de pensar.

Mas não é importante uma reação do público?
Sim, mas a proposta não é não gostar. É que é solidário, o cara acha legal
o vizinho dele fazer poesia, sabe? Não queremos criar uma concorrência.
Às vezes, o cara leva a família dele, que dá um apoio e ele já se entusiasma
mais. É esse barato que a gente queria, que a gente gosta, não a concorrência. Pô, o cara falar em público é foda. O cara escrever um texto já é foda.
Falar é mais ainda. E não tem palco. Ali é olho no olho, então pode assustar. E aquilo não é feito para assustar.

O que você lia?
Comecei a ler os livros dos meus pais. Isso é muito interessante, meu pai
era um leitor contumaz. Era uma família muito simples, mas não faltavam
livros. Lembro que o primeiro livro que tentei ler foi Eram os deuses astronautas?, do Erich von Däniken. Meu pai era rosacruz, gostava de misticismo. Eu
tentei, mas não entendi porra nenhuma. Depois li Gabriel García Márquez,
Cem anos de solidão, e já comecei a me interessar pela história. Meu pai teve
a sensibilidade de comprar Aladim, Branca de Neve, A ilha perdida. Fui pegando
gosto mesmo. Comecei a gostar de música, curtia os bailes black, conhecia
música brasileira. Conheci o Chico Buarque, Gonzaguinha, Taiguara. Pensei
que era isso que queria fazer. Li um texto do Ferreira Gullar que era assim:
“E só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas
que não têm voz”. Isso mudou minha vida, me acordou. Comecei a ler Pablo
Neruda e Ferreira Gullar. Por um tempo, li os beats, cheguei a ler Baudelaire,
mas não curti. Ouvia falar de Rimbaud e quis ler. E foi assim, fui curtindo literatura. Sempre gostei dos autores latinos, porque tenho essa coisa do trágico,
da emoção. Gosto dessa coisa superlativa.
Já teve vaia no Cooperifa?
Não, pior que não. No começo, a gente ficava preocupado, porque às vezes
um aplaudia mais o outro. Uma vez um senhor falou para mim que era a primeira vez que ele tinha sido aplaudido na vida. É foda, cara! Isso é do caralho!
Mas a gente se recusa a exercitar a vaidade. Se bater palma para um, tem que
bater para todo mundo, para não criar rivalidade. Porque não nos interessa,
não é academia, a gente não ganha prêmio no final. É para comungar a palavra, comungar a amizade com respeito.
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Mas nunca houve um discurso que fosse discordante?
A gente cortou o discurso. Porque às vezes o cara ficava 15 minutos falando
para ler um texto de dois minutos. E aí só ele falava. Então a gente cortou. O
cara vem, fala a poesia, entra outro e tudo certo.
E se o cara não quiser sair? Isso já deve ter acontecido várias vezes.
Sai, na moral. Uma vez uma menina começou a ler um livro, aí começaram
a interromper e ela falou que não tinha terminado. Aí falaram: “Ah, terminou,
sim, terminou, sim”. Quer dizer, a pessoa que vai a primeira vez não sente o
clima, então é assim. Porque há pessoas deselegantes em todo lugar. A deselegância é democrática. O cara chega em um lugar e não percebe que é assim,
que todo mundo tem que falar e ser ouvido. E, às vezes, tem o cara também
que vem, fala, e vai embora. Aí você busca o cara e fala: “Espera aí, bicho! Não
estamos aqui presentes para a sua vaidade. Você tem que ouvir os outros também, mano”. E na próxima quarta-feira ele é o último. Lá dentro, por exemplo,
é silêncio. Se o cara fala, a gente chama atenção. Tem que respeitar. É só na
quarta-feira por duas horas.
E as pessoas lá dentro? Como é o ambiente, a construção do ambiente? Tem uma série de regras silenciosas, de jeitos de fazer, de modos
de fazer, que transformam o Sarau em uma experiência única. A construção desse ambiente foi coletiva?
Nasci ali e aquele bar era do meu pai. Passei 12 anos ali. Sempre fui um
cara popular, sempre fui um cara de respeito. É diferente também você fazer
uma coisa onde a comunidade o respeita, a rapaziada o respeita. Nunca tive
problema. Quer dizer, no começo teve um problema, porque havia um estranhamento daquilo. Lembro até uma vez que o cara quebrou o copo, mandou
eu calar a boca e tal. Sabe aquelas ideias? Mas é um ambiente extremamente
amistoso, que foi construído também. Não tem briga, não tem discussão. É
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da hora. A gente precisa aprender um monte de coisa, a gente acha que sabe
tudo, não ouve ninguém, não vê nada. Está tudo pronto na televisão, está
tudo pronto. A gente precisa parar para ouvir o outro, olhar o outro, tocar o
outro, abraçar, trocar uma ideia.

mais ainda. Porque o cara aprende a escrever o mecanismo, mas nunca
mexeu com cultura. Às vezes, é um advogado que tem a facilidade ou um
político que é amigo de não sei quem. É engraçado encontrar alguém que
não goste de fazer aquilo que faz.

E por que quarta-feira?
Porque quarta-feira é o dia que a gente acha que o prego não sai de casa.
Não colocamos nem sexta, nem sábado porque é o dia da balada. Caboclo
sai mesmo para cantar Martinho da Vila, cantar sertanejo. A gente nunca ia
concorrer com isso. E é o dia do violão, ninguém pode concorrer com a música, que a música é soberana. A quarta-feira é o dia mesmo só para nós, os
loucos.

Como é ser um produtor cultural?
Não sei, cara. Produtor cultural fica muito chique para mim, eu faço menos
que isso. Porque, por exemplo, eu nunca escrevi projeto para um edital. Eu sou
um maluco mesmo, um sonhador. Eu curto “produtor cultural”, mas acho que
sou indigno. Ser produtor é muito maior do que o que eu faço. Parece alguém
especialista em alguma coisa e eu não sou. Sou meio Zé Mané assim, faço dando cabeçada para tudo quanto é lado.

Mas é dia de futebol?
Na época, há 10 anos, não era tanto, não tinha essa coisa de televisão assim.
Mas a gente venceu isso também. Quem gosta da poesia, vai no dia. Lógico
que você sempre perde um aqui, outro ali. Eu também gosto de futebol, sou
louco, mas tem que praticar o que a gente fala. É isso.
Como realizar sem dinheiro? O sentimento está antes da viabilização?
É muito sentimento mesmo, é uma coisa meio quixotesca. Lógico que eu
acredito na grana, mas é difícil pensar que vou buscar o recurso e depois vou
ver o que fazer. Eu sou um cara emocional, não tenho razão. Às vezes, não
acho bonito ser eu, pensar assim. Mas primeiro eu quero fazer as coisas. Não
adianta ficar pensando que não tenho dinheiro. O cara não escreve o livro
porque não tem dinheiro, não faz música porque não tem dinheiro. Quer dizer que sem dinheiro não existe arte? E outra coisa também, é muito difícil
esse negócio de verba, de financiamento, são sempre os mesmos caras, sabe?
Quando vai nascer o Cooperifa Futebol Clube?
Vamos fazer. Estamos alugando uma quadra. Gosto do futebol, acho louco a
bola vir, o cara matar no peito, olhar para um lado, jogar para o outro. Sou fascinado por essa magia, para mim é poesia pura. Quando você vê o Zico meter aquela
bola de falta, o Sócrates desengonçado (risos). Só não gosto do Dunga. Por amar
futebol, não gosto do Dunga. Ele não estaria na minha seleção, ele é um burocrata.
Há muitos Dungas na área da cultura?
Muitos mesmo! Depois que surgiram esses editais, estão aparecendo
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Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/17/sergio-vaz/
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“O principal avanço do
Circuito Fora do Eixo é
ter conseguido deixar a
perspectiva de coletivos
de música para se
assumir como coletivos
de tecnologia social.”

Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 28 de maio de
2010, em São Paulo.

Pablo Capilé é produtor cultural, idealizador e co-fundador do Espaço Cubo,
em Cuiabá, um dos coletivos que formaram o Circuito Fora do Eixo, em 2005.
Concebeu tecnologias de gestão sócio-cultural, como o cubo card (moeda complementar que se pauta em princípios da economia solidária). Passou a militar
nacionalmente para articular coletivos que pudessem gerar um circuito independente de bandas e grupos artísticos.
Produziu diversos festivais independentes de rock em Cuiabá e passou a agir
politicamente com o Cubo por meio dos conselhos municipais, fóruns de cultura e secretarias. Começava então a ganhar corpo um movimento coletivo. “Em
2005, esses sistemas começam a se organizar e o Brasil inteiro começa a perceber que talvez, até para ser egoísta, era preciso trabalhar coletivamente, não
dava mais para estar fora daquela história.” Nasce assim o Circuito Fora do Eixo
e a Associação Brasileira dos Festivais Independentes (Abrafin).
Capilé também é produtor da banda Macaco Bong, que teve o CD eleito como
o melhor de 2008 pela revista Rolling Stone. Para ele, o próprio conceito de sucesso na música está sendo reformulado. “O Macaco Bong não vai vender milhões,
vai vender 5 mil cópias – o que, para ele, é sucesso.” O cenário da música mudou.
Capilé duvida que haverá espaço novamente para sucessos únicos como Roberto
Carlos. “Existem nichos e cada um já possui as suas expectativas.”
Vocês criaram uma moeda própria para gerar uma nova circulação de
cultura. Ela se chamou cubo. Por quê?
Em 2001 e 2002, em Cuiabá, a gente começou dentro da universidade, na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com um evento chamado Encontro de
Comunicação Social (Ecos). A gente linkou os centros acadêmicos das universidades de comunicação. O Ecos foi um sucesso, mas os alunos ainda estavam muito
viciados naquele modelo de movimento estudantil dos anos 80. Organizamos, então, um festival chamado Calango. No Calango, na época, a gente até levou ingenuamente o Tadeu Valério, executivo da Paradox Music, porque a gente achava que
os rumos da música do país passavam pelas grandes gravadoras. A única coisa que
absorvemos do que ele falou foi que não adiantava nada ter um festival se a gente
não organizasse ações periódicas e permanentes ao longo do ano. O movimento
cultural local ia continuar cover ou muito ruim; só ia produzir alguma coisa autoral
na época do festival, sem outros ambientes para dar suporte no restante do ano. E a
gente resolve montar um coletivo em 2002. A gente queria um nome composto, que
pudesse não ser um nome tradicional, e veio a ideia do Cubo Mágico. Dali, outras
coisas foram derivadas: Cubo Estúdio de Ensaio, Cubo Comunicação, Cubo Estúdio
de Gravação. Quando criamos a nossa moeda, o nome foi cubo card.
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Qual foi a necessidade que levou à criação do cubo card?
Nem tínhamos muito envolvimento com o movimento estudantil, nosso envolvimento maior era com música e com audiovisual. Mas víamos a universidade como uma plataforma de difusão. Depois de sair do movimento estudantil,
percebemos a música como o segmento que podia ecoar mais as propostas que
queríamos para uma cidade como Cuiabá. São 500 mil habitantes e é a única
cidade do Centro-Oeste que tem 300 anos. Entramos na música com dois objetivos principais: construir um mercado e debater a política pública com as pessoas desse mercado. No primeiro ano, a gente tinha o Estúdio Cubo de Ensaio.
Foi quando as bandas quiseram começar a tocar e a gravar. Em cima de dificuldades, começamos a criar oportunidades. Depois, as bandas começaram a tocar na Cubo Eventos. Começou a aumentar o número de bandas, porque aquele
público que ia assistir às bandas também queria montar bandas. Para divulgar
melhor essas bandas, a gente montou a Cubo Comunicação para se relacionar
com os parceiros locais – jornal, TV e rádio – e, segundo, para criar as nossas
próprias interfaces. No final de 2003, a galera não estava muito disposta a discutir política pública porque, como a maioria não era remunerada, não conseguia
enxergar que aquilo era um mercado. Começou um boato na cidade de que o
Cubo Mágico estava crescendo e explorando os artistas que se apresentavam,
porque a gente já tinha um estúdio de ensaio, de gravação, e os artistas não estavam recebendo pelos shows. Mas a gente ainda estava trabalhando com a troca
solidária, com o que virou depois a Central Única das Favelas, estávamos com o
movimento hip-hop. Na época, a galera tinha feito até gato de luz e de água para
a gente conseguir pagar as contas. Era muito difícil viabilizar as coisas. As bandas começaram a falar que a gente não estava pagando e não queriam ir mais
para fórum de cultura, não queriam discutir mais política pública nem participar das oficinas, das palestras. A gente precisava criar uma alternativa que
estabelecesse um equilíbrio. Em espécie, a gente não ia conseguir pagar, mas
poderia estabelecer uma troca solidária. A banda começou a receber o card em
troca dos shows que fazia. Ela recebia 300 cards e podia ter um estúdio de ensaio, um estúdio de gravação, uma assessoria de imprensa. Com isso, as bandas
começaram a perceber que não estavam mais gastando dinheiro com determinadas coisas, porque poderiam usar o card. Começaram a entender mais a
lógica do que a gente estava fazendo e voltaram a militar no debate de política
pública. A partir daí, foi um processo de consolidação.

ser distribuído dentro dessas plataformas. Em 2004, a gente quebra e começa a
buscar outros parceiros para o sistema de crédito, começam a entrar mais pessoas dentro dessa lógica. Foi o nosso subprime: a gente tinha 150 mil cards na rua,
sem condição de pagar esses cards. Tivemos que trazer a iniciativa privada para
perto e aumentar o número de pessoas. Em 2005, a gente se estabilizou. Com
o Festival Calango e com essa estabilização, percebemos que tínhamos criado
em Cuiabá um ambiente favorável para dialogar com outros movimentos do
país. Convidamos produtores do Brasil inteiro e apresentamos o case do Cubo
Mágico. Vários deles se interessaram e surgiram ali dois movimentos fortes: a
Associação Brasileira dos Festivais Independentes (Abrafin) e o Circuito Fora
do Eixo. Este último era movimento social, sem natureza jurídica clara, mas que
já estava muito mais disposto a debater comportamento do que propriamente
a cadeia produtiva da música. Era uma forma de a gente tentar visualizar como
aquela moeda complementar poderia interferir no comportamento do agente
produtivo. Buscamos, em vez de produtoras, coletivos que quisessem debater
com esse movimento social. O Circuito Fora do Eixo trabalhava para organizar
o terceiro setor, já entendendo que, a partir do movimento ligado à musica, a
gente poderia entender melhor o sentido antropológico de cultura, que não fosse só mercado, mas que fosse comportamental. O circuito surge no meio disso.
Já tinham várias iniciativas acontecendo pelo Brasil. Na gênese disso, em meados dos anos 90, você tem dois movimentos na música brasileira: o primeiro
de alguns agentes que já estavam atuando e que começam a pensar que aquele
modelo industrial ia cair. Ao mesmo tempo, pequenos produtores começam a
perceber mais rápido o que está acontecendo em outros lugares. Até ali, o cara
de Goiânia não sabia o que acontecia no Acre; a passagem era cara, o interurbano era caro, a carta demorava. O que se tornou indie era antes a cena pop. A
partir do momento que vem a internet, esses produtores começam a dialogar e
o movimento adquire maturidade. No começo dos anos 90, por exemplo, o Abril
Pro Rock, trouxe o mangue beat junto. O mangue beat potencializa o Abril, e
o Abril potencializa o mangue beat. O gênero mostra um panorama em que é
possível surgir coisas fora do eixo Rio-São Paulo. De 1994 até 2005, essa história
toda foi se fortalecendo. Os festivais trocavam no varejo, os pequenos empreendedores trocavam no varejo e, em 2005, veio uma consciência da necessidade de
começar a se organizar coletivamente. A partir dali, a música aperta a tecla “F5”
e retoma um debate político, que não era mais aquele engajamento, de certa
forma até panfletário. Era como mudar o foco do que é arte engajada, de deixar
de ser “caminhando, cantando e seguindo a canção” para ser “caminhando, cantando e carregando caixa”. Em 2005, esses sistemas começam a se organizar, e

Como esse processo evoluiu para a criação do Circuito Fora do Eixo?
Em 2002, construímos essas plataformas. Em 2003, surgiu o card, que passa a
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o Brasil inteiro começa a perceber que talvez, até para ser egoísta, tinha-se que
trabalhar coletivamente, não dava mais para estar fora daquela história. É no
fim de 2005 que, numa mesma reunião, surgem a Associação Brasileira dos Festivais Independentes e o Circuito Fora do Eixo – um complementar ao outro.

Fale um pouco das questões de vocês, da chegada a São Paulo, o encontro Fora do Eixo em Buenos Aires...
Em um primeiro momento, a gente entendia que o conceito “fora do eixo”
era geográfico. Depois, que era “fora do eixo” tradicional de produção. Isso
porque, muitas vezes, aqui no eixo Rio-São Paulo, havia mais gente excluída
do que a própria galera daquele “fora do eixo” geográfico. O diálogo com o
poder público é muito mais difícil no Rio e em São Paulo, é menos intenso do
que em outras cidades. Isso acaba formando estruturas interessantes. O distanciamento histórico do eixo de debate ou do eixo econômico fez com que
a região Norte, por exemplo, seja muito politizada. A galera do Centro-Oeste
também se preparou bastante. A gente percebia que não adiantava trabalhar
com um ponto só. Teria que tentar estruturar um ponto que conseguisse articular outros pontos ali dentro. Não adianta nada a gente ter um ponto aqui,
se não tiver um diálogo com a Casa da Cultura Digital, com o Auditório do
Ibirapuera, com a Eletrocooperativa, com uma série de outras iniciativas. Porque cada bairro paulistano é do tamanho de uma cidade como Cuiabá. Não
podemos utilizar as mesmas estratégias. A mesma coisa vale para o Rio de Janeiro ou para Buenos Aires. Buenos Aires é um país, praticamente. Queremos
fortalecer nosso escritório em São Paulo. A mesma coisa para Belo Horizonte,
Recife, Belém, Curitiba, Porto Alegre. O nosso empreendimento são as cidades
de 500 mil a 700 mil habitantes, em que você consegue ter um foco de trabalho
do Circuito Fora do Eixo para atingir boa parte dos habitantes.

Nesses cinco anos do Fora do Eixo, qual o balanço do trabalho, do crescimento e da consolidação?
O principal ponto de avanço é a gente ter conseguido definitivamente sair
da perspectiva de ser coletivos de música para a perspectiva de coletivos
de tecnologia social. A galera conseguiu deixar de entender cultura como
única e exclusivamente linguagem artística. O que a gente tenta estabelecer
é uma transformação comportamental, em que cada um dos agentes desses
coletivos pode ser construtor de um alicerce para uma série de linguagens,
mas não necessariamente dentro da arte. Ele pode estar em um coletivo em
Itaberito (MG), construindo uma liga de futebol amador, conectando música às escolas, pensando saúde pública em outra perspectiva. Se a princípio a
gente era uma gurizada de 17 a 20 anos querendo trabalhar exclusivamente
com música, em cinco anos a gente criou um lastro suficiente de conteúdo
que permitiu entender que aquilo era muito maior do que música ou de que
determinadas linguagens artísticas. Em 2006, a gente colocou 200 bandas
para circular. Em 2009, 2,5 mil. Começamos com cinco coletivos em 2006,
contra 50 em 2009. Foram 13 festivais em 2006, e 83 em 2009. O Grito Rock
era um festival que, até 2006, acontecia só em Cuiabá e em 2009 passou a
ser organizado em 85 cidades. A gente tinha três web rádios e três webTVs
em 2006, hoje são 74 web rádios, 112 web TVs, 95 blogs, 46 zines. A gente
conseguiu criar uma estrutura de comunicação para dar suporte a essa história toda. A gente trabalhava única e exclusivamente com música. Hoje, a
gente já consegue ter, nos mesmos coletivos, audiovisual, literatura, teatro
– festivais de cada uma dessas plataformas. A gente começou com um embrião, a moeda complementar, em Cuiabá e hoje a gente já tem sete moedas
complementares. O Fora do Eixo Card faz com que cada um dos agentes,
integrados ao sistema de crédito possa utilizar do seu crédito em qualquer
um dos lugares do Brasil. Estamos ainda no processo de construção.
Onde vocês pretendem chegar? Na política formal?
A gente pretende criar um ambiente favorável para daqui 30 anos. Podemos
tentar criar uma plataforma em que a cultura consiga ganhar espaço prioritário na agenda dos debates municipais, estaduais e federal.

Há um temor em relação a uma centralização dessa rede? O crescimento traz uma tensão também por gerar muitas críticas. Como
vocês lidam com isso?
A gente entende que a experiência local dessas tensões nos deixou calejados para esse enfrentamento nacional que tem acontecido. O ciclo de tensão
é muito parecido com o que acontece na sua cidade, quando você está começando. Quando você vem com algo novo, ele gera um tipo de reação. Essa
reação é respondida por esse novo, que está muito disposto a respondê-la, e
até se move em torno disso. É nosso banco de estímulos. Muitas vezes, quando você não tem dinheiro, há algumas coisas que te movem. Esse processo
de fiscalização por parte dos que estão de fora move muito esse banco de estímulos. É muito mais falta de entendimento do que propriamente vontade
de ir para um campo de tensão. A reação do coletivo é muito bacana, porque
começa a se ver coletivamente, precisa defender a história. No segundo momento, ele se estabiliza. O setor cultural brasileiro ainda é muito desorgani-
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zado, não age em bloco, tem uma dificuldade até de criar uma oposição nas
coisas que são situação. Quando a gente era o futuro, as pessoas eram extremamente entusiastas desse futuro, até porque os lugares delas estavam
estabelecidos. A partir do momento que a gente começou a virar um pouco
mais o presente, gerou-se uma tensão um pouco maior, porque você ocupa
um espaço que alguém estava ocupando. Dificilmente as pessoas que perdem o espaço saem sem espernear. As críticas vão vir, e elas nos fortalecem
como rede porque ativam o debate interno.

mais para o poder público e para a iniciativa privada. O próprio Ministério da
Cultura teve muita dificuldade de enxergar o Circuito Fora do Eixo, mesmo
sendo uma ação extremamente mais significativa no processo estruturante
do que a Abrafin. Ela foi muito importante até para legitimar o Fora de Eixo
nesse sentido, porque todo mundo via primeiro os grandes eventos. Depois,
com o tempo, a Abrafin começou a fazer aquilo que era o seu expertise inicial:
dar conta de estruturar os festivais, fazer com que eles atuassem em bloco,
melhorar a estrutura, criar um circuito para a música brasileira. Até a década
de 80, você tinha uma rádio ligada em rede – a música que tocava naquela
rádio tocava no Brasil inteiro. A Abrafin conseguiu fazer com que um artista
– como um Cidadão Instigado, um Macaco Bong, um Vanguart ou um Móveis
Coloniais de Acaju – tocasse para cinco mil pessoas em Cuiabá, coisa que dificilmente faria há 20 anos. A Abrafin conseguiu criar um circuito que, de certa
forma, substitui a rádio nesse novo parâmetro da música. A grande vitória da
Abrafin é conseguir mostrar que existe um circuito. Hoje, você consegue fazer
show no Brasil inteiro com os festivais.

Quais são as críticas?
As críticas se referem a politizar muito o debate. O setor cultural é pouco politizado. Existe preconceito em relação à questão política. Tudo que é política, a
galera entende como politicagem. Oitenta por cento do setor cultural ainda está
em um debate purista da arte pela arte. Existe a dificuldade de entender a importância de linkar o criativo com a ação estruturante, lastreado por um pacto
do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Isso desce de forma violenta para
essa maioria mais puritana, tanto para a galera que vem da década de 80, trabalhando em uma perspectiva de estruturar só a parte inventiva e criativa, quanto
para quem ainda sonha com outro modelo que não tenha essa compactuação
nos setores. As principais críticas vêm em torno disso. E precisamos entrar nos
conselhos de participação social, temos que construir a Rede Música Brasil, por
exemplo. Na grande maioria das cidades, o poder público teria todo o interesse – ainda mais na forma com que as secretarias de cultura atuam – em que o
artista continue trabalhando única e exclusivamente com a arte dele. Se ele se
politiza, a pressão aumenta. Isso estabelece outro parâmetro. No Ministério da
Cultura é outra estrutura. Você pega uma galera escolhida a dedo que veio sendo formada dentro desse debate. Agora, nas secretarias estaduais e municipais
do Brasil, não existe um interesse pela politização do artista.
O que é e como funciona a Abrafin?
A Associação Brasileira de Festivais Independentes funciona para defender
os interesses dos festivais. Num primeiro momento, como não existiam outras entidades, a Abrafin acabava tendo que abarcar uma série de outras iniciativas. Quando o MinC quis investir naquela fábrica de vinil, que foi passada
depois para a Deck Disc, foi buscar a Abrafin. Há cinco anos, começou esse
movimento de novas organizações que estavam surgindo e a Abrafin teve um
papel muito importante para organizar esses cenários. Os festivais, na grande
maioria das vezes, são muito maiores do que a própria cena. Aparecem muito

Como você vê a questão da sobrevivência do artista hoje?
A gente está no início do caminho. Há muito debate sobre cachê, remuneração. Muita gente acha que os festivais são a linha de chegada, sendo que, na
verdade, essa estrutura toda é ponto de partida. O tempo de criar a sustentabilidade de uma empresa tradicional em uma cidade pequena é de três a cinco
anos. A gente já conseguiu aumentar o número de cidades onde esses artistas
podem se apresentar. Uma banda hoje, no Brasil – sem ser Jota Quest, Skank
ou Ivete Sangalo – consegue fazer 90 shows em um ano – parte deles em festivais. Essa banda faz oito, nove shows em festivais. Neles, não recebe cachê,
mas muitos compradores vão estar ali, para levá-la a outros shows. A banda
começa a formar público e a aumentar a remuneração. Uma banda como a
nossa, Macaco Bong, de Cuiabá, faz 90 shows por ano, movimenta, só de cachê, R$ 150 mil em um ano. É uma banda com três integrantes, ou seja, são R$
50 mil por integrante em um ano, dá cerca de R$ 3 mil por mês. São poucas
bandas que conseguem tirar isso, mas a gente espera que, com o tempo, esses
números aumentem substancialmente.
Mas ao criar essa estrutura, não existe o risco de um conjunto de bandas mais ligado à centralidade do movimento ocupar o espaço de protagonista dentro do circuito?
Com certeza absoluta. Uma das razões para o surgimento do Fora do
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Eixo foi para não deixar a Abrafin se transformar em uma panela. No começo, a grande maioria dos festivais da Abrafin vinha do segundo setor.
Quem trouxe essa ideia de terceiro setor foi o Circuito Fora do Eixo. O
primeiro momento da Abrafin era voltado aos grandes festivais, os festivais organizados por empresas, que não necessariamente tinham essa
perspectiva de dialogar com o terceiro setor, ou de ser mais democrático,
de pensar no macro da música brasileira. O Circuito Fora do Eixo demorou
dois anos para virar a referência dentro da Abrafin. Hoje, a grande maioria
dos festivais da Abrafin são do Fora do Eixo, mas, nos primeiros dois anos,
nós éramos os politizados, que só entendiam de estrutura e que queriam
abrir demais aquela lógica toda. A gente começou, dentro da Abrafin, a
abrir as planilhas dos nossos festivais e colocá-las para ser baixadas na
internet; mostrar como funcionavam as nossas curadorias. Isso gerou um
impacto lá dentro que fez com que festivais que eram do segundo setor
entendessem que era obrigatório abrirem o DNA. No primeiro momento,
a gente queria que a Abrafin não reproduzisse o modelo do rádio. A gente
começou a deixar muito aberto tudo o que acontecia ali dentro: as bandas
que tocaram, o número de vezes que cada uma dessas bandas tocou, em
quais festivais, publicando como funcionava a curadoria de cada um deles.
A grande maioria das bandas que não tocam nos festivais são as que não
entendem a lógica de que festival é uma grande mostra. É miopia pensar
em festival como sustentabilidade financeira direta. Os festivais são zonas
autônomas temporárias. Eles vêm e aproveitam aquele levante – ou não
aproveitam. Não é dali que você vai tirar R$ 1 mil, R$ 1,5 mil. Dali você vai
tirar 300, 400 pessoas de público. A banda que mais toca no festival, por
ano, toca em seis. Se em seis festivais tiver um cachê de R$ 500 a R$ 800,
que é o que cada festival vai ter condição de pagar, com 50, 100 pessoas de
público na sua cidade, você vai ter lá R$ 3 mil, R$ 3,5 mil num ano – o que
não é nada. Agora, se você facilita para ir, compra passagens antecipadas,
se planeja em cima desse calendário, negocia os horários que vai tocar,
as condições desse show, você consegue conquistar 200, 300, 400 pessoas
de público, que é o que vai fazer você sobreviver. O Móveis Coloniais de
Acaju vai para Cuiabá e a gente não paga absolutamente nada, nem hospedagem, nem alimentação. Eles ficam com a bilheteria e vão embora. E é
sempre sucesso total para eles: gastam R$ 2,5 mil de passagem, tiram R$ 7
mil de bilheteria. Hoje, as bandas utilizam esses festivais para formar seu
público. Ao mesmo tempo, as bandas que mais tocam são as que mais têm
clareza de que o mercado mudou.

Existe amadurecimento da reflexão crítica e da qualidade do cenário
independente?
Nunca tivemos tanta banda ruim e também nunca tivemos tanta banda
boa. São dez mil artistas querendo se apresentar e existem três mil vagas
anuais para colocá-los. Então, sete mil ficam de fora desses espaços. Como
temos quatro anos, esse filtro estético está se aperfeiçoando. Hoje você tem
um festival como o Calango, ou como o Goiânia Noise, que apresenta 70 bandas. Algumas delas não vão conseguir dar continuidade, porque não foram
tão legais, mas o festival serve para isso, para buscar uma alternativa de tentar lançar alguém, uma aposta. Muitas vezes, bandas que estão ali, localmente, dando suporte para um coletivo local, vão para circulação. Só que você
tem três pilares nessa história: o público, o jornalista e o produtor. O público
é mais importante, ele define se o produtor vai chamar a banda na próxima
vez. Depois vem o jornalista e, por fim, o produtor. Esses três estão apurando
cada vez mais esse filtro. O problema é quando usam o discurso de estética
da maneira mais preconceituosa do mundo. Como se Hermeto Paschoal fosse mais do que o Cólera. Um possui um recorte específico, o Hermeto possui
outro, assim como o Arthur Maia e o Ney Hugo do Macaco Bong. Mas todos
são bastante interessantes esteticamente. E a gente tomou porrada para caralho quando começou a circular bandas de Roraima, do Amapá e do Acre,
que, no começo, eram ruins. Elas iam para os festivais e os jornalistas desciam o cacete. E a gente falava desde o começo que havia cota política, sim.
Se a gente não tivesse, não teria uma banda tão boa do Amapá agora como
Mini Box Lunar. As primeiras bandas do Amapá não eram tão boas, mas a
gente sabia que estava num processo de formação de um cenário, que nunca
ia se estimular se não tivesse visto o que acontecia fora. Se o Mr. Jungle não
tivesse saído de Roraima, com o rock metal-farofa deles, não ia ter o Somero, que é uma banda muito bacana que veio depois. Se o Stereovitrola, uma
banda bem mais ou menos há quatro anos, não tivesse ido para Cuiabá e,
depois, montado o coletivo Palafita, o Mini Box Lunar não existiria. Então, é
um processo de estruturação complicado. É premeditado e preconceituoso
colocar que é um cenário que não tem uma preocupação estética ou que tem
muita banda ruim. O artista ruim articulado pode rodar um ano, mas depois
a galera esquece, todo mundo vai detonar. A grande maioria dos artistas que
moram em São Paulo estão acostumados com os cachês que o Sesc, o Baixo
Augusta ou o próprio mercado paga e acham que o resto do Brasil é amador
porque não consegue pagar o que o Sesc paga, em vez de entenderem que
existem mil Brasis dentro desse Brasil que ele visualiza.
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Como você vê a construção de novos ídolos e sucessos? Há necessidade dos hits?
O hit está vivo. A banda Fantasmão, o Calypso, o tecnobrega, o Black Drawing Chalks. Não existe possibilidade de estourar como Roberto Carlos estourou. Isso não vai mais acontecer. A internet pulveriza. É um processo que,
em vez de dez ganhando um milhão, são mil ganhando mil. Só que esses mil
ganhando mil têm que cada vez mais se contentar com R$ 400, R$ 600. A internet que existe no Brasil é meia-boca. Quando você tiver uma internet melhor
do que a que existe, o nível de descentralização desse público e de fragmentação desses hits vai ser absurdamente muito maior. A gente vive num país em
que o Amapá não tem banda larga, em que Roraima não tem banda larga, em
que a internet no Nordeste é muito ruim. Muitas vezes, o próprio Nordeste
ainda está concentrado nos artistas do Nordeste. No nosso recorte agora tem
os emos – Cine, Restart, NX Zero –, mas que estão reproduzindo aquela lógica
do jabá. Da mesma forma, você tem o mercado do axé muito forte construído
na Bahia, que continua lançando os seus artistas. Dentro desse nosso mercado, do qual o Lucas Santana faz parte, estão estilos que pegaram o fim de feira
das grandes gravadoras e conseguiram se estruturar fortemente, para ter recurso. Os caras captam esses recursos com shows e reinvestem esses recursos
em promoção. E agora que a indústria quer ganhar no show também, o artista
prefere montar a sua produtora e, em cima dela, negociar os seus direitos,
trabalhar os shows, lançar os seus próprios CDs.

Existem nichos e cada um já possui as suas expectativas para aquilo. As carreiras
estão muito mais sólidas, inclusive. A Virada Cultural de São Paulo, por exemplo, é
um dos lugares onde artistas fora da mídia estão se reposicionando.

O André Midani comentou que sucesso rápido vai continuar existindo,
mas carreiras duradoras é muito mais difícil. O que você acha?
Já acho o contrário. Acho que o sucesso não tem mais, e, sim, a carreira. O modelo de carreira vai ser mais equilibrado. O cara que está lançando um CD por
ano é aquele que forma público pouco a pouco, que não tem mais a pressão de
estourar. Ele faz o disco dentro de todas as convicções que ele acredita. Não precisa se encaixar dentro de um parâmetro específico. É possível ter uma carreira
mais próxima daquilo que o artista acredita, sem ter uns parâmetros mais violentos aos quais tenha que se adaptar. O sucesso que o Midani coloca deve ser o
sucesso da grande banda da última semana. Ele acha que é esse sucesso rápido
e momentâneo. Eu já acredito que há escalas de sucesso. O sucesso está atrelado
à expectativa de cada um para a sua carreira. Vi Rômulo Fróes dizer: “Toco para
300, 400 pessoas e eu sonhava com isso. Estou muito bem sucedido dentro do que
eu acredito”. O Macaco Bong é a mesma coisa. Não vai vender milhões, vai vender
cinco mil cópias, o que é sucesso para a banda. Os parâmetros são outros hoje.

Qual sua reflexão sobre os festivais da Europa, dos Estados Unidos e,
principalmente, dos Brics – Brasil, Rússia, Índia e China?
A gente está agora auxiliando na construção de um fórum do Grupo Global de
Empreendedores Musicais, na Inglaterra. No mundo, hoje, o único país que consegue ter uma rede que envolve o país inteiro é o Brasil. Não tem uma rede como essa
na Austrália, na China, na Índia. Mesmo nos Estados Unidos, que liga o inventivo e o
criativo com ações estruturantes de política pública. A gente entende que o próximo
passo é dialogar com Europa e com Estados Unidos para potencializar o nosso mercado e com a China e com os países da África e da Ásia para trocar tecnologia. Hoje,
a gente já consegue perceber que um circuito como esse, na África, tem um ambiente favorável para acontecer, porque tem problemas comuns aos nossos. Aqui,
no Brasil, a gente consegue fazer com que uma banda saia de Fortaleza e chegue
até o Acre tocando 22 dias, fazendo 22 shows. Nos Estados Unidos, na Europa, isso
é possível também. Só que as estradas do Brasil são 30 vezes piores do que as desses
países. É uma vitória muito maior. A gente vai ter que focar pelos próximos anos nos
países da América do Sul. Dentro do nosso planejamento, para os próximos quatro anos, a gente quer ter pelo menos 140 coletivos, dos quais pelo menos 50 sejam
de fora do Brasil. Os próximos anos ainda serão de estruturação, de diálogo com o
poder público, de captação de mais recursos. O Ministério da Cultural investiu R$
5 milhões nos últimos oito anos. É necessário encontrar alternativas para investir
mais. Pouco a pouco, a gente vai começar a construir coletivos nesses países, e esses
coletivos vão trazer diagnósticos para se saber como atuar por lá.
Para encerrar, qual a música que você tem vontade de sentar, fechar os
olhos e ouvir?
Construção, do Chico Buarque. Costumo brincar que Construção é um disco
bastante atual, reflete o que está sendo construído nesse momento. Penso que
existe um momento histórico na música, no início dos anos 70, que reflete
mais o que estamos fazendo agora do que o que acontecia naquele momento,
na perspectiva inventiva e criativa de mobilização.

Versão multimídia: www.producaocultural.org.br/slider/pablo-capile/

Coordenador do Lab. Brasileiro de Cultura Digital
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“O impossível é original.
Produzir o que nunca foi
feito é fazer uma explosão
de energia, é provocar
a condição da magia
acontecer com
hora marcada.”

Se evocar o movimento hippie parece coisa do passado, Cláudio Prado não
se incomoda com o anacronismo. Prado se tornou produtor cultural ao acaso,
em meio a imersões lisérgicas de todo tipo. Foi no Festival da Ilha de Wight, na
Inglaterra, que tudo começou, ao lado dos tropicalistas e de outros jovens que
viviam o exílio na Europa. “Tomei meu orange sunshine, ácido californiano de
fina estirpe e, ali, baixou em mim a consciência de que tinha que juntar a turma
e botá-la no palco.” Por “turma”, entende-se Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal
Costa e outros artistas.
No improviso, o grupo fez o show produzido por Cláudio Prado em pleno festival.
Foi uma festa encerrada sob os refrões de Aquele Abraço. Até a revista Rolling Stone
se curvou aos brasileiros com uma boa crítica à época. E tudo aquilo mudou a sua
vida. “Inventei uma porta para entrar, porque foi a primeira vez que subi no palco,
toquei, cantei, produzi, fiz acontecer um puta negócio daquele, do nada.”
Pouco tempo depois, Prado ajudou a idealizar o Festival de Glastonbury que,
de tão libertário, contava com aeroporto para UFOs e apoio do exército. Para ele,
que também produziu shows de Mutantes e Novos Baianos, é na intuição que
reside o universo criativo, capaz de fazer a arte acontecer. “Produzir é provocar
uma explosão de energia”, decreta. Fundou e dirigiu diversas produtoras e duas
ONGs, Salve a Amazônia e Pró-Rio 92. É um agitador político e cultural, entusiasta
das novas possibilidades do ciberespaço e um dos criadores da Casa de Cultura
Digital, em São Paulo.
Fale um pouquinho da bandeira do Brasil que servia de colcha na
sua casa.
Onde você foi achar essa? Foi assim: em 1966, eu estava chegando em Londres e arrumei um bico para ser guia turístico da Copa do Mundo. Era uma
agência mequetrefe, que pegou um grupo de umas 40 pessoas do Brasil, que
vinha para a Copa, e entregou na minha mão todos os ingressos, os vouchers
de comida e os vouchers de hotel desse povo. A agência se desmilinguiu; eu
fiquei com aquele treco todo na mão, e a agência desapareceu, não falei mais
com ninguém da agência. O Brasil perdeu, saiu nas quartas, ou nas oitavas,
não é? A bandeira sobrou desse grupo e a gente só andava com ela. Mas, na
verdade, só para dar um detalhe, além da bandeira, foi a primeira vez que eu
ganhei uma grana, porque eu fiquei com ingressos para a final, o hotel, os vouchers de comida. Os brasileiros foram embora, então vendi o pacote.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 16 de maio de 2010, em São Paulo.

Como você conheceu a turma dos tropicalistas, que chegaram exilados
a Londres em 1969?
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Eu era amigo do Rubens Barbosa, que depois foi embaixador em Londres.
Ele era o primeiro-secretário da embaixada. Um dia, fui à casa dele, e estava
o Nelson Motta, que eu não conhecia, e o Nelson Motta estava indo para ver
o Caetano Veloso. Eu falei: “Quero ir também”. E ele me levou. Foi engraçado,
porque o Guilherme Araújo encasquetou que eu era da polícia. Eu estava vindo da casa do Rubens Barbosa, da embaixada, com o Nelson, e o Guilherme:
“Quem é esse cara?”. O Nelson deve ter dito: “Não sei, ele estava lá”. E aí o
Guilherme encasquetou que eu era da polícia, e que eu estava lá espionando
o que eles estariam fazendo. Foi assim que os conheci. Mas foi logo que eles
chegaram, eles ainda estavam em Chelsea, em um bairro de gente fina, depois
se mudaram para Notting Hill Gate.

lugar onde você conquistava o direito de ficar pelado, viajar, tomar ácido, fumar,
onde não tinha polícia. Nos anos 60, por mais que o liberalismo inglês admitisse
um monte de coisa, isso não estava acontecendo lá. Existia uma tendência holandesa em relação a isso. Estava começando na Inglaterra a surgir lugares onde
fosse possível comprar um baseado no balcão. Os festivais na Inglaterra eram territórios liberados por três, quatro dias. Era um autogoverno, a política do êxtase.

E essa amizade surgiu imediatamente? Como foi?
Foi muito rápido e muito contagioso. Naquela época eu estava começando
a desbundar, o meu renascimento londrino. Eu estava começando a descobrir
os porões, o underground. Eu já estava lá há algum tempo, fui me relacionando
com eles, mas esse mergulho no mundo underground, que depois nos levou a
começar a plugar isso nos festivais e descobrir porões onde estavam acontecendo coisas, foi o elo. O Gilberto Gil mergulhava mais. O Caetano tinha uma
relação com droga também estranha; ele morre de medo, nunca tomou nada,
tinha uma certa distância. E eu já estava ligado nas fontes de LSD ideológico.
O LSD era revolucionário, era uma compreensão política do estado alterado
de consciência, uma revolução política mesmo, no sentido de mudar o mundo. Eu participava de dois movimentos, os dois únicos que participei na vida,
de ser filiado. Um era Keep Drugs Illegal, que era a turma que brigava para
não legalizar as drogas, porque, se legalizadas, perderiam o sentido político.
O outro não era um movimento, era um grupo cujo projeto era botar LSD nas
caixas d’água da Scotland Yard, a polícia inglesa. Ali era mais lúdico, um script
de filme. Se a Scotland Yard em peso começasse a viajar de ácido, que porra
que ia acontecer? O LSD foi uma coisa essencial nesse momento, para o movimento hippie, para a nossa relação lá. O Gil viajava.

Mas a Ilha de Wight foi considerada o primeiro grande festival hippie da Inglaterra ou talvez o último grande festival do mundo no
movimento, certo?
Eu fui no segundo festival, em 1970. Não estive no primeiro. O Festival da
Ilha de Wight, na verdade, foi o maior festival de todos, no sentido de festival
mesmo, que aconteceu mais de uma vez. Woodstock foi uma explosão, mas
uma explosão única – estão querendo refazer agora. Mas aquilo ali implode
com a própria estrutura do Woodstock, do que eles mesmos fizeram. Aquilo
foi maior do que eles, de tudo que circundou o Woodstock.

Fale do Festival da Ilha de Wight.
O primeiro festival que eu fui foi o de Bath. Os festivais eram uma extensão
dos porões e eram neles que aconteciam as bandas. Essa coisa do underground é
curiosa, porque eram porões mesmo, debaixo da terra. Começaram a acontecer
os festivais, que eram a junção de um monte de porões ao ar livre, em que as pessoas ficavam acampadas. Mas o sentido dos festivais era de território liberado, o

Era literalmente uma zona autônoma temporária.
Literalmente. E muito antes disso ter sido colocado desse jeito. Era uma conquista política de poder viver, um jeito de se relacionar baseado no tesão. Tinha
um livro sobre isso, aliás, que eu roubava para distribuir, dar de presente.

Por quê?
Porque ninguém esperava aquele milhão de pessoas. Aquilo era para ser
um concerto, e virou uma manifestação política fodida, louca, completamente inesperada. O Festival da Ilha de Wight era um festival do sistema, das gravadoras. O mundo do rock é enorme, botavam no festival os grandes nomes.
Nesse que a gente foi, o que eu fazia na época? Eu fazia vaquinha com as pessoas, juntava a grana de todo mundo, alugava a van, arrumava comida, comprava o fumo, LSD. Arrumava tudo, juntava todo mundo e ia para o festival. No
festival de Bath, o primeiro que eu fui, as barracas eram do exército, enormes,
da cavalaria, cabiam umas 12, 15 pessoas. Era um mastro de circo e uma barracona enorme, com uns quatro metros de diâmetro; uma casa.
Verde-oliva?
Não. Eram cinzas claras. Roubamos duas barracas dessas, gigantescas, enfiamos no porta-malas do carro e levamos embora, para usarmos nos festivais.
E no Festival da Ilha de Wight, levamos essas duas barracas. A fatídica bandei-
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ra do Brasil tremulava lá em cima. A gente juntou um bando de coisas.
A gente quem?
Um bando. Gil, Caetano, Antonio Bivar, um monte de gente. Guilherme não
quis ir. Zé Vicente estava lá.

que aconteceu. Eu não consigo traduzir em palavras muito bem. Tentei várias
vezes, mas eu não sei o que é. É poder mesmo instalado, uma coisa de absoluta
consciência. Eu seria capaz, naquele minuto, de falar sobre qualquer assunto.
Eu não estava dominado, mas estava dominando completamente aquela condição de estar alterado de consciência, com aquele objetivo que eu tinha. Fui
entrando, passei de cueca, gravador embaixo do braço. Aliás, eu acho que, se
eu tivesse me vestido, feito alguma concessão, se tivesse um átomo de dúvida
sobre o que eu estava fazendo, essa coisa não passava. Se eu estava vestido ou
não, não era o que interessava ali. Chegou no último portão próximo ao palco
– onde o Jimi Hendrix estaria, do outro lado da cerca – eu saquei que não ia
passar. Aí eu fiquei lá parado, olhando, vendo as pessoas, quando aparece um
cara, que eu não sei quem é, e falei para ele: “Por favor, leva para mim esse gravador, toca isso aqui para aquele cara lá”. O cara era o Rick Far, o apresentador.
Eu fiquei ouvindo o que estava acontecendo no palco. Tinha uma discussão
por detrás, uma discussão política profunda, que é uma discussão clássica do
mundo da contracultura, que era o business, o momento máximo do business,
aquela muralha que tinha em volta, inclusive a cobrança de ingresso. A coisa
política do território liberado estava acontecendo do outro lado de disso tudo.
Quer dizer, uma quantidade brutal de gente foi lá ficar acampado o tempo
todo e não para ver o festival. Não pagou ingresso, porque para acampar não
precisava pagar. A gente entrou na brecha dessa discussão política, dos caras
topando botar gente no palco, para mostrar que eles eram liberais.

Rogério Sganzerla e Júlio Bressane também?
Não, eles chegaram depois. Eles foram lá em Glastonbury, que é uma outra
história. Glastonbury nasceu na Ilha de Wight. E tinha um bando de músicos,
uns amigos nossos, ingleses, que acabaram indo juntos. Tinha a Martine, que
era uma modelo argentina, uma mulher fantástica. Eram umas 30 pessoas.
Ah, a Gal Costa foi, com os meninos de A Bolha, que era a banda que a acompanhava, que estavam na Europa com ela.
Entre eles, o Arnaldo Brandão.
O Arnaldo Brandão era um deles. Acabou dizendo que o festival mudou a
vida dele. E nesse festival, com esse bando de gente, eu arrumei tudo. Logo
que chegamos, fui para o alto do morro, olhando para aquele mar de gente,
500 mil pessoas. Tomei o meu Orange Sunshine, que era o ácido californiano,
de fina estirpe. E ácido ideológico não era um ácido comercial. De repente,
baixou em mim a consciência profunda de que eu tinha que descer, juntar a
turma toda e botá-la no palco do Festival da Ilha de Wight. Eles tinham que
tocar lá. Isso não me criou nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida. Continuei
curtindo a terra, respirando as plantas. Fui na direção das barracas, onde a
gente estava montado. Cheguei lá, o pessoal estava se juntando para fazer um
som. Peguei um gravador cassete, enorme, que era tecnologia de pontíssima
na época, e pus para gravar. Eu tinha uma tumbadora, que eu brincava de batucar, e a gente tocou lá durante uma hora: Gil, Caetano, Gal, todo mundo. Eu
estava de sunga vermelha. Obviamente, pus o gravador lá para gravar o som
que eu queria levar para o palco, para a turma topar botar aqueles caras no
palco. Não combinei o jogo com ninguém. Fui para o palco com o gravador
debaixo do braço, de sunga. Eu tinha estado atrás do palco, uma vez, em outro
festival. Mas não tinha nenhum conhecimento prático de produção, de como
que as coisas funcionavam. E essa história é uma loucura. Eu me imagino depois de ter virado produtor, o que aconteceria se alguém aparecesse, de cueca
ou não, tentando botar um cara que eu não sei quem é no palco que já está
montado. Mas eu tinha que chegar no palco, o que era uma encrenca, porque
tinha que ter uns crachás. Nos últimos passos que eu dava, eu tinha a tomografia do pensamento daquele cara pronto, e eu passava. Foi um pouco isso

O Antonio Bivar diz que você também usou como argumentação o fato
de que eram exilados políticos.
Sim. Eu falava: “Esse povo aqui não pode cantar no Brasil”. Foi uma das
coisas que eu usei. Daqui a pouco, estou conversando com ele atrás do palco,
e marquei de a gente tocar no dia seguinte. Não sei reproduzir essa conversa, não consigo lembrar dela direito, mas sei que eu marquei. Ele perguntou:
“Quantos vocês são?”. Eu falei: “Uns 30”. Ele falou: “Você está louco?”. E me
deu um papel autorizando entrar com 15. Mas eu descobri que tinham duas
portas, então botei os 30 – 15 por cada porta – com o mesmo papel, brasileiramente, “hackeando” a lógica inglesa e a confiança que os ingleses têm de que
15 é sempre 15. Para nós, não era. Enfim, botei todos lá dentro. A história daí
para frente foi enlouquecendo cada vez mais. Saí de lá com a mesma certeza,
só que ninguém sabia disso, cada um estava na sua viagem. Eu tinha combinado de levar 15, mas na minha cabeça já eram 30. Tinha que botar todos em
um palco e não tinha nada preparado para palco, não tinha instrumento, nin-
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guém estava pensando nisso. Todo mundo tinha ido para assistir ao festival.
No meio do caminho, descobri um cara com um tamborzão enorme. Falei:
“Cara, tu me empresta esse tambor? Eu preciso de um tambor para tocar no
palco amanhã”. O cara, espantado, falou: “Não, tudo bem. Eu empresto, mas
vou junto”. Então, botei mais um. Esse cara deve estar contando essa história
até hoje, de que foi assistir ao festival, tinha um tambor africano com uma
pele de boi desse tamanho, e acabou no palco do Festival da Ilha de Wight, depois que um louco de sunga, com um gravador debaixo do braço, o convenceu
(risos). E marquei com ele: “Então, amanhã, a tal hora, na boca do palco. Você
me espera lá com o tambor, que a gente vai”.

Só que no palco do Festival da Ilha de Wight.
Quais foram as músicas? Aquele Abraço foi a última, não é?
Foi. Mas não me lembro direito do repertório. A gente precisava descobrir o
que eles cantaram. Eu me lembro de Aquele Abraço, com certeza.

Mas vocês elaboraram? Vocês passaram um dia pensando nisso, depois? Porque teve uma série de performances no palco, não foi só uma
jam session.
Não, a performance era a seguinte: tinha uma amiga nossa, uma escultora belga, que tinha levado uma roupa para 12 ou 13 pessoas. Era uma
espécie de plástico vermelho, enrugadinho. Hoje, esse tipo de roupa com
essa textura já existe muito, mas naquela época, não. Você ficava só com
o rosto de fora, vestia, descia, enfiava os dois braços, e emendava em uma
outra pessoa. Então, eram 12 ou 13 pessoas com a mesma roupa vermelha, um bicho que andava assim. Só que eu combinei com as pessoas que
fossem peladas dentro dessa roupa, porque, num determinado momento,
elas sairiam da roupa e dançariam peladas no palco. Mas isso tudo aconteceu sem plano nenhum, de sentar e “vamos ver o que a gente vai fazer”.
Foi completamente porra louca.
O que aconteceu no palco? Como foi o show?
Um amigo nosso, um inglês, do Rock Wait, que era uma banda totalmente doida, tocava flauta, se pintou de prateado, e foi junto nesse trololó com
Gil, Caetano, Gal, os meninos. Péricles Cavalcanti estava também. Ele fazia
parte da corte, do grupinho do Caetano. Gil cantou as coisas dele, Caetano
cantou as coisas dele, cantaram uma coisa de Beatles. Foi uma coisa acústica, extremamente bonita. Foi Gil e Caetano em um momento de explosão.
Eu botei a bandeira brasileira na frente do palco, pisei na bandeira, fiz discurso político, na beira do palco. Sentei naquele tamborzão africano e dei as
minhas batidas. A revista Rolling Stone disse que foi a única coisa acústica
que valeu a pena no Festival da Ilha de Wight. Ninguém sabia direito quem
éramos. Foi uma jam session como a que se faz, de repente, em um boteco.

Como foi a repercussão disso, do público e em geral?
Foi uma repercussão legal. As pessoas curtiram, foi bem interessante. A revista Rolling Stone escreveu essa crítica sobre o festival inteiro, apontando isso
como uma surpresa, que a acústica valeu pelo festival todo. Agora, para mim,
foi uma coisa maluca, que mudou a minha vida de forma brutal. Ganhei um
crachá que me dava livre acesso ao festival inteiro e, com isso, entendi, de dentro para fora, esse festival. Quer dizer, eu entendo produção cultural a partir
desse momento, de ter olhado para aquilo, a partir dessa entrada no palco.
Eu inventei uma porta para entrar, porque foi a primeira vez que eu subi no
palco, toquei, cantei, produzi, fiz acontecer um puta de um negócio, daquele
tamanho, do nada. Ou seja, passei a entender como produzir ali, por uma porta que não existia, na fronteira do possível e do impossível. O momento mágico que pode acontecer está latente dentro de circunstâncias que precisam
ser analisadas. Não é o produzir dentro de uma realidade econômica, ligado
à bilheteria, mas ao momento. Ali, no caso, era um momento político, uma
compreensão que, obviamente, olhando hoje, enxergo de outro jeito, mas era
uma coisa política, emergente.
Por que hoje você enxerga de outro jeito?
Eu levei muitos e muitos anos para conseguir equilibrar esse poder, digamos
assim, de fazer o impossível acontecer dentro de uma realidade qualquer. Porque
se eu for contar essa história para uma pessoa que não tem acesso a cruzar essa
informação, essa história é de mentiroso, ninguém faz isso. Chegar no maior show
do mundo com um bando de caras que ninguém sabe quem é, de cueca, e botá-los
no palco? Essa história não existe. Isso bagunçou a minha realidade.
E isso ainda gerou outros momentos, como o Festival de Glastonbury?
Isso. Essa outra história que sai de Wight é importante. Eu, com aquele
crachá dourado, podendo circular por ali em Wight, comecei a me inteirar
um pouco mais sobre aquele movimento político, que estava contra o movimento econômico das gravadoras. Fui ao epicentro de uma puta discussão: a briga entre a música e o poder econômico, com a manifestação hippie
como trilha sonora da liberdade, trilha sonora de uma nova forma de olhar
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para o mundo e de viver. Com isso, comecei a encontrar algumas pessoas,
uma turminha que queria fazer um festival free, de graça. Um festival que
fosse inteiramente dedicado a essa energia da música, catalisadora de um
movimento político muito claramente voltado para uma grande mudança
de valores do planeta. Digo sempre que, para mim, rock é a trilha sonora daquele momento. Aliás, se hoje você perguntar para as pessoas o que é rock,
ninguém dá a definição. Eu digo: rock é a trilha sonora de um momento, em
torno do qual aconteceu uma grande mudança.

outro abria, com microfone aberto. Quem quisesse tocar, tocava, fazia o que
quisesse no palco. Quando estou terminando o palco, eles enrolaram aqueles
baseados enormes, gigantescos, e então entra um oficial do exército inglês, com
uma papeleta na mão, fardado, perguntando: “Is this stage B? (Aqui é o palco
B?)”. Eu pensei: “Bom, deve ser o palco B”. “Can I install the telephone? (Posso
instalar o telefone?)”. Só lembrando que era telefone de manivela, com fio instalado até o palco A. O exército estava lá fazendo treinamento para evacuar em
uma situação de emergência. Como é que botam 20 mil pessoas, morando no
meio do mato, com telefone, com comunicação, com banheiro e com água? Eles
estavam lá, fazendo não sei o quê. Só que metade das pessoas, literalmente, estavam nuas. Lembro que tinha um coronel de monóculo, andando de cima para
baixo, achando tudo maravilhoso, e a loucura correndo solta. Foi o que inspirou
o Gil naquela música: “Quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou”
[O sonho acabou, 1972]. E a turma brasileira estava com as duas barracas roubadas, só que o exército descobriu e tirou. Foi nesse festival que estavam Julinho
Bressane, Glauber Rocha, Jards Macalé, Sganzerla. Eles fizeram, inclusive, um
filme em super-8, trocando de mão, um para o outro, que Macalé diz que está
com a Dedé, a Dedé diz que está com Macalé, e não se sabe onde está. Mas seria
legal achar isso aí. A câmera ficou rodando ali, do Glauber para o Julinho. Esse
festival foi a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. A sensação pessoal
que eu tive, e que muita gente teve, foi de ter saído de um filme 3D para um em
preto e branco. Lá fora era outra realidade. O cara que virou o cabeça da coisa
era neto do Churchill. Não lembro exatamente o nome; era um escritor. Eu me
lembro que ele tinha conseguido uma receita médica para poder tomar tintura de maconha, porque ele dizia que sem isso não conseguia escrever. Essa era
a conquista pessoal dele. E esse festival agora virou a coisa mais comercial do
mundo, mas nasceu assim, no festival da Ilha de Wight, e explodiu.

O André Midani disse que para nós que o rock também dependeu muito da inovação tecnológica da guitarra. Se não houvesse a superação
de um instrumento, você não construiria um novo momento.
É, eu vejo assim também. Mas, lá na Inglaterra, comecei cruzar com gente,
encontrar pessoas que estavam nessa onda, nessa vibe de construir um festival
que fosse inteirinho baseado nisso, que não tivesse poder financeiro, poder de
grana na história. Poucos dias depois, a gente reencontrou algumas pessoas no
concerto dos Rolling Stones, em Hyde Park, em Londres. Foi ali que nasceu o
Festival de Glastonbury, que ainda existe até hoje, um puta de um festival. Esse
foi um festival doido, de A a Z. Tinha um aeroporto preparado para descer UFO,
porque um bando de gente tinha absoluta certeza que os UFOs iam baixar ali,
durante o festival. Foi um festival que levou nove meses para ser organizado.
Achamos uma fazenda de um maluco de Glastonbury. Nove meses de gestação,
de gente se encontrando, saindo do nada para o festival, que teve um palco de
pirâmide prateada, uma loucura. Foram umas 20 mil pessoas. A gente conseguiu envolver o exército e fazer o festival inteiramente de graça mesmo, tinha
comida de graça para as pessoas. O microfone dizia: “Não comprem ácido, não
comprem fumo. Tem de graça na cantina. Tragam uma coisa e troquem lá”. A
minha função era meio curinga, não tinha uma específica. Chegou uma hora
em que se criou um problema sério. Porque o palco era uma pirâmide prateada,
e ficavam uns caras lá sentados, fazendo suas meditações, delirando, tomando
ácido no palco. Quando chegaram os caras para montar o som, os loucos do
palco tinham que sair. E não queriam sair, afinal de contas, era um festival free,
não tinha que sair de lugar nenhum. Aí deram para mim a missão de tirá-los.
Combinei com eles que a gente ia fazer um outro palco, que seria realmente free.
Juntei aquele bando de gente, a fina flor da maluquice, e fizemos um outro palco
com restos de coisas que tinha. Arrumamos equipamento de som, construímos
um bastidor, arranjei um sofá velho, uma sala velha, e fizemos um palquinho.
Era baixo, na frente tinha uma fogueira; quando acabasse o palco grande, esse

E o ônibus de Os Mutantes?
O Serginho tinha um buggy pintado com a bandeira americana, e andava
com a cartola para cima e para baixo. Uns malucos que estavam acampados
lá, comendo comida macrobiótica, iam lá para assistir. A gente começou
a ir atrás para liberar o lugar, essa praça. Tinha que falar com o delegado,
com o prefeito. Fizemos tudo, produção inteira. As autoridades vinham no
acampamento. O delegado era um cara linha-dura. Mas eu e todo mundo
fomos autorizados a fazer o negócio, levamos então o ônibus para essa praça. Nessa época, eu tinha uma latinha de LSD azul e enfiava na goela junto
com um monte de gente – totalmente porra louca! Aliás, foi o primeiro dia
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que o Serginho Dias tomou alguma coisa na vida, acho que foi o primeiro e
último. O Arnaldo era mais tranquilo, mas o Serginho era jogo duro. Eu sei
que no dia, no show, eles tocaram sete horas seguidas, sem parar. Tocaram
tudo que sabiam, Beatles... Foi uma loucura, uma viagem de ácido inteira,
os caras tocando em cima do ônibus. E o que tem de extraordinário nesse
show foi a carta que o prefeito escreveu: “Eu sou só o prefeito de uma cidade
pequena, vocês são artistas. Só quem tem pacto com Deus pode trazer tanto
amor e alegria para uma cidade como essa”. Agradecendo a um bando de
malucos, movidos a LSD, em plenos anos 70, no Brasil.
E como era o prefeito?
Era um tiozinho, boa gente, que olhou para aquilo, ouviu aquela coisa da
alegria, aquele bando de jovens querendo mudar o mundo, e se encantou com
aquele negócio. A carta está na matéria do Bondino.
E os Novos Baianos?
Os Novos Baianos são outra história. Fizeram um disco pela Som Livre, o
Acabou Chorare, que estourou, aí brigaram com a Som Livre. Aí eles fizeram
um acordo com a Continental. Eu estava conversando, na época, com a Continental para trazer o Yes [banda com várias formações liderada pelo vocalista
Jon Anderson] para o Brasil, porque a Continental distribuía a Warner. O baterista do Yes, Alan White, era amigo nosso, a gente saía para as baladas juntos
em Londres. Ele pirava ouvindo música brasileira na casa do Gil. Era um garotão da batera. O Yes estava no auge. O cara dizia para mim: “Eu durmo com
um papelzinho com o nome escrito da cidade em que eu estou, que tenho que
ler quando acordo, senão eu não sei. Passo o ano todo tocando, aí um belo dia
alguém fala: ‘Ó, semana que vem tem estúdio’. É uma loucura, uma máquina
de triturar. Eu não aguento mais essa história”. Por telefone, falei para ele: “Então, vocês vêm para cá fazer um disco chamado Brazil. Passam uma semana,
fazem um show aqui. Aqui vocês se inspiram, vão fazer um disco fenomenal”.
Eu o tinha visto enlouquecido com a caixa de som ouvindo o Jorge Ben. Aliás,
eu pus Taj Mahal para ele ouvir no telefone. O show não deu em nada, mas
marcaram data, em São Lourenço. Mas depois melou, não aconteceu, e no
dia marcado tinha um monte de hippie doidão lá em São Lourenço. Fizeram
um festival no lugar onde ia ser o show do Yes. Foi uma doideira braba. Um
dia alguém me liga e fala: “Olha, os Novos Baianos estão aqui, e acabaram
de assinar com a gente. Quero fazer uma excursão com eles pelo Norte. Você
não quer tomar conta disso?”. Os Novos Baianos precisavam de dois quilos
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de fumo para ficar tranquilos. Quando tinha um quilo e meio, já ficavam nervosos. Andar, nessa época, com dois quilos de fumo, atravessando o Brasil,
pegando avião, descendo, era uma encrenca, tendo que desmontar, remontar
caixa de som. Minha passagem com os Novos Baianos durou muito pouco
tempo. Depois também não deu certo na Continental. Foi um momento de
uma tentativa de algo que não rolou. O projeto que eu queria mesmo ter feito
com eles era uma excursão aos Estados Unidos, jogando futebol, porque era a
época que eles estavam querendo botar o futebol para acontecer lá.
Era a época de Pelé no Cosmos.
O Pelé indo para o Cosmos ou já tinha ido. Não sei. Mas a minha ideia era
fazer uma coisa universitária: pegar o time dos Novos Baianos, mais aqueles
jogadores que iam em Jacarepaguá jogar com eles, e incrementar o time com
alguns veteranos brasileiros, de nome, como o Jairzinho. E fazer um college
tour nos Estados Unidos, de música e futebol nas universidades. Mas não consegui. Tudo o que eu tentei fazer com intermediário não rolou. A intermediação, para mim, virou uma ideia para fazer camiseta. Ainda vou estampar uma
assim: “Foda-se o plano B”. O plano B é uma cagada monstruosa para quem
mexe com criatividade e criação.
Como é produzir o instante? Qual a fronteira agora com a cultura digital?
A internet é isso: é o impossível acontecendo do nada, e absolutamente
não planejado por ninguém. Entendi que eu tinha que separar a minha intuição da minha vontade. O impulso instintivo, o impulso da minha intuição,
está sempre certo, tenho convicção disso. Eu aposto grana, o que for, no meu
impulso intuitivo. E hoje eu aprendi a separar isso da minha vontade. Isso
é meu processo pessoal. Pegar uma ideia e correr atrás, para mim, é uma
insanidade. Vejo um monte de gente fazendo isso, mas eu não vou nessa.
Isso é perder tempo, porque o que faz acontecer uma ideia é a conjuntura, e
a conjuntura, na verdade, estimula a ideia de uma forma impressionante, te
dá uma condição às vezes muito maior do que aquela que você imaginava.
Se você for atrás das tuas vontades, das suas ideias, você está ferrado. Na
hora que não tiver porra nenhuma para fazer, enquanto tiver gente dizendo:
“Tu é louco”, deixa falar. A outra vertente disso é que uma coisa dessas, para
dar certo, precisa que você esteja envolvido de tesão, de vontade. O contágio
desse tesão é que traz o público. Naquele momento que acontece, essa coisa
tem que ser mágica para cada uma das pessoas que está envolvida. Essa magia irradiando é o momento da coisa original, da coisa do impossível. O im-
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possível é original, uma coisa que nunca foi feita exatamente daquele jeito.
Então, esta condição de uma coisa que nunca foi feita tem uma explosão de
energia. Produzir é provocar essa explosão de energia, é provocar esta condição da magia acontecer com hora marcada. E isso, na verdade, é simples,
é só você não querer interferir.
Como diz o Chacal: “Só o impossível acontece; o possível apenas
se repete”.
É isso aí. Pronto. Matou.
Você vive hoje o ciberespaço com o mesmo tesão dos anos 60 e 70?
Tem uma molecada que vive falando: “Ah, os anos 60 eram maravilhosos!”
É uma nostalgia dos anos 60 que é uma coisa romântica. Eu vivo falando
para eles: “Os anos 60 eram uma merda, não tinha nada, não tinha condição
nenhuma de fazer nada, era difícil, era ruim, era pesado, era bravo, a gente
tinha que tirar, espremer pedra para tirar água, era muito complicado”. Hoje
é o paraíso, nós temos que acabar de desconstruir a ideia da gravadora, acabar de desconstruir a ideia da Globo, mas já estamos avançadíssimos nisso.
Quando a gente falava “a Globo é uma merda!” nos anos 60, era Dom Quixote
com o Moinho de Vento – o que adiantava? Era inexorável. Agora você assite a Globo e ao YouTube, você escolhe, mas você tem onde ver coisas que
você não sabia que existiam. A internet é a coisa mais porra louca que tem.
O maior desbunde do mundo é a internet. A internet acaba com a telefonia,
com a televisão. Você imagina que porrada que é isto em última instância?
É a coisa mais subversiva, mais louca, é isso que dá a expectativa do delírio.
Eu nunca disse que a internet resolve todos os problemas, eu estou dizendo
que a internet abre horizontes, possibilidades. Você vê coisas, estimula os
outros, vê coisas acontecendo. Este é o desbunde, vejo ele todos os dias.
Gente com sonhos. E não tinha gente com sonhos até pouco tempo.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/claudio-prado/
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“A dança contemporânea
foi a primeira linguagem
que me chamou a atenção
para a vontade de falar
o que eu sentia sem
passar obrigatoriamente
pela palavra.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 28 de
junho de 2010, em São Paulo.

David Linhares construiu um núcleo de formação de bailarinos e coreógrafos no Nordeste ao criar e consolidar a Bienal Internacional de Dança do Ceará. Com 14 anos de vida e sete edições, a bienal prioriza ações
voltadas para a pesquisa, para a experimentação e para o intercâmbio
entre continentes para compor sua programação artística e de formação.
“Quando cheguei em Fortaleza, existiam duas companhias de dança contemporânea. E, agora, a gente acabou de ir para a África com 96 artistas
cearenses, de 16 ou 17 companhias.”
David Linhares começou a estudar dança na Ensaio Teatro e Dança, de
Brasília (DF), com Graziela Figueroa e Ademar Dornelles (Ballet Stagium).
Morou na França e se ambientou nos movimentos artísticos europeus. Assim, conheceu em profundidade a dança contemporânea e a geração que
surgia com Allain Buffard e Rachid Ouramdane. Entre 1990 e 2001, atuou
como produtor cultural da Aliança Francesa de Fortaleza, sendo responsável pela produção do show do grupo Mano Negra e da Semana Amado, levando ao Ceará os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai.
A falta de mão-de-obra especializada em cargos estratégicos faz com que
Linhares tenha que se desdobrar na organização. “Não tenho profissão: faço
de tudo”. Mas a própria bienal tem promovido a formação de novos profissionais na área. “As primeiras companhias internacionais não vinham pelo
valor artístico, mas para formar pessoas que saibam fazer luz, colocar linóleo,
trabalhar com cenografia.” Gosta de lembrar que a dança no Ceará se desenvolveu muito. Cita os novos coreógrafos, um fórum estadual de dança, o curso
técnico e de graduação como conquistas de todo esse movimento.
Como foi sua trajetória profissional até chegar na Bienal de Dança do Ceará?
A dança contemporânea foi a primeira linguagem que me chamou a
atenção para a vontade que eu tinha de falar coisas que eu sentia, que eu
vivia, que eu via no meu dia a dia, no meu cotidiano e que estas coisas
não precisavam obrigatoriamente passar pela palavra. Eu fui primeiro
bailarino, tendo vivido desde os 12 anos com a minha irmã. Depois eu fui
acrobata, ator, bailarino. Aliás, bailarino e ator é obrigado a fazer tudo
no Brasil. A gente tem que abrir a bilheteria, vender o bilhete, ir para a
porta, receber o bilhete, ir para trás do palco, engomar a sua roupa, preparar seu figurino, se vestir, entrar em cima do palco, dançar, sair, abrir
a porta para o pessoal sair de novo (risos). Perto dos meus 18 anos, eu
estava em Brasília e fazia dança. O coreógrafo Ademar Dornelles, com
quem eu trabalhei, queria que eu fosse bailarino do Ballet Stagium para

David Linhares

trabalhar com Marika Gidali e Décio Otero, em São Paulo. Nos meus 18
anos eu tinha trabalhado em Brasília. Quando vi a realidade da dança,
saí correndo e disse que não era o que eu queria. Abandonei a dança e fui
morar na Europa.
Por quê?
Imagine a situação. Em uma audição no Ballet Stagium, um bailarino desesperado para passar no teste sobe para fazer um grand ecart e sai dali em uma maca,
dentro de uma ambulância. Quebrei o braço, fiquei como indigente em um hospital, não tinha dinheiro para sobreviver. Não era o que eu sonhava. O Stagium,
que hoje é uma companhia de dança contemporânea, estava no começo naquela época. O Ademar Dornelles tinha saído do Ballet Stagium e ido para Brasília.
Trabalhou lá na escola Ensaio, Teatro e Dança, junto com a Graziela Figueroa.
Havia toda uma efervescência em Brasília, era o começo aqui de uma dança contemporânea que já existia na Europa. Vale lembrar que, nos anos 80, foi Carolyn
Carlson quem levou a dança contemporânea para a Europa e lá encontrou Pina
Bausch. São elas que iniciam esse movimento, essa revolução na dança. E tudo
é muito recente na dança contemporânea. Mas eu, com esse azar de ter me machucado em São Paulo, disse: “Não é isso que eu quero”. Meu pai não sabia mais o
que fazer e me perguntou para onde eu queria ir. Respondi que era para a França.
Fui para Paris, comecei a estudar francês e, ao mesmo tempo, acompanhei o que
estava acontecendo artisticamente lá, com Allain Buffard, Rachid Ouramdane e
toda uma geração que nascia em Paris. Voltei para o Ceará convidado pela Aliança Francesa para ser produtor cultural. Comecei a trabalhar não com dança, mas
com música, teatro, artes plásticas. Levei Mano Negra [banda formada por Manu
Chao, Antoine e Santiago Casariego], e fiz a Semana Amado [evento que levou ao
Ceará os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai; incluiu a apresentação do espetáculo
Capitães de Areia, da Cia. da Arte Andanças].
Você já tinha experiência de produção cultural. E como chegou no
projeto da bienal?
A Bienal de Dança do Ceará foi um projeto criado em 1997, no final da gestão do então secretário de Cultura Paulo Linhares, meu irmão. Nós não tínhamos nada na área de dança. No Ceará, naquela época, foi criado o Centro
Cultural Dragão do Mar, um pólo de arte e de cultura, sobretudo cinema –
mas não havia projeto para a dança. Meu irmão me convidou para fazer um e
foi assim que propus a Bienal de Dança do Ceará. Começamos timidamente
trabalhando com o clássico. Convidei quatro coreógrafos contemporâneos do
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Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Qual é a ideia central da criação da bienal?
É criar um campo onde exista troca e colaboração entre as pessoas. Um espaço para promover e mostrar o que é feito no Ceará. O mais importante é que
estamos fazendo um trabalho para nós, cearenses. Quando cheguei em Fortaleza, existiam duas companhias de dança contemporânea. E, agora, a gente
acabou de ir para a África com 96 artistas cearenses, de 16 ou 17 companhias,
para se apresentaram em outro espaço. É uma coisa que eu vi muito no Festival de Inverno de Ouro Preto: como você recebe, vive, divide e se encontra. O
encontro é o mais importante. Trazer pessoas da Europa e de outros lugares
do Brasil para o Ceará.
O encontro pessoal, o intercâmbio por meio de workshops, esse
tipo de coisa?
Intercâmbio e encontros pessoais. Uma coisa que eu prezo muito, por
exemplo, é o off da bienal, que é de 23h às 3h da manhã. As pessoas se embriagam, trepam, se amam, se encontram. É o lugar mais maravilhoso. Trago Boris
Charmatz, por exemplo, a maior celebridade do mundo, e ele se esfrega na
parede com a menina que está limpando o bar. Ao mesmo tempo, discute com
o coreógrafo. É a festa, a celebração. Nos ateliês pela manhã, nos workshops à
tarde, nas apresentações à noite, em tudo existe uma tensão. E ele não produz
os mesmos efeitos do encontro à noite, quando você enxerga as pessoas de outra forma. Acho que ali são os momentos ricos da bienal, nos quais não existem só convidados oficiais, a gente abre para todas as pessoas, para músicos,
para atores. Aliás, foi assim que nasceu a Bienal De Par Em Par – que acontece
nos anos pares, enquanto a outra é feita nos anos ímpares. Na Bienal De Par
Em Par é onde a gente acaba e destroi essas fronteiras todas que existem. Chamamos então de Encontro Terceira Margem, trazemos as outras linguagens
para dialogar com a dança. E, hoje, fazemos trabalhos em videodança, com a
moçada do audiovisual, do teatro, para ver o que a gente pode fazer junto.
Como é fazer produção de dança? Tensionamento de linóleo, a preparação dos espaços de dança, de aquecimento, de saída de palco?
A gente não pode comparar esse cenário nosso com o que acontece na
Europa. Como diretor da Bienal de Dança, eu faço tudo isso: linóleo, fita
crepe, bilheteria. O linóleo, por exemplo, que é o tapete usado no palco
para que se tenha um solo mais uniforme, normalmente é colocado por
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um técnico especializado. No Ceará, é um bailarino que faz isso, ele faz o
curso técnico. No Ceará, nós não temos jornalistas, críticos de dança, nem
colocadores de linóleo. Ninguém tem apenas uma profissão. Eu faço um
pouco de tudo. O meu produtor cultural é bailarino, ensina na periferia, no
Dragão do Mar, nos bares periféricos, como professor de dança. Quando o
cara do linóleo está doente, é ele que coloca o linóleo. Na bienal, nós temos
um colocador de linóleo, mas, nas outras companhias, são os artistas que
colocam. Quando a bienal começou em Fortaleza, nós não tínhamos, por
exemplo, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nenhum cara especializado em luz para dança.

outubro de 2009], trazendo os festivais mais representativos da América
do Sul. Mas o que eu queria dizer era sobre essa característica nossa, dos
brasileiros, de fazer de tudo um pouco.

E como lidar com isso?
Você forma os técnicos. As primeiras companhias internacionais que
foram convidadas não vinham só pelo saber artístico. Eu trazia porque
estávamos formando as equipes dos teatros para fazer luz, para colocar
linóleo, para trabalhar com cenografia, tudo isso. Tinha um trabalho de
formação que a gente tinha que ter. Imagine, não existia jornalista especializado para escrever sobre o que estávamos fazendo. No jornal, publicavam o release que a gente entregasse. A gente teve que começar investir
também na formação de profissionais para o Diário do Nordeste, para O
Povo. Os caras eram convidados para ver o espetáculo de dança, E, hoje, a
galera está aí escrevendo na revista OlharCE [publicação especializada da
bienal]. Temos também um curso técnico em dança. Fizemos um fórum de
dança para discussão de políticas públicas em dança para o Ceará.
Até programa de televisão vocês fizeram?
Temos um programa de televisão que está sendo exibido pela TV O
Povo, em videodança. Foi um trabalho super importante que a gente começou a desenvolver com o grupo Alpendre – Casa de Arte, Pesquisa e
Produção. Tenho um carinho enorme. A gente quer trabalhar junto com
o pessoal do audiovisual, começar a pensar também nessa coisa do vídeo, que é utilizado como um suporte para a dança, em como a gente
pode trabalhar essa zona fronteiriça entre o vídeo e a dança, o que o enquadramento traz para a dança. São discussões para o bailarino desenvolver um olhar por meio de uma câmera. A gente está trabalhando com
o Dança em Foco [festival internacional de vídeo e dança, com direção e
curadoria de Paulo Caldas e Eduardo Bonito]. Fizemos também o Fórum
Latinoamericano de Videodança [encontro realizado em Fortaleza, em

Fale sobre isso, então. Como vocês foram formando profissionais?
Hoje, após sete bienais, os profissionais já estão estabelecidos?
Hoje, por exemplo, o Walter Façanha, que é diretor-técnico do Dragão do
Mar, sabe tudo de música e é um cara apaixonado por dança. É ele que está
fazendo a luz de todas as companhias de dança e não deixa a desejar em relação ao que é feito por qualquer gringo que vem para cá. Já no Teatro José de
Alencar é mais difícil; aquelas pessoas trabalham lá há 30 anos. O secretário
de Cultura entra e é obrigado a trabalhar com aquele pessoal que não tem
qualificação, que está ali porque passou no concurso. É muito complicado. Foi
mais fácil a gente trabalhar com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura,
formando técnicos em dança. Hoje, quase todos os técnicos trabalham dentro
do Dragão do Mar, com as companhias de dança criando. Mesmo os técnicos que estão abaixo do Walter Façanha já estão trabalhando com os artistas,
criando para os artistas, tanto em luz, como em vídeo. Era difícil trazer esses
grandes cabeções da França que trabalham luz, por exemplo, e colocá-los ao
lado de um Walter Façanha. Era inadmissível quando cheguei. No começo, eu
ia para a França e dizia para o Allain Buffard que o importante de ele vir para
Fortaleza era para mostrar o processo de criação dele, de como trabalhar com
o cara da luz, do que fazer com o som. Porque não é só apertar o play e passar
um CD. Existe toda uma colocação de caixas de som. É preciso um conhecimento técnico para fazer som para a dança. Em luz, a mesma coisa.
Como é o processo da dança em relação às lesões, à preparação, ao cuidado
que as pessoas têm que ter, inclusive, nas próprias apresentações da bienal?
A Bienal de Dança acontece durante dez dias, são cerca de 75 espetáculos. Quase quatro espetáculos por dia. É impossível que eu controle todos
os riscos que a gente pode ter. O que eu faço? Em relação à alimentação, há
um cuidado para que as pessoas comam no hotel. No Ceará, você não pode
tomar caipirinha, porque você vai sair com diarreia, vai ficar doente, porque
muitas vezes não sabemos a procedência da água que vai fazer o gelo, por
exemplo. Então, eu exijo que a alimentação seja toda feita dentro do hotel.
Peço principalmente para o pessoal internacional comer no hotel, beber
água mineral no hotel. Quando eu trouxe a bailarina e coreógrafa francesa
Maguy Marin, ela ficou tremendo todinha por causa de uma infecção intes-
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tinal. Era minha principal bailarina! O que fazer? Ela precisava dançar, mas
não tinha como isso acontecer. Quanto a machucados: a Universidade Paris
8 convidou Isabelle Ginot, que fala sobre como trabalhar o corpo e os tipos
de terapias que podem ser usados. Ela trabalha com o método Feldenkrais,
que é uma das técnicas mais utilizadas atualmente. É encantador, você trabalha mentalizando uma parte do seu corpo e, na realidade, a outra parte,
que você não dialogou, é a que está sendo trabalhada. Isso é provado. Na
realidade, as partes do cérebro que se acendem são exatamente as outras,
as que você não está trabalhando. Isso é a técnica de Feldenkrais. Daí começamos a trabalhar e a falar um pouquinho do pré-movimento. O mais
moderno na dança é esse movimento de você “pré-ver”; é o que a torna mais
eficaz, mais belo. Você transmite para o público uma emoção maior, porque
há maior fluidez. Quer dizer, hoje, trabalha-se esse pré-movimento. Não o
movimento em si, mas o que se imagina que vai fazer. O bailarino imagina:
“Vou fechar meus olhos aqui e fazer três piruetas, fazer um grand ecart. Para
isso, vou ter que levantar a minha perna, o meu pé, fazer uma ponta...”. Tudo
isso fica mais eficiente quando mentalizado antecipadamente.

xe para a abertura da Rita Quaglia, no Teatro José de Alencar, um programa
de computador que já faz com que tudo funcione. Era tudo pré-registrado.
Na hora não funcionou, o computador não reconheceu. Era o equipamento
que tinham exigido e não funcionou. O diretor técnico da companhia não
sabia o que fazer. Quer dizer, o cara sai do país dele com tudo programado e
é incapaz de fazer a história manualmente se acontecer uma pane.

Como as companhias guardam, preparam e transportam os figurinos
na dança?
Depende da companhia. Nós trabalhamos, por exemplo, com o Ballet de Lorraine e só eles mexem nos seus figurinos. Nem a camareira do Teatro José de
Alencar – que também não é especializada –, tem o direito de tocar na roupa
deles. Já chega aqui lavada e tudo. Acompanham a lavagem, o trabalho de engomar a roupa deles, porque pode acontecer alguma coisa, e, se acontecer algo,
eles não têm duas roupas. Ninguém pode deixar na mão de uma camareira. Mas
nós não nos ocupamos disso. Deixamos mesmo a critério das companhias.
Como é a parte de som?
Temos a maior dificuldade com som. Normalmente, o Teatro José de
Alencar tem condições de oferecer 20% do que a companhia mais simples
exige – nacional ou internacional. Apenas 20% do equipamento funciona:
não existe lâmpada, não sei quantos mil refletores não funcionam. Peça a
ficha técnica do Teatro José de Alencar e você vai ver a realidade. Das cadeiras de 860 lugares, 60 estão furadas. O diretor técnico de som recebeu um
aparelho novo agora, mas ele não sabe usar. Só acende o on e bota lá os microfones. Os outros recursos que existem não são utilizados. São problemas
seríssimos. O pessoal chega da Europa com tudo programado. A gente trou-

Para quem faz rotineiramente uma bienal, como é essa parte de gerenciamento de conflitos, de harmonizar, de resolver problemas?
Trabalho há 12 anos com a mesma equipe, os mesmos produtores. Como eu
disse anteriormente, valorizo demais a relação com as pessoas, mesmo com
os jornalistas. Acaba que todo mundo faz parte da bienal. Todos os anos, eles
sabem que a partir do final de julho tem essa grande festa. São três meses de
festa. Os dez dias da bienal são um pouco como o carnaval: quando acabam
os dez dias, o pessoal dorme outros 15 para poder começar tudo de novo. No
começo era complicado. Perguntava: “Cadê a fita de linóleo?”. Aí falavam: “Ah,
pedi para o Davi, que pediu para o Rafael, que pediu para o Carlos”. Ninguém
sabia da fita de linóleo. Na bienal, é proibido repassar ordem. Cada pessoa é
responsável pelo que lhe foi pedido, tem que responder por aquilo. Normalmente, não podem culpar os outros; precisam sempre falar comigo. Por isso,
tenho que estar presente quase em todas as coisas, desde a grana que a Petrobras depositou no banco, e que tem que ser desbloqueada, até a fita de linóleo.
Tenho que estar presente para que não exista essa coisa de um estar dando
ordem para o outro, criando conflitos. Normalmente, guardo para mim toda
essa responsabilidade. É meio barra pesada. É uma coisa que a minha diretora
artística, Andrea Bardawil, questiona muito. Existe um certo paternalismo.
Agora consigo passar responsabilidades para diretores artísticos, diretores de
publicação; mas quando é abaixo deles, já é mais complicado.
O que mudou no cenário da dança, no Ceará, desde que vocês começaram a trabalhar?
Hoje temos umas 40 companhias no estado. Quinze já são independentes,
sobrevivem da dança. A cada bienal conseguimos um grande passo. Primeiro,
o Fórum de Dança [criado em 2003]; segundo, o curso técnico em dança [organizado desde 2005 pelo Centro Dragão do Mar]; terceiro, a graduação [lançada
na Universidade Federal do Ceará em 2010]. Em toda bienal, temos uma vitória. Hoje somos a linguagem mais bem organizada. O cinema está com dificuldades enormes; o Ceará chegou em um patamar super importante, mas houve
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um retrocesso. Na dança, somos os mais bem organizados. No ano passado,
quando o secretário de Cultura não deu dinheiro para a Bienal de Dança, os
artistas, sem que eu pedisse, foram para a porta da Secretaria de Cultura e
impediram o secretário de entrar na sala dele. Fizeram um cordão em torno
da Secretaria de Cultura e exigiram dinheiro para a dança. Quer dizer, a bienal
é dos artistas do Ceará, é pensada por articuladores, por pessoas da dança
popular, do tango, do sapateado, do projeto Dançando nas Escolas [parceria
entre as Secretarias Municipais de Cultura e de Educação e Associação dos Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Dança do Ceará]. Os artistas receberam
uma ajuda mínima, mas ajudaram a pensar quais foram as dificuldades da última edição, como melhorar, como trabalhar com os jornalistas. Eles também
têm acesso a todo o nosso orçamento, decidem sobre ele: onde investir, como
interiorizar, como fazer para a gente ir para a África, quais são os passos que
a gente tem que dar.

grande produção franco-brasileira. Um dos artistas era o Fauller, que tem um
dos trabalhos mais bonitos que o Ceará já produziu até hoje. É uma referência na dança no Ceará e no Brasil, que se chama De-vir. O Fauller formou a
primeira companhia cearense com visibilidade nacional e internacional. Foi
convidado para o Move Berlim, já fez todos os festivais brasileiros e outros na
Europa. Eu poderia citar várias coisas também. Temos Andrea Bardawil agora
com O Tempo da Delicadeza. Ele foi premiada no edital Klauss Vianna, da Funarte, participou do projeto do Itaú Cultural. Enfim, temos várias companhias
bem sucedidas. E só terminando esse raciocínio, acho interessante uma coisa
quando estou no Rio ou em São Paulo. Eu sinto que existe uma presença mais
forte daquilo que vem de fora. Lá no Ceará, eu sinto menos isso. É claro que eu
trouxe muita coisa de fora, mas a gente vê uma relação mais bem resolvida, de
como eu digeri tudo isso que me ensinaram.

Qual a relação com o teatro do Ceará?
No Ceará, a dança é mais próxima das artes plásticas e do audiovisual do
que com o teatro. Trabalhamos com o grupo Alpendre, com a Vila das Artes,
com o audiovisual. Temos um programa de televisão em videodança. Hoje,
o que se utiliza em palco de dança é vídeo, esculturas dos artistas plásticos.
O teatro foi um pouco abandonado. Nesse ano, estamos chamando pessoas
que trabalham com dramaturgia para atuar com a dança, com a gente. Mas
não é fácil. O teatro no Ceará passa por dificuldades. Para ter idéia, o Festival
Nordestino de Teatro é realizado em Guaramiranga, uma cidade a 120 quilômetros de Fortaleza. A capital do Ceará não tem um festival de teatro.
Relembre um episódio da bienal envolvendo uma companhia do Ceará que você avalia como um orgulho. Sobretudo em relação a essa
formação da dança no estado.
Eu posso dar o exemplo do Fauller. Eu convidei o Rachid Ouramdane, do
Association Fin Novembre, que era o cara que trabalhava muito com o estudo da identidade, para fazer um trabalho em Fortaleza. Aliás, foi um dos
trabalhos mais criticados quando não tínhamos jornalistas especializados
em dança no Ceará. Foi um momento bem difícil da bienal, recebemos críticas sobre essas relações que estabelecemos com os países europeus, como se
fossem “relações colonizadoras”. Enfim, convidamos o Rachid e ele escolheu
três coreógrafos para montar um trabalho que se chamava Cover [com a participação de Carlos Antonio dos Santos, Wagner Schwartz e Fauller]. Foi uma

E a formação de público para a dança?
Na bienal, temos um público de 20 mil pessoas por edição. Tudo é de graça. Não sei se é por isso que o público é tão grande, mas acho que é o único
festival no Brasil em que tudo é de graça. Tudo, tudo. A bienal gera uma expectativa muito grande, desde o começo do ano. Tudo lota. Temos hoje problemas sérios, porque existem espetáculos que são para dez pessoas, para
uma pessoa, e dão confusões enormes. Essa expectativa se estende para essa
celebração que acontece no entorno. Não vejo essa convivência, essa celebração, esse glamour em outros festivais. Na França, depois que um festival
acaba, todo mundo vai para casa, é aquele bode, aquela coisa deprimente.
Com a gente, são 24 horas durante 10 dias.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/david-linhares/

Gestor cultural do Sebrae-Goiás
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“Empreendedorismo
tem que ser entendido
como uma atitude de
transformação positiva,
de comportamento, de
ousadia, de criatividade
e inovação.”

Estimular iniciativas de empreendedorismo cultural, respaldado pela estrutura do Sebrae, é a missão assumida por Décio Coutinho, administrador com
formação em economia criativa na Fundação Barcelona Media, na Espanha.
Entre seus desafios, está o de alinhavar cultura com produção econômica. “A
cultura pode trabalhar junto com a economia, agregando valor a um produto
não-cultural, por meio do design, da identificação de origem.”
Para isso, acredita, é preciso valorizar os signos locais dentro de uma
perspectiva produtiva global. “As pessoas veem um prato, mas não entendem que há toda uma história por trás dele, secular, familiar.” Hoje ele
é gestor do Sebrae em Goiás, onde fomenta a relação do turismo com a
cultura e também se insere nas redes de produção alternativa. “A gente
participou da criação da Associação Brasileira de Festivais Independentes
(Abrafin). Estive também no dia da fundação do Sistema Fora do Eixo, que
hoje é um dos coletivos mais interessantes do país.”
Apesar de a cultura ser um elemento novo para o Sebrae, a instituição tem
investido como pode na formação de novos gestores e produtores – um processo lento. “Ensinar a vender uma calça jeans ou um tomate é diferente de
ensinar a trabalhar com arte”, ele diz. Mas, quando se consegue, gera-se um
círculo virtuoso. “No momento que uma cidade cria um cineclube, a outra
quer saber o que é.” Entre 2008 e 2009, Décio foi coordenador nacional de cultura na gestão nacional do Sebrae.
Como você vê a relação entre cultura e turismo?
As pessoas falam: “O turismo não existe sem a cultura”. Mas ninguém pensa
pelo outro lado. A cultura é muitas vezes vista como um adereço do turismo
e, infelizmente, essa é a visão que predomina. Há um entendimento de que
existe turismo sem cultura. Certa vez ouvi de um grande líder empresarial de
Goiás que o turismo de eventos não tinha nenhum viés cultural e nenhuma
relação com a cultura. “Turismo de negócio é negócio, não tem cultura”. Essa
é a visão que predomina. Já para mim, não é possível pensar qualquer ação de
turismo, seja qual for o setor ou segmento, sem ter cultura. O nosso entendimento, no Sebrae, é de que tem que haver ação de turismo com cultura, mas
tem que haver ação de cultura específica, que não dependa do turismo. Mas
muita gente ainda não entende.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 14 de junho de 2010, em São Paulo.

O que é o Sebrae, o que ele faz? E qual a experiência do Sebrae na
área cultural?
O Sebrae apoia as pequenas empresas, empreendimentos de autônomos,
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pequenas iniciativas que respondem por 98% do que acontece no país. Não
há como pensar o Sebrae não atuando em cultura dentro dessa abordagem da
economia. A maioria das pessoas que produzem cultura também são autônomas, independentes. São artistas e bandas, na sua grande maioria, informais.
Esse é o trabalho que a gente faz: juntamos pessoas a grupos, a coletivos, que
trabalham de forma independente, com o objetivo de atuar juntos, somando
esforços. Em Goiás, temos uma atuação mais estruturada desde 2001. Antes,
eram atendimentos pontuais. Um artista que chegava querendo saber sobre
apoio, patrocínio, com alguma dúvida em relação à produção. A partir de
2001, começamos a ter um sistema mais organizado com o projeto chamado
Cara Brasileira, no qual se discutia de forma sistêmica a brasilidade nos negócios do país inteiro. Quer dizer, a cultura como um viés de culturalização de
uma economia não-cultural. Como eu posso agregar valores brasileiros a uma
cadeia padrão, com commodities e tudo mais? A discussão começou nesse
sentido. Partimos, depois, para um segundo momento: trabalhar a economia
da cultura, ou seja, a arte e cultura como eixo central. Essas abordagens são
eixos estratégicos, e entendemos que a cultura pode trabalhar junto com a
economia, agregando valor cultural a um produto não-cultural, por meio do
design, da identificação de origem, de uma série de ferramentas e da cultura
em si mesmo – a música, o cinema, o teatro.

soa que teria interesse em comprar, ou, mesmo sem ter interesse, mas que
você possa provocar um estímulo. É uma forma de você levar um grupo de
artesãos para uma feira, para uma rodada de negócios, para um diálogo com
outros grupos de artesãos e fazer trocas. Eles possuem diversas formas de
acesso, seja por meio de um modelo de economia solidária, comércio justo ou
da economia tradicional mesmo.

Uma das políticas do Sebrae mais tradicionais na área cultural são as
oficinas de artesanato. Como são elas?
O artesanato tem uma tradição. Se você for pensar em quais setores o Sebrae atua de uma forma mais intensa, com uma abordagem mais forte, tradicional, são o turismo, o artesanato e a moda. A cultura em si entrou bem
depois. No sistema Sebrae como um todo, entende-se que a cultura tenha uns
cinco ou seis anos. Já o artesanato e o turismo estão há mais tempo. Em relação ao artesanato, existem diversas formas de atuação com a criação de
saberes, com as oficinas com mestres griôs [artesãos de ascendência africana],
nas quais se transmitem esse saber, para que ele seja comunicado, percebido,
entendido, preservado e também replicado. Além, claro, de ser uma forma de
acessar mercado para esses produtos de artesanato, sejam eles tradicionais
ou contemporâneos. O Sebrae trabalha com esse viés da informação, da formação desses artesãos e não-artesãos e o acesso ao mercado.

Como incentivar o empreendedorismo e um modelo de negócio a um
artesão sem criar um artesanato pasteurizado e padronizado?
É um desafio imenso. No momento que você fala em mercado, você fala em
produção em escala. Um comprador encontra um artesão ou um grupo de artesãos e diz que quer comprar mil unidades de determinada peça, o artesão vai dizer que tem capacidade de produzir 20. Isso gera um tipo de conflito. No Sebrae,
nós criamos sistemas de associações, cooperativas e coletivos, nos quais essa
pessoa que faz 20 peças agregue pessoas da comunidade que possam trabalhar
com uma quantidade um pouco maior, mas sempre trazendo o seu toque pessoal, porque o artesanato subentende isso, que cada um tenha um toque pessoal.
E o comprador precisa estar informado sobre isso, precisa saber que existe essa
característica. Cria-se, portanto, um modelo coletivo de produção, de transmissão de conhecimento, possibilitando uma entrega maior. Nem sempre dá certo,
pois é complexo. Além disso, a gente deixa claro que ele não precisa produzir em
escala, é uma opção, ele pode continuar fazendo as 20 peças em vez de fazer mil.
Ele vai tratar aquele artesanato de uma forma que possa contar a história dele,
que possa agregar valor, narrar o processo da colheita do barro, como é feito,

O que é acessar mercado?
Acessar mercado para o artesão é permitir que o seu produto chegue à pes-

É uma forma de pensar a cadeia produtiva, certo? E isso também significa
tratar com o mercado internacional, já que é um produto profundamente
ligado ao turismo cultural? Como vocês trabalham isso com os artesãos?
Existem formas de você prospectar mercado, seja ele nacional ou internacional. É preciso entender que tipo de artesanato interessa a cada mercado,
e a partir disso negociar, inclusive as produções já existentes. Por exemplo, é
inviável vender artesanato de fibras naturais, palha, no mercado oriental, na
China, na Índia, porque lá isso é muito forte. Mas outros tipos de artesanato brasileiro possuem entrada. É preciso conhecer o mercado para saber que
tipo de material ou produção será bem recebido. Temos que fazer pesquisa
para entender o mercado exterior e também uma pesquisa interna para saber
o que temos para oferecer. Só então podemos fazer isso se encontrar. O Sebrae
faz essa ponte entre a demanda e a oferta.
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qual é a tradição que está imbuída naquela produção. Assim você agrega valor
a um produto “normal”. As pessoas às vezes veem um prato, mas não entendem
que aquele prato é uma tradição secular, que as pessoas cantam fazendo o prato, que existe uma origem familiar, que existe um momento certo de fazer, que
existe toda uma história por trás. O momento de você trabalhar o artesanato
– e isso vale para a música e para o cinema – é saber contar a história daquilo
que está sendo apresentado. E no momento que você trabalha com commodity,
isso fica praticamente inviável – até porque não tem muita história para contar.
O ideal é a gente conseguir trabalhar essa história valorizando aquele produto
com a singularidade que ele tem.

O que é empreendedorismo cultural?
Empreendedorismo está muito ligado à atitude. Empreendedor é aquela pessoa que inova, que transforma um ambiente em uma coisa diferente e positiva,
sem necessariamente pensar no resultado econômico financeiro. Você pode ter
um funcionário empreendedor, um professor empreendedor, um aluno empreendedor. O professor empreendedor é aquele que faz dinâmica, que estuda e traz
materiais para a sala de aula. Um aluno empreendedor é aquele que se dedica
além do encomendado, que busca novos elementos, que traz perguntas. O empreendedorismo não está ligado só ao lado empresarial, do lucro financeiro, pode
ser também social, ligado a ONGs, a empresas, a associações, a cooperativas, a
coletivos. Existe um certo mal-estar quando se trata a questão da cultura e do empreendedorismo. Um compositor é empreendedor, porque ele está criando, está
tirando da inspiração dele, transformando e materializando coisas que antes não
existiam. No momento que você junta um grupo de pessoas e transforma aquilo
em uma orquestra, ou que você pega uma molecada que está na garagem montando uma banda de rock, e essa banda consegue acessar um festival, um público,
mesmo que seja um público de poucas pessoas, é uma banda empreendedora.
Ela achou um canal, um caminho para, como eles falam, virar o negócio deles.
Empreendedorismo tem que ser entendido como uma atitude de transformação
positiva, de comportamento, de ousadia, de criatividade e de inovação. O empreendedorismo cultural é gente trazendo para a cultura esse tipo de atitude.

Como trabalhar hoje com as certificações ambientais e de patrimônio imaterial?
É bastante complexo porque o artesanato depende de muita matéria natural – sementes, barro, argila – e tudo isso é possível ser pensado em um
processo de manejo, de preparar aquilo para ser produzido. No momento que
a pessoa derruba todo tipo de árvore para fazer uma viola de cocho, acaba
com a árvore, acaba com a viola de cocho, acaba com tudo. É um processo de
entender que aquele material que subsidia, que alimenta o artesanato, tem
que ser também tratado de forma consciente. Para isso, existem formas de
manejo e de coleta apropriados. Você vai criar uma forma com que a própria
natureza consiga se manter, para que não acabe com aquele produto. Isso depende de uma questão de conscientização, de formação.
Os antropólogos falam que quando se começa a vender cocares indígenas em escala, matam-se muito mais araras. Como fazer para
manter a escala e a preservação?
É preciso pensar a questão do manejo. A produção deve levar em conta
uma forma de preservar e de garantir que os elementos sempre estarão presentes para novas unidades. No caso das penas de arara, por exemplo, temos
visto a criação de animais em cativeiro, legalizada pelo Ibama. Outros estão
substituindo o material. Tem gente usando até pena de galinha. Hoje você vê
uma tradição indígena feita com miçangas compradas na Rua 25 de Março. É
plástico, é industrializado, mas se você for nas aldeias indígenas, encontrará
muito isso. Talvez seja a antiga semente sendo substituída pela miçanga. A
tradição do saber, da forma, da cultura, dos traços sendo preservados com a
miçanga. É um processo que você não tem como impedir, é dinâmico. Então,
além do manejo, pode-se preservar o fazer com a substituição de materiais.

Como ensinar às organizações e aos pequenos empreendedores o modelo de prestação de contas na área de cultura?
Existem exceções, mas geralmente não há um diálogo fácil com a matemática, com os números, com a prestação de contas. Aí existem várias alternativas. Pode-se criar um canal de diálogo com a pessoa e mostrar como se
faz isso. Ou você pode orientar a pessoa a se juntar a alguém que tenha esse
conhecimento. Não necessariamente o artista precisa saber prestar contas,
ele precisa é ter alguém por perto que faça isso. E isso é parte do processo
criativo. No momento que se concebe qualquer tipo de arte, o artista precisa
entender que isso vai passar por um processo burocrático de captação ou de
prestação de contas. Mas ele pode somente fazer arte autoral, pode decidir
não divulgar ou vender, aí não depende desse processo. É uma decisão dele.
Como formar produtores culturais? Como formar essa pessoa que possa ser gestora de cultura? O Sebrae pensa nisso?
Sim. Inclusive temos diversas capacitações como produção, prestação de
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contas, marketing cultural, gestão de espaços culturais. Existe uma série de
conteúdos voltados para a área da cultura. Sempre procuramos fazer isso em
parceria, porque dentro do Sistema S, o Sebrae não tem a atuação mais forte
na cultura. O Sesc e o Sesi já possuem uma tradição na área. Para o Sebrae, trabalhar com cultura é algo novo. Estamos em um processo de aprendizado, de
atendimento e de apreendimento do que é cultura, e de que forma contribuir
com isso. Quando trabalhamos um curso de gestão cultural ou de marketing
voltado para cultura, procuramos fazer parcerias com pessoas que já fazem
isso há um bom tempo. Com isso, a gente capacita os nossos próprios técnicos para trabalhar com esse tipo de conteúdo.

interessantes do país. Tive o prazer de presenciar o encontro dos 40 festivais
de rock, o encontro dos 27 coletivos do Fora do Eixo, e ver como essas redes se
estruturaram, como se formaram e como estão hoje. Agora já existe o Fora do
Eixo Goiás, que é o pessoal que está fora de Goiânia: são 11 cidades do interior
que se uniram em coletivos. São observatórios de diálogo e de encontro muito
interessantes. O desafio é conseguir fazer o encontro dessas pessoas, e fazer
com que elas se engajem. Às vezes as pessoas não se encontram, não têm esse
tipo de diálogo e não percebem esse tipo de convergência.

Como fazer um planejamento estratégico na área de cultura?
Como transmitir isso?
Não é muito diferente do planejamento estratégico tradicional. O que difere são os elementos que alimentam esse planejamento. A gente geralmente
tem feito esses planejamentos sempre trabalhando com o coletivo, em grupos, pensando no processo de planejamento, a missão, os pontos fortes, os
pontos fracos, as qualidades. A partir dele, fazemos um plano de ação com
as prioridades. Se você tem um coletivo de cultura, de uma região específica,
você junta as pessoas que fazem cultura nesse território e discute as situações, o que tem de bom e as dificuldades.
Como estabelecer coletivos? Como fazer com que as pessoas trabalhem juntas?
Isso é muito legal. As redes formam um conceito que está bem na pauta
atualmente. Redes inteligentes, redes de sabedoria, redes de afinidades, redes
de conexão. A prática que a gente tem tido é de pegar essas pessoas que já
fazem coisas a partir de algum tipo de afinidade e trabalhar com essa convergência de forma inteligente. E como gerar isso? Através do conhecimento e
da experiência. Por exemplo, Goiânia hoje é um dos principais produtores de
rock independente do Brasil. São 700 bandas, mas cada uma no seu canto. No
momento que você junta essas bandas em uma sala e começa a dialogar, percebe que o problema de todo mundo é quase o mesmo, as qualidades também
são muitas e convergentes. Existem similaridades, singularidades e especificidades que podem ser trabalhadas juntas. No momento que você cria esse ambiente de encontro, você gera troca e evolução. A gente participou da criação
da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin). Estive também
no dia da fundação do Sistema Fora do Eixo, que hoje é um dos coletivos mais

E como replicar as estruturas de rede no Brasil?
É seguir, entender o que já existe e adaptar. O modelo do Fora do Eixo é
uma rede de referência, a Abrafin também, e posso falar com mais propriedade, porque participei da sua criação. Estamos transmitindo esse modelo da
música para o cinema. Nos reunimos com cineclubes do Brasil inteiro e com
as ABDs (Associação Brasileira de Documentaristas). Fizemos dois encontros
tentando entender de que forma os modelos do Fora do Eixo e da Abrafin poderiam ser adaptados para que as ABDs e os cineclubes criassem esse tipo de
rede de engajamento, de movimento, que já existe nos outros coletivos. No
próximo encontro vamos colocar todos para dialogar. Vão mostrar as experiências dos coletivos, seus métodos, conceitos. O Fora do Eixo trabalha muito
com a questão da economia solidária, das moedas culturais, dos bancos sociais. A Abrafin já tem um viés de festival mais comercial e voltado para a geração de negócios, de mercado. São dois coletivos super bem sucedidos e que
têm valores diferentes, apesar de muitos integrantes do Fora do Eixo serem da
Abrafin e vice-versa. Mas eles têm seus valores bem claros.
E as moedas culturais, o que você acha disso?
Fantástico. Há o cubo card, de Cuiabá [criada pelo Espaço Cubo, organização
cultural mato-grossense]; a patativa, no Ceará [moeda cultural solidária lançada na Feira de Música de Fortaleza]; o pequi card, em Goiás. E estou lançando
o gol card. São moedas que existem no Brasil inteiro. Mais do que propiciarem
a troca, que é o grande lance, elas possibilitam que você tenha o número que
gerou aquele “evento”. Por exemplo, se no Festival Calango, de Cuiabá, ou no
Goiânia Noise, ou na Feira da Música, de Fortaleza, você circulou 10 mil cubo
cards, 10 mil patativas ou 10 mil pequi cards, você sabe que rolou R$ 10 mil em
trocas ali. Há como medir o “PIB” daquele evento. Por meio de pesquisas tradicionais é mais difícil fazer isso. O próprio IBGE e IPEA lutam para conseguir
uma metodologia para isso. Se você pegar 100% do movimento daquele even-

Décio Coutinho

Décio Coutinho

to e analisar por uma moeda, você sabe quanto aquele evento gerou. Além
do valor de troca, do valor da cooperação, de trabalhar junto, você tem uma
forma de medir, de mensurar. Isso é muito legal e inédito.

forma de geração de mecanismo você pode fazer para que esse talento se multiplique, cresça e inove. Alguns mecanismos você faz para que esse talento se
mantenha, trazendo pessoas de fora para agregar valor e para provocar essa
inovação: incubadoras culturais, residências criativas. No momento em que
você estabelece uma residência criativa onde você traz artistas do Brasil e do
mundo para ficarem naquele lugar durante 20 ou 30 dias, às vezes meses, esse
tipo de troca faz com que o talento local saia e emerja. No momento que você
cria espaços, ferramentas, incubadoras, residências, você faz com que aquele
território consiga se entender, você consegue mapear e visualizar aqueles talentos. Talentos que são completamente invisíveis, que as pessoas não sabem
nem que existem. Quando você dá visibilidade, vem alguém de fora e fala: “Pô,
o que você faz é legal”. E a própria pessoa começa a se entender como um produtor, como um talento, e começa a se valorizar.

E o câmbio?
É 1 por 1. O que facilita é que, no momento que o cara da padaria, que
fornece o lanche para o festival, aceita a sua moeda para trocar por “x” pães,
você começa a gerar um comprometimento e envolvimento da padaria, do
açougue, do hotel, do restaurante com o seu evento. Até com os seus valores.
Passa a ser uma coisa não só comercial, de troca, de lucro, mas também de
envolvimento e de engajamento com uma causa.
O Sebrae tem um trabalho histórico com capacitação. Quando vocês
entram na área de cultura, têm que trabalhar com inovação, com essa
interface entre cultura e tecnologia. Como é isso?
A gente está aprendendo. Não é fácil, porque você ensinar a vender uma
calça jeans ou um tomate é diferente de trabalhar com arte. O que existe hoje
é uma série de mecanismos, ferramentas, suportes, associações, sindicados,
voltados para essa economia tradicional. A gente ainda está aprendendo a trabalhar com essa economia da inovação, do conhecimento, da atenção – não
importa o nome. Têm alguns estados, como Acre, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro,
que estão inovando, aprendendo e trocando. E, muitas vezes, o que funciona
em um estado não funciona em outro. Como o sistema Sebrae é único no país,
a gente está trabalhando cada um com o seu “modelo de desenvolvimento”, de
capacitação, voltado para sua realidade regional. Nesse ponto, existe um eixo
norteador. A parte do fazer, do detalhe da inovação, da capacitação, tem sido
construída com os atores locais.
A indústria está preparada para que a cultura chegue a um outro patamar? O Brasil está conseguindo pensar essa questão?
Ainda não. A gente está longe disso, e o que vem acontecendo é meio que
por necessidade. Acho que ainda não há um entendimento dentro do próprio
Ministério da Cultura, do governo do Brasil e dos governos estaduais e municipais, da indústria criativa, dos territórios criativos, das cidades criativas,
como eixo central de desenvolvimento. A gente percebe que quando têm falas
nesse sentido – que são raras – são vazias. Temos muito ainda por caminhar
nesse sentido. O que a gente está tentando fazer é trabalhar com esse conceito de território criativo: entender o que existe de talento naquele local, e que

Essa horizontalização da dinâmica cultural, que é muito mais flexível,
não provoca um certo medo nas organizações tradicionais, como se
elas fossem perder o controle das trocas de informação e de valor?
Medo não, pavor. Há empresários com pavor desse descontrole. Acho que
esse tipo de comportamento não tem como resistir por muito tempo, porque
é um movimento que não tem como segurar. Esse tipo de comportamento
cultural, de rede social, de trocas é incontrolável. Se ele for proibido de acessar
a rede dentro da empresa, ele vai acessar no celular, na hora do almoço, vai
achar uma alternativa. Por um certo tempo você consegue segurar, mas tem
uma hora que aquilo explode. Esse tipo de explosão pode ser mais rápida, mais
lenta, dependendo da catálise que provoca. No momento em que uma cidade
cria um cineclube, outra quer saber o que é. No momento em que uma cidade
lança um Ponto de Cultura, a outra quer saber qual a função daquilo. Esse tipo
de espaço, seja físico ou virtual, gera catálise e efervescência, faz com que as
coisas se rompam. Esses modelos de empresas convencionais, fechadas, quadradas, brancas e elitistas, tendem a sofrer muito com esse processo. Com o
tempo, elas não resistem. Ou mudam, ou mudam.
E a migração cultural? No Brasil sempre se teve a ideia de que todos
os grandes talentos vinham para as capitais, e isso está se revertendo.
Existe uma tentativa de promover a permanência dos talentos nos seus
espaços originais?
Tentamos provocar a diversidade. Quanto mais opções houver dentro de
um espaço territorial, mais rico ele será e mais possibilidades de desenvolvi-
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mento existirão. O fato de um habitante de uma determinada cidade ter diversidade de escolha para o consumo de cultura acaba criando um processo
educativo. A pessoa pode escolher entre violão popular, hip hop, música sacra. É um processo de formação de público. A grande dificuldade é primeiro
mapear e entender o que existe no local. No interior do Brasil, verdadeiros
tesouros estão guardados dentro de arcas que precisam ser abertas e mostradas. É preciso trazer experiências de fora, interagindo com as locais. Com
o máximo de diversidade possível, as pessoas que moram, residem e vivem
lá vão ter melhor condição de optar por aquilo com que se identificam mais.
No momento em que você cria um ambiente que possibilita o aprendizado, as pessoas despontam nacionalmente. Você gera mudança no local com
muito pouco dinheiro, mas com engajamento e mobilização das pessoas.
Um exemplo que aconteceu agora em Goiás: vinte garotos de um curso de
desenho animado constituíram coletivos e um deles acabou de ser premiado em um edital nacional, concorrendo com mais de 100 coletivos do país
inteiro. São garotos que até 60 dias atrás não sabiam desenhar e que hoje
estão fazendo storyboard. São talentos que existiam mas que não tinham
desabrochado. No momento em que você cria um ambiente de aprendizado,
essas pessoas despontam nacionalmente.
Existe diferença entre economia criativa e economia da cultura?
Existe. A economia criativa é um conceito mais amplo do que a da cultura.
A economia da cultura é muito ligada à produção, criação artística, identidade e patrimônio. E a criativa possui um viés de tecnologia, podendo ampliar
esse conceito para moda, software, games, uma série de outros elementos que
tradicionalmente não têm essência cultural. Entendo a economia da cultura
como toda essa produção, onde o insumo principal é a questão da identidade,
do patrimônio, do talento. E a economia criativa seria mais ampla, tendo dentro dela a economia da cultura. Procuramos trabalhar esse conceito maior.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/decio-coutinho/

Atriz e uma das fundadoras da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
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“A maioria do público de
A Paixão de Cristo é de
católicos e evangélicos.
Eles assistem por fé.
Se Maria chora, eles
choram; se Jesus chora,
eles choram.”

O que começou há meio século como uma “brincadeira” familiar, transformou-se ao longo das décadas em um dos maiores eventos de celebração da Semana Santa no país: a montagem da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, distrito da cidade de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Por trás do longevo
sucesso da experiência está Diva Pacheco, atriz, figurinista e artista plástica
que, ao lado do marido Plínio Pacheco, se empenha na produção do evento.
Os pais de Diva foram parar na vila da Fazenda Nova depois que a mãe dela
visitou uma estância mineral na região, em busca de águas medicinais – o lugar era famoso por isso. Apaixonada por teatro, a mãe brincava de dramatizar
A Paixão de Cristo e, aos poucos, os turistas se aglomeravam para assistir. Ano
a ano, a coisa crescia, a princípio com atores locais. Surgia Nova Jerusalém,
uma cidade para encenar a morte de Jesus. Mas, desde que Fábio Assunção
virou Jesus e Silvia Pfeiffer, Nossa Senhora, atores globais passaram a fazer fila
à espera de uma oportunidade de atuação.
Como fenômeno que atraiu 80 mil pessoas na edição de 2010, as montagens
demandam espaço maior. Diva e Plínio criaram a cidade-teatro, uma área com
100 mil metros quadrados e tida como o maior teatro ao ar livre do mundo. A
peça já virou tradição, aliás, tomada como patrimônio cultural pelo governo
pernambucano. Para Diva, montar a mesma peça a cada temporada “é como
ter um filho que não envelhece; Nova Jerusalém sempre fica mais nova”.
A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem 60 anos. Como foi que
isso aconteceu?
Começamos em 1951, fazíamos Paixão de Cristo de brincadeirinha, só na
família. Minha mãe era doente por teatro. Fazia espetáculo de tudo que é santo, de pastoril até papai noel. A vila era muito pequena, não tinha nada. Papai
era dono de vários hotéis, aí inventava essas festas, nas quais entravam muitos turistas. Ah, e tinha a água mineral da fonte Fazenda Nova, que curava.
Hoje não cura mais porque está poluída.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 28 de
junho de 2010, em São Paulo.

Curava mesmo?
Curava fígado, estômago. Tinha uma lama que você passava no rosto e deixava a pele maravilhosa. Minha mãe era de Panelas, papai de Quipapá, na
Zona da Mata. Uma vez minha mãe foi passear e descobriu a Fazenda Nova.
Os homens iam para o sertão, levando queijo, carne-de-sol para vender, e paravam em Fazenda Nova. Tomavam dessa água, davam aos animais, comiam
e dormiam lá para depois seguirem viagem. Aí por causa dessa água, começou
a aparecer gente para fazer tratamento, como aconteceu com a minha mãe.
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Era uma água quente, tinha essa lama que parecia um creme, você botava no
rosto e, quando secava, tomava um banho, lavava com a própria água. Ficou
famosa e começou a trazer turista. Mamãe já era viciada em teatro desde os
13 anos. Estudou em um colégio de freiras francesas em Maceió, onde aprendeu teatro. Ela botava os filhos todos para trabalhar, mas só quem gostava de
teatro era eu e meu irmão Luiz Mendonça. Mas todo mundo tinha que trabalhar. Em 1951, meu cunhado mandou para minha irmã uma revista que falava
sobre um espetáculo em Oberammergau, na Alemanha. Daí veio a ideia de
fazer A Paixão de Cristo. Meu irmão, Luiz Mendonça, trabalhava em Gravatá
e escreveu o texto para montarmos o primeiro espetáculo naquele ano. Eu
fazia dois personagens: o demônio do Horto das Oliveiras e uma menina de
Jerusalém. Meu irmão foi o Cristo e minha irmã, Nossa Senhora. A cunhada foi
Madalena, o outro irmão, Pilatos. Quer dizer, o elenco, com umas 20 pessoas,
era formado pela família. Aproveitamos aquelas casas antigas da Vila de Fazenda Nova e fizemos a primeira Paixão de Cristo.

Sabe de quê? De papel, de cimento. Emendávamos tudo com cola de goma e
pintávamos. Meu irmão trabalhava na Secretaria da Fazenda, era coletor estadual, e chamava as pessoas para ajudar. Todos tiravam férias na mesma época,
perto da Semana Santa. Um pintava o cenário, o outro cortava o papel, o outro
fazia o figurino – cada um tinha uma coisa para fazer. Todo mundo ficava hospedado na casa de papai, mas todos trabalhavam, e com boa vontade. Plínio
trouxe um ônibus de jornalistas para assistirem ao espetáculo. Aí estourou.
Ficou lindo porque a imprensa fazia muita propaganda e mais gente começou
a vir. Nessa época, nós já tínhamos quatro hotéis em Fazenda Nova.

Era apenas sua família? Como a comunidade se envolvia? O padre participava?
Participava. Ninguém sabia o texto, porque era muito grande. O padre ficava dizendo o texto. Meu pai odiava. Aí mamãe dizia: “Esse ano você vai ser
Caifás”. E ele: “Não vou ser nada”. Ela e o meu irmão eram os diretores. Meu pai
teve que fazer o Caifás (risos). Ele falava assim: “Vai dizendo o texto, Sebastiana, que eu respondo”, e isso em cena! Ele não sabia uma palavra. Aí ela dizia:
“Isso e isso”, e ele repetia na sequência. Mas a sorte é que não tinha microfone,
não tinha luz. Nesse tempo foi que o meu marido Plínio Pacheco apareceu.
Nós namorávamos. Ele trouxe da Aeronáutica um gerador bem pequenininho, que a gente botava nas costas de quatro soldados romanos. Chegava na
cena, acendia o gerador; terminava a cena, desligava. E, assim, fazíamos o espetáculo no início. Depois, foi crescendo, ficando bonito. Uma vez, aconteceu
uma coisa muito engraçada: o túmulo de Jesus era no chão. Eles cavaram um
buraco e botaram o meu irmão lá dentro. O sangue era feito com açúcar, clara
de ovos e anilina vermelha. Quando botaram o Cristo morto lá, todo mundo
chorou, os figurantes choraram. De repente, meu irmão se levantou correndo:
“Me acudam, que eu estou sendo mordido por formiga!” E saiu correndo, todo
mordido por aqueles formigões. Ficou todo encaroçado (risos).
Como o espetáculo começou a crescer? Foi quando começou a aparecer o público de Recife?
De Recife, de Caruaru, do interior. O cenário e o figurino, nós que fazíamos.

E como vocês tiveram a ideia de montar a Nova Jerusalém?
Plínio, meu marido, quando percebeu a lotação da Fazenda Nova, disse
para o meu pai: “Seu Epaminondas, vou construir uma cidade”. Conseguimos
uma verba do governo para comprar o terreno. Vendi minhas jóias de família,
vendi tudo para começar Nova Jerusalém. Compramos um jipe 51, uns telefones velhos da Aeronáutica para nos comunicarmos de um cenário para outro.
Eu cozinhava, fazia o figurino, lavava roupa do espetáculo, fazia tudo que precisava. Plínio, eu e os meninos pequenos. Era só trabalho. E assim passamos
cinco anos. Aí fomos fazer cinema para ganhar dinheiro e construir Nova Jerusalém.
Como vocês fizeram cinema?
Lá, na Fazenda Nova, se fazia muito cinema. Fizemos 12 filmes e ganhamos
por isso. Eu fazia o figurino, Plínio fazia direção de produção e o dinheiro era
todo para a construção de Nova Jerusalém.
Acabaram por construir uma verdadeira cidade.
Sim. Lá existe tudo o que você sonhar. Só não tem médico de plantão e
hospital, mas o resto tem tudo. Tem hotel quatro estrelas com piscina, lojinha
de conveniência, água, luz, tudo. As pessoas de Fazenda Nova sobrevivem da
Feira de Sulanca em Caruaru e em Santa Cruz do Capibaribe. Por sinal, fiz
uma novela, e Miguel Falabella botou o meu nome de Sulanca [A Lua me Disse,
da TV Globo, dirigida por Leandro Néri, André Felipe Binder e Rogério Gomes,
em 2005]. Essa é vocação do povo por lá. A gente costura vestidos lindíssimos.
Os vestidos costurados vão para os shoppings, mas com outra etiqueta. E é de
Sulanca. A comunidade vive disso. E, quando chega a Semana Santa, a cidade
para. No colégio se hospedam os soldados, em outro, a cavalaria. A maior parte é figurante. A segurança é toda de lá. Tudo é de lá. Só três atores vão para
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Nova Jerusalém fazer os papéis principais. O resto é tudo de Pernambuco.
Quantas pessoas foram na última Páscoa?
80 mil pessoas. A maioria do público vem para pagar promessa. Vem gente
até de Belém de ônibus, com a passagenzinha contada.
E quem escolhe os atores convidados para fazer os papéis principais?
Vai se escolhendo aos poucos. Claro que tem que escolher com cuidado,
porque tem que ser ator que traga público. Todos eles têm uma novela para
ensaiar ou gravar.
Quanto é o ingresso?
De R$ 25 a R$ 60. A Sexta-feira Santa é o dia que tem mais público. Você
cobra mais caro na sexta para evitar muito público, mas não adianta. Eles
vão mais na sexta-feira porque é dia da penitência. E como agora está tudo
moderno, eles levam um isopor com a comida e só compram lá o refrigerante.
Já trazem as cadeirinhas, armam a mesa, lancham ali mesmo. Às 4h, abrem-se
os portões, aí todo mundo entra para conhecer o teatro. Na quarta, quinta e
sexta, ninguém sai de Fazenda Nova. Eles já ficam hospedados para conhecer
o teatro durante o dia com mais calma. A maioria é de católicos e evangélicos.
Vão pela fé mesmo. Se Maria chora, eles choram. Se Jesus chora, eles choram.
Eles se emocionam. A pessoa que é católica vê e chora de morrer quando Jesus
leva uma chicotada. Na hora da ressurreição, eles ficam loucos. Não vão nem
para a igreja, vão para lá. Os jovens ficam nos bares, na rua. Do lado de fora da
Nova Jerusalém, existe um show para pegar o público que vai saindo. Se 80 mil
pessoas saírem de uma vez só, é difícil. Enquanto uns estão se arrumando, um
cantor lá fora se apresenta. Eles se distraem, mas não faz tanto sucesso.
Vocês são católicos?
Sou católica desde que nasci. Meu pai era daqueles chatos que saía correndo quando via um bispo, saía andando ajoelhado, pedia a benção. Todos os
filhos pediam a benção. Agora, eu não criei os meus filhos assim, não. Eles não
quiseram, não aceitaram. Mas sou católica.
Quando o espetáculo começou a fazer sucesso, apareceram pessoas
querendo copiar?
Todos! Em Gravatá, Arcoverde, Triunfo, Recife.
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Centenas de Paixões de Cristo?
No agreste e no sertão todo. Eles preparam o figurino, copiam o nosso. Só
que eles são pobres, os “bichim”. As prefeituras dão bem pouco dinheiro. Mas
eles preparam o espetáculo e acho isso importante, porque, quando nós começamos, também não tínhamos nada. Tenho um retrato de meu irmão, que
fazia Pilatos, vestindo a saia da minha cunhada como um manto – uma saia
de bolinha. Já pensou Pilatos com um manto de bolinha? Uma vez trouxeram
um ator muito bom de Recife para fazer Herodes. Todos ficavam hospedado
na casa de mamãe. Era um hotel, uma casa enorme. E o ator foi para a rua, se
embebedou e ninguém notou. A mãe de minha cunhada ficava em um corredor próximo desse ator. Aí aparece o ator embriagado, sem roupa, às 3h da
tarde. Mamãe disse: “Esse não vai fazer Herodes. Arranja um carro e manda
embora”. Aí papai disse: “E quem vai fazer Herodes?”. Você. Papai: “Eu? Mas eu
nunca vi o texto de Herodes”. E fez, cumpriu o dever dele. No outro dia, arranjaram outro Herodes. Mas tem muita coisa engraçada no espetáculo. Outra
vez, meu filho sugeriu comprar uma pólvora em Campina Grande para fazer
os efeitos especiais. Lá, era a metade do preço. No espetáculo, soltamos muita pólvora na hora da morte, quando Jesus morre aos pés de Nossa Senhora.
Compramos a tal pólvora e, quando o túmulo do Cristo foi aberto, ela estourou na cara de um soldado. Quebrou até o capacete. Na hora da ressurreição
de Cristo, entraram com uma maca para carregar o soldado. Mas o espetáculo
é tão grandioso, tão bonito, que ninguém viu a maca, ninguém notou que o
soldado tinha se queimado todo.
É tudo dublado nas encenações?
É tudo dublado porque ninguém ouve. Já usamos microfone sem fio, já usamos todos os efeitos, mas não dá para o público ouvir, precisa ser dublado.
Agora, você não pode perder uma palavrinha, porque, se perder, estraga todo
mundo que está contracenando com você. Precisa ser tudo certinho, o texto
tem que estar na ponta da língua, não pode haver erro.
Como foi construir uma cidade-teatro de 100 mil metros quadrados?
Cada ano fazia um pedaço. Quando fomos morar lá, eu e os quatro filhos
dormíamos em um arruado e fazíamos refeição em outro defronte. Onde eu
fazia refeição só existia uma sala, um banheiro, uma cozinha pequena que
o Plínio fez para colocar uma pessoa que tomaria conta de Nova Jerusalém.
Mas como não tinha dinheiro para pagar aluguel de casa – nem tinha casa,
porque ele vendeu tudo para investir em Nova Jerusalém –, fomos morar lá.
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E ali eu recebia embaixador e governador. Chegava o governador Nilo Coelho e dizia: “Vim jantar aqui”. Aí falava: “Valha-me Deus!”. Mas ele gostava de
xerém, sopa, charque. Um dia eu estava fazendo a mulher de Herodes, bem
engraçada, sorrindo, quando vi o fogo na palhoça. Aí eu dizia: “Está tocando
fogo!”, e ninguém olhava para mim. Eu disse ao contrarregra: “Corra que está
morrendo todo mundo, lá na palhoça do peixe”. Ninguém ligava, só queriam
ouvir a voz de Herodes. Tive que sair de cena. Pegou fogo mesmo. Mas tudo
começou assim, no sacrifício. Plínio conseguiu reconstruir uma escola, que
deu para hospedar os atores, e alugava um prédio para colocar a imprensa. Tínhamos também um coral, que cantava no final do espetáculo, era lindíssimo.
Mas depois que começamos a dublar, não se precisou mais de coral.

Tiveram 15 mil pessoas na estréia dos atores globais. Como você avalia
esses atores de televisão fazendo esses personagens tão tradicionais?
Gosto. Eles têm uma reação muito boa. Eles incorporam o assunto, se juntam aos atores de lá. Todos se respeitam, se gostam, parecem amigos antigos.
Não tem essa história de “aquele é da Globo, esse não”. Mas também temos o
cuidado de escolher pessoas que se dão bem com todo mundo. Esse ano foi o
Mauro Mendonça. No coquetel depois do espetáculo, ele ficou na cadeirinha,
esperando os beijinhos das moças, com uma garrafa de vinho. Eu ria, ele parecia um pajé sentado, e todo mundo: “Vamos tirar uma foto?”. Ele: “Pois não,
minha filha”. Mas tudo é muito organizado. Em janeiro, as cenas principais
são gravadas. Depois, são adaptadas ao teatro para poder entrar na história
toda. Todos já vão com os contratos prontos, com DVD, fotografia, com tudo
feito. Tem que funcionar tudo direito, porque senão vira bagunça.

E sobre a produção mesmo do espetáculo, como que é isso? Conte um
pouco a maneira de montar.
Todos recebem. O meu filho Robinson Pacheco consegue verba e patrocinadores com o governo estadual. O governo ajuda muito, porque a gente
depende de tudo: tem que ter estrada, luz, estrutura. De Caruaru a Fazenda
Nova hoje existe estrada, mas não havia nada, era toda de barro. O doutor
Nilo Coelho que fez. A estrada é conservada, toda demarcada, para o povo
poder passar certinho, porque é muito público, muito ônibus, muito carro.
É uma loucura tão grande que você tem vontade de sair correndo para não
ver tanta gente que chega.
Quem teve a ideia de chamar ator da Globo para atuar ali?
Em 1968, nós fizemos A Compadecida, em Brejo da Madre Deus [filme dirigido por George Jonas com roteiro de Ariano Suassuana]. Plínio ficou muito amigo de Armando Bógus, Antonio Fagundes e Ary Toledo. Quando uma parte de
Herodes estava pronta, Plínio levou todos os atores para assistir. Aí Antonio
Fagundes – é muito amigo nosso – disse assim: “Meu Deus! Será que um dia eu
subo nesse palco?” Armando Bógus disse para Antonio Fagundes: “Claro que
vamos subir!” E isso ficou na cabeça dele. Então, começamos a experimentar para ver se dava certo. Porque quando o José Pimentel saiu, o espetáculo
estava já arriando. Plínio foi com Robinson ao Rio de Janeiro e falou com o
Antonio Fagundes. Arranjamos Fábio Assunção – por sinal, foi um Cristo lindo – Silvia Pfeifer fez Nossa Senhora, e Pilatos foi Jackson Antunes. Aí foram
os três. Todo mundo veio para ver Fábio Assunção de perto. Enlouqueceram.
Deu tudo certo. A partir daí, todo ano levamos três.

E os figurinos? Como são conservados?
São usados por muitos anos, só são remodelados. O clima de Fazenda Nova
é seco, então, não estraga a roupa. Se fosse úmido como em Recife, mofava
tudo. Minha filha Xuruca Pacheco é estilista e ficou responsável pelo guardaroupa desde que eu saí.
Como vocês fazem a crucificação? Como é pendurar o ator naquela altura?
Você está querendo saber demais! (risos). Daqui a pouco você quer saber o
segredo de Judas. Existe uma argola de ferro nas costas, no calção do Cristo.
Aí tem um armador de rede na cruz. Amarra o armador de rede nessa argola.
Os dois pulsos são amarrados. Botam os dois pregos – de isopor, imitando de
verdade – na mão, o sangue e bate. No joelho, nos pés, faz a mesma coisa. Todos os atores que interpretaram Cristo já disseram que, do meio para o final,
passam mal, já não vão vendo muita coisa. Ficam tontos. A argola que vai na
mão prende a circulação. Todos dizem a mesma coisa. Agora, o Judas, é pior.
Por quê?
Porque o Judas é um calção todo de lona, todo entrelaçado com armadura
de rede nas costas. Quando ele morre, aquilo roda, como se fosse enforcado.
Embaixo existe uma porção de colchões. Ele cai lá de cima de uma vez. Teve
um ano que o ator caiu e quase morreu, porque caiu fora do colchão.
Mas todos treinam para isso, não é?
Muito! Tem que treinar. O ensaio começa às 7h e termina de madruga-
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da. Jesus e Judas são os que mais treinam. E tem a consciência de Judas,
que também vai para lá.

Os grupos de teatro geralmente montam peças diferentes, vocês montam sempre a mesma. O que muda de um ano para o outro?
É o mesmo texto, escrito em 1967. Mas todo ano melhora o cenário, a
roupa, alguma coisa. Porque tudo é caro. Ali, não pode ser nada falso. Pedra é pedra. Começamos sem som. Testamos o gerador, como falei, mas
não resolveu. Aí botamos umas caixas de som que resolveram, mas ficou
feio, atrapalhava a visão. Agora existe uma torre de som moderna. Nada
falta. Todo mundo que assiste ao espetáculo sai satisfeito. Sou eu elogiando aqui, mas, se fosse ruim, eu também diria.

É outro ator que faz a consciência dele?
Isso. Existe Judas e um outro ator vestido de Judas que é a consciência
dele, discutindo o que ele fez com Jesus. Porque Judas era o maior amigo de
Jesus. Judas tomava conta de todo o dinheiro dos apóstolos, era riquíssimo e
doou tudo para a igreja para ficar junto de Jesus. Ele não tinha necessidade
daquilo. Mas ele sente remorso. Quando ele falha, a consciência fala: “Se eu
não tivesse feito, estava melhor”. Judas fica pensando: “Como é que eu fiz
isso? Vendi por tão pouco um homem desses”. Isso complica também o público, porque o público termina tendo pena dele. Há uma palavra belíssima
de Judas que Plínio escreveu. Judas diz assim quando vai morrer: “O desencanto entrou no meu coração”. Vendeu Jesus por tão pouco dinheiro e era o
maior amigo dele. Jesus tinha a maior confiança nele.

Para terminar, o que é o teatro para a senhora?
Minha vida. Fui eu quem fiz com Plínio, dei a vida toda, passei a vida toda
nele. É como se fosse um filho que não envelhece, que se renova a cada ano.
Porque filho mesmo vai envelhecendo, a mãe vai envelhecendo, e a Nova Jerusalém parece que vai ficando mais nova. A cada ano você coloca uma novidade. É um filho bom, que não envelhece.

De todos esses personagens, o Judas é o mais difícil de fazer?
Eu acho. Mas Caifás, Anás e Pilatos também são. Pilatos é lindo!
Por quê? Qual a estrutura desses personagens?
Anás é sogro de Caifás, são os dois que compram Jesus. Pilatos não tem
coragem de soltar Jesus. Ao invés dele, Barrabás fica livre por decisão do
povo. Herodes era falso, não queria entrar em briga. Ficou o pobre do Pilatos lavando as mãos. A cena de Pilatos é belíssima, quando entra em uma
briga com os cavalos. Você enlouquece! É linda, linda, linda! Pilatos começa a falar, a discutir com Anás e Caifás, os dois querendo que prendessem e matassem Jesus. Pilatos corre com medo, porque procurava e não
encontrava defeito em Jesus. Caifás, o maior sacerdote, era muito vaidoso.
Andava com a roupa cheia de sininho pendurado para, quando passasse
na rua, todo mundo visse ele passando. Ele queria de qualquer maneira
matar Jesus para mostrar que tinha poder. Já Anás, não. Era fraco, velho,
mas apoiava tudo o que o genro fazia. Então, Caifás é um dos mais importantes do espetáculo. A ceia é uma coisa linda também. Todo mundo chora na cena. Na cena de Herodes, quando as mulheres chegam quase todas
nuas, os homens correm para ver. Nem olham para o pobre do Herodes,
olham mais para as mulheres. E é cada mulher bonita! O sermão é outra
parte linda. Acontece o milagre do cego e a benção das crianças rezando
o Pai Nosso.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/diva-pacheco/
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“O produtor cultural
hoje precisa pensar
na sustentabilidade
caminhando junto com
o evento. Fazer com
responsabilidade: o que
fazer com o lixo, como
contratar pessoas e gerar
renda local.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 09 de junho
de 2010, em São Paulo.

Desde 1987, Flora dirige a Gege Produções Artísticas, empresa do marido,
cantor e compositor Gilberto Gil. A Gege é uma produtora, uma gravadora
e também uma editora que detém os direitos autorais das composições do
ex-ministro. A empresa produz shows de Gil e de outros músicos. Flora se formou em produção cultural, em suas próprias palavras, pela “universidade da
vida”, em um tempo em que sequer havia curso formal na área. Começou cuidando do direito autoral de Gil e passou a organizar quase tudo no cotidiano
de sua carreira.
Mesmo diante da crise no mercado de discos, Flora diz que não precisa
fazer concessões para garantir os trabalhos do marido. “Ninguém opina, nem
eu nem ninguém, na obra que ele faz”. Mas ela sabe que essa não é a regra
geral. “Todo mundo quer opinar: o produtor, o presidente da gravadora, o diretor de marketing, o diretor artístico; mas lá em casa, não.” Flora lembra que
Gil se impregnou do espírito da cultura digital desde a composição de Pela
Internet. Como produtora, ela ressalta que gosta de poder procurar novos modelos de financiamento para poder oferecer gratuitamente a obra. Para ela,
uma empresa pode pagar aquela música, por exemplo.
Entre as principais realizações da Gege estão a organização e produção de
diversas turnês nacionais e internacionais de Gilberto Gil, a co-produção dos
filmes Tempo Rei (1996), Pierre Verger – Mensageiros entre dois mundos (1999),
Filhos de Gandhy (2000), Viva São João (2002), Kaya (2002) e o longa metragem
de ficção Eu, Tu, Eles (2000), dirigido por Andrucha Waddington, em parceria
com a Conspiração Filmes. Desde 1999, a Gege produz e organiza o Camarote
Expresso 2222 no carnaval baiano. Flora também atua desde 1996 na criação
de sites para artistas como Gil, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Titãs,
Jorge Mautner, Jorge Ben Jor, Ary Barroso, Cazuza, Vinícius de Moraes, entre
outros. Casada no civil com Gilberto Gil desde 1988, teve com ele os filhos
Bem, Isabela e José.
Como você começou a trabalhar com produção cultural?
No início dos anos 80, quando o Daniel Rodrigues era o empresário do Gil,
comecei a trabalhar no escritório de produção no Rio com a parte de direito
autoral. Primeiro, só tomava conta da edição de direito autoral, que é o que eu
gosto de fazer verdadeiramente. As composições de Gil estavam espalhadas
pelas editoras do Brasil. Antigamente, você assinava contrato de cessão de direito autoral pelas edições. Havia muitas músicas espalhadas, mas principalmente na editora do Guilherme Araújo – o antigo empresário dele que tomou
conta também de Caetano, Gal e Bethânia. Era comum assinar contratos de

Flora Gil

Flora Gil

edição com os empresários também, fora as multinacionais e as gravadoras. Vi que o Daniel Rodrigues tinha acabado de abrir uma editora
- a Gege Edições. Eu falei: “Poxa, Daniel, em vez de a gente só editar
as músicas do Gil de agora, vamos tentar recolher músicas que o Gil
possui espalhadas por aí”. Foi uma luta na justiça de uns seis ou sete
anos talvez, mas conseguimos as obras de volta por meio do “direito de
reexibição” – que é o direito de não querer mais, você pode ter cedido a
obra para alguém, mas pode ter o direito de não querer mais. As obras
todas do Gil hoje estão dentro da Gege Edições, que fica dentro da Gege
Produções, o escritório de produção cultural. Aliás, a empresa Gege é
gravadora, editora e produtora dos shows. No começo da carreira, Gil
ficou por alguns anos na gravadora Polygram, que hoje é a Universal.
Em seguida, foi para a Warner, na qual permaneceu até três anos atrás.
E aí a gente também quis ser gravadora. Hoje, a gravadora existe e se
chama Geléia Geral. O disco do Jorge Mautner, que também edita na
Gege Edições, saiu pelo selo Geléia Geral e é distribuído pela Warner.
Temos uma parceria. Para não ficar complicado para quem não é desse meio, explico melhor : o disco precisa ser produzido e distribuído.
Antigamente, quando se vendia muito disco – os artistas vendiam um,
dois milhões de cópias – era a gravadora que produzia o vinil ou o CD,
distribuía para as lojas e editava as músicas. A editora era um pequeno
departamento das grandes gravadoras. Hoje em dia isso se inverteu:
são editoras grandes com um departamento que é a gravadora, porque
o disco não vende mais como antes, pela pirataria, pelo alto custo. O
consumidor não quer pagar R$ 40 em um CD. Você vai ao centro da
cidade no Rio, a São Paulo ou a Salvador, você compra disco a R$ 5.
A internet também veio com uma força muito grande para facilitar o
acesso a determinado disco na sua casa. São milhares de razões para
não ter mais tanto disco. Mas, como eu estava falando, as gravadoras
gravavam um disco e distribuíam para as lojas. Alguns artistas da nova
geração – acho que a partir de Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes – começaram a ser donos do fonograma, ou seja, o disco é
deles. A propriedade é do artista, o disco sai pelo selo dele e aí só a distribuição é feita pela gravadora. Então, hoje a gravadora faz um papel
maior de distribuir o CD ou o DVD para as lojas. As gravadoras hoje distribuem e editam algumas coisas. O Gil, por exemplo, possui gravadora,
produtora de shows e a editora, tudo no mesmo escritório. A gravadora
multinacional entra é na distribuição física do CD.

Em 1987, você assumiu a produção artística dos shows. Como foi essa
mudança?
Eu fui morar em Salvador. O Gil, na época, tinha entrado para a política, era
vereador por Salvador. Abri um escritório de produção lá e comecei a fazer
shows. Mas não só shows do Gil, também de Caetano, Gal, Titãs, Paralamas do
Sucesso, principalmente na Concha Acústica, no Teatro Castro Alves. A gente
produzia os shows.
São mundos diferentes, o do direito autoral e o da produção de shows?
O direito autoral é um trabalho muito mais de formiguinha, de buscar, de
ter uma relação com as editoras, com a associação das editoras musicais,
como a Associação Brasileira dos Editores de Música (Abem). É um trabalho
de recolher o mundo. É um trabalho que você vai recebendo o resultado em
longo prazo. A produção não, ela é mais ativa. Para fazer um show, você precisa do artista, do local, da comunicação e do dinheiro.
Desde os primeiros shows, o que você foi aprendendo? Quais são as
regras para produzir?
Eu sou geminiana, gosto de comunicação, adoro divulgar. Quando a gente
fecha um show, eu penso: “Como vai ser a mídia?”. O que eu mais me preocupo
é com a mídia. Salvador é uma praça atípica. Lá, a comunicação até hoje é via
outdoor. Salvador usa pouco a televisão e o rádio. A pessoa que quer saber o
que está acontecendo na cidade gosta de andar e de ver as placas. Há mais
de 20 anos é a mesma coisa. Mas, claro, o tipo de comunicação depende dos
projetos. A produção de shows é assim: você precisa ter o artista e o dinheiro
para pagar o cachê. No meu caso, ser casada com um artista é um pouquinho
diferente, pois estou nos dois lados: produzo e também sou produzida por
alguém. Acabo vendo o outro lado das produções. Quando ligam para o escritório para comprar os shows do Gil, é como se eu tivesse ligando para comprar
o show. Então, às vezes aprendo com os produtores que ligam para comprar o
show do Gil. Voltando à história da produção e da divulgação, quando chegou
ao Rio o mobiliário urbano, eu fiquei encantada. Aqui em São Paulo não sei se
existe, mas no Rio, hoje em dia, o mobiliário urbano é a maneira mais rápida
de você divulgar um evento.
Como é isso?
O mobiliário urbano é um clear channel que fica nos pontos de ônibus rotativos, aquelas placas rotativas. Existe muito na França, mas lá é redondo. Em
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São Paulo talvez não tenha por causa da Lei Cidade Limpa [Decreto nº 47.950, de
5 de dezembro de 2006, que busca eliminar a poluição visual em São Paulo]. São
Paulo é a praça mais cara para comunicação, porque aqui é preciso usar jornal
e televisão, que são os meios mais caros. Anunciar nos jornais Folha de S.Paulo
e O Estado de S.Paulo é caro. De qualquer forma, a comunicação precisa responder a um projeto. No caso da produção de um show, vale lembrar que antigamente não havia lei de incentivo, era recurso próprio ou era patrocínio local.
Era muito mais doméstico. Havia pequenos patrocínios: a companhia aérea que
te dava um desconto; o hotel, porque o artista ficava hospedado lá. Às vezes até
o patrocínio de um restaurante, a partir de uma permuta: os artistas comiam no
restaurante, então a gente não precisava dar a diária de alimentação. Isso há 25
anos. Depois é que veio essa história toda do patrocínio e das leis de incentivo.
Tudo ficou mais caro e a produção ficou mais caprichada. Já que existe o patrocínio, você pode fazer uma entrega de comunicação bacana, além de uma boa
qualidade de som e de luz. Você pode até captar aquele evento que você está
fazendo para registro e transformar em um DVD para comercializar depois.

graça, que é o que eu mais gosto de fazer. Deu muito certo. Fiz uma parceria
com a TV Globo. Mas poderia ter dado muito errado se chovesse, por exemplo. No Rio, ninguém iria com chuva. O show foi das 14h à meia-noite, uma
megafesta junina. Eram Gil, Zeca Pagodinho, Gal, Alcione, Mart’nália, Preta,
Vanessa da Mata. Dia ensolarado, com quadrilha, festa junina, pamonha, pipoca – tudo dando certo. Se chovesse, daria tudo errado. Eu só cobri o palco,
deixei tudo pronto para uma chuva, para proteger o equipamento. Outra coisa
que pode dar errado é a comunicação. Você precisa ter um dinheiro grande
para fazer a comunicação de um projeto. Não há como não comunicar, e isso
é caro, é preciso ter orçamento. Por isso que é bom ter patrocínio. É fácil conseguir? Não, é dificílimo! Então, no que a gente pode melhorar? Lei de incentivo: federal, estadual ou municipal, depende da empresa. Um projeto caro eu
aprovo nas três leis para poder ter um leque de opção para a empresa decidir.
Se a empresa se interessar, se o projeto for sedutor e seduzir aquela empresa,
eu tenho que ter a outra sedução pela facilidade das leis de incentivo.

Pensando em shows de Salvador, qual a diferença de produzir espetáculos
em lugares físicos e shows em trios elétricos, como o caso do Expresso 2222?
O Expresso sempre foi de graça. Não dependo de bilheteria. É uma delícia
não depender de bilheteria, porque não há tensão. Lá em Salvador existe um
lugar onde produzi muitos shows, a Concha Acústica, lá cabem seis mil pessoas. Um lugar lindo, open air, os artistas que vão à Bahia normalmente fazem
shows ali, é um anexo do Teatro Castro Alves. Ali eu dependia de bilheteria.
No trio elétrico, eu sou obrigada a ter patrocinador, porque não tenho um real
de volta, não vendo. É mais complicado, mas é gostoso. É muito mais gostoso
você fazer um projeto sem pensar em cobrar, sem depender de bilheteria.
Como é a parte de camarim no trio elétrico? Como é montado?
Eu construí um trio, então eu comprei um cavalinho Volvo, a cabine com
o motor onde dirige. A carroceria toda a gente fez em Salvador, lá existem
fábricas de trios elétricos. A gente fez o trio lá, com o camarim como se fosse
um camarim de qualquer lugar, de qualquer teatro. Camarim, ar refrigerado,
frigobar, espelho, cama, tudo.
Às vezes um show dá errado e culpam a produção executiva pelo fracasso.
Você vivenciou muitas histórias assim?
Fiz há pouco um evento para 300 mil pessoas no Rio, o São João Carioca. De

Como você lida com celebridades que querem entrar no show, como é a
relação com os “vips”?
É tranquilo, são todos bem vindos. Há dois anos que a gente não faz mais o trio
elétrico, mas nos dez anos que a gente fez, o Gil convidava os amigos para tocarem
com ele. Alguns iam para o camarote e diziam: “Ah, eu quero dar uma canja!”. E,
então, subiam no trio e cantavam. Gil sempre gostou muito de festa. Falava assim:
“Chama o Lulu, o Jorge, o Caetano”. O Bono a gente levou para a Bahia, ele jantou
em casa, depois foi para o camarote, cantou na varanda. Existe isso. Acho engraçado esse termo “vips”. Muitos pedem: “Quero ir e levar minha família, meus amigos, minha mulher”. Quando você tem boa vontade e bom senso, dá para atender
a todo mundo, desde que não extrapole, que ninguém abuse. Só não gosto muito
do abuso. E existe gente que é abusada, que pede mais do que deveria. Se você vai
pedir convites para assistir a um show, é indelicado você falar: “Quero oito”. Você
deve falar que quer ir com mais uma ou duas pessoas. A minha família é enorme,
mas eu não peço dez convites para ir a um show. Peço três e compro alguns. Mas
algumas pessoas não pensam assim. Se um amigo seu é dono de uma padaria,
você não chega lá e ganha pão, leite, manteiga. Você compra, seu amigo da padaria sobrevive daquilo. Show é a mesma coisa, a pessoa está ali pela bilheteria, não
pode abrir a bilheteria para dar para todos.
Como é produzir audiovisual, cinema?
Fiz muito pouco, só algumas produções com a Conspiração Filmes, com o
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Andrucha Waddington e com o Lula Buarque. Fizemos o Eu, Tu, Eles, aquele
filme com a Regina Casé, que o Andrucha dirigiu há dez anos – a Gege foi co-produtora do filme. Em audiovisual, fiz mais DVDs. A gente fez um DVD na
França, do Gil e seus convidados. Os DVDs da carreira do Gil a gente fez em
parceria com a Conspiração e com a Warner – a Gege também faz a co-produção, mas o que eu gosto mesmo é de produzir show, mais do que audiovisual.

Como é essa relação com novos artistas que você vai produzir? Você
gosta do produto e decide produzir o artista, o show dele?
É mais ou menos isso. A gente teve com a Preta, a filha do Gil, um comecinho difícil, porque ninguém a conhecia. E foi indo, um trabalho de formiguinha. A sorte também conta. Hoje a Preta está aí fazendo sucesso. A música
precisa tocar na rádio para fazer sucesso, não adianta cantar super bem, ser
bonita, ter um cabelo incrível, uma voz linda, um corpo lindo, tudo lindo, se
a música não toca na rádio. Não acontece. Se a música tocar em uma novela,
acontece. Às vezes, as pessoas conhecem a música que está tocando na novela das 8h, mas não sabem nem quem canta. Precisa cair na graça popular
também.

Por que produzir em outros países, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos?
Existem os produtores em cada cidade, em cada região. Na Europa, a gente
tem um produtor local que toma conta da Itália, outro da Alemanha e da Áustria, outro da França. O Gil participa de festivais na Europa há muitos anos,
então eles já estão acostumados. No verão, quando esses artistas fazem shows, normalmente a produção dos festivais já está pronta. São festivais que
abrigam de três a cinco artistas por noite, então você usa aquela estrutura
de palco que já está montada, de uma comunicação que já está feita. São conhecidos como festivais de verão na Europa. Aquela produção não é da Gege,
é uma produção europeia, daquele produtor local. Nós entramos com nosso
equipamento, com nossa equipe – de som, de luz – e nossa produção se resume muito ao interno, ao Gil, não é uma produção para quem está comprando
o ingresso, a gente não cuida da bilheteria. Um contratante compra o show e
a gente entrega para ele.
Como você contata os seus produtores? Como achar gente especializada
em produção?
Na área de música as pessoas se conhecem. E são fiéis a cada artista. O
meu escritório, a minha equipe está ali, não tem rotatividade. Alguns estão há
20 anos, entram e ficam. Mas no mercado, é sair falando: “Oi, sou eu, aqui do
escritório do Gil”.
A gente entrevistou a assessora de imprensa Gilda Mattoso e ela falou
sobre a vida pessoal dos artistas e a relação com a imprensa. No seu
caso, que é esposa do Gil, existe momento profissional e pessoal? Como
lidar com isso?
Eu lido bem tendo o Gil como marido e sendo produtora dele, porque eu
comecei assim. Talvez eu não soubesse lidar de outro jeito. Não tem: “Ah, atrapalha, mistura”. Não tenho muito problema com isso. Às vezes acordo, pergunto coisas ao Gil, ele fala se prefere assim ou assado. Continua um pouco
escritório-casa, casa-escritório, mas não me incomoda.

Na época que o Gil era ministro, era difícil trabalhar com a Gege?
Foi mais difícil, porque eu não podia pegar patrocínio e trabalhar com empresas na Lei Rouanet. Gil era ministro, então eu não podia fazer nenhum
projeto que tivesse incentivo fiscal – nem Rouanet ou qualquer outra. Com o
Gil e com qualquer outro artista, qualquer projeto meu não poderia ter incentivo. Mas eu poderia fazer com recurso próprio, chegar em um banco e pedir
dinheiro para fazer um projeto. Com o Gil eu não fiz, fiz com outras pessoas.
O Toni Garrido começou a comandar o Expresso, então eu comecei a ter patrocínio, mas o Gil não era o artista principal. O Toni foi o suplente do Gil, depois da Daniela Mercury. Ela começou a carregar o trio elétrico sem Rouanet,
com recurso próprio. A Daniela substituiu o Gil quando ele se tornou ministro.
Logo em seguida foi o Toni Garrido.
O que você falaria para quem quer trabalhar com cultura, com produção
cultural no Brasil?
A diversão com responsabilidade é o que mais seduz o artista, o público e o
patrocinador. O que é diversão com responsabilidade? Antigamente você fazia um evento grande que, quando terminava, virava um mar de lixo. Hoje em
dia, se você anuncia que vai fazer um evento, aquilo ali precisa ser reciclado,
colocar as lixeirinhas separadas, como eu fiz agora no São João e no carnaval.
Construí um camarote inteiro de Tetra Pak. O conselho que eu dou para um
produtor hoje é pensar na sustentabilidade caminhando junto com o evento.
Fazer com responsabilidade: o lixo, a contratação de pessoas, a geração de
renda local. Não precisa trazer gente de fora para trabalhar. Se você vai fazer
brindes, faz em São Paulo, onde é mais barato, economiza papel, economiza
correio. Você pode gerar renda local exatamente na cidade do evento. Você
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educa, fala de coisas que as pessoas muitas vezes não sabem. Fiz um carnaval
agora, em que todos os copos viraram adubo. Eu não joguei fora copo plástico,
os copos eram feitos de fécula de mandioca. Cem dias depois, viraram adubo.
Aquilo volta para a terra, e isso dá uma sedução para o patrocinador. É uma
beleza incrível produzir um evento no qual a sustentabilidade está presente.
Se eu fosse começar hoje, só faria evento sustentável. Usaria material que pudesse reciclar, faria reciclagem do lixo, medição de carbono, daria prato de
fécula de mandioca e fécula de milho, tudo que eu fiz no carnaval da Bahia
agora, e que foi incrível. É um pouquinho mais caro, mas é incrível trabalhar
assim.

te fez uma semana de shows durante a Copa de 1998, que também foi incrível.
Lembro-me também de um show do Caetano que fiz na Concha Acústica há
muito tempo, acho que final dos anos 80, ficou lotado. É bonito saber que você
estava ali com a sua equipe, fazendo aquilo que deu certo. Porque começa
com uma pequena reunião de quatro ou cinco pessoas. Quando vê, já cresceu
para 50, com cada um fazendo uma coisa. Se dá certo, todo mundo fica feliz.

Como um produtor fala “não”?
É fácil: não! Alguém pergunta: “Posso não sei o quê?”. A resposta: “Não”.
Isso gera algum constrangimento?
Gera. Mas dois dias depois a pessoa vai entender. Na hora gera, mas também não posso ficar muito preocupada com o não que eu dou. Eu sou meio
chata. Você pode ou não pode, dá ou não dá, é como você fala com criança, mas de outra maneira, é claro. Com os meus filhos eu dizia “não”, com os
adultos eu também digo: “Não, não dá”. Há pedidos absurdos: “Posso ir para o
carnaval?”. Pode. “Posso levar dez?” Não, não pode. Tenho que atender a tanta
gente. Se eu tenho um lugar que cabem mil pessoas, três mil pessoas pedem.
Duas mil pessoas levam “não”. Fazer o quê?
E com fornecedores, por exemplo, se o fornecedor faz um show ruim,
como é?
A gente não bate, é bonzinho (risos). A gente não tem um quarto com castigo. Às vezes o artista acha que o show não foi bom. Todo artista quando vai
fazer um show quer fazer o melhor, e a gente que está produzindo quer que
aquilo fique lindo. Às vezes acontece alguma coisa, o som fica ruim e o artista fica chateado. Deu um blackout, o gerador não ligou na hora, tanta coisa
acontece.
E os prazeres de produzir, dos shows que você fez que foram marcantes?
Esse último show que eu fiz agora do Gil com Gal, Zeca Pagodinho,
Mart’nália, Vanessa Da Mata e Alcione foi inacreditável! O Zeca cantando os
sucessos dele em ritmo de forró, Alcione e Gal também, muito lindo! Fiquei
orgulhosa de ter produzido. E, além de tudo, foi um evento sustentável. A gen-

Mudou a imagem da música brasileira nesse período em que você está
trabalhando com produção de shows, de 1987 até agora?
Sim, mudou. A música brasileira lá fora está muito respeitada. A música
brasileira chegou a ser conhecida pelas mulheres bonitas, gostosas, com lambada, samba ou axé. Mas hoje em dia, na Europa, eles não acham que a música
brasileira é só o samba. Eles conhecem João Gilberto, Gil, Caetano. Jorge Ben é
conhecidíssimo lá fora. Conhecem até o axé: Daniela, Ivete, Claudia Leitte, os
cantores de trio elétrico. Acho que em Nova Iorque há shows na rua de música
brasileira, hoje em dia, e também se encontram mais discos.
Alguns dos entrevistados nossos falaram sobre a preocupação do Brasil em
vender alegria e que isso apresenta um risco também. Como você vê isso?
Não é bom? Eu acho ótimo, acho incrível chegar a um país feliz. Todo país
quer levar alegria. Mas a preocupação de levar alegria, em que sentido?
Um dia o mundo pode cobrar um preço por termos vendido alegria só
com mulheres, shows de samba, sem outros conteúdos culturais.
É, pode ser. O Brasil é assim, tem que levar o que ele é. A gente não tem óperas tristes, não tem nada pesado. O brasileiro é diferente. Se você está na rua
na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, você reconhece outro brasileiro.
É difícil se enganar. Você reconhece pelo jeito de andar, de falar, pelo sorriso.
Acho que deveria continuar, sou a favor disso. Deve vender alegria, mas não
deve vender barato.
Como você vê a internet, a cultura digital no seu trabalho de produção?
Eu adoro. No comecinho da internet, nos anos 90, o Gil fez uma música que
chama Pela Internet e a transmitiu ao vivo. Foi um dos primeiros artistas que
transmitiram uma música ao vivo pela internet – hoje a gente acha isso no
YouTube. O Gil abriu essa portinha da internet lá trás e nunca mais fechou.
Levou para um monte de gente. Toda hora precisamos abastecer o conteúdo
da internet. Agora a gente lançou um disco, que está disponível por streaming,
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mas daqui a pouco a gente vai permitir download gratuito. A gente só não faz
muito isso porque tem a gravadora que distribui os nossos CDs, e ela também
tem que ganhar dinheiro com isso. Não podemos dar tudo. O que é bacana na
internet hoje é que você pode buscar um parceiro que pague para você poder
dar. Quando a gente disponibiliza músicas do Gil na internet, não é que ele esteja dando a música dele. Ele está dando para o consumidor, mas alguém está
pagando para ele fazer isso. Esse modelo de negócio é ótimo, alguém paga.
Hoje é a Natura pagando para o Gil dar música no Portal Natura. Então, em
vez de o Gil ganhar aquele dinheiro do consumidor, a Natura já o pagou como
advance, já adiantou esse dinheiro. As pessoas às vezes têm uma impressão
errada, ou um entendimento errado, e cobram: “Puxa, Gil, você fica dando as
suas coisas na internet”.

muito, era cultural comprar CD; hoje em dia não é mais. Hoje em dia interferem, sim. Podem dizer: “Vamos gravar essa música aqui, que é melhor”. O produtor fala, o presidente da gravadora, o diretor de marketing, o coordenador, o
diretor artístico. Existe isso, sim. Lá em casa não. Sem chance de interferência.

Mas isso provocou uma crise dentro da indústria fonográfica?
Ah, claro. As gravadoras hoje em dia estão ruins, atuam agora até como
empresárias de artistas. Contratam um artista e possuem participação nos
cachês dos shows, na receita de shows, em bilheteria. Antigamente não se
podia imaginar isso. A gravadora do Gil, há dez anos, não ia querer participação nos shows dele, não existia isso. O Gil é um caso à parte, porque ele não
é de nenhuma gravadora, é da Gege. Mas isso existe. Antes, a gravadora tinha
a propriedade de um fonograma para a vida inteira; gravava o disco e aquele
disco era dela, para sempre. Editava as músicas e o direito autoral era dela
também – um percentual, então ela tinha tudo ali. Hoje ela não tem a propriedade do fonograma nem a edição. E nem o disco que vende, porque o disco
não vende. Um artista que vendia 500 mil, hoje vende 100 mil.
O Fernando Faro disse aqui que, muitas vezes, é menos importante
o produto que vai ser apresentado do que a relação estabelecida para
construir esse produto. O artista está compondo o CD, você como
produtora não diz: “Olha, Gil, se você compuser assim, você vai vender
mais”. Como você vê isso?
No meu caso, como eu tenho esse privilégio de ser casada com o Gil, ninguém opina – nem eu nem ninguém – na obra que ele faz. Ele grava o que
quiser; sempre gravou o que quis. Sempre. Gravadora nunca impôs. Pode até
ter sugerido, ele gostou e gravou. Mas não me recordo de ter visto contrato
impondo músicas a serem gravadas. Acho que o Fernando Faro tem razão,
cada vez mais deve estar assim. Antigamente, você tinha uma liberdade muito maior de escolha, porque, de certa maneira, tudo ali ia vender. CD vendia

Como você vê a questão da formação em universidades para
produção cultural?
Acho muito mais importante do que antigamente. Eu, por exemplo, não
fiz faculdade. Quando eu entrei na faculdade, me casei com o Gil. Aliás, entrei em duas: jornalismo e educação física, mas não fiz nem uma nem outra.
Mas, hoje em dia, acho bacana ter. Você pode caprichar mais na produção. Até
dentro desse meu interesse atual por sustentabilidade, a universidade agora é
bem bacana para a área toda de ecologia, da diversão com responsabilidade.
Na minha época eu não precisei muito; minha faculdade era meio que a universidade da vida, “vamos aprender na prática, fazendo”. Aprendia um pouco
sobre som, luz, cenário, relação com a imprensa. A gente mandava fabricar os
ingressos aqui em São Paulo, mesmo o show sendo na Bahia, com medo de
falsificação. Tinha uma gráfica em São Paulo que fazia o ingresso com marca d’água. Para você ver como a gente fazia e como se faz hoje. Hoje em dia
acho que nem tem mais ingresso, sai um negocinho da máquina como em
um embarque de avião. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que
fez curso de produção cultural, e ela estava me contando novidades, coisas
incríveis que estão aprendendo, que eu nem sabia. Antigamente nem tinha
faculdade disso.
Sobre a concepção estética do show: a cenografia, a ambientação, como
é pensar tudo isso?
Somos cuidadosos. Da música ao cenário. O que é o show? O do Gil agora
é de forró, mas é um show pontual. Normalmente, o show do Gil é de MPB.
Como planejar o cenário? A gente dá o disco para o cenógrafo, conversa um
pouco com o Gil, e ele diz se gostou, faz escolhas. A luz? O iluminador conversa com o cenógrafo após escolher as cores, então o técnico de som vai conversar com o cenógrafo, que vai conversar com a gente. Aí a gente começa a
pensar no figurino, tudo costuradinho, andando junto. No repertório a gente
até pode opinar, o Gil às vezes pergunta: como fazer o bis, se abre com tal
música? Aí, quem opina? O cenógrafo, o iluminador, o técnico de som. Este último opina porque diz se não é bom terminar com tal música e começar com
outra, porque pode ter troca de violão e guitarra, então é mais fácil fazer tais
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músicas juntinhas, sem trocar violão naquela hora. Há certas costuras que só
com experiência mesmo para saber como fazer.
Como são as duas horas antes do show do Gil, por exemplo, antes de
entrar no palco?
O Gil chega exatamente duas horas antes do show. Fica no camarim tocando violão, comendo castanha. Às vezes dá entrevista, às vezes entro eu no
camarim com um monte de amigos, ou meus filhos. Não existe aquela coisa:
“Ah, agora o Gil está recolhido”. Não. Ele fica assim até uns 15 minutos antes
de entrar. Então, põe a roupinha dele e vai para o show.
E os bastidores dos shows, das gravações, você deve ter muitos causos,
curiosidades para contar...
Não sei o que é interessante, porque pode ser para mim e não ser para outras pessoas. Eu adorei, por exemplo, ver o disco Tropicália 2 [1993, Polygram]
sendo feito, com Gil e Caetano gravando juntos. E era curioso, porque os dois
estavam ali e falavam de tudo, não ficavam falando de música. Falavam de outros assuntos, enquanto gravavam o disco no estúdio. Isso é uma curiosidade,
para mim é incrível não ter que ficar naquela obsessão de o tempo todo ficar
falando em música, música, música. A gravação era a continuação de uma
conversa que, não necessariamente de música, daria resultado no disco. O público deve achar: “Poxa, os artistas ficam recolhidos ou fazendo meditação”.
Que nada! Ficam ali no backstage, conversando, alegres, o Zeca Pagodinho
tomando a cerveja dele, o Gil comendo a castanha dele. A maior curiosidade
de bastidor é que eu tive um filho durante o Rock in Rio. Então, a curiosidade
é comigo mesma (risos). Eu estava lá, no Rock in Rio, em 1985, nove meses de
gravidez, e de repente comecei a sentir uma dor. O pessoal da TV Globo me
colocou em uma ambulância, cheguei no hospital e tive o Bem, meu primeiro
filho. Aí o Gil saiu correndo e foi para o hospital (risos).

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/flora-gil/
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“A profissão de
restaurador de arte
ainda não é reconhecida.
Os documentos da
minha empresa eram de
‘conserto de geladeiras,
fogões, quadros’, não
havia reconhecimento.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 18 de abril de 2010, em São Paulo.
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A restauração de uma obra de arte é sempre uma intervenção em uma
obra danificada, explica Florence Maria White, uma das principais profissionais do país. Os restauradores são responsáveis por pesquisar e aplicar
técnicas de conservação e restauração de pinturas, esculturas, livros, prédios ou qualquer obra contemporânea que utiliza materiais tão diversos
quanto palha de aço e chocolate. Quando Florence montou sua empresa, a
atividade de restauro era tão obscura que teve de ser enquadrada na categoria “consertos em geral”. Era o mesmo que consertar fogões.
A entrada no universo da restauração foi um desdobramento natural da
paixão de Florence por pintura e história da arte. “Sempre soube que eu não
seria uma artista. Sou restauradora, não sou artista plástica. Trabalho em
cima da obra que alguém criou.” E há desafio nisso? Bom, dê a ela um quadro
maltratado por fungos, com cheiro de podre, e você o receberá de volta tinindo. Florence lembra de clientes que até choraram com o resultado.
Por encomenda do Banco Central, atuou na recuperação de 15 obras
de Cândido Portinari, trabalho endossado pelo filho do artista, João Cândido. O sucesso desse trabalho legitimou-a para recuperar as obras de
Portinari na igreja da cidade paulista de Batatais, vizinha a Brodowski,
localidade de nascimento do pintor. Sua trajetória como restauradora é
repleta de histórias peculiares. Na ocasião de uma exposição na Bélgica,
por exemplo, Florence foi a incumbida de preparar a caixa que levaria
uma obra emprestada do Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP),
onde trabalhou. Os belgas ficaram desconcertados com o nível do trabalho de conservação. “Parecia que esperavam uma coisa embrulhada em
folha de bananeira.”
Como começou seu interesse por restauração?
Sempre me interessei por arte, de uma forma a princípio teórica, estudando bastante a história da arte e depois me interessando por pintores.
Meu curso universitário foi de história. Sempre soube que não seria uma
artista, mas, quando apareceu o primeiro curso de restauração em São
Paulo, pensei que aquilo podia dar certo. E foi um horror, porque esse curso foi muito direcionado para pessoas que já exerciam a profissão. Insisti
bastante e acabei sendo aceita, mas eu era um peixe fora d’água. Nunca
tinha visto pigmento na minha vida, nunca tinha segurado pincéis com
destreza. Me sentia tão pequena perto dos outros que me empenhei muito
para poder acompanhar. E daí concluí: “É isso que eu quero, é isso que eu
gosto”. Procurei me especializar cada vez mais.
3
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Você já vinha com um conhecimento histórico. Isso ajudou?
Ajudou muito. Era um conhecimento teórico, fui professora de história. Sempre me interessei por história da arte. Uma equipe completa de restauração inclui sempre um historiador, um biólogo, um químico. Diferentes especialidades
que contribuem para que o trabalho multidisciplinar se desenvolva.

cuidado, eram panelas, quadros, pinturas, cama, colchão, tudo no mesmo
caminhão. É claro que as obras de arte sofriam danos com frequência. Hoje,
isso mudou. Existem muitas empresas especializadas no transporte de obras
de arte. Hoje, oito pessoas trabalham comigo no ateliê. Todos são formados
em restauração. Quando comecei, não sabia nada. No fim, acabei dando aula
muito tempo no curso em que me formei. No MAC, onde trabalhei, também
dei aulas no instituto para formar restauradores. Aos poucos, montei minha
equipe e meu ateliê.

Qual é a diferença das técnicas de conservação e de restauração?
A conservação preventiva inclui todas as medidas que tomamos no ambiente. Não pensamos apenas nas obras, mas numa coleção ou na casa de um
cliente com muitas obras de arte. São medidas ambientais para as obras não
sofrerem danos. Já a restauração é uma intervenção na matéria de uma obra
danificada. O princípio é conservar para não restaurar. A conservação é sempre menos invasiva. Se uma obra foi danificada por um ataque de cupim nos
chassis, que é a madeira que sustenta a tela, você troca os chassis e isso é um
trabalho de conservação preventiva. Assim, você não está agindo na pintura.
É um trabalho para evitar que o cupim coma a matéria. Se você for ler sobre
os fatores de deterioração de uma obra de arte, verá a quantidade de variantes
que nós temos. O sol pode danificar muito a obra, porque possui uma luminosidade com muitos raios ultravioletas. E também fungos, xilófagos, cupins,
traças, baratas, ratos, tudo que pode atacar e destruir.
Quais são os tipos e as formas de restauração?
São várias áreas. Existem especialistas em pedras, metais, vidros, acrílicos,
porcelanas, restauradores de arquitetura, de patrimônio imóvel e móvel. Este
último é o meu caso, especialistas em mobiliário. Quando eu trabalhava no
Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP), era restauradora de pinturas e
esculturas. É bem amplo. Esculturas podem abranger diferentes suportes. E
suporte é a matéria na qual é feita a obra de arte. No meu ateliê, trabalhamos
com obras de arte sobre papel e imaginária sacra.
Como era o cenário da restauração quando você começou?
Em 1984, quando comecei, não existiam cursos. Existiam os estudos do
Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor), ligado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Antes era só especialização. Agora eles já oferecem graduação. Existiam muitas pessoas exercendo a profissão, mas não havia formação. Pouquíssimos profissionais tinham
formação específica. Há 25 anos uma única empresa transportava obras de
arte. Aliás, existiam muitas obras para restaurar após mudanças. Não havia
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Um ateliê de restauração lida com tecnologia – mesas térmicas, mesas
com vácuo, compressor ultravioleta. Quais são as principais ferramentas de restauração?
A mesa térmica é uma chapa de alumínio com resistências embaixo. É utilizada, por exemplo, para reentelar obras cujos suportes estão danificados. Ou apenas
para planificar uma obra que ficou abaulada com o tempo. Este sistema possui
calor e bomba de vácuo para planificar. Existem também a luz ultravioleta, que
identifica camadas antigas de pintura. Muitas vezes dizem que uma obra nunca foi
mexida, mas, sob a luz ultravioleta, as áreas não-originais aparecem com perfeição.
Temos vários outros recursos, mas os que você citou – mesa térmica, mesa com
vácuo e compressor ultravioleta – são imprescindíveis.
A restauração ainda não é uma profissão reconhecida. Existe um projeto
de lei para regulamentar a carreira, certo?
A nossa profissão ainda não é reconhecida. Quando fui abrir minha empresa em
1997, não havia como escolher um objeto social de restauração de obras de arte.
O documento inicial constou que a minha empresa consertava “geladeira, fogões,
quadros” (risos). É verdade, tenho este documento. O número de profissionais está
crescendo, já existe uma conscientização maior. Se eu sou artista plástico, não sou
restaurador. Sou restauradora e não artista plástica. Não crio. Trabalho em cima
da obra que alguém criou. Além disso, o mercado está mais exigente e cuidadoso,
o que valorizou a profissão. As pessoas passaram a procurar profissionais com especialização, passaram a cuidar melhor de suas obras, e escolher para quem vão
entregá-las. Com essa crise econômica, a obra de arte ficou muito valorizada. Ela
não perdeu valor, é um patrimônio seguro.
Há restauradores que recebem adicional de insalubridade. Quais são
os riscos da profissão?
Trabalhamos com produtos químicos agressivos. Fazemos uma série de re5
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comendações, existem treinamentos, bibliografia especializada. Há exposição
a produtos tóxicos. Há produtos que emitem vapores que podem danificar a
visão. Muitos solventes possuem absorção cutânea e são difíceis de ser expelidos. É preciso cuidado e proteção. Os profissionais de instituições que estão
o dia todo trabalhando com estes produtos recebem insalubridade porque o
ambiente tem essa carga de material no ar. Faz mal para a saúde. Transmitimos os ensinamentos e os cuidados para aqueles que estão trabalhando no
ambiente de restauração.

muito usado na Bélgica e na Holanda. Não podemos usar aqui, a não ser em
fixação de policromia. Isso porque nosso calor é intenso e ela pode amolecer,
desenvolver fungos. Com o aquecimento, ela também passa para a tela e vai
impregnar a pintura. E a cera-resina dá um brilho na obra que ela, de fato, não
tem. Nós tínhamos nos Portinaris de Brasília cinco têmperas – são pinturas
muito opacas – que foram aplicadas com cera-resina pelo verso. Ou seja, apresentavam um brilho de tal forma que, no princípio, tínhamos imaginado que
todas as 12 eram óleo sobre tela.

Quais os desafios da arte contemporânea e dos novos suportes?
Em uma obra clássica – com tela, base de preparação, tinta a óleo e verniz –,
você já sabe o que existe ali. Há pesquisas, bibliografia. Uma pintura cusquenha,
por exemplo, tem sua composição conhecida. É uma pintura que deixou de ser
feita no meio do século 19. Da mesma maneira, em uma aquarela você sabe perfeitamente com o que está mexendo. Quais os riscos, os cuidados, o que pode e
o que não pode fazer. Agora, em uma obra contemporânea, pode ser qualquer
material: cera de abelha, tintas possíveis e impossíveis, spray, tinta automotiva.
Já trabalhei até com esponja de aço, usada em uma obra para dar a forma. E
aquilo se decompôs, oxidou de dentro para fora. Já trabalhei até com escultura
de chocolate. Sempre há surpresas, porque qualquer material é usado como experiência. O artista quer ver o resultado estético de aplicar aquilo.

A restauração foi acompanhada de uma exposição, não é?
Foi linda a conclusão deste trabalho. Foi muito bem documentada, como
deveria ser todo trabalho de restauração. Tínhamos de apresentar relatórios
sobre cada uma das obras entregues. Eles telefonavam e perguntavam muito.
Quando planejaram a abertura da exposição de todas as obras restauradas,
fomos convidados para fazer uma palestra sobre a restauração, para assistir a
abertura da exposição, onde estava também o filho do Portinari [João Cândido
Portinari]. Ele tem um projeto grande no Rio de Janeiro, chamado Projeto Portinari, e também fez uma palestra muito bonita. A nossa surpresa foi a publicação de um livro sobre a restauração das obras. Na exposição, havia todas as
obras expostas, vitrines com todo processo de restauração. Tudo que nós tirávamos – excesso de cera-resina, as telas do reentelamento apodrecidas – nós
encaminhávamos amostras para eles. E tudo foi parar na exposição. É muito
raro que a restauração tenha um espaço como este.

Como foi o restauro das obras do Portinari, em Brasília?
Restaurei a coleção do Cândido Portinari do Banco Central em Brasília. Foi
um trabalho lindo. São 15 telas: 12 grandes e três pequenas. As grandes chamam mais a atenção [Seringueiros, Jangada do Nordeste, Gaúchos, Vaqueiros
do Nordeste, Bumba-meu-boi, Frevo, Samba, Baianas, Garimpo em Minas Gerais, Descobrimento, Anchieta, Bandeirantes]. Foram feitas no Rio de Janeiro,
em grandes dimensões – em média 200 centímetros de altura por 160 centímetros de largura. A tela é extremamente fina. Essa coleção conta episódios do Brasil. Foram pintadas no Rio de Janeiro, vendidas para São Paulo,
voltaram para o Rio e depois foram para Brasília. Em termos de ambientes,
tiveram os mais variados. Muitas mudanças de um lugar para o outro. Brasília, em si, possui uma característica climática terrível para obra de arte. É um
lugar extremamente seco. Inicialmente, elas não estavam em um ambiente
climatizado e todas já tinham sido restauradas, algumas delas mais de uma
vez. O trabalho foi intenso. São obras dos anos 50, que foram enroladas para
transportar, impregnadas com cera-resina e não fixadas. É um material que é
6

O Brasil é conhecido pela má climatização e má conservação de obras
pelas instituições. Isso está mudando? Estão cuidando melhor das reservas técnicas?
Sim. Mas falta muito, falta dinheiro. Em termos de equipamento, reservas
técnicas climatizadas e adequadas, melhorou muitíssimo. Lembro que trabalhava no MAC e houve uma exposição no norte da Bélgica. O MAC emprestou
uma obra e eu fui como courier. A Bélgica é um centro de restauração muito
importante no mundo. Então, caprichamos, fizemos tudo como tinha de ser
feito. Fizemos uma caixa impecável, extremamente bem cuidada, com todos
os critérios de conservação e de amortecimento. E você tinha uma hora marcada para abrir a caixa no museu. Então, quando eu fui chamada para abrir, o
diretor do museu chamou os curadores europeus que estavam lá para verem
o que tinha chegado do Brasil. Mas foi um tal barulho, que me senti profundamente ofendida. Parecia que eles esperavam uma coisa embrulhada em folha
7
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de bananeira. Eles simplesmente não acreditavam (risos).
Fale sobre as 600 imagens sacras restauradas na Fundação Pierre Chalita, em Maceió.
A fundação nasceu de uma doação particular do pintor alagoano. Aquilo
foi acumulando de uma tal forma que, visitando Maceió, chegamos dentro de
um museu e percebemos: “Isso aqui é caso para um projeto”. Fomos atrás dos
curadores, para convencer que aquilo merecia um projeto. Era de importância nacional, representativo de toda a imaginária sacra, tanto a mais refinada,
que é vinda de Portugal e da Itália, quanto a imaginária popular. Muitas imagens feitas no canivete, mas em péssimas condições de conservação.
Era madeira?
Madeira, cerâmica, barro, diversos suportes. Fizemos um projeto que foi
encaminhado para a Fundação Vitae, que, infelizmente, já não existe mais e
que patrocinou muitos trabalhos de restauração. Acabamos sendo contemplados. Fizemos um trabalho enorme. Foram 642 imagens, se não me engano.
Não incluía toda a finalização estética, mas que segurou toda a policromia,
que preencheu as lacunas, que matou cupins. Foi um trabalho muito grande
de conservação preventiva e até um pouco além na medida em que tivemos
uma preocupação estética. Para atender a todas estas obras, alguns retoques
não foram feitos, mas foi um trabalho muito bonito. Voltamos mais tarde com
um projeto patrocinado pela Petrobras para o mobiliário da reserva técnica. Hoje, as obras estão estáveis e bem armazenadas. Se quiser voltar para lá
ainda existem mais projetos possíveis e necessários, mas já estão muitíssimo
melhor do que quando visitamos da primeira vez.
Quais as propostas e políticas que podem ajudar na obtenção de uma
bibliografia nacional sobre restauração de obras de arte?
Já temos trabalhos publicados a esse respeito no Brasil. O restaurador precisa de conhecimento teórico e prático de sua profissão. Existe uma bibliografia
pequena, mas nacional, a respeito dos fatores de deterioração. É necessário
que haja investimento, escolas de formação. O Brasil é muito grande. Quando
falamos de material de arte, estamos em um estágio muito mais avançado
na região Sul e Sudeste do que em Alagoas e em Sergipe. Quando o Gilberto
Gil virou ministro, tivemos grandes esperanças de que ele, sendo tão ligado à
arte, se interessasse pela parte de conservação e restauração do patrimônio.
Ele chegou até a se manifestar a respeito, mas não foi muito além. Na universi8
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dade, a pesquisa e a formação são as prioridades. Há muitos museus dentro de
universidades, mas não é essa a prioridade. Mesmo estando na universidade,
temos que captar recursos e patrocínio para um trabalho avançado.
Fale sobre os grandes restauradores brasileiros.
Quando se fala em restauração no Brasil, o primeiro centro que me vem à
memória é o Cecor, ligado à UFMG. Lá, eles contam com um centro de formação e com um centro de prestação de serviço, com muitos professores e
doutores. Quando eu comecei, não existia restaurador! Muito menos mestre,
e muito menos doutor. Hoje já existem vários profissionais e professores que
são restauradores importantes. O Edson Motta Filho, por exemplo, é considerado o primeiro restaurador brasileiro. O Cláudio Teixeira é um restaurador
antigo e que restaura muito patrimônio do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, estudei no Instituto de Restauro e Conservação com o professor Domingo
Tellechea. Muitos restauradores que trabalham hoje em São Paulo, tanto no
setor privado quanto em instituições públicas, tiveram a formação neste curso. Agora, em agosto de 2009, a PUC fez o vestibular para o primeiro curso de
restauração.
E a relação do restaurador com o artista? Como trocar informações
para facilitar o restauro e conservação?
Aprendemos que não se pode ensinar o artista. Se ele pergunta, você pode
até dar a sua opinião técnica, conversar a respeito. Hoje em dia, quando os
museus recebem uma obra de um artista vivo, procuram entrar em contato
para saber quais foram as técnicas e materiais utilizados. Se não houver essa
referência, precisa investigar. Não é adivinhação. Outra coisa, de ética profissional, é que o artista é o primeiro a ter direito de restaurar sua própria obra.
A gente até torce para que isto não aconteça, porque eles interferem muito.
Quando um artista começa a consertar sua própria obra, ele até muda coisas
que achava que não devia ter feito daquela forma na época. Daí, sai uma obra
extremamente alterada. Mas ele tem o direito de ser consultado. Todas as vezes que eu preciso de alguma informação, eles atendem muitíssimo bem.
Como foi o restauro da tapeçaria do Burle Marx?
Foi a maior obra que eu restaurei. Ela tem quatro metros de altura por 26
metros de largura, um monstro. Levou muito tempo de análise. Mandamos
construir uma mesa bem legal e contratamos uma transportadora. A tapeçaria
ficava três metros acima do solo. A transportadora retirou, depois colocou nes9
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ta mesa construída para este trabalho com duas roldanas, dois cilindros enormes. Esta obra ia e voltava, girando tanto pela frente quanto pelo verso, durante
todo o período de trabalho. A tapeçaria em si é extremamente pesada. Antes do
restauro, na medida que aquilo abaulava e formava vincos, vinha alguém e colocava um prego para segurar aquela parte que estava ficando torta. Estes pregos,
além de estarem oxidados, provocavam furos nas fibras, com alguns desgastes.
Era fixada pelo alto, então havia deformação na parte de cima. Não faltavam
pedaços, não era isso, mas o que achamos de muito chocante nessa história, era
que o salão da Prefeitura de Santo André era iluminado por cilindros de cerca
de um metro cada um, localizados na lateral da tapeçaria. O verso da tapeçaria era muito mais colorido do que a frente, porque não foi afetado pela luz. É
um exemplo para ilustrar uma aula sobre o quanto a luz danifica uma obra. O
ideal é retirar esse tipo de iluminação. E não pode entrar em contradição com o
projeto arquitetônico do local. O paliativo foi revestir internamente os cilindros
com um filtro ultravioleta, que tem durabilidade. Mas o curioso aí é a diferença
entre o que foi e o que não foi danificado pela luz.

A formação de profissionais é um trabalho demorado ou pode ser ágil?
Você consegue formar um profissional em três anos. É uma boa formação.
Há também os cursos profissionalizantes, do Senai e do Senac, para formar
técnicos. Na cidade de São Paulo existem no máximo cinco pessoas que fazem
chassis adequados. Não é exagero, são poucos.

Qual o momento mais prazeroso do processo?
Quando você entrega uma obra que o cliente considera praticamente perdida, existe gente que até chora. Não é nenhum milagre. Você faz exatamente o que é possível e permitido, porque nossos critérios de intervenção são
bastante rígidos e respeitados internacionalmente. Este momento de entregar uma coisa pronta é extremamente gratificante. Há um trabalho grande
que estamos para fazer na Basílica de Aparecida, de imaginária sacra. É uma
satisfação cada vez que eles vêm dar uma olhada no andamento das coisas.
Porque está mudando muito.
Existe a questão da urgência e a questão da formação. Qual seria a solução? Trazer técnicos que ajudem na formação de técnicos brasileiros?
Acho que, com urgência, deveria haver investimentos em escolas de formação. Não gostaria que viessem técnicos estrangeiros. Você sabe que os restauradores brasileiros são extremamente considerados e valorizados no exterior? Como temos tão poucos recursos, consideram que temos habilidades
e acuidade visual e de manipulação muito desenvolvidos. Os restauradores
brasileiros são bem vistos no exterior. Se eu não tenho recursos, tenho de suprir esta deficiência: converso com colegas, pego equipamentos emprestados,
esse tipo de coisa. Agora, investir na formação e reconhecimento é absolutamente prioritário.
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Para encerrar, cite uma obra restaurada que mexeu com você.
É evidente que você não pode se apegar emocionalmente a um trabalho.
Mas houve uma obra que me deixou muito carinho. Era uma obra flamenca,
trazida para São Paulo por uma família judia. Com tanta história, foi danificada após o porão onde estava guardada ter sido inundado. Quando ela chegou
para mim, era um manto preto de fungos, a parte de trás cheirava a podre.
O cliente falava: “Carreguei isso por tantos anos e de forma tão difícil, agora
acaba por causa de uma inundação. Não me conformo”. Quando devolvi o trabalho para aquele homem, me emocionei. Não inventei nada, a obra estava lá.
Era tomar cuidado para ver o verso, secar, aplicar fungicidas, limpar milimetricamente para as cores aparecerem como realmente eram. A minha satisfação foi vê-lo emocionado recebendo a obra com toda a história que aquilo
carregava para ele. Ao restaurar uma obra, você não leva em consideração o
valor de mercado. É exatamente como se restaura um Picasso. Com as melhores técnicas possíveis. O trabalho é o mesmo, tem valor igual.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/15/florence-maria-white-de-vera/
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“São quase 100 anos
de Cultura Artística.
E sempre existe um
peso de ser uma
velha instituição.
Mas achamos que
não somos velhos.
Vamos pensar os
próximos 100 anos.”

Entrevista realizada por Lia Rangel e Lucas Pretti no dia 11 de
junho de 2010, em São Paulo.
2

O suíço Gérard Perret ainda vestia calças curtas quando assistiu ao filme
Orfeu Negro, baseado em obra de Vinicius de Moraes. Ainda que não soubesse, era o início de sua história de amor com o Brasil. Na faculdade em Genebra, conheceu uma brasileira e, em 1971, aportou por aqui – a princípio,
como executivo de uma companhia de café. Em 1979, aceitou um convite do
sogro para ajudar na gestão da Sociedade Cultura Artística, onde está até
hoje, às vésperas do centenário da instituição.
Para Perret, o Teatro Cultura Artística nunca foi um lugar qualquer. Prestou
e presta um efetivo papel na popularização da música de concerto. “A gente
sempre ouviu falar que as pessoas não gostam de ir aos concertos porque não
entendem. Sempre falo que não tem que entender nada, tem que sentir.” Ao
mesmo tempo, admite que vem trabalhando em um projeto de formação para
o público interessado em acompanhar todo o desenvolvimento de um espetáculo teatral – da primeira leitura ao cerrar das cortinas.
Perret naturalmente lamenta o incêndio pelo qual o Teatro Cultura Artística passou em 2008, mas é capaz de fazer uma leitura poética do acidente. “O
teatro tinha que queimar, porque era carregado de emoções que se passaram
lá dentro; é como um enfarto.” Só restou o painel do pintor Di Cavalcanti. Do
ponto de vista prático, as reformas podem até solucionar antigos problemas.
A capacidade das duas salas do teatro não equivalia, por exemplo, a dos saguões de entrada. “Agora, podemos corrigir esse tipo de problema.”
Como surgiu a Sociedade Cultura Artística?
A Cultura Artística surgiu em 1912 com um grupo de intelectuais, jornalistas, que se reuniam sistematicamente na redação do jornal O Estado de S.Paulo.
O Teatro Municipal foi aberto em 1911 e eu imagino que havia uma demanda
por espetáculos e por programações para a cidade de São Paulo. Talvez seja
por isso que eles tomaram a decisão de fazer uma fundação, uma associação,
para incentivar mais expressões culturais. No início era um pouco amador,
improvisado. A fundação foi em março de 1912. O primeiro evento que aconteceu, acho que em setembro, foi o Sarau Lítero-Musical, com declamação
de poesia, terminando com algumas moças da boa sociedade que tocavam
algumas obras – depois até se tornaram pianistas profissionais. Eram saraus
de três horas com dois intervalos. Um dos principais fundadores, o Nestor
Pestana – que dá nome à rua onde fica a Cultura Artística – foi editor-chefe
da redação do jornal e, logicamente, naquela época, a elite cultural coincidia
com a elite econômica. Muita gente das famílias abastadas e quatrocentonas
participaram dessa fundação. Mas também encontra jovens, como o adoles3
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cente Mário de Andrade. O crescimento da sociedade se deu de forma rápida.
Temos todos os programas de tudo o que aconteceu, desde o primeiro. Em
1917, eles apresentam o Ballet Russes, grupo com Sergei Diaghilev, Bronislava
Nijinska e companhia. Eram o top da modernidade na Europa e vieram fazer
uma turnê pela América do Sul. A gente percebe que, no fim dos anos 20, eles
se deram conta de que precisariam construir uma casa para apresentar o que
queriam. Compraram terrenos, em área muito maior do que temos hoje em
dia. Depois venderam justamente para construir o teatro. Mas o teatro só vai
ser construído no fim da década de 1940. É inaugurado em 1950 com VillaLobos e Camargo Guarnieri [dois concertos com a Sinfônica de São Paulo]. Eles
sabiam escolher o que havia de interessante no cenário brasileiro.

um pouquinho mais e tentar olhar para frente. São quase 100 anos e sempre
existe um peso de ser uma velha instituição. Mas achamos que não somos
velhos. É preciso pensar os próximos 100 anos.

E quem faz parte da Cultura Artística?
De forma geral, qualquer um podia e pode fazer parte. É um grupo de
membros. Hoje em dia são pouquíssimos. Para ser diretor ou conselheiro,
tem que ser membro. Mas está aberto a todo mundo, é absolutamente democrático. Quem é membro pode votar nas assembleias gerais e participar
das eleições internas. E também existe outra categoria desde a fundação.
São os membros-assinantes, hoje em torno de dois mil, aqueles que pagam
a anuidade para ser membro e poder assistir às apresentações que a Cultura
Artística faz em São Paulo.
Quem faz o papel hoje de curador? Como são escolhidos os espetáculos?
Estou lá há 30 anos. Quando comecei, havia uma comissão de cinco membros. Os integrantes foram morrendo e eu era o mais jovem. Hoje em dia estou sozinho, sou eu que decido. Isso implica em uma responsabilidade muito
grande. É preciso ter equilíbrio para você não ir pelos seus próprios gostos.
Adotar critérios para ter um programa com um pouco de música contemporânea, outro pouco de música barroca, que teve uma importância muito
grande na Europa. E tudo isso tentando rejuvenescer o repertório. Aliás, acho
que fui o único em São Paulo que tentou mostrar esse trabalho que era feito
lá com música barroca. Fiz muito esse gênero e tenho sido criticado de uns 20
anos para cá por isso. Também havia o mesmo modelo de comissão curadora
para escolher a programação de teatro e de balé. Hoje em dia, estou tentando
refazer essa comissão. Tivemos a morte do nosso presidente, o doutor José
Mindlin, há pouco tempo. Aproveitamos justamente esse momento para fazer uma série de mudanças, de rejuvenescimento da governança, de introduzir mais elementos femininos, o que fazia falta. E a gente está tentando abrir
4

Qual é o papel de uma instituição como a Sociedade de Cultura Artística para a cultura brasileira?
É fundamental. De forma geral, o setor privado é muito mais competente
do que o setor público. Tenho muitos problemas, como todo mundo, com o
Ministério de Cultura. Fomos obrigados a trabalhar com os incentivos fiscais.
Antes disso, tínhamos patrocinadores da mesma forma, mas esse modelo de
política cultural criou o hábito das empresas de poder descontar o patrocínio
no imposto de renda. Agora, vai ser muito difícil voltar atrás.
Com a história longa da sociedade, qual a análise de vocês sobre o modelo de financiamento da cultura?
Uma instituição sem fins lucrativos, para mim, é o melhor modelo para se
fazer cultura, porque tem uma isenção, ajuda a manter um equilíbrio e um
corpo que se dedica ao trabalho, inclusive com um círculo de voluntários. A
Sociedade Cultura Artística sempre trabalhou com artes cênicas. Enquanto
outras instituições precisam ceder comercialmente nisso ou naquilo para
manter sua programação cultural, isso não existe para nós. Temos isenção total. O nosso estatuto diz claramente que o critério é qualidade nas apresentações. Quando comecei na instituição, buscávamos patrocinadores e era muito
pouco profissional a forma de captar o dinheiro. A primeira lei de incentivo,
se não me engano, foi a Lei Sarney. Não era ruim, nós usamos e funcionava.
Depois entrou a Lei Rouanet, que funcionava muito bem a meu ver. De uns
anos para cá, a máquina governamental ficou extremamente pesada, desconfiada de que você não é uma pessoa séria. Foi estrangulando cada vez mais. Se
alguém faz alguma coisa errada, a postura do governo é de por mais uma lei,
mais uma dificuldade, mais uma complicação, quando, de fato, é o setor público que não funciona. Você manda a prestação de contas uma, duas, três vezes
e eles dizem que perderam. Coisas assim. É preciso haver um departamento
que cuide disso, porque ficou uma burocracia infernal.
Qual o orçamento anual da sociedade? Os espetáculos são muito caros?
A gente tinha um teatro, que era uma fonte de receita. O teatro sustentava o seu dia a dia e a folha de pagamento. As nossas produções eram
independentes disso. Antes do incêndio, a média era de R$ 15 milhões por
5
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ano. Hoje em dia mudou tudo, a gente não tem mais essa renda e precisei
lutar para a gente conseguir outro espaço enquanto o teatro é reconstruído. Estamos no Espaço Promon – a antiga Sala São Luiz, na zona sul de
São Paulo – e isso foi muito bom.

Como você tem analisado a proposta da reforma da Lei Rouanet?
Sinceramente, não gosto. É um modelo para estatizar cada vez mais a cultura. Os agentes culturais são competentes para achar uma alternativa melhor do que centralizar as decisões em Brasília. Sempre fui contra o 100% de
dedução fiscal, porque uma empresa que tem divulgação, convites, uma série
de vantagens, precisa desembolsar alguma coisa por isso. Foi um erro definir
essa regra de 100% [Artigo 18, da Lei Rouanet, de 1991, prevê que os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda as quantias efetivamente despendidas
nos projetos culturais]. O retorno deveria ser mais gradativo. Agora, uma mudança vai levar provavelmente a uma queda de empenho desse dinheiro para
projetos. Mas, por exemplo, na reconstrução do teatro a gente não conseguiu
incluir o projeto no Artigo 18 porque, por lei, a princípio não pode. Depois descobri que alguns teatros conseguiram passar nesse critério. E é aí que está um
grande problema disso tudo, porque os critérios nunca são respeitados como
deveriam. Já que aconteceu a desgraça do incêndio, queremos refazer uma coisa moderna, com todos os equipamentos que um teatro hoje em dia merece.
Muitas empresas te dizem: “Só trabalhamos com o Artigo 18”. Aí você também
tem que fazer todo um trabalho para dizer: “Por uma questão de cidadania,
você também tem que desembolsar; não é só descontar do seu imposto”. Alguns aceitam, outros não. Quer dizer, nada é definitivo, tudo muda, conforme
as circunstâncias. Gostaria de falar uma coisinha sobre a questão da cultura e
da política. Penso que quando se estatiza a cultura, é o setor público que decide, que toma a decisão. Uma pessoa passa a dirigir a cultura. Muitas vezes, os
três níveis de governo – federal, estadual, municipal – não possuem pessoas
ligadas à cultura. São políticos, infelizmente. Cultura é sempre um prêmio de
consolação para algum partido de aliança. Isso é muito ruim, porque aí você
concentra o dinheiro na mão de pessoas que nunca mexeram com a cultura e
que vão tomar as decisões. O que é que vai virar? Vai virar uma banca de negócios. Da mesma forma que vão ceder esse dinheiro, vão apoiar muitas vezes
projetos que não são tão interessantes, nem necessários, mas que interessam
por alguma outra razão.

A Sociedade consegue patrocínios de pessoa física e pessoa jurídica,
e depende muito de um relacionamento pessoal. É o mesmo modelo
para o projeto de reconstrução do teatro depois do incêndio?
Está sendo assim. Vale lembrar que o teatro já passou pela TV Excelsior
[o prédio foi alugado pelo extinto canal paulista] e que também o deixou uma
ruína. De certa forma, ele já havia sido reconstruído antes. Mas, pensando
no projeto atual, os valores foram tão grandes que a gente determinou várias fases. Na primeira, a gente abordou empresas. A maioria perguntava:
“Contrapartida? Contrapartida? Contrapartida?”. E a gente respondia: “Não
tem contrapartida. Vocês não vão ter absolutamente nada. É um teatro importante, que não pertence a ninguém, que não tem dono, ninguém ganha
dinheiro com aquilo”. É cidadania. Houve reuniões em que, em meia hora, a
gente conseguiu convencer, mas o relacionamento pessoal é fundamental.
Não tenha a menor dúvida. Logo após o incêndio, muitas empresas se sensibilizaram, mas esqueceram rápido também. Descobrimos que há diferentes
caminhos e abordagens para se fazer. Alguns que não estavam muito interessados mudaram de ideia e nos ajudaram.
Para fazer cultura hoje, é preciso circular nos meios certos para conseguir financiamento?
Não. Há muitos agentes diferentes. E cada projeto tem um approach
diferente também. O Sesc, por exemplo, é uma instituição fantástica, que
não tem essa preocupação, porque tem outro meio de obter os recursos.
Existem também as organizações sociais (OS), hoje em dia, que estão se
desenvolvendo cada vez mais. Há subsídios altíssimos em um percentual
muito maior do orçamento das organizações. E também existe a captação no mercado privado. Não posso dizer que esse é o modelo, mas, no
nosso caso é uma mistura. Não temos subsídio nenhum, nunca tivemos
nenhum centavo do poder público. Sabemos que existe edital disso, daquilo, mas se você observa mais de perto as grandes empresas que fazem
os editais, percebe que é um percentual pequeno. A grande parte do dinheiro disponível para fazer cultura, ou para descontar de imposto de
renda, não vai pelo caminho do edital.
6

Qual a importância da Cultura Artística, principalmente quanto à
música erudita?
Organizamos a grande temporada, na qual buscamos o que existe de melhor no mundo. Buscamos diversificar, mostrar várias facetas do que se faz
hoje em dia em música de concerto. Desde o início da sociedade, isso sempre
foi o principal foco das atividades. Gosto de citar Mário de Andrade, que disse
7
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que sem a Cultura Artística não haveria mais referência no país a respeito do
que se faz e do que se deveria fazer em música. Para mim, isso já justifica a
apresentação desses concertos. Além disso, temos um projeto sociocultural
há vários anos que se chama Ouvir para Crescer e acontece em cidades do
interior de São Paulo. Às vezes, o projeto se realiza a pedido do patrocinador,
porque ele tem um público ou uma fábrica lá. Para nós, o que importa é que
o projeto possa atender absolutamente a todo mundo, jamais pode ser reservado apenas aos funcionários da empresa. É um projeto que adoro fazer. Dá
muito mais prazer fazer esses concertos em cidades que muitas vezes não
têm teatro. A gente procura um espaço que possa ser adaptado para a apresentação. Às vezes, é um entreposto, o auditório de uma escola. O patrocinador reforma, pinta e monta um cenário decente no local. Hoje, é um programa
de oito semanas. Fazemos a apresentação musical com uma série de informações. Nosso papel não é ensinar música, mas ensinar a ouvir melhor a música.
Para que a pessoa possa pouco a pouco diferenciar a boa música do resto.
São pequenas pinceladas em todos os espetáculos, ensinando a ouvir de outra
forma. Sempre se fala que as pessoas não gostam de ir aos concertos porque
não entendem. Eu sempre falo que não precisa entender nada, tem que sentir.
Mas vejo também que as pessoas gostam de saber mais.

vocês fazem produção, sabem do que estou falando. Ou seja, a gente sempre
tem que prever tudo, e prever onde pode dar problema, e já ter a solução para
aquilo. A gente vive em um país maravilhoso, onde há muito calor humano.
Apesar de todos os problemas, você pode contar com os outros. No dia do incêndio, por exemplo, eu estava no aeroporto esperando a Orquestra de Liège,
da Bélgica, e a Susan Graham – uma soprano maravilhosa – que iam tocar
no dia seguinte, no teatro. Quando soube do incêndio, corri para o teatro, vi
as chamas, e disse: “Bom, não tenho o que fazer aqui. Preciso me organizar
para salvar os concertos”. Eram 6h da manhã. Chamei a direção da orquestra
e disse: “Olha, queimou o teatro, não sei se vocês vão ter concerto ou não”. Eles
ficaram brancos. E, às 10h da manhã, estava resolvido.

Como trazer orquestras de excelência e fazer a Cultura Artística integrar esse circuito mundial de primeira qualidade?
É preciso começar anos antes. No primeiro semestre de 2010, já estou fazendo a temporada de 2012 e começando 2013. Estamos falando de atrações
muito solicitadas no mundo inteiro. Por exemplo, teve o Yo-Yo Ma, que veio
há pouco tempo, é um cara extremamente difícil, levei anos e anos e anos
para conseguir. Aí consegui uma primeira vez, ele adorou, mas depois levou
outros 12 anos para vir de novo. Dessa vez, ele que me passou e-mail dizendo
que queria voltar. Então, antes de tudo, é preciso viajar bastante, assistir, ver
as coisas, se informar em revistas especializadas, ouvir dicas de amigos que
acompanham os jovens que estão surgindo, tudo isso para você estar antenado com o que está acontecendo e, eventualmente, trazer para mostrar ao
público brasileiro. Em 30 anos, você acaba fazendo uma série de relacionamentos. É uma surpresa também para os artistas, porque ainda há arquétipos
sobre a América Latina. Está começando a mudar, mas muitos acham que
estão chegando na selva. Hoje em dia, muitos falam que o nosso continente é onde se trabalha melhor. Em toda a produção que você faz pode haver
problemas. Você marca o carro, e de repente o motorista perde o horário – se
8

A frieza do produtor.
Não sei se é frieza. A Naomi Munakata, que é da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp), me ligou perguntando o que podia fazer para
ajudar. Pedi para ela ligar para o John Neschling e perguntar se havia algo programado na Sala São Paulo por aqueles dias. Uma hora depois ela me diz: “Já
falei com o Neschling e a terça-feira é sua”. Aí falei com Jamil Maluf, do Teatro
Municipal de São Paulo, e ele também se dispôs a tirar uma ópera dele se houvesse a necessidade. Quer dizer, se a gente passa uma coisa competente para
esses artistas de fora, isso corre muito rapidamente. Aquilo reforçou a credibilidade não só da Cultura Artística, mas do Brasil, de que as coisas funcionam.
E os músicos brasileiros hoje estão excursionando para fora, não é? A
gente já está exportando música de concerto?
Claro que está. Isso é como em qualquer lugar do mundo. Há os grandes talentos: Nelson Freire, Antonio Menezes, Jean-Louis Steuerman,
José Feghali, toda essa gente possui uma carreira internacional. O início
da Osesp foi a duras penas, mas ela também conseguiu atingir um nível
de excelência, um respeito do público e da crítica lá fora. Estamos exportando, sim. Não temos a tradição secular como possui a Alemanha, mas
temos cada vez mais novos talentos.
Sobre bastidores da produção de um espetáculo, como é a cadeia de
trabalho para realizá-lo? Como o Cultura Artística seleciona as pessoas que vão trabalhar?
Eu faço muita coisa, sou um pouco centralizador, confesso, porque
aprendi também que quando você tem um problema que o outro criou,
9
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é muito mais complicado você corrigir do que se você tivesse feito. Ainda vou ao aeroporto buscar os artistas que chegam para as temporadas.
É um prazer. Consegui realmente fazer uma equipe que funciona muito
bem. Não tem escola, você aprende fazendo. Eu também não tenho formação nenhuma para ser produtor, fui aprendendo na prática. Basicamente,
os outros também. No interior de São Paulo, tenho uma parceria com a
Regina Vieira, que é da RVA Cultural e a gente consegue perfeitamente
administrar os concertos. Tivemos 16 em dois meses. Para as coisas internacionais, você precisa de muito mais tempo. Dois ou três anos de antecedência. A burocracia é muito grande. Quando é preciso uma procuração
de um artista de fora, por exemplo, tem que mandar uma cópia do passaporte, fornecer o nome do pai, muita coisa. É o único país do mundo que
pede nome de pai e mãe de cada artista. Mas não tem jeito, é assim.

do aluguel das salas. De repente, isso desaparece. Evidentemente, você tem
que reduzir a estrutura. E tivemos que fazer isso com responsabilidade,
porque também eram pessoas humildes: lanterninha, faxineiros. Foi preciso recolocar essas pessoas e não abandoná-las. A gente manteve o seguro
saúde durante muito tempo, até todos estarem recolocados. Na época do
incêndio, eram 50 pessoas. Ficaram 22.

O teatro da Sociedade Cultura Artística tem esses dois momentos: a reforma da década de 60 e agora. São momentos de reposicionamento. Gostaria que você falasse dessa evolução histórica e quais as mudanças agora.
Nada acontece à toa. Sou extremamente otimista. Aprendi isso com José
Mindlin: sempre sorrir e olhar para frente. Quando o teatro foi reconstruído
depois do tempo que ficou alugado para a TV Excelsior, acho que na década
de 70, eu não estava, mas conheci todos que participaram daquilo. Sempre me
contaram que a primeira ideia foi: “Vamos terminar com a sociedade e vender
esse imóvel”. Na época, o presidente era o Mesquita, que não tinha muito interesse em cultura, em arte; não era bem o que ele mais gostava. Ele até aprendeu,
pouco a pouco, a gostar, vi que ele foi desenvolvendo um gosto cada vez maior.
A Esther Mesquita, que construiu o teatro, que foi diretora durante uns 30 anos,
era tia dele; antes de ela morrer, ele tinha prometido cuidar do Cultura Artística.
Depois que ele viu o abacaxi que pegou na mão, disse: “Vamos acabar com isso
tudo”. Aí repensaram e disseram: “A gente realmente tem uma responsabilidade
como cidadão perante a cidade, perante o estado de São Paulo, de tentar pelo
menos ir para frente com isso”. E foram muito aos poucos; conseguiram um
pouco de dinheiro do que sobrou da Excelsior, depois fizeram uns acordos com
a secretaria estadual. Então, esse segundo momento também vejo assim. O incêndio, em certo sentido, acabou sendo muito salutar.
Por quê?
Porque te obriga a repensar uma série de coisas. Você tinha, bem ou
mal, uma receita garantida por meio dos espetáculos que apresentava ou
10

A reforma vai dobrar o teatro de tamanho?
Sim. Por outro lado, em vez de duas salas, vamos ter uma só. Era um
teatro que tinha uma série de defeitos e não havia espaço suficiente para
os artistas no palco. Usávamos um terreno ao lado para montar uma estrutura provisória de bastidores. Era montado e desmontado todos os dias.
Para o público também era muito desconfortável. A capacidade da sala
não podia ser recebida nos saguões e não havia como aumentar. A partir
do momento em que isso tudo desapareceu, chegamos à conclusão que era
preciso corrigir os problemas que tínhamos. O teatro vai crescer muito em
termos de espaço para o público. Só teremos uma sala, não mais duas. Vai
melhorar muito em termos de camarins, de administração para os nossos
funcionários e para a instituição em si.
Em termos de programação, haverá um reposicionamento também?
Sim, mas não tanto. Será mais em termos geográficos. Como a gente pegou
a Sala São Luiz, a gente está aberto para outros espaços que podem surgir,
em outros lugares da cidade – já nos ofereceram muitos. Há muitos teatros
fechados, que não funcionam. O Tomie Ohtake tem um teatro maravilhoso,
que nunca abriu, este é o xodó de um amigo meu que eu não vou usar. Mas
existem muitos espaços disponíveis. Vamos pegar alguma coisa que realmente interesse e não pode ser abacaxi.
Em relação ao centro de São Paulo, vai ter alguma conversa com
a questão da revitalização, agora que a região virou um pólo de
teatro alternativo?
Desde o incêndio, os laços se estreitaram. Internamente discutíamos a
questão: “Ficamos lá ou vamos para outro espaço?”. A gente viu que todas
as pessoas interessadas em participar financeiramente na reconstrução do
teatro nos sugeriam e até nos forçavam ir para outro lugar. Para a maior parte
das pessoas, o centro é uma coisa velha, abandonada, triste, mal frequentada.
Eu penso o contrário: todas as cidades que conheço no mundo passaram por
11
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uma fase de deterioração do centro. Lembro de Paris com o Le Marais. Hoje
em dia é o chique do chique, mas, quando o conheci, era um imenso pardieiro,
um horror. É preciso dar tempo ao tempo e ter vontade política dos dirigentes
para querer realmente reerguer o centro. Está sendo feito um trabalho interessante lá e o prefeito Gilberto Kassab foi um dos primeiros a manifestar
solidariedade. Ele deixou claro que a revitalização do centro era um dos grandes objetivos da gestão dele. Não sei se vai conseguir, se está conseguindo,
pouco importa, mas, da minha parte, sempre demonstrei que eu queria ficar
lá. Tivemos que convencer os outros. Hoje é unanimidade. Começou também
um trabalho de revitalização da Praça Roosevelt, mas tudo é lento quando se
trata do setor público. A gente é mais rápido.

sobrepor. Parece que é preciso deixar um tempo para a coisa desaparecer.
Mas é muito triste. Há muitas coisas assim em São Paulo. Onde era o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) devia ser um marco da cultura paulista. O
que aconteceu lá dentro foi uma revolução na vida teatral. Ao mesmo tempo, há coisas que surgem. A Sala São Paulo, que não era nada e, de repente,
virou um pólo fundamental da cidade. Mas poderia se manter o que existe
também de lugares históricos da cultura.

Fisicamente não aconteceu, mas você tem uma mudança ali de ocupação do espaço.
Sem dúvida. Isso também levou a gente a se aproximar das companhias
que estão lá, como o Parlapatões. A gente até almoçou outro dia. Temos trabalhado juntos para ajeitar essa Praça Roosevelt. Eles sentem a nossa falta,
porque dizem que a gente dá muita segurança a eles, por causa do movimento
de pessoas que o teatro gerava.
Como você vê o Cine Belas Artes que, com a saída do patrocinador, o
HSBC, está quase fechando as portas?
É uma coisa cultural, típica do Brasil. É preciso fazer tábula rasa para
reconstruir em cima, fazer outra coisa. Há pouco xodó pela memória. E as
paredes possuem história. Sempre falo que o Teatro Cultura Artística precisou queimar, porque era tão carregado de tantas emoções que se passaram
lá dentro que uma hora acontece algo como um enfarto. O Flávio Império
sempre dizia que todo teatro tem que queimar de vez em quando, porque
não aguenta (risos).
Desde que se preserve o painel do Di Cavalcanti para o público.
É, exatamente. Não é simbólico de uma certa forma? Não é incrível que
aquilo tenha ficado de pé? Mas voltando à sua pergunta do Belas Artes,
eu acho muito triste. Acho muito ruim essa coisa de dar nomes corporativos a equipamentos culturais. Então, para o Cinema HSBC, é difícil encontrar um substituto. É a mesma coisa que o Carlton Dance Festival e várias
manifestações importantes que aconteceram e desapareceram, porque a
marca ficou muito forte. Aí não tem outro interessado, porque é difícil
12

E o investimento na questão da formação?
Sinto que o público quer saber mais, não quer ser apenas passivo, quer participar, entender os espetáculos. Então, comecei a bolar um projeto nesse sentido. Estou pensando em um projeto para tentar desmistificar a peça de teatro,
porque o público não tem ideia de como aquilo surgiu. Queria montar uma
peça que o público pudesse acompanhar todo o desenvolver da coisa – desde
a escolha do texto até a produção do figurino. Acho que isso é “educativo” –
entre aspas mesmo – no sentido de aproximar um pouco mais o público. Os
jovens têm mais curiosidade hoje em dia do que antigamente, quando apenas
se queria ver o produto acabado. Agora, eles querem saber mais do processo
de desenvolvimento, de como se chega a esse produto.
Você é europeu e está há quase 40 anos no Brasil. Três décadas trabalhando com cultura. Como é ser um produtor cultural no Brasil?
Só fui produtor cultural aqui, então não posso fazer comparação. Me considero um felizardo, realmente faço o que jamais sonhei poder fazer na vida.
A maior parte da vida a gente fica trabalhando, então se existe a possibilidade
de trabalhar naquilo que mais gosta, não existe resultado melhor. Ter contato com os artistas e ajudar a organizar os espetáculos são as coisas que eu
gosto. Participo de muitas escolhas de texto, discuto programa com músico.
Quando eu era estudante na Europa, fundei um cineclube e mexi com outras
áreas também. Depois da minha formação, cheguei no Brasil e fui trabalhar
em uma empresa como executivo. Não é muito gratificante. Prefiro levantar
às 4h para buscar um artista no aeroporto e ter justamente o prazer da convivência. Gosto desse relacionamento com pessoas que tenham algo a dar.
Não são artistas à toa, não chegaram no patamar deles sem razão. São sempre
encontros fascinantes.
Como estrangeiro, o que é cultura brasileira para você?
Tenho uma história muito engraçada. Estou no Brasil por causa do filme
13
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Orfeu Negro [produção franco-ítalo-brasileira de 1959, dirigida por Marcel Camus]. Tinha uns 12 anos quando o assisti e fiquei absolutamente fascinado.
Desde então, começou minha relação com o Brasil e com a cultura brasileira.
E, é claro, acabei encontrando uma brasileira e vim para cá.
Uma manhã de carnaval e uma música especial.
Totalmente! Eu tinha cadernos que anotava foneticamente o que significava a música que eu ouvi daqui. Era o meu destino. Não sei, não sei explicar.
Meus pais achavam tudo muito esquisito, mas enfim... deu nisso (risos).

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/gerald-perret/
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“Peguei os personagens
secundários e os trouxe ao
patamar dos protagonistas.
Foi isso que assumi na minha
vida sem saber.”

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Fabio Maleronka Ferron
no dia 1 de julho de 2010, no Rio de Janeiro.

Os nomes que acompanham a carreira do compositor, poeta e produtor
Hermínio Bello de Carvalho são luminosos: Elizeth Cardoso, Pixinguinha,
Cartola, Clementina de Jesus e Carlos Drummond de Andrade. É tão apaixonado por música que, por muito tempo, acreditou ter sido espectador de
Villa-Lobos em concertos no Vasco da Gama, o que nunca foi. E, sim, os
irmãos mais velhos. “Menti desbragadamente nas minhas entrevistas, sem
saber que estava mentindo.” Mas Hermínio sabe o que fala quando o assunto
é música brasileira, suas raízes e seus frutos. “Minha percepção é mais aguda para o que é estranho, o que não está codificado pela indústria.”
Hermínio fez um trabalho marcante no comando da divisão de música da
Fundação Nacional da Arte (Funarte), entre os anos 70 e 80, quando lançou
o Projeto Pixinguinha, voltado para a formação de novas plateias. A fórmula
simples de unir um músico reconhecido e outro novato no palco gerou encontros históricos. É dele também a estonteante produção do espetáculo Rosa de
Ouro, em 1965. Reuniram-se em palco nu, com roteiro informal, os talentos
de Aracy Cortes, Clementina, Nelson Sargento, Elton Medeiros, Paulinho da
Viola, Anescarzinho do Salgueiro e Jair do Cavaquinho.
Aos 75 anos, Hermínio mora no último andar de um prédio antigo e charmoso de Botafogo, cujo nome foi trocado formalmente por ele. Na fachada
está escrito: Pixinguinha. Aliás, o instrumentista está presente na sala de estar
de Hermínio. Ressurge em uma coleção de quadros pintados por Cássio Loredano, Lan, Mello Menezes e tantos outros. Hoje, Hermínio é entusiasta da
Escola Portátil de Música, um projeto de educação musical integrado por 800
jovens dispostos a debater as origens musicais do Brasil. “Você tem que prestar atenção no jovem e criar condições para ele se instruir.” Para ele, cultura e
educação estão sempre entrelaçados. “Educação é importante, mas educação
e cultura são polos convergentes e precisam do mesmo peso.”
Hermínio, sua obra está ligada a diversas áreas: música, literatura,
gestão cultural. Como você se define?
É grande a dificuldade para me apresentar por causa da diversidade de rótulos que tive ao longo da vida. Não admito que me coloquem como pesquisador, porque nunca fui, não sou. Toda a minha atividade está centrada na
palavra. Sou um poeta letrista. Tenho uma função um pouco memorialística
ao escrever artigos e livros, mas isso não me concede nenhum espaço vital
dentro do pódio onde estão os luminares da cultura brasileira. Sempre fui
um operário da palavra, que trabalhou nos bastidores. Evidentemente, vim
à frente algumas vezes para brigar. Se existe uma discussão boa, eu entro,
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adoro brigar. De resto, sou apenas isso: poeta letrista, operário da palavra e
um brasileiro em tempo integral. Isso também não quer dizer que eu viva
enfurnado aqui, vestido de cangaceiro e com um pandeiro na mão. Ouço e
gosto de jazz. Outra paixão na minha vida são as artes gráficas. E vivo entre
livros e discos. Essa é a síntese da minha vida.

na Escola Portátil de Música. Ela dizia assim: “Pois eu vi Rosa de Ouro”. Eu disse: “Não delira! Não dá para você ter visto Rosa de Ouro, porque Rosa de Ouro
foi há 45 anos, e você está com 51 anos de idade”. Ela garante que sim e que
eu a teria levado junto com minha sobrinha Sheila para ver o espetáculo. Isso
ficou na cabeça dela, no coração dela. Bia é uma musicista de primeira, uma
professora fantástica. Ela lembra que eu tive essa preocupação de levá-la. Repare que há uma similitude com as sensações que eu tinha com Villa-Lobos.
Quando eu entrei na Escola 3-3 Deodoro e passei a conhecer aquele universo,
busquei automaticamente o que havia: Theatro Municipal com os concertos
para a juventude; cursos de interpretação musical com Magdalena Tagliaferro, aquela maravilha de mulher com cabelos de fogo; um filme chamado À
Noite Sonhamos [1945, dirigido por Charles Vidor] sobre a vida de Chopin, que
vi umas 20 vezes. Aliás, há pouco tempo revi o filme e não era essas coisas,
não, mas para mim quando menino foi bom. Isso faria parte da minha vida, do
meu enredo pessoal. Isso se liga com essa minha ideia de formação de jovens
plateias. Porque você não pode passar a vida inteira achando que a juventude
não se interessa em nada. A Escola Portátil de Música, por exemplo, possui
todos os sábados 800 jovens que discutem Pixinguinha, Villa-Lobos, Radamés
Gnattali, Patápio Silva, Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, Guinga – quem você
possa imaginar! Tenho um bordão: “A cultura tem que circular”. Você tem que
prestar atenção no jovem e criar condições para ele conhecer a sua história,
conhecer cantores como Elis Regina, Elizeth Cardoso, Sílvio Caldas, Inezita
Barroso. A Escola Portátil de Música é um celeiro de professores com uma cabeça ótima, aberta, são quase todos compositores e formam, inclusive, compositores novos e modernos, com essa visão maravilhosa.

Como foi que você despertou para as artes? Quando soube que seguiria o rumo da cultura, da música, da poesia?
O destino da gente não está em bola de cristal. Somos atropelados pela
vida, pelos acontecimentos e, sobretudo, tropeçando nas dificuldades – isso
é uma coisa que ajuda demais na formação da personalidade. Eu adorava e
ouvia muito a Rádio Nacional. E era meio carola, frequentava a igreja, já fazia dentro da igreja umas pecinhas. Na escola pública, eu comecei a escrever.
Estudei na 3-3 Deodoro. Eu era da mesma classe do Maurício Azedo – hoje
presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) –, da Anilza Leoni, do
Wilson das Neves e da Claudette Soares. Éramos um pouco vizinhos de rua.
Eu era presidente do Centro Cívico Carlos Gomes, por exemplo. Então, eu escrevia, fazia umas pecinhas ligeiras, curtas; outro dizia um poema, de Castro
Alves, de Olavo Bilac. Havia uma efervescência cultural natural. E, permeando
tudo isso, o canto orfeônico.
Villa-Lobos influenciou toda uma geração dentro da escola, não é?
O canto orfeônico era muito importante. Uma vez o Villa-Lobos foi inspecionar a escola. Eu era garoto, me lembro da chegada dele, com aqueles cabelos, aquela coisa toda. Já ouvia em casa falar das reuniões cívicas que ele promovia no Vasco da Gama. Durante muitos anos, menti desbragadamente nas
minhas entrevistas sem saber que eu estava mentindo. Contava como se eu
tivesse sido espectador. Não! Meus irmãos, que são mais velhos – sou o caçula
– é que alimentaram isso em mim, aquele estágio não fez parte da minha vida.
Mas coincidentemente depois me interessei muito pela obra dele e fui amigo
pessoal da Mindinha [apelido de Arminda Neves d’Almeida, segunda mulher
do compositor]. Villa-Lobos tinha essa coisa de levar para o Vasco da Gama a
bateria da Mangueira, o Cartola, o Augusto Calheiros, o Paulo Tapajós. Meu
Deus, que cabeça tinha esse homem! Levava a música popular para a criançada. É uma coisa engraçada para mim. Isso vai reaparecer na minha vida
em vários momentos. Eu trabalho muito por conexões, aliás, essa entrevista
aqui vai ser um tumulto (risos). Por esses dias esteve aqui em casa a Bia Paes
Leme, que trabalha no Instituto Moreira Salles (IMS) e também é professora

Como foi a criação de Rosa de Ouro, os elementos cênicos, essa revolução do espetáculo musical que foi um marco na sua carreira?
Nada nasce de repente. Lembro que eu frequentava muito uma roda de amigos comunistas, em Santa Teresa, e lá se ouvia muito cante jondo. Eu ficava fascinado com uma cantora espanhola chamada Pastora Pavón, “La Niña de los
Peines”. Eu ouvia aquilo maravilhado e dizia: “Que voz estranha!”. Era uma voz
musguenta, que me chamou atenção para a estranheza das vozes, como a estranheza da voz da Billie Holiday, da Aracy de Almeida, o o sotaque da Isaurinha
Garcia. Se eu não tivesse ouvido a Pastora Pavón, talvez não tivesse prestado
atenção quando ouvi a Clementina de Jesus pela primeira vez. Eu morava na
Beco do Rio. Estava passando um dia na Taberna da Glória e lá estava aquela
mulher vestida de branco, em rendas guipure, com um salto altíssimo e cantan-
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do entre os seus compadres. Em nenhum momento percebi que aquilo tinha
algo a ver com o que eu já tinha ouvido anos antes. Aí vêm as tais conexões.
Clementina surgiu em 1964, em dezembro, perto da estreia do show Opinião,
do Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha. Em 1965, fui à Europa ver concertos de
música flamenca, e estive com o Niño Ricardo, que é um grande guitarrista, e
perguntei: “A Niña morreu há um tempo?”. E ele: “Não, ela vive em Sevilha”. Arrumei minha mala, me botei em um trem e me mandei para Sevilha. Fui conhecer aquela mulher que, lá atrás, tinha mexido tanto no meu coração, a ponto de
abrir portas de percepção para a estranheza. Conversamos muito. Já era uma
senhora de 77 anos de idade. E eu saí de lá com uma informação visual também:
uma senhora bonita, em rendas, usando xale. Então, quando conheci a Clementina, eu já tinha ouvido algo semelhante, raro, há 20 anos, que era a Pastora Pavón. Isso me fez tornar minha percepção mais aguda para tudo que é estranho,
para tudo que não está codificado pela indústria da música ou do livro. Começo
a perceber que essas coisas são viscerais, e você tem sempre que prestar atenção para entender qual é o processo que o Mário de Andrade tanto nos explicou
sobre abrasileirar o brasileiro. É uma coisa que eu modifiquei do pensamento
dele. Ele escreveu isso em uma carta ao Drummond. Era preciso abrasileirar o
pensamento dele. Mas você não tem que deixar de prestar atenção nas outras
culturas, pelo contrário: isso nos alimenta.

mente, o Rosa de Ouro foi uma coisa muito simples, juntou muitos que tinham
participado de O Menestrel. Era um palco desnudo, onde havia aqueles mestres.
Como canta o samba: “Quatro crioulos inteligentes, rapazes muito decentes” [trecho de música de Elton Medeiros].

Você encontrou a Clementina e depois veio Rosa de Ouro. Como foi?
Eu estava, nessa época, hospedando em minha casa o violonista Oscar Cáceres e quando ele conheceu a Clementina, ele ficou impressionado também. Ele
e o Turíbio Santos diziam: “Você precisa fazer alguma coisa com ela”. Eu tinha
feito uma experiência no Teatro Jovem, que era praticamente um teatro laboratório para a dramaturgia brasileira. O Kleber Santos, que era o diretor do teatro, abriu espaço para mim e nunca esqueço de citá-lo. Eu panfletava poemas
alheios, como os do Jacques Prévert, do Drummond, mas nunca poemas meus.
Imprimia em mimeógrafo, ia para o teatro e distribuía essas coletâneas. Depois,
com o tempo, eu encontrava muita coisa no chão – as pessoas jogavam fora. O
movimento chamava-se O Menestrel, tinha nove poesias. Isso foi em 1964. E ele
se estendeu para a música. O Menestrel virou uma forma de mostrar, no palco,
essas pessoas relevantes: um jovem da música erudita, outro da música popular.
O primeiro foi Clementina e Turíbio Santos – um jovem que ia logo em seguida
vencer um concurso internacional de violão. Depois, foi o Oscar Cáceres, Jacob
do Bandolim, Aracy de Almeida. Foi uma série de concertos. No final, o Kleber
falou: “Puxa! Você tem um musical na sua frente”. Comecei a pensar nisso. Real-

Como foi juntar Aracy Cortes, Clementina, Elton Medeiros, Paulinho da Viola, Anescarzinho do Salgueiro, Nelson Sargento e Jair do
Cavaquinho nesse processo?
Foi engraçado. O Jota Efegê me apresentou a Aracy Cortes. Eu já conhecia
a Clementina. Apresentei primeiro a Clementina em O Menestrel. O Benedito
César, pai do Paulinho da Viola, a acompanhou nesse primeiro show em dezembro de 1964. Depois, Aracy Cortes se apresentou com o Jacob do Bandolim. Você já tinha ali dois elementos, o Paulinho e o Elton. Claro, o Paulinho
já era meu parceiro, já compúnhamos juntos, o conheci na casa do Jacob do
Bandolim naqueles saraus maravilhosos dos anos 50. Eu e Paulinho éramos
garotos e tínhamos essa coisa de ter o Jacob como ídolo. Quando surgiu Rosa
de Ouro, e surgiu a Clementina, Paulinho participou com o Elton indicando
pessoas. Subi na Mangueira, com um medo danado, nunca tinha subido em
um morro carioca, mas fui lá com Elton Medeiros para buscar o Nelson Sargento. O Paulinho da Viola trouxe o Anescarzinho do Salgueiro, autor do Xica
da Silva [parceria com Noel Rosa de Oliveira]. E o Jair do Cavaquinho veio aí
pelo caminho – não me lembro quem o trouxe. Possivelmente o Zé Kéti, que
costurava as nossas vidas, bordava as lantejoulas, era um ser iluminado. E começou a ensaiar o repertório. Eu gravava muito a Clementina na minha casa,
via o repertório dela, via o que ela cantava e ia gravando. Então, o roteiro do
Rosa foi assim, de coisas que eu já vinha ouvindo, fora do circuito da indústria formal da música, mas também com as coisas que o Paulinho e o Elton
guardavam em seus saberes. O repertório da Aracy já era intocável, com Linda
Flor e aquelas coisas todas. E a Clementina tinha um repertório absolutamente inédito, de corima, batuques e cantos de pastorinha. Aquilo tudo era uma
grande novidade para todos nós. O Elton e o Paulinho foram muito importantes na estruturação, porque compreenderam de imediato a importância da
Clementina, tanto que o primeiro disco dela já trouxe um portelense ilustre,
que foi o João da Gente. Mas o Rosa de Ouro precisava de alguém para narrar
essa história, porque tive a ideia de fazer depoimentos gravados com Almirante, Jota Efegê, Sérgio Porto, Elizeth Cardoso e Cartola. Seriam depoimentos
para dividir os blocos temáticos do espetáculo. Então, era uma coisa linda: o
Jota Efegê falava da Kananga do Japão [grupo carnavalesco], da Tia Ciata [sam-
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bista da velha guarda carioca]; o Almirante contava a história do cordão Rosa
de Ouro. Era um espetáculo rico de informação. Quem saísse do Rosa, saía
abastecido de histórias. O espetáculo era limpo, não tinha nada demais: palco
desnudo, o telão atrás onde passavam os depoimentos. Era um espetáculo
com uma estrutura bastante simples. O Rosa de Ouro durou alguns meses no
Teatro Jovem, depois foi para São Paulo. As coisas que germinaram a partir
dali é que são importantes.

Qual é a concepção geral do Projeto Pixinguinha?
Vale falar do modelo do Seis e Meia antes. Eu e o Albino fomos andar pela
Praça Tiradentes e ele falou: “Repara só! Nesse horário, todo mundo sai do
trabalho, se enfia nas filas de ônibus, pega chuva, não tem para onde ir, só vai
para o bar. Precisa existir um negócio nesse horário, rapaz”. Foi daí que nasceu
o Seis e Meia, pela necessidade de botar um público dentro daquele espaço,
naquele horário ocioso, das 18h30. E o Pixinguinha foi a mesmíssima coisa.
Pegamos as duplas que já tinham participado do Seis e Meia: o João Bosco e
a Clementina; a Nana e o Ivan Lins; a Beth Carvalho e o Nelson Cavaquinho.
Aliás, este último pertencia àquele gênero humano que o nosso querido professor Antônio Candido classifica como “personagens secundários”. Foi isso
que assumi na minha vida sem saber, pegar os personagens secundários e
trazê-los ao mesmo patamar dos protagonistas. O Pixinguinha foi isso: juntar
um nome conhecido a um menos conhecido, tendo como norma obedecer o
critério da qualidade musical. O cara tinha que sair do teatro, onde ele pagou
R$ 8, ou o equivalente, como se estivesse pagando R$ 100. Tinha que ser um roteiro perfeito, enxuto, com as pessoas bonitas no palco, com a luz maravilhosa
e o som ótimo. Isso é respeito ao público.

O que mais germinou depois dele?
Ah, muita coisa apareceu. O próprio processo de criação do Rosa de Ouro
resultou no Rosa de Ouro número 2, um disco. Ele abriu espaço para que os
compositores, chamados “do morro” – não entendo esse rótulo, aliás – tivessem a oportunidade de serem gravados por Elizeth Cardoso, que era a grande
estrela da canção brasileira. Há pouco tempo, o Luis Fernando Veríssimo fez
uma belíssima crônica sobre isso, falando sobre as figuras que transcendem,
as pessoas revolucionárias. Falava da Elizeth como uma pessoa que tinha uma
similaridade com a história do Miles Davis, porque ela fez o disco Canção do
Amor Demais [1958, Festa], que foi a célula da bossa nova, embora ela não
cantasse bossa nova. Depois ela grava Elizeth Sobe o Morro [1965, Copacabana], que nada mais é do que a trilha sonora do Rosa de Ouro. Foi um sucesso
no Brasil inteiro, produzi o primeiro disco do Paulinho da Viola, uns dez da
Clementina, Elizeth e outros tantos. O disco O Samba é a Minha Nobreza, de
2002, é uma espécie de repeteco, com um formato mais sofisticado, do Rosa de
Ouro. Ele foi o ponto de partida para uma coisa profundamente brasileira.
Outro marco de sua carreira foi o Projeto Pixinguinha, que levava
grandes nomes para novas plateias. Como surgiu o projeto?
O Projeto Pixinguinha não existiria sem que houvesse antes o projeto Seis
e Meia, do Albino Pinheiro. A ideia foi dele e eu esculpi artisticamente o conceito das duplas no palco, dos roteiros, das relações entre os artistas. Sempre
gostei da coisa bem acabada. As pessoas costumam falsificar a história e eu
odeio isso. O Projeto Pixinguinha nada mais é que uma cópia servil do Seis e
Meia. Houve uma discussão pela imprensa, pelo sucesso que foi. Imagine você
botar um espetáculo com o povo pagando o preço de um maço de cigarro e
poder ver Clementina com João Bosco – João Bosco nascendo, estamos falando do meio dos anos 70. Fizemos a Beth Carvalho com o Nelson Cavaquinho;
Oswaldo Montenegro com Vital Lima abrindo o espetáculo. Eram essas fusões
que a gente fazia: um conhecido com alguém menos conhecido.

E fazer esse modelo de espetáculo circular.
E fazer circular. Esse foi o grande salto, porque, na verdade, o projeto Seis e
Meia estava localizado apenas no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. O salto
do Projeto Pixinguinha foi de circular pelo Brasil, não só levando, como também
trazendo outras pessoas, nesse circuito. Tanto que, com o tempo, a gente foi
agregando nomes lá de fora aos elencos que iam passando. O Canhoto da Paraíba, por exemplo, quando entrou no Projeto Pixinguinha com o Paulinho da
Viola, deixou o público fascinado. Pegar um Radamés Gnattali, que estava encostado, e juntar com os jovens do Camerata Carioca foi uma maravilha. Casávamos as duplas assim, considerando que ideologicamente tivessem um trabalho parecido – e esteticamente também. As pessoas veneravam, os jovens saíam
fascinados. E havia sempre a preocupação de, além de um grande espetáculo,
deixar o resíduo cultural disso. O que é isso? Toda ação que gera informação
para o cara chegar em casa e pensar: “O que eu ouvi? Quem são essas pessoas?”.
Tinha um texto explicando quem era quem, um roteiro do espetáculo, a ficha
técnica. Considero isso essencial. Quando o Projeto Pixinguinha estourou, fui
percebendo que ele poderia ter mais ramificações, poderia gerar mais produtos.
Entre eles, o da memória nacional. Na minha estante tenho um exemplo: Sérgio
Cabral. Ele foi pioneiro com uma bela biografia do Pixinguinha.
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Você incentivou um concurso de trabalhos e pesquisas sobre música na Funarte?
Isso é importante. Existiu um projeto chamado Concurso Lúcio Rangel de
Monografias. Quem era ele? Foi um grande pesquisador, que fez a Revista da
Música Popular, era tio do Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta. Foi uma homenagem a ele, porque foi um cara que me abriu todas as portas. Eu disse
então: “Vamos instituir um concurso de monografia”. Aí se fez o concurso de
monografia sobre o Pixinguinha, com uma porção de candidatos. Apareceu o
Sérgio Cabral, com o primeiro trabalho biográfico. Concorreu anonimamente
e ficou com o primeiro lugar. A menção honrosa foi para uma menina absolutamente desconhecida, a Marília Trindade Barboza, que a partir dali desenvolveria uma carreira de historiadora de música popular brasileira. Abriu-se
um leque novo de proporcionar a aquele público, que vinha ao Pixinguinha,
a história daqueles personagens, que eram cantados ali, no palco. Em 1956, o
Lúcio Rangel editava a Revista da Música Popular e publicou um trabalho do
Manuel Bandeira sobre a literatura de violão. Cheguei no Lúcio e mostrei uma
carta que eu havia escrito, confrontando o texto. Comentei: “Eu só queria dizer que tem uns probleminhas, uns erros no artigo do seu Manuel Bandeira”.
Aí ele me pegou pelo braço e foi me apresentar ao próprio Manuel Bandeira
(risos). Eu queria que o chão se abrisse naquela hora, né? Aí o Bandeira me explicou que aquele era um artigo que tinha saído na revista Ariel, da década de
1930. Mesmo assim, falou para publicar a minha carta. Aí comecei a conhecer
o círculo generoso do Mário de Andrade: Bandeira, Drummond, Oneyda Alvarenga, quem você puder imaginar dessa trilha, eu conheci. Fui beneficiado
pela ação generosa dessa gente próxima ao Mário [o empenho de Hermínio
ajudou posteriormente na publicação da histórica obra póstuma de Mário de
Andrade, chamada Dicionário Musical Brasileiro].

nada transparente. Era um inferno. Vivíamos em pleno período ditatorial e
estávamos em um momento de muita conturbação política desde o Golpe de
1964. Aqui e ali havia uma distensão gradual, lenta, prometida pelo Geisel e
pelo Golbery. Quem estava à frente do Ministério da Educação e Cultura era
o Ney Braga. Aí fundamos a Sociedade de Música Brasileira (Sombras). Para
mim, sempre é uma coisa gostosa de falar, porque me faz evocar o Maurício
Tapajós, que era um ativista e, de uma certa forma, me politizou bastante. A
Sombrás foi fundada aqui, nesse apartamento, onde vocês estão me entrevistando. Quem você possa imaginar de músico, passou aqui em casa para
assinar a ata. O Gilberto Gil não pode vir no dia, só pode no dia seguinte. Não
temos mais essa ata, porque foi perdida no incêndio do Museu de Arte Moderna. O Tom Jobim foi eleito o presidente da Sombrás. Que, aliás, não pode
vir, mas foi eleito por unanimidade como presidente. E, naturalmente, talvez
por eu ser dono da casa, virei o vice. Na diretoria eram o Maurício, o Macalé,
o Guarabyra, o Ivan Lins. Tinha ainda o Victor Martins, mas não quero cometer a injustiça de não citar alguém. Ah, esqueci de falar do Gonzaguinha,
hein? Gonzaguinha foi uma das pessoas mais importantes da Sombrás. Nós
tínhamos dentro da Sombrás cabeças pensantes muito boas.

E a Sombrás, esse movimento pelo direito autoral, como surgiu?
É outra generosidade, que se passou aqui também, nessa casa no Rio de
Janeiro. Em 1974, um grupo de compositores foi expulso da Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (Sicam): Sueli Costa, João
Bosco, Aldir Blanc, Jards Macalé, Vitor Martins, Gutemberg Guarabira. Então, surgiu essa ideia que eu sempre digo que foi do Sérgio Ricardo junto
com o Macalé. A ideia era criar uma sociedade independente só de autores,
só de compositores, em que a gente não só acolhesse os que tinham sido expulsos, como formasse um processo para lutar pela moralização do direito
autoral, que era uma esculhambação. Era tudo na ponta do lápis, não havia

Quais eram os principais problemas que a Sombrás via naquele momento?
Em primeiro lugar, você se deparava com uma legislação absolutamente
defasada, que privilegiava os “errados autorais”, e não os direitos autorais. Havia toda uma revolução para fazer. Será que a gente iria vencer essa batalha?
Você se escorava no Gonzaguinha, que era um gênio para escrever e fazer contas; no Aldir, que, na hora de bombardear o sistema, botava o dedo na cara do
poder. Nós fomos parar no Museu de Arte Moderna, que nos abriu um espaço,
uma salinha para a gente ter uma sede. Nós torpedeávamos e sofríamos bombardeios incríveis, ataques violentos. Tínhamos que nos defender de tudo que
era lado, de todos os interesses possíveis e imagináveis que circundavam o
direito autoral, que privilegiava muita gente. Havia a coisa do jabá e toda uma
podridão que a gente denunciava de peito aberto, tanto que uma vez até um
diretor nosso foi surrado e ameaçado. A gente recebia muitas ameaças. E só
sei que foi dentro desse espírito revolucionário, com uma organização muito
boa, que a gente apresentou ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) o
Projeto Pixinguinha. E ele, milagrosamente, foi aceito. Era uma necessidade
premente. O pessoal da cultura em geral – secretários e ministros – tem distância da prática cultural. Se você for ali na Praia Vermelha e ver um bando
de 15 ou 20 professores, eles são pessoas que vieram da Camerata Carioca,
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da época do Projeto Pixinguinha. São essas pessoas que hoje dirigem a Escola Portátil de Música, que tem 800 jovens estudando música brasileira, com
pouquíssimos recursos, com todos os professores ganhando muito mal, mas
sendo idealistas com a mesma chama que tinha a Sombrás.

periferias, tem uma similaridade com a ideologia do Projeto Pixinguinha, de
agregar e de circular. É importante você entregar às mãos do povo, para o
sujeito fazer. Você transfere conhecimento. A transferência do conhecimento é um dever dos ministérios – da Cultura, da Educação.

Quando o Ministério da Cultura acabou no governo Collor, o que isso
significou para os artistas?
Isso foi um revide do Fernando Collor de Mello, que não teve o apoio dos
artistas para a sua candidatura e, ao vencer a eleição, a primeira coisa que
fez foi tirar do organograma do governo o Ministério da Cultura. Virou uma
secretaria. Ele fez uma coisa para que a cultura fosse alijada da discussão
cultural. Foi um revide sujo, imundo, porco. Quem acabou com o ensino de
música nas escolas públicas foi o ministro coronel Jarbas Passarinho, em
1973. É preciso dar nome aos bois. Quando Collor acabou com o Ministério da Cultura, eu falei: “Vamos levar 20 anos para soerguer isso”. O Ministério da Cultura está patinando até agora, porque aquela desestruturação
que houve, em 1990, foi fatal, acabou com tudo. Esses projetos que eu falei
– Projeto Pixinguinha, Concurso Lúcio Rangel e outros – não são coisas pequenas, mas ele acabou com tudo. Até com o pensamento e com a vida de
muita gente. Está recomeçando agora o ensino na escola, que é importantíssimo. Quem recomeçou isso agora não sei também, mas quem acabou eu
lembro. Quando destroem um sonho, a gente sabe. O pessoal de Hiroshima
sabe porque a vida deles acabou com a bomba, não é?

Ao pensar no cenário atual da política cultural e das artes, o que você
diria para alguém que quer começar a trabalhar com cultura?
Em primeiro lugar, eu o estimulo a trabalhar. Não tenha dúvida: “Vá
em frente!”. Estimulo que vá observando as trilhas, dando uma cacetada aqui, recebendo outra ali. Mas que ele não desista. Se fizer isso, está
perdido. Existe uma geração nova muito atuante, fazendo coisas que
você não pode nem imaginar. Falo da Escola Portátil como um exemplo, porque a vi nascer, crescer e vejo os resultados. Fizeram os Pontos
de Cultura. Tudo bem, ótimo. Existe um cara pobre que fez uma biblioteca pública na casa dele e até o Oscar Niemeyer fez um projeto para
ele. Existe muita gente cheia de sonhos. O que você faz com gente de
sonhos? Ajuda, para que esses sonhos se realizem. Temos que alimentar sonhos e utopias. E, ao mesmo tempo, mostrar a estrutura podre: “O
sistema não está legal e a cultura não é a coisa mais importante nesse
país”. Não faz parte do pensamento desse governo, infelizmente, a cultura como uma coisa sólida. Fala-se muito que a educação é importante, mas educação e cultura são pólos que não são divergentes, são convergentes; têm que tratar as duas com o mesmo peso. É nessa direção
que sempre critico. O direito autoral hoje pode até estar errado, mas
pelo menos a gente conseguiu ter o Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição (Ecad). Funciona bem ou funciona mal? Funciona muito
melhor do que há 40 anos, quando você ia na sociedade e o cara lá, na
ponta do lápis, calculava quanto é que você ia receber. Se você fosse
simpático ou se tivesse um padrinho, receberia um pouco mais. Não
era pontuado como é hoje. O sistema de televisão paga muito pouco de
direito autoral para fazermos a música brasileira. Falo “nós” porque eu
pertenço a uma comunidade, sou um grãozinho dessa comunidade. O
dinheiro podia ser maior. Se fosse, poderia ser melhor distribuído. Mas
a distribuição não está tão malfeita assim, já é na base do computador,
não é mais à mão. Temos que reconhecer avanços. Agora, sempre existe
um pensamento de “flexibilizar os direitos autorais para a internet”.
Flexibilizar assim significa ceder. Você não pode ceder isso sem assinar
contratos de autorização.

Hoje a gente tem um problema de direito autoral semelhante ao da
década de 70. Claro que existem sociedades organizadas, há outros
desafios na política cultural. Mas como você vê esse momento atual?
O que precisa ser feito?
Ainda não tenho um distanciamento crítico disso. Eu confesso, como operário que sou, que tenho ressentimentos. Digo isso falando de um cara que
há dois anos foi chamado pela Funarte para celebrar os 30 anos do Projeto
Pixinguinha. Impus condições: que recuperassem o Concurso Lúcio Rangel de Monografias e o Projeto Radamés para edição de partituras de obras
brasileiras, e que houvesse mais circulação dos espetáculos, abarcasse um
público mais abrangente. E eu não sabia que estava sendo atraído para um
alçapão, para ceifar a vida do Projeto Pixinguinha. Quando eu estava lá, acabaram com o Projeto Pixinguinha. Não gosto desse ministério que está aí.
Essa coisa que o Cacá Diegues procura fazer com o cinema, indo para as
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Sobre composição, a experiência coletiva da cultura, para quem
está começando a trabalhar com cultura: o que é esse processo
coletivo? O que são as parcerias na área?
Na Escola Portátil de Música, eu ministrei uma oficina sobre onomatopeia,
que gerou um concurso de monografias sobre onomatopeia musical. Quatro
brilhantes alunos venceram o concurso. Sabe Deus como, editamos um livrinho, com um dinheiro de nada, e esses alunos resolveram, agora, inscrever
uma peça inspirada naquele projeto no Centro Cultural do Banco do Brasil.
Aí que é importante: o concurso de monografia virou um livrinho, que virou
um musicalzinho sobre onomatopeia, e que agora vai ser uma série no Banco
do Brasil. Quer dizer, é a multiplicação, o desdobramento de uma ideia, uma
ideia que vira uma monografia, depois um musical, daqui a pouco um disco, daí
um DVD. Essa é a ideia do resíduo cultural. Você vai plantando os resíduos.
Ou seja, não é o anteparo, o suporte que importa, se é o livro, se é o
show; o que importa é a ideia que está por trás.
Sim. Sobretudo porque os próprios meninos, meus ex-alunos, foram lá e
inscreveram, à minha revelia. Achei ótimo eles terem feito isso. Como agora
que estão fazendo um trabalho lindo sobre o Sidney Miller, que ninguém mais
fala, como se não existisse, como se fosse uma pessoa invisível. Assim como é
a minha briga pela existência, pelo reconhecimento do talento de uma mulher
que está há 45 anos na estrada, que ganhou agora o prêmio de melhor cantora
do ano, aos 70 anos de idade: Áurea Martins. Trabalhava na noite, não tem
espaço e é invisível diante de uma certa mídia. Por que não abre espaço para
ela? Talvez porque não corresponda ao modelo idealizado por eles. Não seria
uma boa vendedora de sabonetes, nem de carros, nem de apólices; não seria
uma senhora-propaganda. Mas estamos falando de música, não de salsichas.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/herminio-bello-de-carvalho/

Ator e diretor do grupo Parlapatões
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“A arte precisa
estar em constante
transformação, para ser
questionada, para evitar
verdades. A verdade
é arruinadora e um
palhaço trabalha com
mentiras.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 23 de
junho de 2010, em São Paulo.

A saga dos artistas mambembes Salomé, Lorde Cigano e Andorinha, do filme Bye, Bye, Brasil [1980], conquistou o jovem Hugo Possolo. “É incrível perceber o quanto a aventura da itinerância do circo pode descobrir outras facetas
de um país.” Nascido em 1962 e sonhando ser autor de teatro desde criança,
Possolo apaixonou-se pela representação cômica. “Isso acabou me levando ao
circo.” Hoje, é palhaço, ator, dramaturgo, cenógrafo, produtor cultural e coordenador do curso de direção da SP Escola de Teatro.
Estudou jornalismo e história. Aprendeu arte circense no Circo Escola Picadeiro. Desiludido com um circuito precário de espetáculos infantis para
escolas, Hugo Possolo correu o chapéu no centro de São Paulo com sua arte
de palhaço. “Comecei a observar muito os artistas populares.” A rotina e a
união com amigos originou o grupo Parlapatões, em 1991. Em duas décadas
de existência, o grupo conquistou seu próprio espaço e uniu-se ao movimento
artístico da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo.
Entre 2004 e 2005, foi coordenador nacional de circo da Fundação Nacional
de Artes (Funarte), do Ministério da Cultura. “Foi um peso enorme, um monte
de coisas que não foram feitas para o circo historicamente.” Possolo indica
que a última estimativa que possui é a de que o Brasil conta com cerca de 30
médios ou grandes circos e mais de 200 pequenos, com menos de 300 pessoas
na platéia. “Em geral, é um núcleo familiar único, de dez pessoas, que monta o
circo, faz a representação em lugares periféricos e distantes dos centros.”
Como você se formou palhaço e produtor de circo?
Desde criança eu já queria ser artista de teatro, queria ser autor teatral. Isso
dos sete até uns 12 anos. Meu pai é editor de livros e sempre teve uma grande
paixão pelo mundo do espetáculo, levava a mim e a minha irmã a muitas peças. De todo tipo. O que me criou um fascínio muito grande. Desde pequeno,
então, eu queria muito escrever para teatro. Eu era muito tímido na adolescência e acabei me infiltrando no grupo de teatro da escola para poder quebrar a
timidez e poder ver se alguém montava os meus textos. Acabei atuando para
poder convencer os outros a realizar os meus textos, mas acabei me apaixonando pela representação cômica. Isso acabou me levando ao circo. Primeiramente, eu tentei estudar na Academia Piolin de Artes Circense, que foi a
primeira escola de circo brasileira, antes da Escola Nacional de Circo. Mas eu
cheguei quando ela estava fechando, não pude nem me matricular, peguei um
momento triste dela. Pouco depois, peguei o início do Circo-Escola Picadeiro,
que ficou instalado durante vinte e tantos anos na Avenida Cidade Jardim. Era
a lona do José Wilson Moura Leite, que formou uma série de artistas. A partir
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daí, percebi que eu tinha que desenvolver os meus próprios projetos. Sempre
quis formular algo que fosse uma base ou um grupo dono do seu meio de produção. Entre 1984 e 1987, fiquei na escola de circo. E ali, junto com um amigo
e parceirão, o Jairo Mattos, a gente tentou formar um grupo que já se chamaria Parlapatões. Não deu certo, foram encontros e desencontros. Em 1990,
saindo da escola de circo, resolvi produzir teatro para criança. Já trabalhava
profissionalmente em teatro havia um bom tempo, mas resolvi, ao invés de
ser empregado, começar a produzir. Vivia de vender espetáculos infantis nas
escolas. Percebi aos poucos – e foi me incomodando muito – que a educação
no Brasil não é boa o suficiente para que os professores tenham preparo pra
entender o que é uma manifestação artística vinda de fora e entrando na escola. Em geral, os professores encaram como uma hora de entretenimento mais
vazia, de um momento de recreio para eles, professores, enquanto os artistas
vão ser babás daquelas crianças. A partir desse incômodo, eu resolvi desistir
de ter essa relação com escolas. Eu tinha feito jornalismo, estudei história, já
tinha a experiência toda do circo acumulada e achei que precisava criar uma
ruptura absoluta. Larguei tudo o que tinha, até um certo patrimônio, e resolvi
ir para rua passar o chapéu. Comecei a observar muito os artistas populares,
uma série de bolivianos, de performances produzidas em série. Percebi que
eles detêm um método de aproximar o público, de seduzir, de formar uma
roda. Em cima disso, comecei a usar os números de palhaço de circo, alguns
números de malabarismo também para atrair. Primeiro, sozinho. Depois, convidando amigos. O Jairo Mattos foi um deles. Mais tarde, também o cara que
tinha sido meu professor de teatro amador, o Arthur Leopoldo e Silva. Depois,
o Alexandre Roit. E esses quatro formaram um núcleo básico, que acabaria
virando os Parlapatões.

russa de 1917. Adotaram-se novos métodos de ensino em todas as áreas. E,
para o circo, criou-se a grande companhia Circo de Moscou, que vai buscar
em crianças de cinco a dez anos as suas vocações corporais. É quando começou um preparo diferente, que não era mais o aprendizado feito de geração
para geração e por tradição oral. Criou-se uma sistematização do conhecimento. O Circo de Moscou se tornou a maior companhia circense do mundo, com mais de 5 mil artistas. O Cirque du Soleil ainda não ultrapassou essa
dimensão. Obviamente, ele foi diluído com toda mudança na queda do Muro
de Berlim. Houve uma forte migração de artistas-professores para a Europa.
Por sua vez, a França rapidamente percebeu isso no início dos anos 80 e fez
um grande investimento na área. Aplicou-se uma fonte de recursos enorme
no setor e criou-se uma política pública. A França hoje possui universidade
de circo e cerca de 80 escolas de preparação profissionalizante. É uma quantidade grande, com professores formados no Leste Europeu. Essa influência
internacional chega ao Brasil nos anos 80.

Gostaria que você falasse sobre um pilar da arte circense, que é a itinerância.
A linguagem circense independe de alguns aspectos que são muito vinculados à sua imagem, sobretudo a arquitetura, a lona e a itinerância. A formação
do artista circense foi feita ao longo de 400 anos de história do circo moderno.
Mas, na história, o circo tem mais de seis mil anos. É oriundo das primeiras demonstrações de habilidade, quatro mil anos antes de Cristo, na China.
O circo moderno, que é o circo em forma circular, como arquitetura para o
espetáculo, de representação de um repertório de habilidades, é recente. É
pós-Renascimento, tão recente quanto o teatro de palco italiano. E o circo
se caracteriza por uma tradição oral, de transmissão de conhecimento feita
de geração para geração. A ruptura desse modelo foi feita com a revolução

Como é a história do circo no Brasil? Tem o Circo Garcia, o Palhaço Carequinha...
A origem do circo no Brasil é por volta do século 18 para alguns pesquisadores, mas a presença mais forte e instigante esteve ligada à vinda da família real
portuguesa ao Brasil, que atraiu, obviamente, artistas de várias linguagens e
gêneros nas artes cênicas. Existiu uma demanda cultural para atender com
a corte instalada no Rio de Janeiro. O principal foi de produções nobres, da
cultura elitista, mas ela também acabou pulverizando e se contaminando com
aquilo que era mais popular. E não há contaminação mais forte do que a do
circo. O circo se tornou uma casa de espetáculos itinerante, que abrigou outras linguagens, além da circense. Algumas famílias européias se instalam no
Brasil, grande parte de origem francesa ou italiana. Instalaram-se aqui e seguiram viajando o país. Há aventuras narradas em livros, como é o caso do Circo
Nerino, que é o primeiro circo brasileiro a percorrer toda a costa e o interior,
intinerando, e levando seus espetáculos a vários pontos, isso já no século 19.
Já existe uma consistência diferente. Mas todos esses circos tradicionais vão
se vincular de uma maneira ou de outra a uma determinada região. Eles não
conseguem ser nacionais. Se pegarmos um exemplo, um símbolo muito forte
como o Palhaço Piolim, ele é ligado à cidade de São Paulo. Ele circulou pouco
além do interior paulista. Ele instalou o seu circo no Largo do Paissandu, aliás,
tornou o local ainda hoje um ponto tradicional de encontro de artistas circenses. Às segundas e às terças-feiras ao final da tarde, artistas do Brasil inteiro se
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encontram em alguns bares ali. Hoje, felizmente, existe o Centro de Memória
do Circo, que fica na Galeria Olido e é uma conquista importante, histórica.
E ainda mais por ser exatamente nesse local. A prefeitura promete a desapropriação e a construção de um edifício, de um circo de alvenaria, um circo de
inverno, para ser escola. Isso está prometido à nossa categoria e espero que
seja realizado. Mas, voltando ao Piolin, ele se apresentava e os modernistas
assistiam aos espetáculos de circo. O Oswald de Andrade defendia que aquela
linguagem era exatamente popular e brasileira, como ele achava que devia
ser o modernismo: tinha amplitude de comunicação, tinha uma visão, que,
posteriormente, ele consegue avaliar na antropofagia, de deglutição do que
vinha de fora, especialmente da Europa, e com uma forma de manifestação
expressiva tipicamente brasileira. Posteriormente, o Piolin ganhou destaque
nacional, mas ele era muito regional. Os grandes circos mais recentes, como
o Circo Garcia – que acabou há pouco mais de 10 anos –, e o Circo Ivanovich
são de famílias que têm aí cinco ou seis gerações mantendo a mesma estrutura. São empresas familiares, que contratam outras famílias, artistas e trupes,
para viver no entorno desse circo, dentro de trailers, com a vida organizada
para itinerar. E isso vai entrar em choque exatamente com o momento da década 80, quando pessoas de outra formação, em geral de classe média, ligadas
ao teatro e à dança, vão procurar as escolas de circo e vão se formar. Isso vai
criar um certo embate no modo artístico e de produção do circo.

E a propaganda?
E a publicidade que usa animais para vender produtos? No circo, havia uma
tradição, que você sabe que aquele cara, que é o domador, que aprendeu com
o pai dele, não vai ter o que fazer da vida. Esses animais, que viviam em cativeiro, não têm condições de viver em outra forma. Muitos desses animais
estão nos chamados paraísos ecológicos, mas que são falsos. Muitas vezes
são zoológicos de péssima qualidade, que são particulares e que cobram pela
visitação. Tirou-se um animal, que custa um valor alto de manutenção para
aquele domador, e o leva por uma ONG que se diz no direito de manter aquele
animal. Pode até estar mantendo bem, mas o aprisiona da mesma maneira.
Ele só não demonstra mais habilidade e doma, mas tem visitação cobrada. Há
uma contradição violenta nessa ação. Os ambientalistas e ecologistas fizeram
uma pressão muito grande. Fui coordenador nacional de circo – o primeiro
que teve na Funarte depois de séculos sem qualquer política pública voltada
para circo – e tive o privilégio e a dificuldade de ser o primeiro. Foi um peso
enorme, um monte de coisas que não foram feitas para o circo historicamente. Até tentei, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal passar um tipo de regulamentação que organizaria o cuidado com os animais. Daria um registro do animal para transitar pelo país de
maneira controlada. Haveria um critério para as jaulas, várias exigências. Se
alguém infringisse seria devidamente punido. Mas não poderia ter retirado o
animal assim, subitamente. A grande dificuldade da discussão foi a pressão
de ONGs. Eu falava: “Gente, deixa uma lei que regulamente o cuidado dos animais e, no passo seguinte, partam pra proibição”. No meu tipo de circo, não lidei com animais, mas já fiz provocação: em um espetáculo de teatro, coloquei
um jumento como o astro. Não existe problema, não é?

Um dos pontos desse embate é a questão do circo com animais. Isso
acabou por mudar uma característica do circo brasileiro.
Essa é a grande polêmica desse conflito. Mas existem outras coisas nesse
choque: a formação com as pedagogias diferentes e a questão de reserva de
mercado, porque são jovens que estão chegando e dominando essa linguagem, ocupando um outro espaço e sobrevivendo de maneiras diferentes, gerando recursos de maneira diferente. A questão dos animais passa a ser manipulada por uma mentalidade politicamente correta, ecologicamente correta,
que põe em conflito uma tradição milenar de dominação do homem sobre a
fera. Os tradicionais foram achatados por uma visão politicamente correta.
Não houve um processo de transformação para que não tivesse mais animais
em circo. Foi uma machadada. Eu não sou favorável ao animal no circo, mas
acho que é injusta a proibição que aconteceu em várias cidades brasileiras.
São Paulo e Rio de Janeiro são duas grandes cidades onde existe a proibição.
Recentemente, dei entrevista no Jô Soares e ele me fez a mesma pergunta. E
eu respondi: “E a novela da Globo que tem o chipanzé?”.

Como produzir e como criar política pública para uma atividade que é
por natureza itinerante?
Primeiro, é necessário um grande mapeamento da atividade. Um circo,
como eu disse, está restrito a uma certa região. A última estimativa que a gente conseguiu na Funarte indicou que o Brasil tinha entre 20 e 30 circos de médio e de grande porte, ou seja, de 700 a dois mil lugares de acomodação. É uma
quantidade grande de circos. São mais ou menos 20 famílias que administram
e gerenciam em torno de 30 circos. Existe uma parcela menor de circos de 300
a 800 lugares, que totalizam uns 60 circos. E também um montante enorme
– mais de 200 – de circos pequenos, com menos de 300 pessoas na platéia. O
que significa isso? Que a maior parte dos circos brasileiros são muito pobres,
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com estrutura familiar. Em geral, um núcleo familiar único, de dez pessoas,
que monta o circo, faz a representação em lugares periféricos e distantes dos
centros. O circo maior consegue circular nos grandes centros ainda que sem
os animais. Eles vivem de bilheteria, não possuem foco na obtenção do patrocínio e, mesmo que obtenham patrocínio, vivem só da bilheteria. Em lonas
maiores, o artista de circo hoje não é só o artista, ele também é o comerciante
do circo. É contratado por um cachê para fazer o seu número e parte dos seus
recursos vem da venda de produtos na entrada do circo. Pipoca, bonequinhos,
pastel, pizza, refrigerante, isso tudo é dividido entre todos os artistas do circo
tradicional para que eles possam ter uma fonte de recurso maior. Em geral,
o ganho só do artista é praticamente o subemprego, porque também o dono
do circo qualifica assim: “Você está tendo espaço de moradia, você usufrui de
água e luz”. E há sempre uma troca nisso. Quem consegue mais recurso com
pipoca, que é um produto nobre, compra um trailer maior e consegue mais
dinheiro do que o próprio cachê. E assim se mantém a economia do circo tradicional e itinerante. Recentemente, como as grandes cidades foram expandido e os terrenos foram diminuindo, os circos, mesmos os maiores, foram empurrados para as margens das cidades. São marginais e periféricos. Portanto,
acabam se voltando para um público diferente. Também existe a influência
da cultura de massas. Há uma procura muito grande de imitações no circo,
aquilo que é um modelo artístico da cultura de massas. Uma dessas coisas é
imitar a televisão. Outra coisa recente é imitar o grande monopólio do circo
mundial, que é o Cirque du Soleil.

modelo estético que a questão do animal não soava bem, mas que o palhaço
era fundamental. E, hoje, no Cirque du Soleil, o palhaço não só é o melhor
remunerado como também eles compram números criados em todas as partes do mundo. Eles perceberam que se estabelecessem um padrão, ele rapidamente se esgotaria. Muitos foram buscar artistas do mundo inteiro, de outras
áreas mais ligadas a circo: diretores de teatro como Robert Lepage; cenógrafos
como a brasileira Deborah Colker. E outros também: Daniele Finzi Pasca, que
prometeu nunca mais trabalhar para o Soleil; o próprio Franco Dragone, que
estabelecia uma visão estética mais permanente e depois rompeu com o Soleil para buscar outras linguagens. O Cirque du Soleil percebeu que podia ser
sufocado caso ficasse preso só a um tipo de estilo de música, só a um tipo de
estilo de visual. Ele vai buscar outros artistas para provocar outros resultados
e se torna então um monopólio. O que acontece: se antes o circo brasileiro
tradicional copiava um modelo na televisão, uma coisa que ele via no Sílvio
Santos, ou no Faustão, agora com a difusão do DVD, da internet e do YouTube, ele vê o Cirque du Soleil e quer imitar isso. Mas o circo não é assim. Ele se
reinventa esteticamente, especialmente o circo tradicional, porque bebe em
várias fontes, sem o menor preconceito.

Que estética é essa do Cirque du Soleil, não só a organização profissional do espetáculo e o modelo de franquias, mas a questão estética?
O Cirque du Soleil surge com o discurso de não apresentar animais e também sem palhaços. No princípio, eles achavam que isso era uma coisa antiga
do circo. Se você pegar o livro da história do Soleil, eles narram isso. E, rapidamente, eles voltam atrás ao encontrar nos Estados Unidos um manager para
impulsionar aquela produção. O Cirque du Soleil nasce como um grupo de
circo, com uma lona pequena, dez artistas. Depois um vai vendendo sociedade para o outro até sobrarem três. Eles vivem de recursos públicos, como uma
boa parte da nossa atividade cultural no Brasil vive. O Canadá tem esse modelo e Montreal é uma cidade com muitos recursos públicos porque atende a
energia elétrica de Nova Iorque e de Boston. Mas quando eles foram para os
Estados Unidos, entraram na indústria do entretenimento. São hoje a maior
empresa de entretenimento ao vivo, superando a Disney. Eles perceberam no

A característica de ter vários povos faz parte da tradição do circo, não é?
O circo é eclético por natureza. É a casa de todos. No Brasil, ele também
foi casa de espetáculos. Não havia casas assim no Brasil, então o circo abrigou toda a formação da música caipira durante muito tempo. A formação do
samba brasileiro se dá também dentro do circo, por meio dos lundus e das
modinhas, que eram executados por palhaços cantores. O Eduardo das Neves, um dos primeiros artistas a gravar disco no Brasil, sambista e criador de
vários lundus, tocava em circo e era palhaço. A mesma coisa acontece com
o Benjamin de Oliveira, que é um grande ícone da palhaçaria brasileira, que
também tocava e cantava lundus, embora fizesse também representações teatrais, como A Viúva Alegre [peça do autor austríaco Franz Lehár].
Uma coisa curiosa da produção no circo é a criança que se assusta com
o palhaço. Como é isso?
Palhaço não nasceu voltado para criança. É um arquétipo que representa o
erro do ser humano. Se errar é humano, o palhaço é a maior representação do
erro. A história do palhaço, da forma como a gente conhece, tem suas origens
nas sociedades primitivas. O pajé representa não só a questão religiosa, mas
o lado profano, ele faz brincar, detém o universo lúdico pelo viés da alegria. O
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palhaço moderno surge na Idade Média e se consolida no Renascimento. Ele
representa o erro, ele cede à lei da gravidade. Se um ser humano acredita que
pode ir do ponto A ao B sem nada lhe acontecer, ele está no plano do intelecto,
enquanto que a natureza o chama a cair, e você pode, no meio do caminho da
trajetória do A pro B, levar um tombo, porque você escorregou em uma casca
de banana; isso é risível porque você não é o tempo todo intelecto, a natureza
é infinitamente maior do que o homem; então, você tomba, você cai. O palhaço representa isso. O Fellini diz que ele é a sombra, deformação. E, como
toda deformação, ela não é tão palatável. Para a infância, qualquer deformação é assustadora. A representação do palhaço se torna infantilizada, ceifada
da sua pulsão sexual, muitas vezes ceifada da sua pulsão do escatológico por
causa das mídias de massa. Quando o cinema e a televisão adotam a figura do
palhaço, resolve infantilizá-lo para voltá-lo ao público infantil. Aí o palhaço se
colore demais, se estampa demais e vai além da sua grafia original. Um tipo de
exagero, que não é da representação.

Tive um professor, que era o Meroel, irmão do Zé Wilson, que era o dono do
Circo Escola Picadeiro. Ele me chamava de lado. E quando eu tinha espetáculo, mais ainda, eram reuniões intermináveis, de quatro horas, algumas regadas à cerveja, e outras trancadas no trailer. Eu sentava e ouvia repetidamente
o que eu tinha feito de certo e de errado no número que eu tinha apresentado.
Isso para ver se eu entendia a dimensão dele. É um tipo de aprendizado diferente. Eu compreendi que o arquétipo do palhaço é muito grande e que você
não precisa se descobrir ridículo para representar o ridículo da humanidade.
A outra tendência de aprendizado de palhaços é oriunda de uma tentativa
de sistematização ocorrida na França pelo Jacques Lecoq, que é o primeiro
mestre a pensar em ensinar palhaços para artistas não-circenses. Ele começa
a trabalhar com atores de várias origens. E um dos discípulos dele, o Philippe
Gaulier, criou uma escola de palhaços. Por lá passaram diversos brasileiros,
um deles Luís Otávio Burnier, que vai para lá e passa a transmitir isso no Brasil
por meio do grupo Lume, que nasce como núcleo de pesquisa da Unicamp,
e junto com o Carlos Simioni, que era parceiro dele, começam a fazer oficinas e preparar um monte de gente. O Teatro de Anônimo é um dos grupos
que nasce fazendo essas oficinas e desenvolve o seu trabalho com essa mesma
linguagem. E nós todos vamos nos encontrar no Anjo do Picadeiro [encontro
internacional de palhaços, o maior do gênero na América Latina].

E, portanto, fazer rir é um contraste muito rápido entre uma variação de ideias.
Fazer rir é um contraste muito rápido entre necessidades humanas, entre a concepção da ideia e da sensação. Sentir é pensar sem ter ideia, já
dizia o grande poeta Fernando Pessoa. Você sente o riso, porque se entrega
à natureza ao ver que alguém não cumpriu a ideia de caminhar do A até o
B. Ele foi surpreendido e cedeu à sua natureza. O riso é uma sensação de
alívio depois de uma tensão proposta. Se você se deixa iludir por uma tensão, e, de repente, é surpreendido, você se alivia, como parte da natureza.
O riso é um relaxamento, é prazeroso, e ele está ligado à pulsão sexual, à
escatologia, está ligado às nossas necessidades instintivas de nos alimentar, preservar a espécie, preservar o prazer.
E a formação circense: quem foram e que são os mestres do circo?
Existem raízes diferentes na formação da arte do palhaço e do circo que é
diferente da formação das escolas. Ela trouxe os tradicionais para ensinar, mas
eles vêm com um vício da formação familiar. Por mais que ele tenha dez alunos pagando para ele ensinar, ele vai adotar alguém paternalmente. Vai ensinar
mais aquele do que os outros, porque ele enxerga naquele um potencial maior.
Quase uma corporação de ofício do Renascimento.
Exatamente. Eu fui um privilegiado nisso, enxergaram o meu potencial.

O que se discute em um encontro de palhaços?
No começo, houve esse embate de qual era o processo de criação de
cada um. E o embate foi até violento às vezes. Os Parlapatões tiveram embate fortíssimo com o Lume. Hoje, somos todos amigos, mas no primeiro
momento o choque foi forte. A gente defendia a nossa forma de aprendizado e a nossa forma de manifestação. Havia preconceito nosso com o trabalho deles e vice-versa. Surgiram até discussões se, no Brasil, a gente devia
usar o termo clown ou não, porque havia virado moda. E o termo palhaço
acabou sendo adotado por todos.
Um monte de gente fala que é clown para não falar que é palhaço.
Por quê?
É mais chique, tem um verniz intelectual, porque vinha da Europa. E havia
uma coisa também dos anos 80, de que o palhaço podia estar ligado ao universo brega. Mas não. É um saber popular, você pode usar em qualquer direção.
Mas existia uma carga pesada, chata, preconceituosa, elitista. Isso felizmente
foi rompido graças a encontros como Anjos do Picadeiro. E isso tem de legal
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nos palhaços: a gente sabe também não se levar tão a sério. Chega uma hora
que você briga, briga, briga e acaba dando risada. Vira piada para o outro.
Esse encontro de palhaços, Anjos do Picadeiro, passou a ser realizado todo
ano, em geral perto do Dia do Palhaço [dia 10 de dezembro] para poder ter
esse embate. Ainda que apanhe, é bom estar lá, você se põe em conflito. É
fundamental não achar que o seu trabalho está sólido, porque aí você morre como artista. O seu trabalho precisa estar em constante transformação,
para que você seja questionado, para não estabelecer verdades. A verdade é
arruinadora e um palhaço trabalha com mentiras. O nome do meu grupo é
Parlapatões, quer dizer “mentirosos”. A mentira revela muito mais verdades
do que a dita verdade estabelecida. É um jogo e ela te faz pensar melhor sobre
a vida, sobre a humanidade.

Sesc ou estava lidando com a bilheteria? Uma das avaliações que a gente fez
era de que 60% do que a gente obtinha de recursos eram oriundos de vendas
de espetáculos para o Sesc. E esse percentual era muito, estávamos virando
empregados do Sesc. Limitamos nossas apresentações para o Sesc com o objetivo de buscar espaço para outras relações. Assim mudou a nossa visão de
produtores. Vivemos uma transformação muito grande do processo artístico
do grupo e do processo de produção. Já tínhamos uma consolidação como
grupo de teatro, indo para vários cantos do país, mas essa evolução mudou
o grupo. A primeira vez que apareceu patrocínio para a gente, eu achei que
era um trote e xinguei a pessoa. Ela teve que ligar e explicar o que é que era,
porque eu achava que era impossível. Começou a mudar. Foi reconhecimento
do trabalho, pelo o que era e pela trajetória. Já acumulávamos uma quantidade grande de espetáculos, um repertório. Era uma média de três espetáculos
por ano. E a gente sentia que precisava buscar um espaço de vínculo maior
com a cidade, porque a gente nasceu com esse vínculo, representando teatro
de rua na Praça da República, no Parque do Ibirapuera, e aos poucos a gente se tornou um grupo nacional. Dissemos: “A gente precisa ter um espaço”,
mesmo com medo de que o espaço engolisse o grupo, porque a gerência de
um espaço pode te desestabilizar. Planejamos isso muito bem. Procuramos
duas regiões para nos instalar: Pinheiros, onde tínhamos a nossa sede de ensaio e de produção; e a Praça Roosevelt, uma região que estava começando a
pintar. Participando do Satyrianas, eu vi dois imóveis e fui atrás. Um grande
amigo publicitário, que é um excelente negociante, foi resolver isso para nós.
E aí vingou a nossa ida pra lá. Vamos completar 20 anos em 2011. Estamos na
Praça Roosevelt há quatro anos. Quando chegamos lá, conversei de cara com
o Ivam Cabral e falei: “Olha, estou vindo pra cá pra me aliar, não pra concorrer.
Eu acho que a gente tem que transformar isso em muito mais, e se relacionar
muito bem com o entorno”. E eu achava que ia ser mais difícil, mas coincidiu
com um momento de efervescência da praça. A relação com o bar também é
importante. O Grand Theatre só acontecia porque tinha um bar. O circo do
Philip Astley, na Inglaterra, também só sobreviveu porque ele tinha um ponto
de encontro. Não é bebida alcoólica, é ponto de encontro. As pessoas vão porque as cidades – especialmente cidades grandes, como São Paulo – perderam
os seus pontos de encontro. E a gente enxergou na Praça Roosevelt um ponto
de comunhão, especialmente entre artistas, mas que explodiu para o público
em geral. Passou a ser ponto de encontro de estudantes de teatro, artistas,
cineastas, desenhistas, cartunistas, artistas que não têm um espaço definido.
Quem são os desenhistas de histórias em quadrinhos brasileiros? São incrí-

Fale sobre os Parlapatões e a Praça Roosevelt.
Voltando à história do começo, somente depois do terceiro espetáculo daquele grupo inicial é que passamos a chamar Parlapatões. Por um pequeno
período, a gente procurou um produtor externo para nos orientar, embora
quiséssemos ter controle sobre o modo de produção. Aprendemos muito com
o produtor Leopoldo De Léo Júnior. Ele tinha uma empresa que atendia escolas com espetáculos de todo tipo e iniciava um processo de produção teatral.
Conversando com ele durante uns anos de atividade comum, decidimos que
a gente deveria, em vez de repassar alguma porcentagem, manter uma estrutura própria. Passamos a exercer atividades de produção. O primeiro passo foi
locar um espaço no qual a gente pudesse ensaiar e guardar material. A sala
de ensaio junto com o material é fundamental, porque você cresce artisticamente. A produção ao lado mais ainda, porque você opta e você faz as escolhas do que você quer ou não quer fazer. Isso foi década de 90. Consolidamos
um núcleo básico em 1994 e 1995, que depois foi mudando de formação. Em
1993, entra o Raul Barreto, que está no Parlapatões até hoje. Esse núcleo se
estabelece com três artistas: Alexandre Roit, Raul Barreto e eu, mas com uma
série de artistas convidados sempre. A estrutura foi crescendo bem aos poucos mesmo, mas com uma compreensão de que o Brasil não tinha exatamente
um mercado de arte, um mercado pra teatro, mas alguns nichos mercantis.
Aliás, não acho que o Brasil tenha um mercado de arte na área de teatro. Existem algumas áreas de entretenimento. O resto eram pequenos nichos, alguns
espaços. Um deles, em São Paulo, era o Sesc. Fazíamos apresentações e avaliações semestrais e anuais do nosso fluxo de trabalho. O que estávamos fazendo? A gente estava passando o chapéu na rua, estava vendendo cachês para o
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veis lá fora e aqui não têm o mesmo reconhecimento. O HQ Mix abriu ali do
lado. A rua foi se consolidando. Eu acho que ajuda a consolidar também o impulso dos Satyros, das Satyrianas. Logo que a gente chegou, fomos participar.
Eles perceberam que podiam abrir para o teatro da cidade inteira. Isso também inspirou a virada cultural. E não são só a Nuit Blanche, de Paris. Foi um
impulso muito grande. Artisticamente, também representou muito, porque a
gente combinou, abriu seis meses do primeiro ano para outras companhias.
Hoje, a gente ainda faz isso mesclado. Foi tão importante ver outros artistas
trabalhando ali junto com você, o cara estreando o espetáculo, encenando,
começa a existir diálogo, a respeitar outras opções.
Para fechar, gostaria que você comentasse o filme Bye, Bye, Brazil, a
história de um circo.
O filme do Cacá Diegues me pegou. Eu devia ter uns 17 anos. Naquele momento, é incrível perceber o quanto que a aventura da itinerância do circo
pode descobrir outras facetas de um país. Fui entender isso melhor muito
tempo depois, quando eu fui coordenador nacional de circo da Funarte. Eu
tinha uma visão, pensava nas questões de fomento e fui parar em uma comunidade no interior da Bahia que reunia vários donos de pequenos circos.
Fiz uma reunião, falei das perspectivas, que havia uma coordenação de circo
finalmente. Não tinha dinheiro naquele momento, mas uma hora teria. Haveria editais, expliquei o conceito, o modelo de acesso ao recurso público. Vi
aquela gente empolgadíssima, feliz, me aplaudiram. Aí eu saio dessa reunião,
um desses senhores me pega no braço e fala: “Adorei tudo que você falou, mas
me empresta R$ 10, porque eu não consigo comprar um botijão de gás para
fazer comida para minha família”. Descobri um outro Brasil, que eu, por mais
que tivesse na minha cabeça, precisava repensar. E isso foi no mesmo período
em que se tentava aprovar o projeto do Cirque du Soleil pela lei de incentivo.
Eu avisei que aquilo tinha que ser consultado tecnicamente. E falei: “Vai dar
merda”. E deu. Deu porque não fazia sentido aplicar incentivos da Lei Rouanet naquele valor de ingresso. Se fosse ingresso popular, teriam todo direito,
mas o problema estava no benefício da população. Não tinha.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/hugo-possolo/
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“Talvez a alma do Brasil
no momento seja meio
híbrida. A cultura brasileira
é um caleidoscópio, uma
sobreposição de culturas
que se influenciam.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 14 de junho de 2010, em São Paulo.

Kiko Farkas marcou posição no terreno cultural brasileiro ao se tornar um
dos principais designers gráficos do país. Formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo (USP), Ricardo – seu nome verdadeiro – sempre soube
que gostaria de trabalhar com design. “Minha introdução no design se deu
pelo desenho, sempre gostei muito de desenhar.” Seu primeiro trabalho sério
com o design foi com o jornalista Sergio de Souza. Ela era assistente na revista
Canja, uma publicação semanal que existiu em 1980.
Hoje, trabalha sobretudo com design e projetos editorais. Sua empresa,
a Máquina Estúdio, é um laboratório criado para o desenvolvimento de
pesquisas visuais. Apresenta trabalhos a clientes de naturezas tão diversas quanto Embratur, Sesc, BMW e Cosac Naify. Também executou entre
2003 e 2007 a comunicação gráfica (cartazes e programas) da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo, sob a regência de John Neschling, maestro que ele admira. “Ele falou para mim: ‘Quero que você enlouqueça’. E
quando eu enlouqueci, ele bancou o trabalho.”
Para Farkas, o profissional de design é um técnico. Mas, antes de tudo,
precisa “se conhecer, saber o que determina, quais são as matrizes determinantes na sua própria produção”. Com a escala da tecnologia, ele prevê que
o designer que não tiver identidade será trocado por uma máquina qualquer.
Também critica a falta de reflexão sobre o design brasileiro. “Você não vê alguém falando de design na mídia, discutindo projetos, a não ser em ocasiões
como a Copa do Mundo. Sou brasileiro, vivo no Brasil, como pimenta e gosto
de feijão; mas não sei o que é design brasileiro.”
Vamos falar de alguns nomes do design brasileiro que começaram a
desenvolver uma linguagem nacional – Aloísio Magalhães, Alexandre
Wollner e outros. Como você vê esse período?
O Aloísio Magalhães está muito mais ligado ao Brasil do que o Wollner. O
design do Wollner é muito mais internacionalista, europeu e ideológico. E o
Aloísio seria um cara cuja origem está mais calcada em valores brasileiros
porque ele evolui das artes plásticas. Era um cara absolutamente político, um
artista, e o design para ele é uma das facetas. É um cara ligado à cultura popular lá de Pernambuco, do ateliê Gráfico Amador. Quer dizer, um cara experimental. E o Wollner é um cara dogmático. São duas vertentes que até hoje
se interseccionam. Alguns são designers mais intuitivos e outros mais racionalistas. Há essas duas vertentes e ambas são muito boas. Acho importante a
gente ter essas duas raízes, que depois acabou gerando a ESD [Escola Superior
de Design] e essa outra escola que engendrou mais para a produção editorial
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que é o Aloísio e a revista Senhor [1959 a 1964].
Você acha que a Senhor ainda é um paradigma para o design brasileiro?
Acho que sim. É definitivamente um marco porque ela traduziu um momento de pouca possibilidade industrial, nos anos 60, com muita erudição.
Era uma coisa na qual o design tinha um caráter muito elitista. Apesar de ter
uma tiragem grande, a revista era sofisticada graficamente e editorialmente.
Engraçado, porque os editores eram dois judeus – um deles era meu primo.
A Senhor veio de uma tradição dos anos 40 e 50, de uma coisa feita à mão,
nessa vertente artística mesmo que veio com o Aloísio Magalhães. A Senhor
tinha um caráter muito do design a serviço da edição, que depois a Realidade
[1966 a 1976] foi buscar. A edição gráfica realimenta a postura editorial. Você
começa a ter um deslocamento do eixo editorial para o eixo gráfico, visual;
um acaba transformando o outro. Você não pode dizer que a Realidade foi
só uma revolução editorial do ponto de vista de reportagem, de matéria e de
postura política. Foi também uma revolução no ponto de vista gráfico. Se ela
não tivesse essa âncora editorial, seria totalmente vazia. Engraçado, eu estou
agora participando de um projeto que é a reedição do Jornal Ex [1973 a 1975].
Optei por fazer uma edição totalmente fac-similar, inclusive nos números, os
exemplares soltos dentro de uma caixa, sem transformar em livro [publicação
lançada pela editora Imprensa Oficial]. É engraçado, porque a postura editorial é que é a coisa mais interessante; do ponto de vista gráfico, não é nenhuma maravilha. Do ponto de vista de texto também não é uma revolução, mas
a postura política é o grande lance. E a ironia, essa possibilidade de brincar
em um momento em que estava todo mundo na corda bamba é que dá uma
leveza que hoje nós não temos mais.
Você conhece o jornal Flor do Mal? Era um jornal com design do Rogério Duarte, de 1971. Foi quando ele começou a fazer a defesa do design
gráfico e o colocou em diálogo com as outras áreas. Como você vê essa
história do Brasil? Criou-se uma escola brasileira?
Não conheço o jornal, mas, como designer, o Rogério Duarte foi um cara
totalmente inovador. O que ele fez não se via e não se vê ainda nada parecido. Não estou falando das coisas mais conhecidas dele, que são os cartazes
de filmes, como o Meteorango Kid [1969, dirigido por André Luiz Oliveira],
mas, sim, das capas de discos dele. Por exemplo, o Cantar [1974, Phonogram], da Gal Costa, é uma delicadeza. Quer dizer, não é aquela coisa psicodélica – e também genial – que a gente está acostumado. As coisas dele são
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mais contidas, mas de inspiração! O Cantar, por exemplo, é uma das minhas
peças preferidas do design brasileiro. O jeito que ele coloca a tipografia é
uma tradução visual da música que está lá dentro, é uma maneira de ver a
música, a maneira de a Gal cantar, das transparências e do suingue, que é
fenomenal, de uma puta sensibilidade. Ele é um designer top, sensacional,
e também um ativista. Era um dos grandes eixos do tropicalismo, dos caras
mais importantes. É maravilhoso esse romper de barreiras, mas eu me identifico muito mais com esse outro lado dele, mais tradicional.
Existem dois tipos de expansão de limites, falando de cultura. Do cara que
arrebenta as estruturas, e joga lá para frente, que ninguém consegue acompanhar. E existe uma coisa que vai pressionando lentamente os limites, tangenciando, ampliando. É isso o que o Rogério Duarte fez. E talvez ele tenha
atuado nos dois campos. Existe uma maneira de você renovar naquilo que
é conhecido, introduzindo elementos surpreendentes dentro de uma forma
conhecida. É um pouco a estrutura do jazz e da música clássica também. No
jazz, por exemplo, você tem os standards, que são músicas que todo mundo
conhece, populares. Você apresenta essas músicas e depois destroi aquilo que
elas têm. Mantém os elementos básicos e, a partir daí, você começa a propor
novidades, improvisa, muda andamento, faz novas orquestrações, uma série
de coisas. Depois você volta, e isso faz com que a percepção do ouvinte se
amplie, porque ele pensa que está ouvindo o conhecido e, na verdade, já está
ouvindo um pouco do conhecido e do desconhecido. Você usa aquilo que você
tem de memória e fica o tempo todo comparando, às vezes conscientemente,
às vezes não, com aquilo que você não conhece. Esse é o campo no qual eu
procuro atuar. Eu não sou um cara de romper, de quebrar, de chutar, de ficar
introduzindo coisas novas. Mas se fizer isso consistentemente, a gente eleva
um pouco o padrão, altera a percepção.
Como você começou a atuar como designer? Como foi a sua educação
para designer?
A minha educação para designer não existiu. Sou arquiteto formado pela
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Todos os meus colegas da
minha geração também são, fora os cariocas, porque já existia a ESDI [Escola Superior de Desenho Industrial]. Em São Paulo, não tinha. Desde o colegial,
eu sabia que queria fazer design. Meu pai tinha em casa uma coleção completa da revista Graphics e os anuários, e eu curtia muito, folheava, tinha
muitos livros, talvez tenha vindo daí minha vontade. E a minha introdução
no design se deu pelo desenho, sempre gostei muito de desenhar. O meu
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trabalho tem sido muito em cima do desenho à mão livre, é uma das ferramentas preferenciais. Muita gente trabalha com tipos, hoje isso está em
voga. A tipografia deixou de ser um veículo e passou a ser um assunto. Mas,
quando eu penso um trabalho, é o desenho que me vem à mente. Foi isso
que me fascinou, o desenho, a imagem. Mas estou me distanciando cada vez
mais disso, porque fazer design é contar uma história. Grandes diretores de
cinema são excelentes contadores de história. Ele simplesmente transfere
essa verve, essa habilidade, essa teatralidade pessoal para o filme. É muito
raro você ver um cara que é um mala fazer um filme bom. Um cara desinteressante, cuja conversa é desinteressante. Eu seria um péssimo cineasta,
porque eu não sei nem contar piada, sempre me atrapalho, não sei. O importante é como você apreende a realidade. Às vezes, a história pode ser muito
complexa, pode ser um livro de 500 páginas, ou pode ser um logotipo, uma
história curtíssima, mas que também é uma história, um assunto. Agora estou cada vez mais curtindo essa coisa de organizar e tentar extrair de um
assunto aquilo que ele tem de melhor. É um conceito mais parecido com a
maneira americana de definir design. Quando você vê um filme, você tem lá
production design, costume design, light design, sound design, que tratam de
como o cara desenhou aquela luz ou aquele som. Um conceito diferente de
você ser autor de uma imagem de uma determinada história.

que não sei. Para mim, não faz diferença se é o último tipo. Isso fica com os
meus assistentes. Tudo bem, eu gosto mais de uma, menos de outra, mas não
estou preocupado com isso. O importante é encontrar uma maneira legal de
mostrar. Juntar um fotógrafo com um cara que faz quadros, com um editor.
O grande assunto hoje é a edição – essa é a nossa tarefa como organizadores
e hierarquizadores. Design é hierarquia! Um bom projeto de um jornal é isso,
como você hierarquiza os assuntos, as informações, como aquilo vai ser lido e
ser entendido. Começa com os aspectos mais abstratos, e acaba sendo efetivado pelos aspectos técnicos. Quer dizer, você precisa ter conhecimento técnico
de como é a legibilidade, o ritmo, quem são os seus leitores, enfim, uma série
de questões técnicas, mas que elas sozinhas não são importantes.

Mas você busca a síntese?
Não sei se é síntese, às vezes é o contrário, é como você estender... Estou
fazendo um catálogo da Bienal do Sesc, dos Naifs. Fiquei vendo os catálogos,
e os catálogos estão sempre mostrando pedaços de quadros, com textos complexos dos curadores sobre os quadros. Só que o catálogo em si é uma peça
altamente abstrata, não fala nada sobre aquelas pessoas. Não fala nada sobre o ambiente ou sobre a origem, não dá nenhum dado. Tem uma biografia
como se fosse de um jogador de futebol, sem nenhuma especificidade. Quando entrei em contato e fui no Sesc, comecei a olhar e falei: “As pessoas vêm
para cá?”. “Ah, sim, todos vêm para a inauguração”. Eu falei: “Vocês não têm
nenhum registro disso?”. Não tinham. Aí comecei a pensar nesse catálogo,
na identidade da exposição. Um catálogo simples, no qual 70% é reprodução
dos quadros. Mas vou ilustrar com fotos de lugares, de casas, de vilas, de cidades do interior, de praças, para tentar contextualizar, mostrar um pouco
de onde vêm esses caras. Não estou criando, é um trabalho de edição. Estou
tentando transformar esse catálogo numa ferramenta mais útil e é isso que
está me interessando agora. Quando o pessoal pergunta que fonte eu uso, falo

O design não pode ser uma expressão íntima e pessoal, precisa de uma
comunicabilidade efetiva?
Engraçado você citar isso, porque o meu escritório chama Máquina Estúdio, foi fundado em 1987 por mim e meu sócio, Paulo Labriola. A gente escolheu esse nome porque eu gostava de me ver como um técnico. No design,
existe essa coisa de você ser um problem solver, o cara que resolve problemas.
Eu gostava disso, em oposição à visão que existia do cara ser um autor, um
artista. Eu sempre brincava que via uma diferença muito grande entre o JeanMichel Folon e o Milton Glaser. Folon já morreu, foi um belga, um aquarelista.
Todos os cartazes dele, capas de livros, eram em aquarela, com desenhos sempre muito parecidos e muito bons. Tinha um desenho muito bonito, delicado,
com soluções interessantes. E o Milton Glaser, a cada trabalho, parecia que
tirava um coelho diferente da cartola. Em um, era tipográfico; no outro, fazia
pastel, ou era fotográfico, ou infantil. Um cara dos 1001 estilos. Eu sempre me
identifiquei muito mais com o Milton Glaser.
Quando você percebe que um projeto deu certo?
A coisa que a gente menos tem é feedback. Cliente? Pode esquecer. Os nossos pares, fora o ciúme, fora a inveja, não veem as coisas uns dos outros. Você
não vê alguém falando de design na mídia, discutindo um projeto. Só quando
têm Copa, Olimpíadas, essas coisas. Acabamos tendo que nos contentar com
a nossa própria crítica. Ultimamente tenho tido muitos pedidos de fora do
Brasil, então começo a ver o que as pessoas querem. Mas o grande público
da gente é a gente mesmo! Quer dizer, sabemos quando o negócio realmente
ficou redondinho. Os cartazes, por exemplo, são muito abstratos. Isso é interessante, porque eles são a expressão mais acabada de um processo de quali-
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dade, para que haja um bom produto nessa área de design. É importante
que exista uma confiança de parte a parte: do designer em relação ao
cliente, e do cliente em relação ao designer. No caso dos cartazes da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), por exemplo, há dez
anos eles não teriam existido, porque não havia meios tecnológicos de
produzir. Existe essa conjunção entre o processo industrial, a Osesp, o
John Neschling estar lá, tudo. Tem a conjunção de eu, por vários motivos,
ter sido contratado para fazer isso, da minha inexperiência em relação
à orquestra, que eu nunca tinha trabalhado para orquestra, não tinha
ideia do tamanho da encrenca que eu estava me metendo quando me
propus a isso. Foram fatores que, aos poucos, se desmancharam. Quando
eu entrei lá, os cartazes praticamente não existiam, eram relegados, ficavam à margem. A pessoa que fazia não dava importância, fazia um por
mês, uma coisa assim. Enquanto o catálogo, o programa de concerto, era
altamente trabalhado, sofisticadésimo, mas impossível de ser lido pelo
próprio Neschling. Era uma peça de altíssima qualidade gráfica, mas totalmente inadequada, porque era um formato pequenininho, difícil de
abrir, o papel era amarelado, fazia barulho quando abria. Era cheio de
truques gráficos muito bons, mas os velhinhos lá na escuridão da sala
não enxergavam nada. Fazer os cartazes era o trabalho que todo mundo
queria fazer e fui eu que fiz. Não porque eu sou genial, mas porque surgiu a oportunidade. Depois que eu saí, essa oportunidade desapareceu,
porque já dava muito trabalho, achavam que era custoso e precisavam
cortar, então resolveram fazer um cartaz só por mês. Do ponto de vista
das instituições, tem sempre uma conjunção, e eu acho que, de uma certa maneira, a qualidade das pessoas que estão nas instituições culturais
está decaindo um pouco. Elas estão ficando excessivamente burocratizadas. O Neschling, por exemplo, é um louco! Se não fosse por ele, não
existiria a Osesp do jeito que ela é hoje; existiria uma outra, talvez. Ele falou para mim: “Quero que você enlouqueça”. E quando eu enlouqueci, ele
bancou. Está certo que eu enlouqueci em termos, porque eu também não
sou trouxa, entendi o que ele quis dizer e criou-se um clima. Ele tinha
autoridade. Se a cada cartaz a gente tivesse que responder a um comitê,
jamais teriam existido. Esses centros culturais, essas instituições, estão
se tornando cada vez mais comitês. É complicado quando uma pessoa se
sobressai, uma pessoa que começa a ganhar notoriedade e a instituição
vai ficando meio por baixo; a pessoa vai ficando muito independente.
Mas as coisas mais bacanas, em geral, são feitas assim.

O espaço de reflexão sobre o design ganhou visibilidade? Você sente
necessidade de um diálogo mais aberto, crítico e reflexivo?
Sinto, porque é muito empobrecedor cada um no seu canto. Existe uma
pseudocrítica. O design se tornou a bola da vez, então tudo tem que ter design. Design se tornou uma palavra vazia que todo mundo usa. Tem revistas
de design, exposições de design, apartamentos, carros, tudo. É uma panacéia para todos os problemas comerciais, o design. Com essa história da
marca da Copa, deu um burburinho no setor, nos blogs, mas ninguém discutiu o projeto em si, se era bom, ruim. Fica sempre uma coisa em torno das
condições. A editora Cosac Naify está fazendo coisas bacanas. A possibilidade de fazer meu livro com eles foi muito legal [Cartazes Musicais, lançado
em 2010], porque foi uma coisa séria. De pessoas que olharam, pensaram,
ganharam para escrever e tiveram espaço.
É comum falarem do seu design como o design de uma linguagem brasileira. Como se o seu design traduzisse algo de uma brasilidade. Você
considera que tem uma linguagem brasileira no design?
Muitas vezes eu entro em crise por causa disso. Você tem que falar um pouco de Brasil quando você vai para a China, porque as pessoas não sabem onde
é. Minha filha caçula tem oito avôs. Os oito avôs são de nacionalidades diferentes. Tem tcheco, húngaro, ucraniano, moldavo, português, espanhol, índio
e negro. Mostrei isso na minha palestra. Quando apareceu essa imagem com
as nacionalidades, os chineses ficaram assim: “Ohhh”. Eu não sei o que é ser
brasileiro. Sei que sou brasileiro, vivo no Brasil e como pimenta, gosto de feijão; mas não sei o que é design brasileiro.
Há alguma relação com cores?
O design escandinavo é hipercolorido. Por quê? Porque lá é tudo branco,
tudo frio. O design brasileiro também é colorido. Por quê? Porque aqui é tudo
quente. Não tem muita lógica. Eu estou respondendo umas questões para
uma revista chinesa agora, e a mulher fala assim: “No seu trabalho, as cores
são wide [abrangentes] and wild [e violentas]”. Eu não sei, para mim cor é igual
a cozinhar – eu adoro cozinhar! Vou misturando sem muita lógica, e não estou
muito preocupado com isso. Também não estou preocupado se sou artista
ou se sou designer, eu vou fazendo. Sei que me sinto muito brasileiro, mas
também adoro viajar. E somos muito improvisadores. Essa entrevistadora me
perguntou: “O que você acha que é o principal desafio para o design brasileiro
hoje? E como é que você se vê como brasileiro?”. Aqui a gente tem que fazer
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de tudo. Tem que atender, administrar, criar, pagar imposto, buscar filho na
escola. Não que em outros lugares não tenha que fazer isso, mas aqui a gente precisa rebolar o tempo todo. Isso dá um traquejo para a gente que em
muitos lugares não existe. Um cara que foi educado no Royal College of Art,
em Londres, tem uma necessidade de destruir a tipografia, porque há um tal
peso em cima dele, do trabalho tipográfico. Se você vai à cátedra de Berth, na
Inglaterra e você tem as gavetinhas na igreja com plaquetas de 1600, 1650,
naquela tipografia sensacional, maravilhosa! Mas os caras tem 300, 400 anos
de tradição tipográfica nas costas! Um italiano, ou mesmo um alemão, tem
o peso da tradição; nós não temos isso. Eu diria que essa característica é importante não só no design brasileiro, mas no design americano também. Fora
isso, não acho que exista uma cultura. Porque a cultura do design é muito
internacionalizada, está todo mundo ligado em tudo o tempo todo. É difícil
você ter uma coisa que seja ligada à expressão popular. No Brasil, o design é
uma expressão totalmente elitista, sei que o trabalho que eu faço só pode ser
absorvido por uma elite. Se eu quisesse ser um cara mais popular, eu ia fazer
música! Porque música é uma coisa popular, então é brasileira. Ela tem uma
raiz, é praticada por 80% da população, possui influência externa, mas existe
uma raiz brasileira, com muitas tradições e misturas.

é justamente o contrário. Como não produzir para um gueto? Quer dizer, eles
têm uma linguagem tão própria, são tão pernambucanos, que correm o risco de
fazer uma cultura muito ensimesmada. Aí fui, falei, mostrei um monte de coisa,
mas a tônica era: “Vocês têm que se cuidar para não virarem um gueto”. Os caras
ficaram bravos comigo. Engraçado como se fala de Brasil. O que é ser brasileiro?
Curitiba é uma coisa, Recife outra.

Essas matrizes brasileiras de motivos gráficos, de artesanato indígena, não criam uma influência, um diálogo?
Para mim, não. O México e a América Central são muito visuais, têm muita
artesania, tecidos maravilhosos, imagens, têm uma identidade visual muito forte, mas a música é ridícula. Por uma época, eu estava muito preocupado com a
questão da identidade, com o processo criativo, que é uma coisa que eu curto e
sobre a qual penso muito. Eu fui a Curitiba dar uma palestra sobre identidade.
É muito importante para o designer conhecer-se, saber o que determina, quais
são as matrizes determinantes na sua própria produção, para conseguir saber
quais são os seus pontos fortes, como trabalhar, o que é uma coisa importante
para você; enfim, para formar uma identidade. O designer que não tem identidade vai ser trocado por uma máquina. E não vai demorar muito. Já existem máquinas de fazer cartão. Em 2004, fui para Recife em uma bienal, fiz a exposição
dos cartazes e fui dar uma palestra. Comecei a andar em Recife e não acreditei.
Em Recife, no elevador, você escuta Alceu Valença. Não tem música estrangeira
em nenhum lugar, é de uma personalidade absurda o Recife. Comecei a falar:
“Não tem o menor sentido eu fazer essa palestra aqui, porque eles não precisam. Eles já têm identidade demais”. E aí comecei a sacar que o problema deles

E a questão dos materiais, o advento do digital, que trouxe instrumentos e ferramentas novas?
O Brasil evoluiu muito. Desde o custo do equipamento, que hoje é mais baixo do que antes, até as possibilidades de tipos de impressão. A gente ainda
peca por papel e por acabamento na área de livros, no Brasil. Mas hoje existe
um parque industrial incrível, pelo menos em São Paulo, que não fica a dever a
nenhum outro lugar. Claro que o grande gargalo é justamente a disposição dos
clientes em se propor a fazer algo mais fora do comum. Aqui, as pessoas estão
muito preocupadas em não errar. Isso tem a ver com a questão da burocratização das empresas, quer dizer, cada vez mais você vê molecada de pouco mais
de 20 anos assumindo posições de gerente de marketing, diretor de marketing.
Você fala: “Como o cara consegue decidir? Ele não tem vivência”. Então, as pessoas ficam pegando alguns modelos de fora e tentando aplicar aqui. O grande
problema é a falta de cultura, a falta de vontade de fazer alguma coisa realmente que fuja um pouco dos padrões, porque senão o cara vai fazer uma marca,
uma elipse assim ou assado; tudo que todo mundo já fez há muito tempo, lá
fora. Do ponto de vista do parque industrial, a questão é cultura, educação. Naquela entrevista que comentei antes, eu falei: “Nossa maior dificuldade é educar os clientes para que a gente possa fazer trabalhos mais interessantes, ter
maior liberdade, fazer mais experiências”. Talvez a alma do Brasil no momento
seja essa coisa meio híbrida. A cultura brasileira é um caleidoscópio, uma sobreposição de culturas que foram se influenciando. Essa possibilidade de mistura, de a gente não ter tradição, por um lado é muito bom, e por outro é muito
ruim, porque a gente também não sabe fazer direito. São duas características
importantes. No business, existem aquelas empresas que são número um, que
vivem de ser as líderes; e existem as empresas que são número dois, de estratégia. O cara não gasta em pesquisa, vai na cola do que deu certo, é segundo
lugar, ganha menos, mas é um lugar estratégico. Às vezes aparecem uns lances
como das Alpargatas, das Havaianas, que de repente fazem um marketing mais
brasileiro dos biquínis, juntando essa coisa meio praieira... O futuro está aí, é
saber articular essas qualidades que a gente tem.
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Você acha que o design é uma parte estratégica da cultura hoje?
Acho que não. O design é uma parte estratégica do comércio. Na China,
houve um congresso gigantesco lá, em Pequim, com ministro, presidente
da associação, prefeito, todo mundo, no qual a preocupação era como vender mais com o design. Falaram de uma empresa chinesa que foi vender na
Alemanha um aparelho de medicina e ouviu: “Isso é muito antigo, é ruim”.
Aí o cara investiu em design, contratou não sei quantos designers, voltou e
vendeu 100 mil máquinas.

sas enormes para ir a Cannes e montar um stand, tudo bem, é uma postura
comercial. Não acho que seja uma postura cultural.

A China colocou a indústria criativa como prioridade. Você acha que,
com uma indústria criativa no Brasil, o design ganharia espaço para
garantir mercado e constituir público?
Não sei. O que é indústria criativa? A publicidade é indústria criativa, o design de produto é indústria criativa, editoras talvez sejam também...
E criação artística também.
Tenho lá minhas dúvidas se indústria criativa é criação artística, porque
a criação artística não é comercial. A estratégia só que é comercial. Ninguém está querendo transformar o design e dar incentivos para ele ser uma
indústria criativa. Que indústria criativa o design tem aqui? Quer dizer, é
o design aplicado a vender mais. Por exemplo, se você comparar o livro
brasileiro com o de dez anos atrás, o de hoje é top. São bem diagramados,
as capas são boas, são bem impressos, o papel é bom. Agora, que estímulo
há nisso? Eu não vejo estímulo nenhum. A Apex [Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento] agora financiou a inclusão dos designers no Festival de Cannes, pagou a inscrição. Mas Cannes é um festival
basicamente publicitário, é indústria. Pode ser até que isso respingue um
pouquinho, mas para as capas pagam mal. A gente tem que trabalhar cada
vez mais para ganhar a mesma coisa. Não tenho muito conhecimento de
ações que tenham efetivamente modificado o nosso panorama de trabalho;
pode ser que eu desconheça. Mas esses programas aí, como o Objeto Brasil,
é tudo muito incipiente. Agora estou com uma funcionária, uma estagiária
portuguesa no estúdio. Essa mulher já trabalhou em alguns lugares, na Croácia, em Madrid. Ela está dentro de um programa do governo português,
que paga o salário dela para um estágio no Brasil por seis meses. Eu não
pago nada para ela. O governo brasileiro não faz isso, que eu saiba. Qualificar mão de obra nossa para ir para fora, aprender? Isso para mim é uma
política de fortalecimento do design. Agora, financiar inscrição de empre-

Design também é arte, certo? O que é necessário para ser um designer?
O designer é um técnico, a função primordial dele é fazer bem feito aquilo
que tem que ser feito. É como um diretor de fotografia, quer dizer, se ele não
for tecnicamente eficiente – se ele não souber luz, se ele não souber movimento, se ele não souber enquadramento, uma série de questões técnicas – não
vai conseguir ser nada. Agora se ele for um bom profissional, um bom técnico,
quem sabe ele pode fazer algo que supere isso.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/kiko-farkas/
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“A Lei Rouanet
acostumou mal as
empresas. Já vi muitas
delas não investirem
em cultura por não ter
benefício fiscal. Como
se uma coisa fosse
sinônimo da outra.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 19 de abril de 2010, em São Paulo.

Formado em administração de empresas e com especialização em marketing, Lárcio Benedetti trabalhou em companhias nas quais não se sentia motivado – “parecia que minha vida se resumia a vender mais e mais produtos” – até
que um emprego na agência Articultura, fundada pelo produtor e consultor Yacoff Sarkovas, mostrou-lhe um novo caminho. Benedetti virou especialista em
patrocínio cultural, trabalhando para empresas como Natura e Votorantim.
Também docente de marketing no curso de produção cultural da Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap), Lárcio Benedetti reconhece a importância
dos editais, mas considera que o fomento à cultura não pode ficar restrito
a essa via. Para ele, consolidou-se no imaginário das empresas a ideia de só
apoiar projetos culturais tendo a contrapartida de 100% de benefício fiscal. “O
que era para ser um remédio, se transformou em veneno.”
Mudar o estado de coisas na relação da cultura com o universo corporativo
passa, para ele, por um upgrade na formação. “Precisamos de um profissional
que saiba o que é teatro comercial, teatro de grupo, o que é cinema, qual o papel da Lei do Audiovisual.” Há demanda reprimida nesse sentido nas empresas que recorrem aos editais. “A formação de comissões técnicas, com gente
especializada para analisar os projetos, seria uma prerrogativa importante.”
Você se formou em administração. Qual a sua trajetória até chegar
na cultura?
Sou formado em administração de empresas pela Universidade de São
Paulo, com especialização em marketing. Logo no começo da minha carreira – me formei em 1992 – achava que ia trabalhar no marketing de uma
grande empresa multinacional. Somos direcionados nesse sentido dentro
da universidade. Ao me formar, comecei a trabalhar em uma multinacional
americana na área de consultoria, na qual fiquei cinco anos. Mas não era o
que queria para a minha vida. Depois trabalhei no marketing da ColgatePalmolive, outra multinacional americana. Fiquei lá de 1997 a 2000 – foi o
lugar onde fiquei menos tempo. Parecia que minha vida se resumia a vender
mais e mais produtos. Tinha um vazio e queria algo um pouco maior. Queria
continuar trabalhando com empresa, mas não com este viés do consumismo desenfreado. Descobri uma agência da área de cultura, que é a Articultura, e me candidatei a uma vaga. Isso foi em 2000.
Como foi essa experiência na Articultura?
Foi maravilhosa. Fiquei seis anos lá, de 2000 a 2006. Pude juntar um pouco a
minha experiência do marketing com os temas ligados à cultura. A gente fez al-
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guns trabalhos bem relevantes nessa área de políticas de patrocínios culturais.
A maior de todas foi para a Petrobras, entre 2000 e 2002, quando foram instaurados os primeiros editais de seleção pública no país. Esse trabalho começou no
final de 1999, eu ainda não tinha entrado na Significa e na Articultura. Eu falo o
nome das duas, porque era uma empresa só que se desmembrou em duas.

modelo também obriga a empresa a direcionar seu foco de investimento? E, por último, você acha que as bancas de seleção formam
uma espécie de curadoria de arte?
A primeira ação de uma empresa que queira atuar de forma profissional
na área de cultura é definir sua linha de atuação. Se isso vai desaguar em um
edital ou não é outra coisa. A empresa precisa olhar para dentro e também conhecer as demandas do meio cultural para definir seu foco. A Natura chegou à
música por muitos motivos, fez estudos, pesquisou. Olhou para dentro e para
fora, até chegar na música brasileira como foco de atuação. Já na Votorantim,
o recorte não foi por área cultural – música, literatura, patrimônio –, mas por
aquilo que a gente chama de uma causa na cultura. Quer dizer, a Votorantim
investe sempre em projetos que promovam o acesso da população: em vez de
patrocinar a produção de um filme, patrocina projetos que façam com que a
população brasileira tenha acesso aos filmes produzidos. A definição da linha
de atuação da empresa se dá por quatro fatores. O primeiro são os objetivos. O
que a empresa espera? Ela vai ter um programa de patrocínio para quê? Para
se relacionar com seus públicos, demonstrar participação social, preocupação com a sociedade, com o desenvolvimento do país. Ela pode querer patrocinar por motivações de marketing, mercadológicas, de comunicação. Têm
empresas que querem patrocinar simplesmente para aproveitar mecanismos
de benefícios fiscais. Seja como for, com motivo mais ou menos nobre, não é
algo para começar hoje e parar daqui a alguns meses. É uma decisão estratégica para a empresa. Definidos os objetivos, ela tem que pensar o que quer
comunicar pelos patrocínios. A Petrobras, quando pensou sua política de patrocínio há dez anos, queria ser reconhecida como uma empresa brasileira de
ponta. Queria ser a imagem de um Brasil que dá certo e que é reconhecido lá
fora. Em segundo lugar, é necessário alinhar os patrocínios de cultura, assim
como de esporte e na área social, com a preocupação da empresa, sejam eles
os de brasilidade, de desenvolvimento, de crescimento. O terceiro é o públicoalvo. No caso da Votorantim, quando falo de projetos de acesso à cultura, é
acesso para quem? Para a população brasileira como um todo, de mais baixa
renda, jovem, criança, adulto? Quem ela quer beneficiar com isso? E o quarto
é a própria localização geográfica: vamos apoiar projetos no país inteiro, ou
em um estado, em uma região, em uma cidade? A empresa define a atuação
a partir desses filtros. Ela pode falar: “Quero apoiar um festival de música eletrônica”. Aliás, isso está muito em voga com marcas de cerveja e de telefonia
celular. Isso ela não fará por meio de edital. Pode desenvolver um projeto próprio ou contratar um produtor e pedir para ele formatar um projeto.

Como surgiu a ideia de usar editais para selecionar projetos na Petrobras?
A Petrobras, por ser de forma disparada a maior patrocinadora do país, e
por ser uma empresa de capital misto, mas ainda conhecida como uma empresa brasileira, queria dar um caráter mais democrático aos seus patrocínios. A
gente está falando na área de cultura, mas este trabalho também foi feito para
as áreas de esporte, meio ambiente e social. Os editais surgiram para atender
a esse desejo de haver um caráter mais democrático na distribuição dos recursos. Todo e qualquer produtor ou agente cultural do país teria as mesmas
chances de participar.
Na Votorantim vocês trabalharam com editais também.
Exatamente. Falei na Petrobras por ser a primeira. Além disso, foi a partir dessa
experiência e do meu trabalho na Significa que a gente começou a atender outras
empresas na área de cultura: Philips, Nestlé, entre outras. Em 2004, fizemos um
trabalho para a Natura, que desaguou no projeto Natura Musical, um programa
de patrocínio focado na música brasileira e também realizado por meio de editais. A Petrobras foi a pioneira e acabou servindo de exemplo para muitas outras
empresas. Essa prática traz consigo uma série de vantagens tanto para as empresas como para o próprio meio cultural. Primeiro, por esse caráter mais democrático do edital, já que ele minimiza a política de balcão, na qual só aqueles que têm
acesso a contatos conseguem obter recursos. Segundo, porque cria um critério
objetivo para a seleção de projetos. Quando uma empresa não tem uma política ou um sistema para selecionar projetos, acaba não tendo muita justificativa
para falar “sim” ou “não”. Os editais determinam até o período em que as pessoas
podem inscrever os seus projetos, o formato com que a empresa pretende recebê-los. É uma grande vantagem para o próprio meio cultural você saber que está
mandando um projeto para uma empresa em um formato específico, pois com o
mesmo formato, todos competem de igual para igual. Um edital ajuda a colocar
ordem na casa, tanto para a empresa quanto para o próprio meio cultural.
Três pontos para você analisar sobre a política de editais. O próprio
edital, ao trazer proponentes, é uma forma de marketing, não é? Esse
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E sobre bancas de seleção, curadoria e mérito?
Quando a empresa escolhe o edital como a sua forma de seleção, tem que
fazer com que todo esse processo seja o mais legítimo, transparente e responsável possível. Ao divulgar a abertura de um edital, por exemplo, é preciso
criar mecanismos para fazer com que o maior número possível de pessoas
tome conhecimento dele. Tem que fazer disso uma ação de marketing relevante. Depois que recebe os projetos, eles devem ser analisados por profissionais que conheçam aquela área, o assunto – e não pelos profissionais da
empresa. Em vista do volume, da qualidade, das características dos projetos
e do próprio funcionamento do edital, nada mais coerente do que formar comissões técnicas, compostas por especialistas, para escolher. Geralmente elas
também se renovam ano a ano. É uma forma de dar uma oxigenada e de envolver outras pessoas. E acho que isso gera um aprendizado para os próprios
avaliadores. Sempre a gente vê as comissões elogiando: “Puxa, ficamos surpresos de tal estado ter mandado tantos projetos importantes”. Ou às vezes,
há críticas também: “Recebemos 20 projetos muito parecidos, ninguém com
uma ideia legal para algo diferente”.

dizer: o edital é apenas uma forma de a empresa selecionar projetos. Só que,
na área de cultura, temos essa característica no país de que mais de 90% do recurso empresarial é proveniente de Lei de Incentivo. Ninguém pode esquecer
que isso é recurso público. O edital acaba sendo muito elogiado porque é uma
forma mais democrática de investir. Mas se a empresa entender que há outra
forma e, principalmente, se ela colocar recursos próprios, é algo elogiável.

É possível incentivar proponentes e regiões que não tenham o conhecimento e o saber de trabalhar com editais? Isso não seria um jeito
válido de escolher diretamente o projeto, sem passar pelos editais?
Como fazer isso?
Hoje achamos que o edital é a única solução, a mais elogiável. E seu oposto,
o balcão, é mais passível de crítica. Quando a Votorantim resolveu apoiar projetos que tivessem a ver com a característica da sua marca, de preocupação
com o desenvolvimento do país, ela queria ter bons projetos apoiados pelo
país inteiro, saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, onde naturalmente nascem os projetos mais bem elaborados. A gente achou que a criação do edital já
fosse a solução, mas foi só no terceiro edital da Votorantim que conseguimos
receber projetos de todos os estados. O edital foi pensado para ser a única
porta de entrada de projetos, mas já no segundo nós mudamos isso. Criamos
uma parte de desenvolvimento de projetos locais. A Votorantim, ano a ano,
escolhia alguns municípios cuja economia, cultura local, queria desenvolver.
Mas não recebia esses projetos nos seus editais. Com isso, convidamos alguns
proponentes locais, com consultoria nossa, a tirar a ideia da cabeça e transformá-la em projeto, que passava por alguns critérios de seleção. Eram projetos que ainda não tinham condições de competir de igual para igual em um
edital grande. É uma situação em que a empresa tem que ser elogiada. Volto a

Por que temos tão pouco investimento direto?
Isso é uma crítica que faço. A gente viveu um momento no país, no começo
da década de 90, na Era Collor, que foi um apagão cultural. A Lei Rouanet entrou como se fosse o remédio para fomentar a produção no país. Saímos do investimento zero para a situação de 100% de dedução fiscal, sem contrapartida
privada. A gente acabou “acostumando mal” as empresas. Algumas leis municipais ou estaduais preveem a contrapartida, mas isso é exceção. A lei surgiu
para incentivar as empresas a investir em cultura. Mas o que era para ser um
remédio acabou se transformando em veneno. Já vi muitos gestores de cultura
de outras empresas dizendo não investir em cultura por não ter Lei Rouanet
– como se uma coisa fosse sinônimo da outra. A empresa só pode investir em
cultura se ela tiver o benefício fiscal? Não deveria ser assim. Nas áreas social e
ambiental, as empresas investem em projetos com recursos próprios. A área
esportiva sempre foi assim também, até ser promulgada a Lei do Esporte. Até
existe o receio de acontecer com o esporte, daqui a 10 ou 15 anos, o que acontece hoje com a cultura: as empresas só investirem com 100% de isenção. Vejo
alguns desafios ainda a serem vencidos no setor privado. É como se a gente
vivesse como um iceberg. A ponta dele é o que a gente vê hoje com as grandes
empresas – Votorantim, Petrobras, Natura, as estatais. Mas existe um grupo
de empresas de base, no fundo do iceberg, que a gente não vê. Um desafio
grande é tirar dessa situação de desconhecimento esse bolo de empresas que
às vezes acham que investir em cultura é sinônimo de dor de cabeça.
Como formar gestores culturais dentro das empresas?
Faço parte de grupos de discussão sobre gestão de política cultural do
ponto de vista dos investidores privados. Até existem cursos de formação
para pessoas que querem trabalhar na cultura como agentes e produtores
culturais. Mas e a formação dos profissionais das empresas que já mexem
com patrocínio cultural? Essa formação não existe no país. Sei que na década passada teve um ou outro curso ligado a marketing cultural, mas o
que existe hoje são cursos de curtíssima duração, sempre focados em leis de
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incentivo. A formação desse profissional, do ponto de vista estratégico, seria
para ter um mínimo de conhecimento do que é o teatro brasileiro hoje, do
que é teatro comercial, do que é teatro de grupo, do que é o cinema atual na
comparação com o cinema novo, qual é o papel da Lei do Audiovisual. Partir
de conceitos básicos para o gestor empresarial ter a noção do que é o meio
cultural hoje no país. Indo até um patamar mais complexo, ensinar como
ligar cultura com educação, com políticas culturais, com desenvolvimento,
com jornalismo cultural. Como planejar e como gerir projetos, patrocínio
cultural. Como pensar a comunicação e o relacionamento. Porque depois
que você seleciona um projeto, começa toda uma relação diária de relacionamento, de um projeto ter que prestar contas para o patrocinador.

soas que queiram trabalhar com isso, por si só, já é uma ideia muito meritória.
O Gife promove esse trabalho de pensar o investimento social privado no país,
pensar no desenvolvimento disso que está sendo feito hoje, o que pode ser
melhorado. Dentro da área de gestão, de patrocínio cultural, existe um comitê
formado por 10 ou 20 empresas, em que discutimos essa troca de experiências
dos patrocinadores. É uma experiência muito bacana de troca.

Muitas vezes, os proponentes criticam o engessamento dos projetos
frente a um orçamento e às etapas. Você acha que prestar contas está
em “como gastei” ou “quais são os resultados gerados”? O que é importante nesta etapa?
É uma coisa de fato desafiadora, porque o mundo empresarial e o mundo
cultural têm alguns mecanismos próprios, algumas formas de operar o dia a
dia. Quando falo prestar contas, me refiro ao resultado mesmo. A partir do momento em que o patrocínio cultural ganha um caráter mais estratégico para as
empresas, aquilo acaba fazendo com que, de tempos em tempos, as pessoas
tenham que prestar contas a seus conselhos, a suas diretorias. É natural que
elas queiram saber como andam os projetos. Quando você cria uma situação de
parceria, em que você trata o proponente como um parceiro de fato, a relação
é totalmente harmônica e os dois lados entendem que prestar contas, mostrar
resultado – ou como os recursos foram gastos – é uma relação muito boa para
os dois lados. Porque aquilo tem uma importância estratégica para a empresa.
Agora, quando se reduz a um sinônimo de cobrança – como já ouvi críticas de
pessoas do meio cultural falando: “A empresa só nos procura para saber se a
logomarca dela está lá” –, aí o relacionamento de fato fica desgastado.
O que pensa o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife)?
O Gife é uma rede com mais de 120 associados com uma atuação social
relevante. Quando eu digo social, é no sentido mais amplo da palavra, de a
empresa utilizar recurso para o bem social. São empresas que atuam na área
de educação, esporte, ambiental e também na área de cultura. Sou fã do propósito de se criar um grupo desses. Do ponto de vista de cultura, conseguir
amarrar experiências, sistematizar o que já é feito, juntar profissionais e pes-

Há os projetos culturais de pequeno valor, que muitas vezes nem valem o esforço de se aprovar na Lei Rouanet. Como fazer para estes projetos existir?
Há alguns anos, participei de um seminário em Brasília promovido pela
Secretaria de Comunicação (Secom), junto com o Ministério da Cultura. A
ideia era que cada vez mais as estatais adotassem os editais como sua forma
de seleção de projetos. Petrobras, Votorantim e Banco do Nordeste foram
convidados a expor suas experiências. Fiquei muito impressionado com o
case do Banco do Nordeste. Como eles têm uma atuação geográfica definida – o Nordeste do país –, como eles fazem editais e selecionam projetos de
pequeno e médio porte. Não lembro dos valores, mas em cada edital eles
selecionam centenas de projetos, porque são projetos de valor reduzido.
Uma das inúmeras críticas que faço às leis de incentivo é o fato de ter inflacionado o mercado. Como é um recurso público a fundo perdido, que não
pertence ao produtor, ao gestor cultural, e também não pertence à empresa,
se você apresenta um projeto que eu vou patrocinar, tanto faz se ele custa R$
100 mil ou R$ 1 milhão – porque o dinheiro não é meu, nem seu. É óbvio que
estou exagerando um pouco. Mas uma coisa é você escolher um restaurante
sabendo que é você quem vai pagar, mas se é alguém que está oferecendo o
jantar, você pode pensar em um dez vezes mais caro.
A Votorantim investiu R$ 54 milhões em 12 anos, o que dá uma média
de R$ 4,5 milhões por ano. Tirando o período de crise econômica, uma
política cultural dentro da empresa faz com que os valores aumentem?
Acho que sim. Não digo com toda certeza, porque podem ter dois cenários.
Desde uma ação de crescimento mesmo, em que a empresa começa a atuar de
uma forma mais restrita e fala: “Isso de fato é algo relevante, que está atendendo àqueles objetivos que pensei lá atrás. Estou vendo resultado, repercussão”.
Quando a empresa pensa na sua atuação e define um programa, a partir daí
ela tem que pensar em muitas outras coisas, inclusive na estrutura e em quem
vai gerir. É preciso ter pessoas qualificadas, às vezes até uma consultoria, se vai
fazer um edital. A partir do momento em que a empresa começa a investir e a
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ver resultado – não resultado financeiro, comercial, mas como resposta àqueles
objetivos que ela desenhou lá atrás – pode passar por uma coisa mais mercadológica, de marketing, ou de responsabilidade social. Obviamente que ela pode
aumentar o recurso investido, mas, se não aumentar, pelo menos pode qualificar mais o investimento. Vou voltar ao exemplo da Petrobras. Ao definir sua política cultural, implementada por meio dos editais, a Petrobras conseguiu uma
visibilidade enorme. Porém, há 20 anos ela já era a principal patrocinadora do
país. Então, ano a ano ela foi conseguindo mais visibilidade e reconhecimento.
É um crescimento quantitativo em termos de recurso, mas qualitativo também.
Ela poderia continuar na política de balcão sem fazer edital, colocando mais e
mais recursos, mas ela continuaria sem esse reconhecimento.

a prefeitura local, com a Secretaria de Cultura e ver em que pode ajudar. Ela sabe
que tem que fazer algo por aquela sociedade, porque é um investimento até estratégico. Para uma empresa, pode ser uma banda de música, para outra, um festival de rock, para outra, restaurar um patrimônio da cidade. O ponto de partida
sempre é esse trabalho preliminar, de planejamento, de olhar a atuação da cultura
como uma atuação estratégica, e não como uma ação filantrópica.

Nesse sentido, você acha que a cultura é uma boa arma de marketing?
Sem dúvida. Não gosto de usar o termo “arma” em marketing, porque carrega
um sentido um pouco pejorativo, mas vejo a cultura pensada e trabalhada de uma
forma mais estratégica pelas empresas. A empresa só tem a ganhar. Ela está contribuindo para o desenvolvimento do país. O meio cultural se desenvolve, a sociedade
ganha com isso, porque a população passa a ter acesso a filmes que são produzidos,
à literatura, ao patrimônio – não importa a área. A Votorantim sempre investiu de
uma forma significativa na área de cultura. Alguns projetos da empresa, inclusive,
são anteriores às próprias leis de incentivo. Quando entrei na Votorantim, uma das
primeiras coisas que fiz foi uma pesquisa para saber desde quando a empresa investia na área de cultura. Peguei documentos que remetiam aos anos 20 e 30. Pela característica do negócio dela, ou seja, cimento, alumínio, metais, as fábricas tinham
que ser montadas onde estava a matéria-prima, e não onde estava o mercado consumidor. Ela começou a montar fábricas nas regiões mais remotas do país e acabou
criando cidades também em alguns municípios. Estruturou outras, com açougues,
igreja, escola, mas sempre tinham cinema, teatro, banda de música.
Você acha que seria um caminho interessante as empresas fazerem escolas de teatro, de música para seus funcionários? É um caminho para
a cultura também?
Acho que sim. Do ponto de vista da empresa, o mais importante é ela atuar
em algo que vá desenvolver a cultura, a sociedade, o público, a comunidade, mas
também que tenha a ver com seus valores e crenças. Se uma empresa está apoiando uma banda local, ela está fazendo isso por mero assistencialismo. É uma ação
pontual, não vai ver resultado. Agora, se é uma empresa que está em um município muito pequeno, ela tem que se relacionar com esse município, conversar com

Você é professor do curso de produção cultural da Faap. Que produtor
vocês querem formar?
Ainda estou no começo, descobrindo isso. Mas, pensando no século 21, o
que o país precisa é de um produtor que entenda tecnicamente a produção
cultural no sentido de como colocar um espetáculo de teatro ou de música
em pé. Precisa entender como aquilo de fato opera. O meio cultural no país é
muito complexo, com muitos atores envolvidos: há pessoas da área da cultura
mesmo, das empresas, do governo, da imprensa. Precisa ser alguém que entenda toda a rede, que consiga se relacionar e entender essa complexidade.
Para encerrar, fale de alguma manifestação cultural – um show, uma
peça, um filme – que marcou sua vida.
O que me vem à cabeça, misturando um pouco do que falamos, foi o filme Saneamento Básico [2007], do Jorge Furtado, da Casa de Cinema de Porto Alegre. É
um produto cultural muito interessante. No Brasil, há um cinema mais autoral, tachado como alternativo, de público restrito. Por outro lado, há o filme meramente
comercial, para atrair público e fazer grande bilheteria, mas que não tem profundidade e que não deve, às vezes, ser chamado de produto artístico. Saneamento
Básico consegue trafegar nos dois mundos. É um filme com atores renomados,
reconhecidos, mas que traz particularidades, possui vários níveis de leitura – inclusive sobre financiamento à cultura, que é aquela história de moradores de uma
pequena cidade gaúcha que querem recursos para fazer saneamento básico na
comunidade e vão procurar a prefeitura. Mas a prefeitura diz: “Para saneamento
básico não temos, mas temos recursos para produzir um filme”. É uma diversão
mais aprofundada, que me marcou bastante.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/larcio-benedetti/
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“No mundo em que
vivemos, é preciso
pensar fora da caixa,
pensar em novas formas.
A arte é isso: o olhar
enviesado que você lança
sobre as coisas.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 28 de maio de 2010, em São Paulo.

Baiana, Maria Arlete Gonçalves é jornalista e publicitária formada pela
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É
diretora de cultura do Oi Futuro, instituto carioca responsável pelas ações de
responsabilidade social da Oi e gestora do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados. A política cultural da empresa nasceu na antiga Telemar,
que criou a estrutura do instituto “para pensar a questão da responsabilidade
social por meio da educação e de cultura”, diz Maria Arlete.
A Oi hoje financia projetos culturais inscritos nas leis de incentivo à cultura em todas as regiões brasileiras. “Em 2009, foram investidos R$ 46 milhões
na cultura. São 260 projetos do Brasil inteiro a partir de um total de 5.355
inscrições.” Uma das maiores patrocinadoras privadas do país, a Oi lança os
projetos em seu site na internet e seleciona os escolhidos por meio de editais públicos. Depois de inscritos, os projetos selecionados ainda passam pela
análise de três comissões.
Para Maria Arlete, os projetos financiados direta ou indiretamente formatam
o discurso da empresa sobre a cultura. “Eles representam o que a gente quer
falar para a sociedade.”A diretora do Oi Futuro também coordena os espaços
no Rio de Janeiro (Flamengo e Ipanema) e em Belo Horizonte, além do Museu
das Telecomunicações. “Nosso conceito é de hipermuseu, como se fosse um hipertexto. Posso ver o museu em cinco minutos ou em cinco horas. As pessoas
customizam a visita. Se elas interagem, vão abrindo camadas de informação.”
Como surgiu o Oi Futuro?
O Oi Futuro nasceu no final de 2001, de uma necessidade da antiga empresa
Telemar, hoje Oi. Quando houve a privatização do setor de telecomunicações,
a Telemar adquiriu a maior área geográfica das empresas de telecom – nas regiões Nordeste, Sudeste e Norte, exatamente onde fica a mancha vermelha da
exclusão social do Brasil, o “Brasil profundo”. A empresa entendeu que de alguma maneira teria que promover desenvolvimento nessas regiões do Brasil
profundo. Entendeu também, até por uma questão de mercado de longo prazo, que teria que devolver recursos à sociedade. Embora o negócio dela não
fosse esse, e, sim, telecomunicação, tráfico telefônico e outros mercados que
já evoluíram hoje. A companhia resolveu criar uma estrutura e um instituto
para pensar a questão da responsabilidade social por meio da educação e da
cultura, como forma de incluir esses brasileiros que estavam fora do mapa da
cidadania. Na época, foi criado o Instituto Telemar, hoje, Oi Futuro, para fazer
esse trabalho. Elegemos a educação e a cultura como os focos de atuação e
sempre a tecnologia como forma de aceleração de desenvolvimento.
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O que é e como funciona o Oi Futuro?
O Oi Futuro é uma Oscip – organização social de interesse público – que
atua com projetos próprios, sempre com esse DNA da tecnologia nos campos
da cultura e educação. E também apoia projetos de outras organizações no
campo social, além de fazer a gestão dos patrocínios culturais incentivados
pela Oi. Houve um entendimento da empresa de que os patrocínios culturais,
que utilizam as leis de incentivo, são recursos públicos de renúncia fiscal, isto
é, dinheiro dos cidadãos que pagam impostos. A empresa entendeu que deveria ter um olhar responsável sobre a administração desses recursos e a produção que surge a partir deles. Além dos patrocínios culturais e dos projetos
próprios, temos hoje três centros culturais: dois no Rio de Janeiro, voltados
para arte e tecnologia [Oi Futuro Flamengo e Ipanema], e um em Belo Horizonte [Oi Futuro BH]. E ainda projetos sociais que tenham esse viés, como a Oi
Kabum!, uma escola de arte e de tecnologia para jovens de comunidades [que
oferece cursos audiovisuais e digitais para jovens de Recife, Rio, Salvador e Belo
Horizonte]. Isso no campo da cultura. Em educação existem outros projetos,
como o Nave, que é uma escola de games [Núcleo Avançado em Educação, que
formam jovens em cursos de programação multimídia, jogos e conteúdos para
web, TV digital e IPTV]. Quer dizer, é uma série de coisas sempre com cultura
digital presente.

cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Sou uma pessoa
da área de comunicação, sou jornalista e publicitária, formada na Escola de
Comunicação (ECO), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nos
anos 70, havia uma efervescência cultural muito grande. A minha geração
ia para universidade e depois para o MAM, como se fosse a uma missa diária. Tomávamos pílulas de conhecimento, víamos Norman McLaren, tudo
de Charles Chaplin. Em seguida, íamos para um bar para discutir aquilo, ou
para o teatro, e à meia-noite havia os shows piratas. Também sempre fui interessada no jornalismo de cultura. Mais tarde dirigi o Museu do Telephone,
que foi anterior ao Oi Futuro.

Vocês sempre trabalharam com edital?
Sempre, desde o início. Na verdade, os patrocínios eram feitos pelo marketing da própria Oi. Quando o Oi Futuro surgiu, a tarefa de escolher os projetos
foi passada para nós, e a primeira providência tomada foi a de criar um edital
público para democratizar o acesso também aos produtores do Brasil.
Como começou seu envolvimento com a cultura?
O meu processo pessoal vem desde criança, frequentando bibliotecas públicas. Foram elas que fizeram a minha cabeça no campo da cultura. Acho
que muito da ação que desenvolvo hoje tem origem na infância, então trabalho bastante com formação de plateias. Um dia desses eu estava conversando com um diretor de cinema e contei que o primeiro filme que vi na minha vida foi em Salvador – eu sou baiana –, quando eu tinha cinco anos. Foi
um filme sobre os pigmeus, exibido em praça pública. Nunca esqueci a sensação de olhar a população no meio da rua vendo um filme preto e branco,
praticamente mudo. Isso voltou para mim muito tempo depois e apliquei
no Oi Futuro, no acesso à cultura. Mais tarde, nos anos 70, eu frequentei a

A Oi possui uma perspectiva nacional de negócio. O que esse ângulo
mudou para vocês na área de cultura e educação?
A Oi é a única empresa de telecomunicações totalmente brasileira, com capital nacional. Por isso, há um comprometimento e um compromisso muito
forte com a arte e com a cultura brasileiras. Mesmo antes, quando nós atuávamos em 16 estados, esse comprometimento era muito grande. Agora, a
questão da territorialidade se ampliou. Abrimos em 2010 o primeiro edital
para projetos do Brasil inteiro. Como lidamos com leis de incentivo à cultura,
a gente só atuava nos estados em que a empresa estava presente. Agora, isso
mudou para o país todo. Já no campo social, sempre atuamos no Brasil inteiro.
Vocês fazem uma fusão entre cultura e tecnologia. No último edital,
cresceu a presença das novas mídias. Dá para fazer inclusão social
com games, por exemplo?
Acreditamos que sim. Temos que entender que a cultura digital hoje é a própria
cultura. O game é um instrumento muito poderoso. Primeiro porque é a linguagem do século em que vivemos, principalmente a linguagem da juventude, faixa
etária com a qual trabalhamos fortemente. É preciso produzir profissionais brasileiros que possam criar games no Brasil. Nossa diretoria de educação está a cargo
da Samara Werner. Temos uma escola no Rio de Janeiro e outra em Recife, que é
o Nave. Na carga horária da manhã, os alunos estudam as disciplinas normais do
ensino médio e, à tarde, têm aulas de desenvolvimento de games – roteiro, criação
de softwares. São três anos de formação. Na verdade, queremos contribuir para
que haja uma nova geração de profissionais, porque sabemos que é um mercado
promissor e o Brasil ainda está engatinhando na formação. Essa é nossa contribuição para o que hoje se chama economia da cultura e economia criativa, que é
você gerar novos profissionais para novos campos, na área da criação.
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O antropólogo Hermano Vianna descreve o game como uma nova
forma de narrativa, que é interativa e construída junto com o interlocutor da história.
Talvez seja um exagero da minha parte, mas podemos dizer que para a juventude o game é uma extensão do corpo. É aquilo que Marshall McLuhan
dizia dos equipamentos, sobre o telefone ser uma extensão da orelha, do
ouvido. O game hoje é quase uma extensão do corpo da juventude. É uma
maneira de pensar também. Como um instrumento de educação, o game é
poderosíssimo. Além desse trabalho de formação, no ano passado fizemos
um festival de games, como se fosse um festival de cinema, premiando o
desenho, a história, a criação, o roteiro. A indústria ainda engatinha no
Brasil, é preciso dar passos adiante. No Oi Futuro, a gente tem essa premissa, por isso botamos “futuro” no nome.

responsabilidade social.
O Rio de Janeiro é uma cidade muito marcada por espaços onde se encontrava cultura: MAM, Parque Lage, Circo Voador. Eram lugares de
acesso, de compartilhamento e de debates. O digital substitui isso ou
você acha que é necessária a criação de outros espaços de encontros?
Procuramos fazer isso no Oi Futuro. Nossa gênese é criar espaços de discussão e de reflexão sobre a arte que se produz hoje e o que se pode produzir para
frente. Alguns de nossos projetos são exemplos disso, como o Oi Cabeça, em
Belo Horizonte, Oi Futuro Ipanema (a fachada é toda branca e fazemos projeções ali), o festival de teatro do Oi Tempo, no Rio de Janeiro, e a ocupação da
Praça General Osório, também em Ipanema, um lugar de muita efervescência.
O Rio de Janeiro tem essa característica, é uma cidade que se exibe. Pela geografia da cidade e pelo temperamento dos cariocas – de se encontrar mais no bar
do que nas casas –, todo mundo vai para rua, para praia. Não só o Oi Futuro, mas
outras instituições também estão fazendo muitas iniciativas. Além disso, você
tem as redes sociais, que são espaços sem território, mas que servem para levar
esses grupos de afinidade para os encontros nos locais públicos. Hoje, a mídia
convencional já não espelha a efervescência cultural de uma cidade. As redes
sociais entram exatamente aí, as pessoas se organizam e divulgam suas coisas.

A China tem investido muito em desenho animado e em games, exportando profissionais para o mundo inteiro e valorizando a própria da
cultura deles. Seria importante o Brasil ter uma preocupação nesse sentido também?
Sim. A China colocou a economia criativa como sua prioridade número
um. Quando um país poderoso faz isso, o mundo precisa olhar e pensar,
porque a economia criativa trabalha com uma matéria-prima altamente
renovável. Estamos na época em que se discute a questão das energias
não-renováveis e a criatividade é uma coisa altamente renovável. Não
é à toa que a China mandou buscar do Brasil e em outros países designers, criadores, vários profissionais. É preciso pensar nas novas formas
de produzir cultura, mas sem desprezar ou reduzir a cultura tradicional.
Nos patrocínios culturais da Oi, existe a categoria de novas tecnologias,
que vem crescendo, e também de apoio à cultura de raiz, ao patrimônio
cultural e tudo mais, porque temos o compromisso com a diversidade
cultural brasileira.
Hoje qualquer garoto que tenha um conjunto de músicas pode estar ilegal pela lei do direito autoral do Brasil. Como vocês pensam
esse problema?
A gente não entra na questão política. A indústria e a sociedade como um
todo precisam pensar nas novas formas de direito autoral. Somos totalmente contra a pirataria. O que estamos fazendo é a formação de profissionais
cidadãos, dentro das leis que regulam o país. O Oi Futuro é um instituto de

Quando os editais da Oi Futuro são lançados? E qual é o valor investido atualmente?
Os editais são lançados sempre em outubro. Lançamos pela internet e os
produtores se inscrevem por cerca de dois meses. A gente desenvolveu um
formulário de preenchimento com um sistema que tem sido referência até
para secretarias de cultura. Depois de inscritos, os projetos vão para a análise
de três comissões. A comissão de especialistas é composta por dois representantes convidados de cada setor, como cinema e teatro. Em seguida, vêm a comissão do Oi Futuro e a do conselho. Em 2009, foram investidos R$ 46 milhões
na cultura. São 260 projetos do Brasil inteiro a partir de um total de 5.355 inscrições. A Oi é uma das maiores patrocinadoras privadas do país.
Qual é a relação do Oi Futuro com os contemplados? Como é a gestão dos projetos?
Temos uma relação estreita com os projetos. Quando escolhemos 260 projetos, eles representam o que a gente quer falar para a sociedade em matéria
de cultura. Isso cria uma proximidade e um comprometimento. Ao anunciar
o resultado, reunimos e conversamos com todos os produtores, inclusive para
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entender os detalhes do projeto, o que muitas vezes o edital não dá conta. Procuramos identificar onde a gente pode entrar como parceiro, além do patrocínio.
Por exemplo, os projetos que possuem desdobramentos sociais são trabalhados em
conjunto. Na verdade, o desdobramento social nunca deve ser uma coisa que aprisione o produto cultural, ou que o restrinja, mas que o potencialize. É possível ter
desdobramento social em todo tipo de projeto. Eu dizia há algum tempo que o cinema tinha muita dificuldade em gerar desdobramento social, mas, agora, a gente
senta com os produtores e consegue levar jovens para assistir às filmagens. Sempre
há alguma coisa a fazer sem atrapalhar o produto cultural. Hoje, a Oi não é empresa
só de telefone. É produtora de mídia, possui televisão, rádio FM, portais como o
IG e o Mundo Oi. Tentamos fazer a divulgação conjunta dos projetos nas mídias.
Fazemos a ligação entre os assessores de imprensa dos projetos e assessores do Oi
Futuro. Nosso objetivo é que as pessoas tenham acesso e que seja um sucesso para
todos. A mesa é redonda, não tem cabeceira. Há de ser bom para todo mundo.

nem tudo traz alguma contribuição.
O negócio da Oi é tecnologia – tubos, conexões, banda larga, telefonia
– e o investimento em cultura de vocês reflete isso. É um posicionamento de marketing?
Na origem do Oi Futuro, quando criamos esses focos de educação e de
cultura, resolvemos usar a tecnologia porque é uma coisa que a Oi entende. A gente utilizou todo esse conhecimento, essa expertise da Oi para promover desenvolvimento social. Existe sinergia com o negócio da empresa.
E é bom para o pessoal de cinema, de teatro, porque eu ponho os portais
e a tecnologia nessa parceria com os produtores. Eu tenho toda uma base
tecnológica que é da empresa. E sobre a banda larga, que você citou, tenho
um projeto de música no Oi Futuro de Ipanema. Batizei com o nome de
Banda Larga, porque é o conceito elástico de uma banda moderna de música. É a banda larga da música.

Está crescendo a reflexão política e estética da cultura nas novas mídias?
Vivemos um estágio de amadurecimento. Dentro do Oi Futuro, temos o
Museu das Telecomunicações que tem o compromisso de ser um museu de
século 21, afinal o objeto é a tecnologia. Nosso conceito é de “hipermuseu”,
como se fosse um hipertexto. Hoje em dia, você não precisa ter um espaço
grande. Tenho um museu que posso ver em cinco minutos ou em cinco horas
e meia. As pessoas customizam a visita. Se elas interagem, vão abrindo camadas de informação superposta. Mesmo assim, sempre estaremos atrasados,
porque o avanço tecnológico é muito veloz. Há um lettering na saída do museu
mostrando sempre a última notícia que saiu no jornal sobre as tecnologias de
comunicação e informação. Tem que ser assim, a gente fica correndo atrás.

Como incentivar eventos e festivais de grande porte? Ou vocês
acham melhor ter ações mais descentralizadas a ter um foco, como
um festival grande?
Não. Temos alguns festivais, conforme falei, incluindo um de games, mas
patrocinamos quase todos os de cinema – Mostra Internacional de Cinema
de São Paulo, festivais importantes no Rio e em Pernambuco. Criamos ainda
o Celucine, um festival de filmes para celulares. A premiação normalmente
acontece no Festival de Cinema do Rio. Fazemos workshops em todos os estados para que as pessoas entendam o novo formato. Quer dizer, está sempre
ligado a uma ação nossa de fomento e de desenvolvimento. No caso do game,
temos um núcleo avançado, o Nave, que faz a formação. E temos ainda os patrocínios dos festivais, como o Festival de Música Digital, do produtor Marco
Mazzola. É o primeiro do tipo no Brasil, talvez na América Latina.

O termo “cultura digital” dará lugar à palavra “cultura” simplesmente?
Acho que não, porque vai virar uma categoria. Assim como existe patrimônio e teatro, haverá o digital. Talvez o termo “cultura” da expressão é que não
seja mais necessário. Cultura digital é um reforço.
Além do museu, como o Oi Futuro lida com a memória da produção digital?
Temos que correr atrás o tempo inteiro e estarmos registrando. Claro que
muita coisa se perde. Dentro disso que chamamos de cultura digital, lidamos
com a perda, porque é impossível dar conta de tudo. A questão aí é qualificar
sempre. Qualificar o que vai guardar como memória. É impossível guardar
tudo. Inclusive, acho que nem se deve. Existe muita coisa nesse caldeirão e

Qual a diferença desse festival digital para os outros?
Você pode baixar as músicas, votar pelo celular, uma série de coisas. É totalmente interativo, porque são músicas criadas para as novas plataformas.
A mudança tecnológica também leva a uma mudança no olhar?
Não só no olhar. No Celucine aconteceu uma coisa interessantíssima no
ano passado. Num dos workshops, vimos uma grua para celulares (risos).
O diretor colocou o celular numa varetinha, tipo bambu. Na produção,
vimos que o celular permite ângulos incríveis. Como a tela é pequena, o
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enquadramento tem que ter menos elementos. O tempo também é importante, porque não dá para fazer coisa longa. Se fizer, terá que separar em
episódios, porque as pessoas verão em telas pequenas. O olhar de quem
vê também é diferente, isso deve ser levado em consideração. Não será em
uma sala escura, na tela grande.

artistas nesse campo. Ao mesmo tempo, na Escola de Artes Visuais do Parque
Lage, que sempre foi um celeiro do pensamento e da discussão, houve uma
proposta para criação de um núcleo de arte e de tecnologia promovida por
nós. Então, essa inquietação esteve o tempo inteiro presente. Na segunda exposição, fizemos um teatro dentro da galeria do centro cultural. O Oi Futuro
é um lugar onde discutimos tudo, onde quase tudo é possível. Todos os nossos espaços são passíveis de intervenção. Sempre recebemos propostas novas,
refletimos sobre elas e tentamos realizar. Sempre tem um novo diálogo, não
há uma fórmula. Eu não tenho processo para o novo, apenas para aquilo que
realizei, mas sou aberta ao novo. Trabalho com dois curadores no espaço: um
de artes cênicas, que é o Roberto Guimarães, e o de artes visuais, o Alberto
Saraiva. Nós três sentamos juntos e é sempre surpreendente. No mundo em
que vivemos, é preciso pensar fora da caixa, pensar em novas formas. A arte é
isso: o olhar enviesado que você lança sobre as coisas.

Exige outro tipo de concentração.
Alguém já disse que, na tela do cinema, todos os artistas viram deuses. Eles
ficam enormes e a platéia, pequena, naquela sala escura. Isso acabou. Agora,
eles são menores que a gente. São mudanças que estão ocorrendo e que levam
um tempo para serem absorvidas.
A diversidade de possibilidades de linguagens aumentou e, com isso,
surge a questão da qualidade das produções. Como lidar com isso?
A gente está aprendendo. É diferente. Ao mesmo tempo em que todo mundo tem acesso aos meios de captação, nem tudo que se produz é arte. O que
é arte, então? O que distingue uma coisa que é documental de uma obra de
arte, ou de um simples registro? Há que se pensar sobre isso, pois vivemos o
tempo dos multimeios. Há que ter um pensamento crítico. Infelizmente, pensamento e velocidade são coisas que não combinam muito. A preocupação é
que na velocidade você deixa de exercer o pensamento crítico.
Como se dá a formação do pessoal que trabalha no Oi Futuro?
É uma loucura, porque, além desses projetos que citei, a gente virou uma
espécie de referência nesse campo. Quando o centro cultural do Flamengo
foi criado, não havia um lugar assim no Rio de Janeiro. A primeira coisa que
fizemos foi chamar uma curadora e dizer mais ou menos o que queríamos.
Em 2005, fizemos a primeira exposição, chamava-se Corpos Virtuais, com
curadoria da Ivana Bentes. Convidamos os artistas e abrimos o teatro para
o pessoal do Chelpa Ferro [coletivo carioca criado pelos artistas Luiz Zerbini,
Sergio Mekler e Barrão]. Queríamos mostrar a que viemos. Nas galerias, no
teatro ou no bistrô, já estava ali o wireless. Montamos a Biblio_Tec – uma biblioteca só com arte e tecnologia, com catálogos do mundo inteiro para que
as pessoas tenham acesso. Aconteceu uma coisa maravilhosa e, para mim,
surpreendente, pela rapidez como se deu: os artistas começaram a pensar sites específicos para o espaço. No Oi Futuro, eu nunca recebi uma proposta de
pintura em tela, por exemplo, porque viemos para trabalhar em um viés no
qual não havia espaço. De uma certa maneira, contribuímos para inspirar os

Como você consegue fazer essa encrenca toda parecer uma delícia?
É maravilhoso e desafiante o tempo inteiro. As propostas são incríveis. Por
exemplo, temos uma peça no Oi Futuro que se chama Hotel Medea: an Overnight Experience [espetáculo de criação coletiva dirigido por Jorge Lopes Ramos],
com duração de seis horas – o público vai, dorme no espaço, que tem camas,
e a encenação termina às seis da manhã com café. São propostas assim que
chegam, o que é muito bom.
Você acompanha uma série de iniciativas fora do Brasil. Cite algumas
iniciativas interessantes.
Tenho viajado para o circuito tradicional e para fora dele. Luanda, Varsóvia
e outros, mas acho Berlim a capital contemporânea do mundo. Lá, o Instituto
Goethe me convidou para fazer um programa muito interessante de conhecer os espaços de arte contemporânea da Alemanha. Participei do festival de
artes visuais e de artes interativas, e depois percorri a Alemanha. Isso nasceu
pela identificação do Alfons Hug, do Instituto Goethe, com o ZKM – Centre
for Art and Media, um espaço maravilhoso na Alemanha. Gostei muito do que
vi, troquei experiências com curadores do mundo inteiro e vi que estávamos
no caminho certo. Por exemplo, nós temos um festival permanente chamado
Multiplicidade, que acontece muito nas redes sociais também. A curadoria
é do Batman Zavarage. Esse foi o primeiro projeto de música do Oi Futuro e
está fazendo cinco anos, junto com o centro cultural. Quando eu cheguei em
Berlim, nesse festival de arte contemporânea, havia à noite umas audições de
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música eletrônica nas quais as pessoas se sentavam para ouvir. Não era uma
festa para dançar. E nós já havíamos feito algo semelhante aqui e eu fiquei
muito contente. E vi uma coisa maravilhosa que, se eu puder, trarei artista
para fazer aqui. Era uma audição de música eletrônica totalmente no escuro,
na qual as pessoas entravam, recebiam um banquinho e o aviso: “Será uma
hora de música eletrônica. Vocês ficarão totalmente no escuro, não podem
sair, a não ser em caso de muita urgência”. É uma maravilha porque, no início,
causa um estranhamento, medo, mas a música vai acontecendo e o desenho
sonoro, se fazendo. O Multiplicidade junta um artista visual com um artista
de música em encontros que nunca se repetem. Por exemplo, o encontro do
Tom Zé e do Multi Lab foi maravilhoso. Juntamos Walter Alfaiate com o pessoal da SuperUber. São encontros totalmente inusitados.
E em Luanda?
O vice-presidente da Fundação Sindika Dokolo e curador da Trienal de Arte
de Luanda, Fernando Alvim, foi no Oi Futuro, viu umas exposições e nos convidou para que levássemos algumas obras para Luanda. Foi muito interessante, porque a juventude de Angola é defasada em termos de tecnologia. Agora,
nesse ressurgimento de Angola, a juventude quer deter os meios. Como eles ficaram anos em defasagem, não querem aprender gradativamente, já querem
a ponta. Eles já querem pegar as câmeras e fazer vídeo e arte. Nós levamos
algumas coisas do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File) e foi
muitíssimo interessante. Em algumas casas, você ainda via marcas de balas.
Levamos também um trabalho do Ricardo Barreto. Foi uma experiência maravilhosa. O Fernando Alvim foi convidado para ser um dos curadores da 29ª
Bienal de São Paulo e vai trazer artistas angolanos para a gente conhecer.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/maria-arlete-goncalves/
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“A tecnologia veio para
mudar completamente o
cenário do criar, produzir,
divulgar e vender música.
E nós acabamos juntando
esses dois conceitos.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 10 de junho de 2010, em São Paulo.

Há cerca de 15 anos no ramo cultural, Melina Hickson já produziu inúmeros
discos, coletâneas, shows e festivais. Esteve à frente do Festival Abril Pro Rock
por 13 anos como produtora-executiva, no qual observou que muitos músicos
brasileiros querem turnês no exterior quando sequer conseguiram formar um
público local. “É fundamental que essas bandas reconheçam sua comunidade”,
diz. “Também porque não é todo som que tem potencial forte lá fora.”
Hickson é diretora e produtora do Porto Musical, uma convenção internacional de música e tecnologia que está em sua quinta edição e transforma
Pernambuco em um pólo de discussão e debates sobre os rumos da música.
“Em 2005, fizemos o primeiro Porto Musical, um evento de pensamento, discussão, formação de produtores e de profissionais para essas áreas.” Entre as
parceiras do encontro está a Womex, uma das maiores convenções internacionais de música, realizada na Europa.
Nos últimos anos, Melina Hickson tem se dedicado a alavancar a carreira
de músicos brasileiros no exterior. Pelas mãos dela, o rabequeiro Siba (ex-integrante do grupo Mestre Ambrósio), Fuloresta e a Orquestra Contemporânea
de Olinda já ganharam turnês internacionais. Ela também busca se aprofundar nas discussões sobre os rumos da política cultural, como a articulação da
Rede Brasil de Música, da qual participam 16 associações do setor. “Está todo
mundo ali tentando discutir e entender quais são as prioridades, as necessidades de cada segmento na transversalidade.”
O que é o Porto Musical?
O Porto Musical é uma convenção internacional de música e de tecnologia.
Um projeto executivo em parceria com a Womex, uma convenção de música
que talvez seja a maior do mundo hoje, e acontece uma vez por ano na Europa. Fomos a primeira produtora brasileira a participar da Womex, há cerca de
10 anos, já com a intenção de desenvolver a carreira internacional de Chico
Science e Nação Zumbi, com quem trabalhávamos na época. A equipe da Womex começou a se interessar pelo Brasil. Vieram em 2003 e quando chegaram
em Pernambuco conheceram a iniciativa do Porto Digital, uma organização
social que cria software e tecnologia de game, coisas para celular. Hoje, eles
têm mais de 100 empresas ancoradas. Nessa época, Pernambuco estava exportando muito artista para fora do Brasil: Lenine, Silvério Pessoa, Siba, DJ
Dolores, Nação Zumbi. Começamos então a projetar um evento que juntasse
esses dois produtos de exportação: música e tecnologia. Isso bem no meio da
revolução da tecnologia na música. A tecnologia veio para mudar completamente o cenário do criar, produzir, divulgar e vender música. Acabamos jun-
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tando esses dois conceitos, mas, sobretudo, uma tecnologia para a música, não
qualquer tecnologia. Em 2005, fizemos o primeiro Porto Musical, um evento de
pensamento, discussão, formação de produtores e de profissionais para essas
áreas. Ele tem três plataformas de discussão – basicamente como conferências,
que foram distribuídas no que a gente chamou de Go Brazil!, Go International! e
Go Digital!. No primeiro, a ideia é de “vá para o Brasil” e é destinada aos grupos e
profissionais estrangeiros que desejem entrar no mercado brasileiro, aprender
como fazer para lançar seu disco aqui, fazer turnê, conhecer um pouco como
funciona a divulgação, distribuição no Brasil. O Go International! é o contrário:
a gente traz profissionais e players importantes do mercado internacional para
mostrar para os artistas, grupos e profissionais brasileiros como eles devem fazer para sair do Brasil. É a conexão com a Womex, o mercado de música internacional. E no Go Digital! temos as ferramentas, as tecnologias que você precisa
para criar, divulgar, promover e distribuir o seu trabalho. Quer dizer, trata da
interação da música com a tecnologia. Esses são os três pilares de discussão.

Ele interferiu no mercado fonográfico, ou seja, fez esse mercado se diluir e
agora parece que finalmente as grandes gravadoras estão começando a se inserir dentro desse ambiente e a buscar o seu lugar, 20 anos depois do início
dessa revolução. A entrada da tecnologia e do digital em todas as formas, em
todos os momentos do produzir música – que vai desde a criação até a divulgação, passando pela promoção, pela venda – interferiu e interfere no mundo.
Antigamente a gente ia para a Womex e procurava selo para lançar o disco de
Siba, por exemplo. Há quatro ou cinco anos era possível encontrar 300, 400 selos, pois as pessoas se inscreviam como selos. Hoje, não passam de 100 nomes
inscritos como selos, e quando vamos ver, metade não é mais selo e a outra
metade não aceitaria o tipo de artista. Já quando você vai para o filtro digital
distribution, ou qualquer coisa desse tipo, aparecem mil pessoas envolvidas. A
gente nota essa mudança radical.

Conte um pouco sobre a Womex.
A Womex tem hoje 12 ou 13 anos. É uma convenção criada dentro de um escritório baseado em Berlim, por produtores de lá, que fazem eventos. Foi criada
para atrair para um só lugar profissionais de música do mundo inteiro. Na época em que foi criada, estava muito em voga o termo world music – aliás, Womex
significa world music export. Então, artistas que desejassem desenvolver uma
carreira internacional de música poderiam ir para Womex encontrar outros
agentes, outros players, outros profissionais e, ali, trocar experiência, divulgar
seu trabalho. Isso começou com 300 ou 500 profissionais e, hoje, a gente viaja
para a Womex e encontra mais de 3 mil profissionais do mundo inteiro. É uma
coisa maravilhosa. Há uma convergência, as pessoas realmente investem nessa
ida, negócios são fechados. Se a gente quer desenvolver a carreira de um grupo
fora do Brasil, consegue fazer um showcase desse grupo na Womex. É uma oportunidade ímpar. Conseguimos desenvolver a carreira de Siba, Otto, DJ Dolores,
e tantos outros a partir desse showcase, porque na platéia desses shows sempre
existem agentes do mundo todo, profissionais de gravadoras. É um ponto de
convergência fundamental para quem tem pretensões de desenvolver suas carreiras, ou as carreiras de seus artistas, fora dos seus países.
Como o digital e o download mudaram as carreiras, o alcance? Isso
levou a um conhecimento maior lá fora? Houve impacto nesses anos?
Claro, sem dúvida. O digital não é um fim, é um meio para essa revolução.

Como aparecer nesse mar digital?
É desafiador, mas muito democrático. Acabou aquele formato do grande
artista, de uma gravadora investindo muita grana em um só artista. Antigamente, ele não fazia nada além de criar e de colocar na mão de um empresário de uma gravadora todo o desenvolvimento de sua carreira. Isso acabou completamente. Agora, por causa dessa democratização tecnológica, a
gente tem uma quantidade enorme de grupos, uma produção independente
violenta. O que esses grupos devem fazer para emergir nesse mar, como a
garrafinha, é extremamente desafiador. Não existe mais um único formato
que o artista deva seguir para vender discos, ou para atingir a expectativa
que ele tem para a própria carreira. Existem vários formatos. A única coisa que ele não deve fazer a princípio, no meu ponto de vista, é colocar sua
carreira na mão de uma pessoa e esquecer o resto. O artista tem que meter
a mão na massa mesmo, porque quanto mais ele se envolve com a carreira
dele, em todos os aspectos, mais rendimentos vai ter.
O André Midani diz que hoje é mais fácil colocar o trabalho na rua, mas
mais difícil sustentar uma carreira. O Pablo Capilé fala o contrário, que a
tecnologia ajudou a ter uma carreira mais sustentável. Como você vê isso?
Eu sou a coluna do meio, o centro. Na Associação Brasileira de Festivais
Independentes (Abrafin), da qual o Pablo Capilé é presidente, represento um
dos eventos fundadores, com o Porto Musical e o Abril Pro Rock. Consigo perceber essas ferramentas que o Circuito Fora do Eixo criou de circulação, de
sustentabilidade para esses grupos. Consigo perceber exatamente o que exis-
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te de positivo, e isso é maravilhoso para muitos grupos desconhecidos. Eles
criaram realmente um circuito, uma atmosfera completa de produtores e de
pessoas que ajudam na divulgação, na sustentabilidade. Mas isso não serve
para o Siba, por exemplo. Serve para um determinado segmento de artistas,
mas para o Siba, que teve uma carreira de muita repercussão com a banda
Mestre Ambrósio e depois desenvolveu seu trabalho solo, entra-se em um
campo para o qual o Circuito Fora do Eixo já não serve. Ele realmente precisa
de cachê para fazer as coisas, vive da música. O artista pode e deve avaliar se
fazer um show em Belém, no Pará, sem ganhar cachê, é legal. Cada um tem
que avaliar o seu momento. O Midani, por sua vez, também tem razão. Porque
realmente é muito fácil gravar e divulgar seu disco hoje. Você faz tudo isso
no seu computador. Mas é mais complicado se sustentar. No entanto, já existe um mercado e, dependendo das expectativas de cada grupo, ele consegue
se sustentar. É um mercado que é para muitos. Na época do Midani, era um
mercado para poucos. Havia dinheiro demais para poucos. Hoje, cada um tem
que encontrar o seu caminho. Concordo com ambos, as experiências são distintas e não definitivas. Cada artista, dentro da sua trajetória, vai se encaixar
em um modelinho desses. Vai descobrir o melhor para ele.

quiser participar dessa discussão deve e pode participar. O governo está acreditando nisso com os editais, com os incentivos. Mas editais não são política
pública, são ferramentas. Do mesmo jeito que o governo e que as empresas
devem pensar em como fazer os editais, os produtores e os artistas também
devem pensar em como usar esses editais, considerando a sua sustentabilidade. Tem que aproveitar esse momento, porque a gente não sabe o que vem
daqui para frente. Do mesmo jeito que antigamente era a política de balcão,
agora é a política de editais. Não adiantam editais para fazer discos que vão
ficar dentro da gaveta do cara, ou na gaveta da mãe do cara, da namorada, dos
amigos. Tem que pensar no desenvolvimento daquele disco.

Como trabalhar a sustentabilidade dos novos grupos na música? Como
você pensa isso com sua experiência no Abril Pro Rock?
A turma do Circuito Fora do Eixo faz hoje o que a gente fazia anos atrás
com o Abril Pro Rock. Não existiam as terminologias de coletivo, associativismo, cooperativa, mas a função social e de mercado que esses festivais exerceram é essa de hoje. O Festival Abril Pro Rock surgiu em 1983. Na época,
não se tinha técnico de som, não se sabia o que era roadie, nenhuma banda
tinha mapa de palco, ninguém sabia o que era um rider. Os festivais funcionavam como hubs e foram responsáveis por começar o desenvolvimento dessas
redes, desses segmentos de pessoas envolvidas no mercado da música. Eles
começaram a desenvolver esse mercado há 20 anos. Na época era o famoso
do it yourself, ou faça você mesmo. Hoje é o do it together, ou faça junto. Cooperative-se, colabore, faça parte de coletivos. Tudo isso que a gente está vivendo
hoje é consequência do passado, uma evolução natural do mercado. A grande
palavra é sustentabilidade. A gente vive a época das subversões. Governos –
principalmente federal, mas municipais e estaduais também – começaram
a perceber a importância desse setor e da economia da cultura. Todos esses
segmentos estão discutindo a transversalidade da coisa. Do produtor até o
artista, o técnico, a gravadora. É todo mundo em uma discussão única, quem

Muitas pessoas, quando entram no conceito de economia criativa, referem-se hoje à economia da cultura. Como você pensa isso?
Pensar em economia da cultura é refletir sobre um ambiente de mercado, é
criar tecnologias para mensurar quanto essas atividades geram em dinheiro,
em serviços e em empregos. Daria para mostrar, por exemplo, o tamanho desse mercado para o Ministério do Planejamento e fazê-lo perceber que existe
um mercado. E que ele precisa botar orçamento no Ministério da Cultura para
desenvolver o mercado. Já a cultura criativa, a economia criativa, vejo com um
olhar mais na produção de conteúdo, na criação, nos novos segmentos. A economia criativa pode ser um caminho anterior. São os segmentos que se dizem
criativos, as inovações. A economia da cultura é o fim disso.
E a Feira Música Brasil? O que é?
Vamos para os primórdios da Feira Música Brasil, porque disso eu entendo
bem. Em 2005, a gente fez o primeiro Porto Musical em Recife. Quando ele foi
criado, a ideia era atrair profissionais estrangeiros para o Brasil, e por causa
disso a gente escolheu a semana pré-carnaval de Pernambuco. A gente achava
que eles se sentiriam mais atraídos para vir ao Brasil trabalhar e depois ficar
para o carnaval. Do ponto de vista atrativo, funcionou super bem, e do ponto
de vista do Porto Musical, amplificou imensamente as ações. Esse profissional
estrangeiro veio para Pernambuco, participou do Porto Musical, onde assistiu
a 14 shows; ficou para o Carnaval e assistiu a mais 550 shows; voltou para a sua
cidade e contratou um show que ele tinha visto no carnaval. Em 2006, Gilberto
Gil esteve no Porto Musical com a sua equipe do Ministério da Cultura para
divulgar a Copa das Culturas. Aquele era ano de Copa do Mundo, na Alemanha, e Gil queria fazer um acontecimento musical de forma paralela à Copa.
O Ministério da Cultura nunca havia participado do Porto. Eles perceberam

Melina Hickson

Melina Hickson

a atmosfera de movimentação da cidade na semana pré-carnaval, a atração
dos profissionais estrangeiros para cá nessa época, a amplificação das ações.
Dois meses depois, recebi uma ligação do Ministério da Cultura comentando que estavam pensando em fazer uma feira de música. Queriam saber se a
gente seria parceiro caso fosse realizada em Recife. Dissemos que sim. Aí eles
disseram: “A gente gostou da ideia de fazer antes do carnaval”. Foi assim que
se deu a primeira Feira Música Brasil, em 2007, em Recife. Nós passamos por
um momento dificílimo, na terceira edição do Porto Musical; a gente tinha
um contrato de boca com a Womex. Os três primeiros anos se dariam da seguinte forma: o primeiro ano, ready – “vamos fazer”. O segundo ano: stand –
“bacana, ficou”. E o terceiro ano: go – “vamos continuar o projeto, a parceria,
justamente no ano da Feira Música Brasil”. O orçamento do Porto Musical era
10 % do da Feira Música Brasil. A gente não tinha muita alternativa: o evento
ia acontecer em Recife na época do Porto Musical e, ou a gente fazia com
eles ou a gente fazia com eles, não dava para fazer sem eles. Participamos
do projeto executivo, passamos até onde podíamos o know how, mas foi uma
relação muito complexa, muito difícil na época, com as pessoas do ministério
que estavam à frente desse processo. Mas o evento aconteceu. Só que não se
preocupou com a sustentabilidade, nem com o fomento, nem com responsabilidade sobre um evento regional, local, que já existia, coisa que é função do
ministério. Eles têm a função de fomentar, apoiar projetos que já existam, da
sociedade civil, e vieram sem essa responsabilidade. Isso desarticulou o Porto
Musical de tal forma que a gente não conseguiu fazê-lo no ano seguinte, 2008,
nem eles conseguiram fazer a Feira Música Brasil, tamanha foi a confusão deles mesmos. O Gil saiu no fim de 2008 e entrou o Juca Ferreira. Mudou o time
todo, os secretários executivos, as pessoas na Funarte. Juca trouxe gente do
mercado para assumir essas funções. Essas pessoas chamaram a gente para
conversar, queriam entender o que tinha acontecido. Do ano passado para cá,
a gente retomou uma conversa mais digna com o Ministério da Cultura. Eles
reconheceram publicamente, inclusive, os erros da primeira feira, e retomaram o aspecto de fomento da Feira Música Brasil. No ano passado, por meio
do Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura (Proced), apoiaram a volta do Porto Musical – quarta edição – e foi tão turbulento que não
conseguimos fazer no pré-carnaval, fizemos no pré-São João, pois as festas
juninas lá são fortes também. A ideia que a gente começou a delinear era de
fazer o Porto junto com a feira, de novo. Mas a segunda Feira Música Brasil,
que aconteceu no ano passado, em dezembro, também sofreu muitos adiamentos porque essa turma que entrou no ministério não teve tempo hábil

para administrar as consequências da feira anterior para fazer um novo evento. Tiveram que adiar. A Womex acontece sempre no último fim de semana
de outubro, e o terceiro adiamento ia ser para setembro, aí eu disse: “Não, em
setembro eu já estarei indo para a Womex, não dá para fazer o Porto Musical
sem a Womex, e nessa época eles estão produzindo o evento deles! Então, vão
embora e me deixem aqui, que eu preciso dar um jeito de fazer o evento agora
em março”. Conseguimos fazer em junho, e foi muito legal, apesar de ter sido
fora de época. Foi uma edição muito importante porque era uma retomada, já
que no ano anterior não houve. A Feira Música Brasil aconteceu de novo em
Recife, a segunda vez, e eu adoraria dizer que essa foi realmente a primeira
edição de verdade, com intenções dignas, democráticas. Vai acontecer novamente agora, de uma maneira menos atribulada, dessa vez em dezembro. Eles
já estão chamando as cinco feiras regionais para conversar. Já tivemos uma
reunião presencial aqui em São Paulo, outras três por Skype com o ministério,
e agora sim as coisas estão no caminho certo, que é o ministério juntar os
esforços de cada uma dessas feiras, para que a Feira Música Brasil seja uma
grande celebração e consolidação de tudo isso.
E a Rede Música Brasil?
Durante o Porto Musical de 2009, rolaram umas reuniões informais fora
do evento. Assim começou a Rede Música Brasil. Na sequência, houve uma
reunião mais formal e organizada na Feira de Música do Ceará. Desenrolou-se para o que é a Rede Música Brasil: a junção de várias entidades significativas da música brasileira para a discussão do pensamento do novo
mercado, juntamente com o MinC e com a Funarte [a rede hoje é composta
por 16 associações com atuação nacional]. Entre elas, a Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin) e a Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), que foi a associação produtora da primeira Feira
Música Brasil. Aliás, a primeira edição da Feira Música Brasil, além de ter
sido danosa com o Porto Musical, também foi com a ABMI. A associação
também quase acabou depois da primeira Feira Música Brasil, e está retomando agora as atividades com a nova presidente, Luciana Pegorer. Cacau
Machado e Tiago Cury, do Centro de Música ligado à Funarte, são as duas
pessoas que têm sido mediadoras dessa rede. A rede apresentou dez pontos básicos de consolidação desse novo mercado e das necessidades desse
novo mercado da música durante a Feira Música Brasil para o ministro
Juca Ferreira. Um deles é a formação da agência reguladora para a música,
assim como existe a Ancine para o cinema. Outro é a volta da música na
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formação acadêmica e escolar, o que é maravilhoso. Tomei conhecimento,
inclusive, que isso já é lei, só não está regulamentado, mas as escolas e as
faculdades voltarão a ter a música na sua formação, o que é fundamental.
Isso sim é a formação de plateias. Também tinha o pedido ao governo para
voltar a olhar para a exportação da música.

vimento disso é uma coisa que a gente entende com os anos. Se você me disser: “Melina, qual o resultado prático hoje? Quais os números, os valores?”.
Vou dizer: “Não tenho”. Mas isso é um processo de desenvolvimento, de reconhecimento. São sementinhas plantadas: servem para que David Byrne
continue interessado na música brasileira, continue voltando o olhar para
cá, apesar dele não estar mais à frente da Luaka Bop. Mas ter David Byrne
dançando em um show na frente do palco da Orquestra Contemporânea de
Olinda, e depois ir ao camarim falar com a gente, é do cacete! Quanto isso
rende de dinheiro, eu não sei, mas rende em interesse.

O que é exportar música? Como é esse trabalho?
A gente tem dois tipos de exportação. Primeiro, os grandes artistas, que
já saem do Brasil há muitos anos: o Gilberto Gil tem uma carreira consolidada lá fora, a Vanessa da Mata e o Carlinhos Brown também já têm suas
carreiras internacionais. Trabalho com desenvolvimento internacional de
carreira de banda há oito anos. Na minha produtora, meu antigo sócio foi
um desbravador desses caminhos. Hoje a gente tem uma quantidade grande de produção independente saindo com produtores que param as suas
vidas – como é o meu caso – durante metade do ano para desenvolver e
fazer shows lá fora, com esses grupos. De Pernambuco saem regularmente
Siba, DJ Dolores, Spock Frevo Orquestra, Silvério Pessoa, Renata Rosa, que
é uma paulista consolidada lá e alguns grupos de cultura popular. Lenine tem uma carreira super organizada lá fora, principalmente na França.
Pernambuco é pioneiro nisso. Foi o primeiro estado que esteve na Womex.
O projeto Music from Pernambuco foi uma coletânea que a gente desenvolveu para fora do Brasil, no qual entrou desde grupos de cultura popular
até o pop moderno, aqueles que tinham potencial. Com esse projeto, a
gente conseguiu fechar mais de dez contratos para esses grupos. O Music
from Pernambuco teve o volume dois, daí o Sebrae tomou conhecimento
do projeto, chamou a gente para desenvolver o Music from Northeast, da
região Nordeste. A gente fez esse projeto, conseguiu entregar esses discos
nas mãos de pessoas como Peter Gabriel e David Byrne, além de selos independentes. O David Byrne, que é ex-Talking Heads, foi durante muitos
anos presidente da Luaka Bop, um selo independente americano importantíssimo para a música brasileira, responsável pela retomada da carreira de Tom Zé, por exemplo, nos anos 90. A gente fez uma coletânea para a
Luaka Bop, em 2008, chamada What´s Happening in Pernambuco? e Music
from Northeast of Brazil. Isso é desenvolver a música fora.
Fale um pouco desses discos da Luaka Bop e o que significou para as
bandas participantes? Teve grande efeito?
Não (risos). Porque a divulgação caiu nas mãos de jornalistas. O desenvol-

Você acha importante ser um trabalho contínuo?
Claro, naturalmente. Isso é um trabalho contínuo, vai despertando interesses, a gente vai plantando a semente. O mercado americano é extremamente difícil para qualquer música que não seja americana. A brasileira,
então, nem se fala. A primeira turnê americana que eu fiz em oito anos foi
essa. Agora, a Europa é infinitamente mais aberta para a música brasileira,
mesmo que nesse momento não esteja tão em alta. Houve um boom da
música brasileira em 2005, quando aconteceu o Ano do Brasil na França.
Nessa época, a gente fazia turnê de 60 dias com DJ Dolores. Com o Siba
eram 15 datas nos principais festivais. Mas há momentos e momentos.
O Fabricio Ofuji, do Móveis Coloniais de Acaju, comentou que eles
montam festivais e chamam bandas de outros estados para tocar, depois quando vão para os outros estados, as bandas os recebem também. Isso funciona para exportar?
Depende do gênero musical. Uma vez fiz uma palestra com o pessoal
da banda Mukeka di Rato sobre exportação. Mukeka di Rato é uma banda
de hardcore e eles saem do Brasil todo ano, com turnês que duram um
mês. Esse cenário underground por onde o Mukeka circula funciona para
a exportação. Eles têm um circuito lá fora super bacana. Funciona muito
dentro dessa característica do “você me leva, que depois eu te trago”. Mas
é um modelo que serve para alguns segmentos. Esse formato é um trunfo
grande da circulação atual nesses novos modelos que a gente está conhecendo. As bandas, muitas vezes por saberem do trabalho que a gente faz,
chegam para mim e perguntam: “Como faço para sair do Brasil?”. Dependendo da banda, eu falo: “Você já saiu da sua cidade?”. É muito importante
ser local primeiro, para ser global depois. Existe um caminho a ser percorrido por esses grupos naturalmente, assim como para quem é produtor.

Melina Hickson

Melina Hickson

Tudo tem o seu momento. Uma coisa fundamental para que essas bandas
se desenvolvam em vários aspectos é reconhecer a sua comunidade, se reconhecer naquele ambiente e contribuir para aquele ambiente. As bandas
deveriam olhar para a sua comunidade, compreender os seus pares, ver
como divulgar. Muitas vezes, existem bandas novas que têm a pretensão
de sair do Brasil no primeiro disco, sem ter público formado aqui ainda.

em São Paulo e que é gigantesco. Estou falando dos festivais considerados
independentes. Aliás, é preciso achar outra nomenclatura, porque nada é
independente hoje em dia.

É importante uma intervenção do Itamaraty nessas relações culturais?
Essa frente precisa ser aberta. É um sonho antigo meu, fazer com que o
Ministério das Relações Exteriores perceba esse ativo brasileiro. A gente
foi para os Estados Unidos com a Orquestra Contemporânea de Olinda e
os custos da turnê foram altíssimos. Só de visto de trabalho para entrar nos
Estados Unidos foram R$ 14 mil. Os cachês, diferentemente da Europa, são
baixíssimos. A turnê não é viável se não se conseguir, aqui no Brasil, fazer
um caixinha da banda ou outra forma de apoio, como consegui com a Secretaria de Turismo de Pernambuco. A música vende o destino turístico.
Botar na mesa esses elos, com Ministério das Relações Exteriores, com
Ministério do Turismo é fundamental, todo mundo sairia ganhando.
Quais são os próximos passos da Rede Música Brasil? Como fazer para
ela criar uma interlocução mais ampla com a sociedade?
A gente só não consegue dar o laço no boi, montar no cavalo e sair correndo
ao mesmo tempo. A Rede Música Brasil está se reconhecendo ainda enquanto
organismo. A gente está numa discussão dentro de uma rede que tem uma
associação de festivais, um fórum de músicos, as editoras, as gravadoras, além
do governo. É um processo enorme ainda de se entender. Está todo mundo
ali tentando discutir e entender quais são as prioridades, as necessidades de
cada segmento na transversalidade.
Do it together?
Claro. O Ministério da Cultura finalmente usa o Fundo Nacional de Cultura. O fundo sempre existiu juntamente com a Lei Rouanet, mas era só
na teoria. Na prática, nunca vi esse dinheiro chegar para ninguém. Agora
existe o fundo com um valor alto. A Rede Música Brasil vai ser responsável
por votar para onde vai parte desses recursos. Isso é fantástico! É a sociedade civil decidindo isso. Será decidido em assembleia. Então, produtor
de festival nenhum está com a vida ganha. Quando falo festival, estou falando desse nicho de festival, não do modelo Planeta Terra, que tem aqui

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/melina-hickson/
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“Dentro da escola
de samba, existe um
universo extremamente
democrático: homem,
mulher, travesti, velho,
criança. E todo mundo
se dá muito bem.”

Paulo Barros já virou lenda no carnaval carioca. Há poucos anos no Grupo
Especial do Rio de Janeiro, o carnavalesco fez história com ousadas alegorias. A
última concedeu-lhe a vitória no carnaval 2010 pela Unidos da Tijuca. Uma mágica causou frisson no público – a comissão de frente trocava de roupa cinco vezes durante a evolução na Sapucaí. “Encontrei essa mágica na internet. Fiquei
olhando para aquilo insistentemente, até que descobri uma brechinha. Foram
quase três meses de testes até que nós chegamos a um produto final”, conta.
As invenções começaram em 2004, ano de sua estreia no Grupo Especial
carioca também pela Unidos da Tijuca. Com o carro do DNA, Barros obteve um novo modelo de alegorias humanas e conseguiu o vice-campeonato
para a escola. Em 2008, levou para cima de um carro alegórico a bateria da
Viradouro. “Tive de convencê-los. Chamei o diretor da bateria, que na época
era o mestre Ciça, um cara de visão, e falei: ‘Vamos fazer isso, isso e isso.
Você topa?’. Ele: ‘Agora!’ E deu certo.”
Barros não deixa de reverenciar mestres carnavalescos como Joãozinho
Trinta, que trouxe um novo patamar. “João é um sujeito desprendido de valor comercial e físico; ele é espiritual.” Na maior festa popular do Brasil, o
carnavesco é uma espécie de produtor. “É a figura que dá corpo a essa ópera.” Perguntado se há ciúmes ou boa convivência entre os carnavalescos, ele
responde: “A gente se trata muito bem, se conhece, se fala, mas todos os
nossos segredos serão guardados até a última hora. Somos todos amigos e
arquiinimigos (risos).”
Carnaval é uma ópera?
Sem dúvida. É uma ópera porque a gente considera um conjunto de segmentos. Há dança, música, figurino, teatro, cenário. Para nós, carnaval é uma ópera.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Lucas Pretti
no dia 24 de junho de 2010, em São Paulo.

Como você organiza uma escola de samba durante o ano?
Assim que termina um carnaval já começa outro. O primeiro passo é
escolher o enredo, a história que você vai contar. Esse enredo pode ser
sugerido pela escola, ou a escola aposta em uma ideia que você apresente. Em algumas, o carnavalesco tem o poder de escolher o tema, mas isso
tudo também depende da possibilidade de patrocínio. Hoje, o patrocínio
é uma fonte que ajuda a escola a fazer o carnaval. E muitas escolas até
esperam possíveis patrocínios com propostas ligadas ao enredo. Eu, por
exemplo, ainda não fiz enredo patrocinado, eu escolho o tema e começo
a trabalhar em cima dele. Sou o primeiro a começar e o último a sair de
lá de dentro. É um trabalho que me toma o ano inteiro praticamente. As
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pessoas acham que o carnaval se faz em quatro meses, mas não. Acabou
o carnaval, já penso no próximo enredo.

ou não, depende também de escola para escola. É óbvio que o carnavalesco sempre é consultado a respeito da coerência da história que está sendo contada, que o
compositor criou. Em algumas escolas, o carnavalesco tem até direito de voto na
escolha do samba. Em outras, o presidente é o responsável pela decisão. No meu
caso, não decido nada, porque não entendo patavina de música, e também não
quero entender.

Como é esse processo de criação? Quais são as etapas?
Aprendi a fazer carnaval nos moldes tradicionais. Aprendi que se escolhia
o enredo, o tema, montava-se uma história. A partir daí, a gente começa a
definir o que vai ser a comissão de frente, o abre alas, as alas subsequentes, os
carros. Com o passar dos anos, percebi que essa maneira de contar a história
acabava me prendendo. Por exemplo, a partida da família real portuguesa.
Essa história já está contada. O começo da escola precisa ser a partida, no
porto de Belém, e a trajetória da viagem. Aquilo já está preestabelecido. E,
muitas vezes, eu precisava colocar em um carro alegórico alguma coisa que
eu não gostava, pois era preciso obedecer essa sequência. Isso começou a me
incomodar e mudei esse conceito. Agora, escolho o tema, reúno todas as informações, escolho o que é bom para alegoria e para fantasia. A partir daí,
com tudo separado, vou contar a minha história, amarrar todos os setores,
de acordo com o que acho que é bom para o público ver. Com o texto pronto,
começamos a fazer figurino, carro alegórico. E a partir do andamento do figurino, a gente começa a fazer as peças-piloto de roupa. Produzimos uma roupa
de cada vez, pois precisamos adequar o que foi criado no papel para a realidade, pois existe muita coisa que só funciona no papel. Nesse momento, o carro
alegórico também começa a ser feito: produção de ferragens, madeira, luz,
acabamento, decoração. É um processo longo, termina em cima do carnaval.
Quando é criado o samba enredo? Você interfere em letra, por exemplo?
Quando eu começo o trabalho, escolho a história que será contada. Escrevo
sobre ela e entrego esse texto aos compositores. Nesse momento, a criação é
deles. Eles que produzem o samba. Em outubro, acontece uma disputa e o
samba campeão é o escolhido.
Então é feito um briefing antes? Não é o samba que define o trabalho
que será desenvolvido pela escola, pelo carnavalesco.
As pessoas acham que o samba vem primeiro e não é. O samba é consequência da história que o carnavalesco passa aos compositores. Na verdade, a
ópera é exatamente assim, você encomenda todas as partes. O samba também é encomendado. As fantasias, as alegorias, toda a parte artística é produzida independentemente do samba. Ele vem para dar musicalidade ao que a
gente vai mostrar. A minha interferência com relação ao samba pode existir

Por que coreografar uma ala?
A coreografia sempre existiu. Mas houve um momento em que eu percebi que
era necessário contar uma história com a coreografia também. Antigamente, eu
assistia ao desfile pela televisão, e ficava olhando para aquilo sem entender nada.
Era bonito, mas era só bonito. Passava carro, fantasia e continuava sem entender
o significado das coisas. Vi que era preciso criar uma maneira para o componente
se comportar dentro do carro ou dentro de uma ala. Um jeito para ele passar o entendimento para quem está assistindo ao desfile. Então, se tenho uma ala de africanos, preciso que essas pessoas façam danças africanas. Se tenho um Frankenstein, preciso que as pessoas se comportem como o monstro. A coreografia é uma
ferramenta para que o público entenda aquilo que você quer passar.
No último mês antes do carnaval, no pré-desfile, as coisas já estão em finalização?
Dependendo da administração da escola, sim. Hoje, o carnaval e as escolas de
samba são administradas como empresas. O desfile é feito e pensado dessa maneira. Temos patrocinadores dentro do desfile, horário a ser seguido. Antigamente era uma bagunça. O desfile começava às 20h e terminava às 14h do dia seguinte. Hoje a gente tem um contrato que diz que o desfile começa às 21h e tem que
terminar às 5h. Mas ainda assim, o carnaval fica pronto mesmo em cima da hora,
não tem jeito. Muita coisa atrasa, mas a gente tem que administrar tudo, porque
não pode haver erro.
Como é o mercado de passe de carnavalescos?
É uma dança das cadeiras. Geralmente, quando termina o carnaval, o desfile,
ou no sábado, após o desfile das campeãs, começa o troca-troca.
O que é o carnavalesco? Um produtor de carnaval? Há ciúmes entre eles?
O carnavalesco, hoje, é a figura que vai dar corpo a essa ópera. A gente se trata
muito bem, se conhece, se fala, mas todos os nossos segredos serão guardados até
a última hora. Somos todos amigos e arquiinimigos (risos).

Paulo Barros

Paulo Barros

O segredo é fundamental para o desfile?
É. A Cidade do Samba desmistificou um pouco isso, porque hoje o grande
público pode entrar lá. Eles têm acesso a uma passarela da qual conseguem
visitar, praticamente, todos os barracões. Isso abriu um pouco a questão do
que pode ver, do que não pode. É claro que há muitas coisas que você olha
e não sabe como vão acontecer na hora do desfile. No meu caso, principalmente, as pessoas olham e pensam: “Poxa, mas que coisa estranha. O que
poderá ser aquilo?”. A forma inusitada deixa isso como curiosidade.

o carnaval. Condiciona o patrocínio à exibição do produto dele no enredo.
Esse tipo de interferência, para mim, não é boa. Nunca foi.

Muitas vezes você não pode falar nem para os elementos da sua própria escola.
Não. Esse ano, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabiam sobre a comissão de frente. Para você ter uma ideia, o presidente da escola não sabia. Ele
sabia o que era, mas não tinha visto e não tinha noção do que ia acontecer.
Simplesmente apostou na ideia.
Você ousou bastante no carnaval de 2010 fazendo com que a comissão de frente trocasse de roupa na frente do público, durante a evolução. Como foi fazer isso?
Fiz contato com um ilusionista, mas não funcionou, ele não conseguiu
entender a ideia para o meu público. Passei a fazer pesquisa, encontrei essa
mágica da troca de roupa na internet. Fiquei olhando para aquilo insistentemente até que descobri uma brechinha. Aliás, todo mundo pode ver nesse
vídeo no qual o cara deixou uma janelinha para que eu pudesse enxergar
como o truque era feito. Descoberta a forma, o desafio foi produzir a roupa. Porque o truque você descobre, mas depois pensa: “Como produzir este
efeito?” Foram quase três meses de testes até que nós chegamos a um produto final. Algo que produzia exatamente o mesmo efeito que o cara tinha
conseguido no vídeo. Não sei se a maneira que usamos foi a mesma, acredito
que sim, mas não sei. Para você ter uma ideia, tinha chumbo de pescador
naquela roupa para pesar. Eu não sei se a roupa do cara tinha esse tipo de
artifício.
Você tem liberdade absoluta na criação?
Não. Existe um problema muito sério, em qualquer setor, que é o ego. Em
criação, você sempre encontra pessoas querendo participar daquilo e interferir, o que muitas vezes atrapalha. Aqui também entra a história do enredo patrocinado. Às vezes, o cara tem o produto na mão e quer vender para

O que representou aqueles dois grandes desfiles do Joãozinho Trinta,
quando ele introduziu as fantasias e as lantejoulas?
Com a construção do sambódromo, em 1984, o carnaval teve que mudar e
o João foi o primeiro a perceber isso. O sambódromo, naquele tempo, era um
elefante branco. Construíram arquibancadas imensas. Foi um erro – e, para
mim, o sambódromo é um erro até hoje. Se você vir o último setor de arquibancadas, aquilo é um assassinato contra a população. Para ver desfile ali,
você precisa de binóculo de tão afastado que é. Ali foi criada a tal Praça da
Apoteose, que foi inutilizada. Hoje, se você perceber, eles colocaram cadeiras
de pista ali, para poder trazer aquele público mais para perto. Mas não deixa
de ser um erro. É ultrapassado, tecnicamente falando. Na época em que o sambódromo foi criado, o João percebeu que não podia mais pensar o carnaval da
mesma maneira, pois aquele lugar era imenso. Antigamente, o carnaval era
na avenida, com arquibancadas de madeira. A decoração era na rua e aquilo
fazia um fundo para a escola de samba. Ele foi genial nessa época, percebeu
isso. O que ele fez? Verticalizou o carnaval. Ele começou a criar fantasias com
cangalhas nas costas, com resplendores, que hoje não se usa mais. Se você
perceber, esses paredões, que se construíam atrás do componente, não existem mais, caíram de moda. O próprio regulamento começou a despontuar as
escolas porque aquilo atrapalha na evolução. O desfile de escola de samba,
hoje, possui outra concepção. A gente não constroi mais roupa. A gente veste
o componente para se vestir, não para carregar cangalha nas costas.
E o desfile da Beija-Flor, de 1989, com o enredo Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia?
Ele começou a ser apedrejado aí, e foi durante muitos anos. Tudo por conta
desse novo conceito de que o carnaval vai acabar, que isso está virando super
espetáculo, que as escolas estão perdendo as suas raízes. Para dar resposta,
ele criou a célebre frase: “O povo gosta de luxo. Quem gosta de miséria é intelectual”. Ele deu essa resposta, criou Ratos e Urubus e escandalizou a Marquês
de Sapucaí. Até hoje lembro disso. Quando cheguei na concentração e olhei
para aquele abre alas, eu não sabia se ria, chorava ou gritava. Era espetacular
de se ver e as pessoas não entendiam aquilo. O cara chega no barracão, pega
um chassi de um carro, bota um Cristo no meio e começa a jogar lixo em cima
desse carro. Lixo! Todo lixo que se produzia dentro do barracão, tudo que você
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possa imaginar, ele mandava jogar em cima daquele carro. Era uma montanha
de lixo. No final, quando a gente olhava para aquilo, era simplesmente espetacular. Essas lições ficaram. A gente ficava sentado em cima daquele chassi,
na baixa temporada do carnaval, conversando com o João. Ele é um sujeito
desprendido de qualquer valor comercial e físico. Ele é espiritual.

precisa continuar. Ano após ano, aquilo caía em descrédito. Agora, o carnaval vai
acabar? Eu acho que nunca. A raiz do carnaval, no Rio de Janeiro, é muito forte.
Esse conceito da escola de samba é uma coisa inacreditável.

Como é lidar com as disputas, as vaidades, como é a relação da escola
de samba que hoje está na Cidade do Samba com a comunidade?
Eu não considero um problema. As vaidades existem e a gente tem que administrar, não há como fugir disso. Mas o importante, para a gente conseguir
produzir, é saber exatamente como levar essas coisas, ter um relacionamento bom com todos. Eu trabalho diretamente com 150 pessoas, indiretamente
com umas 400, e tenho que ter o cuidado de ter um bom relacionamento com
elas. No carnaval uma pessoa, apenas, consegue me destruir; simplesmente
uma. Costumo dizer que a gente tem um grande problema dentro da escola de
samba: a bateria. A bateria é um conjunto que independe da nossa vontade. Se
eles decidirem que não vão desfilar, não vão. Eles te deixam sozinho, deixam a
escola inteira, e não vão desfilar. Você tem que ter um cuidado muito grande
com eles. A interferência deles até na decisão de uma roupa, de uma fantasia, é
muito complicada. A gente chama de coração da escola. Porque é o que bate.
Como você os convenceu a subirem em um carro?
É você saber a maneira de chegar. Você está lidando com um setor muito
tradicional, e, normalmente, você não consegue mexer na bateria. Só que eu
queria botar a bateria em cima de um carro alegórico. Tive que convencê-los.
Chamei o diretor, que na época era o mestre Ciça, um cara de visão, e falei:
“Vamos fazer isso, isso e isso. Você topa?”. Ele: “Agora!”. E deu certo. Ele era o
líder. Reuniu o pessoal e disse: “Ó, vai ter que ser assim, assim, assim”. Mas se
tivesse uma pessoa da direção da escola, ou da própria bateria, que botasse
alguma barreira, provavelmente alguma coisa não ia dar certo.
O que você considera que vai acontecer com o carnaval?
Se você conseguir descobrir, me fale. As pessoas estão voltadas para aquele mesmo sentimento do João, de que o carnaval vai acabar: “Nós estamos
deixando nossa cultura de lado”. Só que, infelizmente – ou felizmente, não
sei –, o carnaval se transformou em um espetáculo. O espetáculo tem que ser
vendido, não é barato. E a Liga Independente das Escolas de Samba vinha clamando exatamente por essa mudança, por alguma coisa, porque o espetáculo

O que é o carnaval?
No sentido de escola de samba, é uma paixão que você não faz ideia. Termina
em fevereiro, às vezes em março. Temos essa baixa temporada de fevereiro até
outubro, mais ou menos, que é quando os sambas enredos começam a aparecer.
Nessa baixa temporada, as pessoas ficam meio órfãs, não têm para onde ir. Algumas escolas fazem eventos, que não são suficientes. A pessoa quer estar lá, participar e saber: “O que é que foi feito hoje?”. Na internet, há sites de relacionamento
direcionados para o samba, sites especializados. Criou-se um carnaval virtual.
Discutem fantasia, alegoria, dão notas. De tão forte que isso é. Eu não vejo como
isso pode chegar a acabar.
Como é a convivência na Cidade do Samba?
Eu fiz carnaval debaixo de ponte, construindo carros alegóricos. E os barracões
antigos das escolas de samba, no Rio, sempre foram em lugares extremamente difíceis de trabalhar, às vezes sem banheiro, sem estrutura elétrica compatível. Eram
barracões abandonados, que as escolas de samba invadiam, porque não tinham
um lugar para trabalhar. Lembro que muitas vezes chovia, e eu às vezes brincava,
dizendo que a gente tinha que ir para o lado de fora, porque devia chover menos
do que do lado de dentro. Tudo enchia. Já fiz carnaval em que chegava de manhã
para trabalhar e via galinhas e cachorros em cima dos carros. Era inusitado. Quando a prefeitura criou a Cidade do Samba, nos deu um espaço espetacular, com
infraestrutura. Hoje temos condições de fazer um grande espetáculo. As pessoas
não têm noção de como a gente trabalhava. Mas as únicas escolas que fazem carnaval dentro de uma estrutura decente são as do Grupo Especial. As outras ainda
continuam trabalhando nesses barracões improvisados.
Inclusive, se tiver uma chuva forte, estraga tudo.
Tudo, tudo. Tanto que quando a gente leva esses carros para a avenida, no dia
do desfile, eles vão cobertos. O trajeto da saída da Cidade do Samba até o desfile
é desumano. É uma gincana: tem que passar por meio-fio, poste, sinal de trânsito, fio de telefone, fio de alta tensão. E o trânsito não para. O lugar onde a gente
concentra para desfilar tem uma travessia no meio. Você tem que parar o trânsito
para botar a tua escola para a frente. Quer dizer, quem vê o espetáculo de dentro,
não faz ideia do que a gente tem que encarar para chegar lá.
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Como funciona o sistema das notas e da competição?
A Liga Independente percebeu que o carnaval precisava ser mais bem
pontuado, e criou um regulamento extremamente técnico. O julgador passou a ter direito não só de julgar, como de interferir. Eu debato em cima
disso. Para mim, o carnaval precisa ser profissionalizado. Em que sentido?
O julgador de harmonia e de evolução tira dois, três décimos e justifica:
“Nas alas 12, 14, 16 e 22, os componentes não cantaram”. Isso obrigou os
presidentes das escolas a fazerem o quê? Antigamente, essas roupas eram
vendidas. Hoje, não são mais vendidas exatamente para a gente ter esse
comprometimento do componente: “Vou te dar a tua roupa de graça, mas
você vai ter que vir uma vez por semana para cá, vai aprender o samba e
cantar para desfilar”.
Quase uma meta empresarial.
Pois é. A Unidos da Tijuca, por exemplo, tem 32 alas, sendo que somente
seis delas são alas comerciais. Aí você vai dizer: “Poxa, mas ainda é um
risco”. É, porque se der o azar de 90% da ala não saber o samba, não cantar, a gente está colocando ali a possibilidade de perder pontos. Hoje, você
entra com nota 10 em todos os quesitos e vai perdendo ao longo do desfile.
Como achar um modelo perfeito? É muito difícil, pois os jurados mudam
todos os anos. Essa discussão é muito longa no carnaval. O julgamento
ainda é uma discussão.
Ganhar ou não o carnaval: é isso o que move mais a escola?
Ah, sem dúvida. A grande briga no carnaval é ganhar. Os carnavalescos
se dão muito bem, mas querem passar a perna uns nos outros. O convívio
de uma escola de samba com a outra é diferente de como é no futebol. No
futebol, as pessoas morrem, matam, a gente vê isso com relação às torcidas, é uma coisa animal. No carnaval, não. Você pode entrar em qualquer
quadra, de qualquer outra escola, e será muito bem recebido. Existe uma
convivência muito legal. Agora, chegou o dia do desfile é competição. “Sai
da frente que eu vou te atropelar, entendeu?”. Dentro da quadra da escola
de samba, a gente tem um universo extremamente democrático. Você vê
homem, mulher, travesti, homossexual, velho, criança, maluco, bêbado. E
todo mundo se dá muito bem.
Como é a disputa das celebridades dentro do carnaval? Rainha de bateria?
Olha, é um setor que eu estou fora. Deixo para elas disputarem o espaço.
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Sou radicalmente contra, quando é gratuito.
Como assim?
Tem uma escola de samba no Rio que foi apelidada de Unidos do Projac,
porque ela coloca mais da metade da Rede Globo para desfilar gratuitamente.
Aí, não concordo. Quando você convida uma personalidade, ou uma figura
pública, você tem que agradar essa pessoa de alguma maneira. Como? Você
vai ter que ver transporte, uma roupa adequada. Há um entorno de coisas
com o que se preocupar. Isso já não é muito bom. E quando você precisa encarnar um personagem dentro do enredo? Por exemplo, vou falar esse ano
de Carlota Joaquina? E coloco Dom João junto. Pô, é óbvio que vale chamar
o Marco Nanini, a Marieta Severo [atores do filme Carlota Joaquina, Princesa
do Brasil, de Carla Camurati, 1995]. Todo mundo vai ver e reconhecer. Agora,
fazer um carro qualquer e convidar o Nanini para sair nesse carro, aí não concordo porque é gratuito, está ali para encher linguiça. Graças a Deus que na
minha escola a gente só tem uma celebridade que é a Rainha de Bateria, que
está em um lugar específico.
Por que algumas escolas precisam sair correndo para encerrar o desfile dentro do tempo?
Ninguém entende, porque tudo é muito bem organizado. Nós fazemos
uma projeção de tamanho da escola. Todas as alas, carros e segmentos da
escola são medidos no papel, na escala. Uma planta baixa, de qual espaço
cada ala vai ocupar. Isso é medido e distribuído dentro de um tempo. Sabemos que a comissão de frente tem que chegar ao meio do desfile com tantos
minutos, que o quarto carro tem que entrar na avenida e virar naquela curva
com tantos minutos. Tudo é cronometrado. Algumas escolas não trabalham
dessa maneira, até por falta de conhecimento. A gente faz. Você perde pontos se mexer no andamento. Se a escola entrou em um andamento e de repente começa a correr, o jurado pode tirar pontos. Você perdeu a evolução,
a harmonia do desfile.
Sobre o aspecto estético, como você pensa a composição das alas?
O que vai te dar essa ordem, a princípio, é a história que você vai contar. Agora, como você vai se comportar de ala para ala, depende de uma
projeção dentro do tapete. O tapete é aquilo que você vê de longe, aquele
mar de gente. A gente faz a separação da palheta de cores na hora que está
colorindo tudo.
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Como se movimentam os carros alegóricos?
É uma pergunta que eu me faço até hoje, como conseguir carregar aquelas
coisas na avenida. Antigamente, existiam problemas técnicos. Com o crescimento do carnaval e a seriedade do espetáculo, hoje a liga das escolas não admite mais que a gente quebre o carro. Isso é muito bem olhado. É óbvio que alguns
profissionais vão falhar. Mas o grande sucesso do desfile depende deles, porque
se um deles falhar, acabou. Eu tive um exemplo, esse ano, o carro dos Jardins
Suspensos da Babilônia: era um monstro, a gente começou a colocar as plantas
em cima, toneladas de plantas. O carro começou a pesar. Talvez 10 mil litros de
água tenham entrado nas caixas. Mais as pessoas. Parecia uma hora que o bicho
ia sentar na avenida e falar: “Daqui não levanto mais”. Sempre é uma questão
muito difícil. Você tem que ser extremamente cuidadoso com aquele segmento,
que, na verdade, é o que aparece mais. Hoje a alegoria é o fundo da cena.

Para terminar, fale de uma cena de outros carnavais que te marcou.
Quando eu criei o carro do DNA, em 2004, na Unidos da Tijuca. Eu era
um nobre desconhecido vindo do Grupo de Acesso e comecei a fazer um
carro que era ferro puro. As pessoas olhavam para o carro, olhavam para
mim, não me falavam nada, mas eu percebia o medo: “A escola vai descer.
O que esse cara está fazendo?”. Eu estava com um problema técnico, o ferreiro não estava fazendo o carro nos moldes que eu queria. Chamei o presidente e pedi a ele que tomasse providência para que a gente conseguisse
mudar a estrutura interior do carro, senão aquele carro ia desabar. Pedi
outro ferreiro. E ele me deu outro profissional. O cara começou a mexer no
carro e desabou dentro do barracão, sem gente em cima. Cheguei para ele
e falei: “Preciso desse carro, vai ser a estrela do carnaval esse ano”. Quando o carro chegou na avenida, os empurradores – na época os carros não
eram motorizados na Unidos da Tijuca – não queriam empurrar “aquele
carro feio”. E aí as pessoas começaram a chegar na concentração. A coreógrafa do carro me chamou e falou: “Paulo, tem um jornalista que quer tirar
uma foto do carro com as pessoas em cima. Posso liberar para subirem?”.
Eu falei: “Lógico, pode liberar”. Deram a ordem, eles se organizaram na lateral do carro e subiram. Virou uma festa. Nunca mais vou esquecer. Todo
fotógrafo que chegava pedia para subir. E os empurradores felizes da vida.
Foi uma história que marcou bastante. Aliás, esse carro marcou tanto a
minha vida, que o tatuei no meu corpo.

Quando você está desfilando, existe mesmo a relação do público
com a escola?
Ah, sim, sem dúvida. Existe o público direcionado, óbvio. Mas, no geral, se
você entrou na avenida e está fazendo um espetáculo diferenciado, o público vai responder. Nesse ano, isso foi claro para mim. Você sente no olhar, no
comportamento das pessoas, fica bem explícito. É muito legal você ter essa
resposta do público.
E como é a questão dos camarotes?
A gente tem várias vertentes sobre os camarotes. Primeiro, o erro arquitetônico. O camarote é uma grande caixa. Há paredes que atrapalham a visão.
Também existem toneladas de gente à sua volta e mais uma tonelada atrás querendo trepar em cima de você. Para mim, o pior lugar para se ver o desfile de escola de samba é o camarote. Mas tem muita gente que se não importa, pois vai
para o camarote para beber champanhe, não para ver o desfile. Há dois anos fui
convidado para o camarote da Brahma. Quando cheguei lá dentro falei: “O que
é que eu estou fazendo aqui?”. É um lugar meio escuro, meio baile, meio festa. Aí
você ouve funk, rock, axé. As pessoas perambulando para um lado e para o outro. Muita azaração, muito desfile de moda. Coincidentemente, no fundo, tem
uma janela que dá para o sambódromo. Nos outros camarotes é mais ou menos
a mesma coisa. Agora, os camarotes das escolas de samba são outra coisa. Os
presidentes compram esses camarotes exatamente para servirem aos convidados da escola, a um pessoal que vai realmente para ver o desfile.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/paulo-barros/

Idealizador da São Paulo Fashion Week
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“A moda acaba sendo
um funil de convergência
do que a sociedade vive
em um determinado
momento. Retrata
acontecimentos
e desejos.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 16 de abril de 2010, em São Paulo.

Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week, acredita que é preciso
visualizar a moda como manifestação cultural, e não meramente como um
fenômeno de superficialidade capitalista. Esse conceito ajudou a conceber a
mais importante semana de moda do país. “Moda é um processo de comportamento, não um processo de roupa; roupa é um instrumento. Se existe um
movimento social importante, que exprime uma questão cultural, isso se reflete na moda.”
O olhar de Paulo sobre o tema é panorâmico, indo muito além do universo
de tecidos e de passarelas. Ele se preocupa, por exemplo, com o futuro dos
conhecimentos tradicionais brasileiros, com o artesanato, os bordados, os saberes familiares. E critica quando as bordadeiras são usadas para fazer rendas
que serão vendidas a preço de ouro nos grandes centros. “Elas estão lá, sem
nenhum tipo de incentivo para que se atualizem, para que possam transpor
um saber clássico para uma realidade contemporânea.”
Para ele, Clodovil Hernandez e Dener Pamplona são os responsáveis por
catapultar a moda nacional a um outro patamar de compreensão ao usarem
temas da brasilidade nas roupas. Ele só espera que os clichês – do carnaval, da
mulata, da caipirinha – sejam reciclados para que o boom criativo brasileiro
no design continue em alta. “Você não sai na rua e vê um monte de gente bebendo e sambando na esquina. Não somos isso.”
Como você vê a aproximação da ideia da moda como cultura? Do diaa-dia até a política institucional?
Trabalho com moda há quase 30 anos e o grande desafio é exatamente romper
essa linha imaginária que separa moda de um movimento de cultura. Primeiro
por uma questão de preconceito. Depois, por desconhecimento. Não houve um
diálogo, a partir dos anos 60 e 70, com a cultura. O grande movimento de moda
que teve no país, encabeçado pelo Lívio Rangan, de 1958 a 1968, misturava teatro, música, moda e artes plásticas. Se a gente voltar um pouco mais na história,
em 1922, o movimento modernista era completamente integrado. Não existia
diferenciação de linguagens. Isso foi se perdendo. O movimento de desenvolvimento do país e do mundo foi distanciando as linguagens. Elas foram encapsuladas dentro de segmentos e isso é bem pouco moderno. O fato é que isso
não exprime o que hoje a sociedade vive. O jovem, principalmente hoje, mistura
todas as linguagens, olha para tudo, faz daquilo que está vendo um liquidificador. Moda é isso, um processo de comportamento, não um processo de roupa.
A roupa é o instrumento. Cada produto tem uma escala de qualificação de 0%
a 100% de inovação de design. E isso tem a ver com cultura. Porque é inovação,
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tecnologia, design puro, artes plásticas, ilustração. A inspiração do universo da
moda é completamente plural. Se existe um movimento social importante, que
exprime uma questão cultural, isso reflete na moda. Da mesma maneira, o cinema e seus personagens contaminam a moda. Ela acaba sendo um funil de
convergência do que a sociedade vive naquele momento. Retrata uma série de
acontecimentos, de desejos. Vai moldando a cabeça de cada um com as ferramentas que cada um tem. É uma forma de metalinguagem mesmo. Hoje, isso
ficou bem mais resolvido. Há o entendimento de que a moda não quer disputar
um espaço de arte. Ela não tem que ocupar um lugar dentro de um museu ou
de uma galeria – não no sentido da arte pura –, mas ela convive com isso, mistura os elementos. Nos meus 30 anos, venho fazendo isso: trabalhar uma cultura
de moda, aproximar esses universos que ficaram muito distantes. O projeto da
São Paulo Fashion Week, desde o princípio, era colocá-la dentro da Bienal, para
aproximá-la da arte. A cada edição da São Paulo Fashion Week, a gente traz um
tema e discute uma série de questões: do meio ambiente à arte. Fazemos essa
relação, essa mistura. Hoje, há trabalhos feitos a quatro ou a seis mãos, que misturam desenho, ilustração, estampas, existem interferências. É um transitar de
desejos e de criações.

vendeu o vestido ganhar R$ 5 mil. E ela está lá, sem nenhum tipo de incentivo,
de fomento para que cresça, se atualize, transponha um saber clássico para uma
realidade contemporânea. Como é que eu pego aquela ideia, aquele modo único
de fazer, que nem sequer está registrado de forma escrita? É outro problema, é
um conhecimento oral, não tem registro ou método registrado. Talvez uma das
ideias pudesse ser o resgate e a sistematização dos processos e das informações
para treinar novas pessoas. É uma forma de desenvolvimento social e de inclusão por meio da cultura – mas não como arte –, como diversidade.

Como essa cultura do vestir se transforma em moda? Das costureiras e
alfaiates até os grandes magazines e marcas famosas?
É como uma transferência hereditária. Os saberes manuais do Brasil são
riquíssimos. E uma parte disso está se perdendo. Corremos um grande risco,
porque as novas gerações não possuem mais interesse em herdar essa cultura
manual. Elas preferem trabalhar em novas tecnologias. Estamos perdendo sistematicamente essa mão de obra preciosa, que traz uma cultura tradicional,
que vem da história do próprio país. Não há um plano para dar luz a isso. O
artesanato não dialoga com o ambiente do design. É preciso resgatar isso como
um princípio de diversidade cultural. Para além do alfaiate e da costureira.
Floristas, chapeleiras, bordadeiras também?
Bordadeiras e rendeiras também. Em cada região brasileira, há inúmeros tipos de fazeres manuais legítimos que correm o risco de desaparecer. Teares, tingimentos, bordados e costuras. É um trabalho absolutamente cultural, mas não
só, porque se conseguirmos resgatar esses processos e trazê-los para o universo
da moda, tudo isso se junta ao design. Estamos cansados de ver bordadeiras
do interior da Bahia ou do Piauí levando um mês para fazer cinco metros de
renda, que, depois, viram dois vestidos. Elas vão ganhar R$ 300 por isso e quem

Como criar uma política para sistematizar o conhecimento coletivo?
Como trazer isso para o mundo da moda?
Temos que pensar nisso. Se não fizermos nada, muitos saberes podem desaparecer. Aliás, já estão desaparecendo. Lembro que, nos anos 80, tínhamos
uma riqueza de modelistas e de alfaiates no Brasil. Em seguida, nos anos 90, a
alfaiataria da roupa brasileira já era feita no Uruguai, porque era mais barata.
A lã uruguaia também era melhor do que a brasileira. Empurrou-se para a
beira do abismo uma série de pessoas, de profissionais, que não conseguiram
mais trabalhar. Ao pensar no alfaiate, que imagem vem a sua cabeça? Um velhinho com oculinhos, quase curvado, com aquela fita métrica na mão, com
aquele giz de riscar o terno, quase como uma coisa do passado. Na verdade, o
alfaiate e o modelista formam uma das profissões mais sólidas para a indústria da moda. Sem eles, não há criação de estilista que pare em pé. Você pode
desenhar a roupa mais incrível do mundo, mas, se não tiver esse modelista,
esse alfaiate, essa contramestre que é uma super costureira, de nada adianta.
E o que vamos fazer com as rendeiras e com as bordadeiras? Se não houver um
processo de aprendizado, de transferência dessa cultura, isso desaparece. Vai
virar material de escavação: “Achamos uma renda, vejam!” (risos).
Fale sobre os primeiros grandes estilistas do Brasil: Dener Pamplona
de Abreu e Clodovil Hernandes.
Dener e Clodovil viraram quase figuras mitológicas do Brasil contemporâneo. Vestiram todos os estereótipos do personagem de um estilista. Caíram na
cilada do estereótipo e se aproveitaram disso. Até para ficarem conhecidos, porque o momento do país era outro. O Brasil tinha uma economia fechada, o mundo era muito distante porque a tecnologia da comunicação ainda era precária.
Tínhamos aquela divisão muito clara de que o mundo era o “primeiro mundo”
e o Brasil era o “terceiro mundo”. Tudo era muito longe, tudo demorava mais
para chegar aqui. Não tínhamos nada com a qualidade que o primeiro mun-
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do desfrutava. Quando alguém viajava, voltava com as malas cheias. Era um
supermercado. Vinha queijo, pasta de dente, desodorante, roupa, tecido. Não
éramos turistas, éramos muambeiros de nós mesmos. Esse era o ambiente em
que Dener e Clodovil nasceram. Não só eles, mas foram os que viraram ícones
naquele momento. São duas figuras que defenderam desde o princípio uma
brasilidade na moda, uma ideia de que ela poderia ter uma inspiração e um fazer brasileiro. Algo que olhasse para o país, para a nossa cultura, para as nossas
riquezas culturais e naturais, para a diversidade da nossa raça. Nesse sentido, o
Clodovil foi muito mais talentoso que o Dener. Lembro de uma campanha que
o Clodovil fez para lançar o seu jeans. Era um cacho de banana inteiro revestido
de jeans. Essa campanha era maravilhosa. Quer uma imagem mais brasileira
do que um cacho de banana? E o jeans brasileiro? Tanto que, até os anos 90, o
índigo brasileiro, o jeanswear brasileiro, foi dos mais importantes do mundo.
Até hoje a nossa indústria do índigo está entre as três maiores do mundo. A
moda como cultura é importante porque, além de passar uma imagem do país
– da natureza, da arquitetura, da diversidade cultural –é uma ferramenta de
inclusão social gigantesca. O que acabou acontecendo com o Dener é que ele
assumiu vestir as mulheres mais importantes da época. Isso passou a ser uma
referência: um estilista brasileiro vestindo a primeira-dama, as mulheres mais
importantes e bonitas do país. Isso fez com que as pessoas passassem a associar
o design brasileiro ao ambiente brasileiro. E o Clodovil, além de vestir pessoas
importantes, fez um traço muito mais profundo na cultura brasileira. Há outra
imagem forte de uma campanha do Clodovil para o lançamento de uma linha
de praia dele. A foto era em um agreste, com uma mulher maravilhosa de maiô
branco subindo no jegue. É muito corajoso isso. Está exatamente no ponto da
diversidade cultural do país. E aí entra a questão das estampas, da influência
da nossa cultura gráfica ou artística. As artes plásticas influenciaram muito o
desenho de estampas do Clodovil.

tinha uma forma própria de ser, de viver e de se comportar [o traje era um
conjunto de saia e blusa usado por Flávio de Caravalho como paródia do new
look feminino de Christian Dior; Carvalho é considerado o primeiro artista que
misturou moda e arte]. O Brasil precisava romper com a colonização cultural
europeia, que era muito intensa. Esse movimento nasceu mais em função de
transgredir, de refletir, de ser nacionalista, de olhar para seus valores, do que
para lançar moda. O recado mais precioso é que aquilo serviu para falar: “Somos brasileiros, somos do jeito que somos. E somos muito bons desta forma”.

E o outro lado desses momentos da moda? O que você acha do “New
Look de Verão”, do Flávio de Carvalho?
Aí temos que voltar para 1922, para o início do século passado. Sempre falo
que nós éramos muito mais modernos em 1922 do que em 2002. O Flávio de
Carvalho era, além de um grande artista, um grande transgressor da cultura.
Ele transitava em vários ambientes, era um grande defensor da ideia de que
moda reflete, além da cultura, o comportamento e o pensamento das pessoas.
E quando ele criou esse new look do homem, que era o homem de saia, e fez
uma passeata pelas ruas de São Paulo, era exatamente para dizer que o Brasil

E como estão as pesquisas de materiais no Brasil?
Ainda estão esquizofrênicas. Desde a época do Império, a primeira indústria
que se fez no Brasil foi a têxtil. Ela passou a existir para fazer a roupa que era produzida para os escravos e para a segunda classe, porque a primeira classe da sociedade usava os tecidos europeus. Só que a nossa indústria começou a ficar tão
boa que os tecidos passaram a ser consumidos para além dos escravos e da segunda classe. Aí falaram para Dona Maria, a Louca: “Olha, se essa indústria continuar
crescendo, não se vai mais comprar tecido de Portugal, da Inglaterra”. Então ela
mandou queimar a nossa indústria têxtil. O Brasil tem um histórico de capacidade, de sabedoria e de vocação para a indústria têxtil fabulosa. Houve um auge
nos anos 70 e depois ela começou a entrar em declínio. Hoje, todo mundo produz
muito bem. Até a China. Essa imagem de que os chineses só fazem brinquedinho
vagabundo não existe. A China produz uma seda melhor do que a nossa e muito
mais barata. E o que ocorreu, então, nesses 50 anos? Falta de planejamento, de investimento, de conhecimento, de visão de Estado. Essa indústria deveria ter tido
uma política como existiu para a geração de energia e para os automóveis. Hoje,
a nossa indústria é reduzida, não consegue atender a demanda do universo da
moda. Existem milhões de matérias-primas hoje, isso tem a ver com tecnologia
e com inovação, tudo faz parte dessa cultura de moda. O tecido pensa, o tecido
respira, o tecido aquece, o tecido pega forma, o tecido é elástico, tem conforto;
mas a gente não consegue ter mais todas essas tecnologias dentro do país. Daí
a esquizofrenia. Ao tentar preservarmos o que ainda temos da indústria, se cria
uma enorme barreira para que a própria indústria de design do Brasil possa trazer essa matéria-prima inovadora com preço competitivo. Ao fazer isso, torna o
nosso produto não-competitivo para o mundo, torna-o caro. Quem não ouviu alguém se surpreender com o preço de determinada roupa no Brasil? Lá fora, você
compra roupas com mais qualidade e mais baratas. É uma esquizofrenia maluca.
Ao mesmo tempo que defende um pedaço do empresariado, você prejudica todo
um fomento e todo um desenvolvimento do setor. Não é só a questão do negócio,
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mas a sabedoria, o conhecimento, a inovação, a criação, a diversidade.
E como chegamos à São Paulo Fashion Week? Como ela começou?
Quando comecei a trabalhar com moda, a economia ainda era fechada, a
inflação era galopante e a gente não tinha uma ideia de moda como coleção,
desenvolvimento, criação. A inflação não permitia isso, criou uma série de
monstros. Um deles era que não se podia produzir nada com volume, porque
você não conseguiria distribuir isso a tempo. Os preços mudavam diariamente. Dez dias depois de colocar aquele produto no mercado, ele já teria o preço
alterado. Tudo era feito em baixa escala, era uma produção para o balcão. Daí
surgiu, no Brasil, o fenômeno da “pronta-entrega”. Lotes e produções pequenas a cada semana. A gente ficou 30 anos nisso. Entrei na moda com este cenário. Quando comecei a viajar para cobrir moda em Paris, Milão, Londres, vi
que tinha uma semana de moda e achei fascinante. Em Paris, por exemplo, os
desfiles ocorriam dentro do Louvre, quer dizer, o maior museu do mundo abrigava o lançamento das coleções dos estilistas na França. Era final dos anos 70.
Havia três tendas onde os desfiles eram apresentados. Cinco minutos depois
que eu estava lá vendo as coleções, não conseguia mais prestar atenção na
roupa. Olhava quantas modelos tinham naquela passarela, prestava atenção
no network, no sistema, em todas as coisas. Falei: “Meu Deus do céu! Isso é um
sistema!”. Queria aquilo para o Brasil. Mas, conversando com jornalistas daqui, eles diziam que o Brasil não tinha moda, que só copiava o mundo. Como
não tinha indústria de moda? As pessoas se vestem, o ato de se vestir é uma
representação de expressão de moda. Aquilo ficou na minha cabeça. Até que,
em 1992, a Elite me encomendou um desfile para um concurso mundial de
modelos. Eu topei com a condição de que fosse do meu jeito. Coloquei no palco um octeto de violoncelos com uma cantora lírica cantando as Bachianas;
coloquei um grupo indígena, que fazia um ritual de chuva; e botei, no meio, as
modelos desfilando roupas de jovens estilistas que ninguém tinha visto. Todo
mundo ficou em choque quando viu aquilo, porque era quase Macunaíma na
moda, uma mistura de coisas, de referências culturais brasileiras, nunca vistas na moda. Quando acabou, todo mundo queria saber o que era aquilo. Aí eu
falei: “Realmente, o Brasil não sabe o que é Bachianas, quem é Villa-Lobos”. E
isso me instigou ainda mais. A Cristiana Arcangeli me chamou: “Olha, adorei
isso tudo. Quando você tiver um projeto de moda assim, eu patrocino para
você”. Em 1992, nasceu a cultura do patrocínio para moda, depois que lancei o
Phytoervas Fashion, que era um projeto só para jovens estilistas que começou
com Alexandre Herchcovitch, Fause Haten, Walter Rodrigues, Ronaldo Fra-
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ga e Marcelo Sommer. Todos nasceram ali, nesse projeto, que imediatamente
criou uma convergência, uma atenção da imprensa, como se a gente tivesse acordado para o país, saído de um marasmo desde 1968 – quando o Lívio
Rangan fazia os grandes espetáculos de moda que o Gilberto Gil, o Caetano
Veloso, a Nara Leão, o Walmor Chagas e o Raul Cortez participavam. Era como
se aquilo tivesse ressurgido como uma expressão do momento para falar de
moda. Esse foi o embrião da São Paulo Fashion Week que, em 1996, nasceu
realmente como um calendário de moda com mais de 30 desfiles abrangendo
grifes do Brasil inteiro. Automaticamente ela foi compreendida pela imprensa
e pelo mercado. Aliás, passou a organizar o mercado, que era extremamente
solitário. Eram 30 mil empresas, 1,7 milhão de empregados, cada um trabalhando com o seu par. E a São Paulo Fashion Week fez com que tudo isso ficasse dentro de uma única panela, convergiu o processo e criou uma competitividade natural e saudável para o processo criativo. Começamos a dar inputs
de cultura brasileira. A primeira São Paulo Fashion Week foi em homenagem
a Cândido Portinari; a segunda, Lasar Segall. Comecei a trazer para discussão
na imprensa que essas pessoas, Portinari, Lasar Segall, que eles desenhavam
roupa. A gente foi nos museus, pegou os desenhos, expôs para as pessoas. Eu
pedia para os estilistas olharem para aqueles desenhos e fazerem uma interpretação. A gente fez uma exposição com a roupa que o estilista fez naquele
momento, a partir do desenho do Portinari. A São Paulo Fashion Week, hoje,
é um evento mundialmente reconhecido: pela imprensa, pelos compradores,
pelo público. É reconhecida e percebida pelo formato inovador e único. Nenhuma outra semana de moda é igual à São Paulo Fashion Week, porque a
gente conseguiu trazer exatamente essa dinâmica de diversidade, de informação e de cultura, que em outros países – França, Itália, Inglaterra – não fazia
mais sentido, talvez por já terem vivido aquilo em outro momento. A primeira
semana de moda a transmitir os desfiles ao vivo pela internet foi a São Paulo
Fashion Week, em 2000; Nova Iorque começou a fazer isso em 2009. Também
foi a primeira semana de moda sustentável, que fez compensação de carbono,
com toda a sua estrutura de forma reciclável ou reutilizada. São os conceitos modernos que trouxemos para a São Paulo Fashion Week. Ela é percebida
como uma semana única. É igual às outras porque lança os desfiles, mas nenhuma outra traz discussões da sociedade, do ambiente, para além da moda.
Você falou do Phytoervas Fashion, dos estilistas que surgiram lá. Como
fomentar os novos nomes, como pensar isso no Brasil?
Quando chegou o ano 2000, a São Paulo Fashion Week já tinha cinco anos
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e a gente tinha parado de fazer o Phytoervas Fashion para fazer a São Paulo
Fashion Week. Todo mundo me pedia que eu fizesse de novo um projeto para
jovens. Já percebia que havia uma safra de jovens que não tinham onde entrar. Criamos um outro projeto, uma evolução do Phytoervas Fashion. Foi o
Amni Hot Spot, a primeira incubadora de moda. O que nós fazíamos? Nós não
apresentávamos mais a coleção daqueles designers, como era no Phytoervas
Fashion, ou na São Paulo Fashion Week; nós escolhemos em faculdades – e
fora também, porque o Brasil possui muitos autodidatas – jovens que tivessem o talento para o design, mas que não tinham estrutura. Nós incubamos
nove jovens estilistas para o projeto Hot Spot. Eles ganharam a coleção, o
showroom, as consultorias técnica e de varejo. Fizemos esse projeto até 2006.
Ele lançou uma outra safra de jovens estilistas, que hoje já está na São Paulo
Fashion Week – a Neon, do Dudu Bertholini e da Rita Comparato; também
o Wilson Raniere, o Samuel Cirnansck, a Priscilla Darolt, a Simone Nunes,
a Erika Ikezili. Todos cresceram dentro do projeto. Aí percebemos que esse
formato esgotou, porque o processo criativo e o processo de qualidade são
dinâmicos, mas também complexos. Recolhemos esse projeto. Agora, estamos lançando um para criar uma terceira geração, que é o Movimento Hot
Spot. O Movimento Hot Spot vai abranger o Brasil todo, várias áreas, não mais
só a área de designer de moda. Vai ser uma plataforma plural que vai falar
de 15 categorias profissionais que transitam nesse universo. Porque moda,
hoje, é isso: é falar de artes plásticas, de fotografia, de arquitetura, de música,
de cenografia, de tecnologia, de inovação, de distribuição. Haverá um prêmio
anual para ideias. Então, é um fomento à inovação. Um grupo de curadores
vai acompanhar e selecionar essas pessoas. Ao final de um ano – e a gente
espera que seja em setembro de 2011 – haverá a primeira grande final desse
movimento. E aí começa o processo de formar uma empresa júnior para esse
segmento de jovens profissionais.

ideia nova, uma coisa nova, como é que eu vou ficar dentro daquele ambiente.
E aí ela ficou muito popularizada. A moda sempre existiu, mas não no âmbito
em que passou a ser discutida nas últimas décadas. Antes, o consumidor via a
moda na revista e na vitrine, que já era traduzida para o seu olhar. Hoje, não.
O consumidor vê a moda lançada no seu ponto inicial. Demoraram 15 anos
para as pessoas entenderem que não é para pegar aquela imagem da passarela
e sair na rua. Exatamente o mesmo tempo de existência da São Paulo Fashion
Week. A plataforma de divulgação hoje é muito grande, chega em qualquer
pessoa, não tem filtro mais. A falta de filtro faz com que essa informação chegue do ponto de partida ao ponto final sem nenhuma interpretação. Acabou
por gerar uma grande discussão sobre moda e um grande desejo de referência,
quer dizer: “Eu tenho que ser magra daquele jeito? Se eu não sou assim, então
não está bacana?” Não é o que a moda quis dizer, essa interpretação decorre da falta de filtro que o mundo vive. Não há tempo de explicar: “Você não
precisa usar dessa forma. Se você é mais gordinha, use uma roupa que é mais
assim”. Mas a moda é, na sua expressão de lançamento, como um balé. Todo
mundo pode achar lindo o balé; mas quem consegue dançar? Quem consegue
ficar em pé numa sapatilha? O grande sentido positivo dessa esquizofrenia
toda é que a moda deixou de ser o que era até os anos 80, ditada por meia
dúzia de pessoas, criada dentro de seis ateliês dos grandes mestres mundiais
da moda – Pierre Cardin, Bauman, Givenchy. Nos anos 80, a rua passou a nos
influenciar. O próximo passo que a gente vai viver é exatamente essa desmistificação de que só pode ser isso ou aquilo.

Como você avalia o “império do efêmero”, ou seja, todo esse pensamento de ter que selecionar o mais bonito. Qual o impacto disso no
processo da moda? É mais inclusão ou é exclusão também?
A grande questão é que, um pouco como no futebol, a moda trouxe para
o jovem, principalmente para as meninas, o sonho do sucesso e da riqueza.
Isso é inerente à forma como a moda se tornou uma plataforma no mundo. A
moda fala com o novo sempre. A moda fala com a autoestima, com desejos de
colocar o indivíduo sempre para cima. Óbvio que isso contamina todo mundo
muito rápido, porque ela só tem assuntos que as pessoas querem ver: uma

E o caso das Havaianas? Elas são um case de marketing, ou o processo
criativo profundo que toca no jeito do brasileiro ser?
É um ponto importante para entender a força que a moda tem como expressão de cultura, de identidade, de design. Havaianas era uma sandália
de borracha, que não deformava e que não soltava as tiras, usada por pedreiros, por operários, pela massa do Brasil. Quando entenderam que elas
poderiam trabalhar inovação, tecnologia, design e cultura, reinventaram a
indústria inteira. Colocaram no produto informação de desejo, de design,
da cultura brasileira, daquilo que somos. Conseguiram vender para o mundo uma identidade de Brasil, um lifestyle brasileiro. O Brasil é quente, tem
quilômetros de praia, usar um chinelo é maravilhoso. São os elementos
que transformaram as Havaianas. E aí você tem uma indústria com um
desenvolvimento tecnológico enorme: várias tiras diferentes, estampas,
customizações. Essa é a grande ferramenta industrial que possibilitou tra-
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zer esse imaginário do Brasil para dentro do produto. Esse é o sucesso das
Havaianas no Brasil e no mundo hoje.

consertos, de ajustes, de redirecionamento, de evolução. Só assim para se poder realmente criar um processo que ficou impregnado na sociedade de uma
forma irreversível. A São Paulo Fashion Week não é para mim e nem é minha.
É para o país, um processo coletivo. Só vai ficar impregnada na sociedade depois de duas ou três gerações. Hoje, quem tem 16 anos, que está no auge do
consumo e nasceu com a São Paulo Fashion Week, acha que ela existiu a vida
inteira. Isso faz parte do hábito cultural. É um processo tão consolidado que é
irreversível. Posso ir dormir, me aposentar, ficar na chácara plantando couve e
pescando, que isso já ficou impregnado no país. Esse processo não se desfaz.

Como exportar a moda brasileira sem ir para o exótico ou para o caricato? E como fazer isso em relação às modelos também?
A marca Havaianas consegue fazer isso e agregar tantas interferências estereotipadas porque ela será sempre a Havaianas. No caso da moda, do design, isso não funciona da mesma forma, porque você corre o risco de ficar
em uma caricatura do que somos ou daquilo que as pessoas querem. O que o
mundo ainda quer do Brasil? A diversão, a caipirinha, o futebol, a mulata. E
a gente não pode se resignar a vender isso, porque nós não somos isso. Você
não sai na rua e vê um monte de gente bebendo e sambando em cada esquina.
O grande desafio, no caso da moda e do design, é conseguir mostrar criatividade. Quanto mais você conseguir expandir a sua capacidade de gerar desejo,
mais se fortalece. O Alexandre Herchcovitch é um exemplo: ele é um dos estilistas mais reconhecidos internacionalmente; talvez seja o nome de designer
com que o Brasil mais seja identificado. E o Alexandre não fala nada de Brasil
na roupa dele, não tem interferência nenhuma que possa dizer assim: “Ah,
isso é Brasil”. Mas ele é reconhecido pela sua criação, pela sua genialidade,
pela sua transgressão. Uma vez o Alexandre fez uma coleção de Carmen Miranda e ficou todo mundo esperando o que ia vir: a coleção inteira era preta.
Aí ele pegou alguns elementos que eram da iconografia da Carmen Miranda
– por exemplo, um abacaxi – e fez um chapéu que era um abacaxi preto. Só
se via a forma, mas não se enxergava. Agora, no imaginário do mundo, tem
a moda praia brasileira, o biquíni brasileiro. Mas porque a gente conseguiu
fazer com que isso ocorresse. Isso também começou com a São Paulo Fashion
Week, porque, antes dela, a roupa de praia era maiô e biquíni. A primeira vez
que a roupa de praia, o beachwear, entrou em uma passarela no mundo foi na
São Paulo Fashion Week. Isso foi exportado para Nova Iorque, mas é inovação
nossa. O Brasil é o grande criador de moda praia.
A estratégia para a projeção, o conhecimento de marketing, de projetos, de estratégias, isso tem se qualificado no Brasil?
Tem melhorado, crescido, está mais profissional. É necessário ter qualidade em tudo, porque o mundo é muito competitivo e tem pouco tempo. As pessoas se esforçam e se esmeram cada vez mais na capacidade de inovar. Agora,
sempre falei que esse projeto de moda no qual me debrucei é um projeto de
30 anos. Ele faz 15 agora. Existem mais 15 anos pela frente de conquistas, de

Em outras conversas deste projeto, vários entrevistados criticaram o
fato de o Brasil só vender ao exterior uma imagem de alegria, sem mostrar a complexidade e a diversidade do país. Você concorda?
Sim. Sou muito contra essa imagem que o Brasil tem para o mundo, e que
o Brasil continua alimentando, do samba, suor e cerveja. É só ir agora para a
Expo Xangai e ver o pavilhão do Brasil que fizeram lá. A gente ainda insiste
em mostrar a caipirinha, o samba, o futebol e o carnaval, quando outros pavilhões, de outros países, falam da arquitetura, de design, de inovação. Então, a
gente alimenta para o mundo essa imagem. Quem tem que quebrar essa imagem somos nós. A gente tem que parar de se ver como fazedores de alegria. É
de dentro para fora, não é de fora para dentro.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/paulo-borges/
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“Levamos cinema para
quem nunca foi até um.
O piso é a areia branca, o
teto é o céu estrelado e a
tela é a vela da jangada.
Na vela parada, as
imagens em movimento.”

Regina Barbosa é escritora e fundadora da organização não governamental
Ideário Comunicação e Cultura, que dirige desde 2002 em Alagoas. É autora do
livro Como Elaborar Projetos Culturais (2007), referência brasileira em produção.
Regina tem também dois livros de poesia publicados – Ararinha-azul (1994) e
Um Outro Um (2001) –, além de vários infantis – o último é Esta Menina Lia
(2004). É consultora do Sebrae/AL na área de cultura. “Desde muito cedo, nossa
opção foi por aqueles que não têm acesso, que estão distanciados.”
Na Ideário, ela supervisiona o projeto Acenda Uma Vela, que há cinco anos
exibe filmes em velas de jangadas nas praias e em comunidades ribeirinhas.
“A característica básica é a vela de jangada, seja na lagoa, no Rio São Francisco
ou no Oceano Atlântico – Alagoas tem todos esses espaços de água”. O idealizador do projeto é o marido, o cineasta Hermano Figueiredo, que descreve a
ideia como o “melhor cinema do mundo.”
Hermano, Regina e a Ideário carregam a influência do cineclubismo, da
“vontade de gerar canais para mostrar os filmes”. Regina também é diretora
de produção do filme Calabar (2007), vencedor do prêmio DocTV, e diretora
dos filmes Um Vestido Para Lia (2009) e DJ do Agreste (2007). “Acredito que o
grande ganho de todo esse trabalho com a Ideário é essa relação com o povo,
de chegar até onde ele está, conversar, entender mais a sabedoria popular.”
O que começou antes, a produção cultural ou a ONG Ideário?
A criação cultural, ou melhor, eu diria a criação artística. Era uma coisa
mais de artistas fazendo seus trabalhos. Nós fazíamos outras coisas, mas cada
um estava envolvido em uma área: um na publicidade, outro na pedagogia,
outro no cinema. E foi da sede de se realizar artisticamente que surgiu a necessidade de profissionalização. A Ideário surgiu como um canal para desaguar algumas das coisas que a gente estava fazendo. Por isso, eu chamo isso
de criação, pois antes a gente nem entendia direito o que era produção. A
Ideário é uma organização não governamental que fundei e carreguei o piano por muito tempo, junto com mais algumas pessoas: Hermano Figueiredo,
meu marido, na área de cinema; a pedagoga Marise Ciriaco e outras pessoas
da área de literatura e de incentivo à leitura. Depois foram surgindo outros
integrantes, geralmente pessoas que tinham se envolvido em algum projeto.

Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 26 de junho de
2010, em São Paulo.

Há oito anos, quando nasceu a Ideário, como era o ambiente cultural
em Maceió?
Era muito mais precário. Em termos de produção cultural, só existiam
aquelas pessoas que faziam o trabalho de mercado. Fomos nós – tanto em
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produção cultural, quanto no trabalho como ONG –, que começamos a reivindicar uma lei de incentivo à cultura, a fazer os primeiros projetos e a ficar
antenado com o que estava acontecendo fora de Maceió. Tínhamos um pé
em Recife, pois eu morei muito tempo lá e outras pessoas também. Quer dizer, a gente estava fazendo coisas que estavam antenadas com o que estava
acontecendo em outros lugares.

conversa. Há todo um trabalho para chegar a essas comunidades e passar o
filme. Temos depoimentos de pessoas que nunca foram ao cinema.

Qual era o objetivo inicial da Ideário?
Fazemos um monte de coisas, mas no princípio o trabalho era de produção e difusão nas áreas de literatura e audiovisual. Nós tínhamos experiência
em produção de livros, mas não conseguíamos fazer com que esse livro chegasse a livraria nenhuma. O mesmo ocorreu com um documentário, que não
víamos como ele chegaria ao público. Havia algumas idéias relacionadas ao
cineclubismo, pois uma pessoa do grupo era militante nessa área. O discurso
cineclubista entrou muito forte, juntamente com a vontade de gerar canais
para mostrar os filmes. Até hoje, o nosso trabalho está muito pautado em produzir, criar e fazer com que o resultado chegue ao povo. A Ideário é um espaço
de ideias, de produção de conhecimento. Alagoas é um estado que possui os
piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Problemas graves com
a mortalidade infantil e com o analfabetismo. Os nossos ideais são os de produzir conhecimento e fazê-lo chegar ao público.
Como vocês pensam o fomento de um público?
Estávamos em um dos estados com os piores índices de desenvolvimento.
Sempre tivemos uma consciência política muito grande. Desde muito cedo,
nossa opção foi por aqueles que não têm acesso, que estão distanciados. Não
nos interessava fazer as coisas para um público com acesso aos produtos culturais. Alguns de nossos projetos têm muito essa cara de levar o cinema para
locais onde as pessoas nunca foram a uma sala de cinema. É o caso do Acenda
uma Vela [projeto de cinema itinerante que exibe filmes em velas de embarcações pelo litoral e interior de Alagoas], que já existe há cinco anos. Nós buscamos muito a ousadia, a inovação, o fazer diferente. Nesse projeto, em lugares
onde não há outra tela para exibição, projetamos os filmes em uma vela de
embarcação. É super bonito, super poético. Hermano Figueiredo, o idealizador, sempre diz, de forma megalomaníaca, que é o melhor cinema do Brasil,
porque o piso é a areia branca, o teto é o céu estrelado e a tela é a vela da jangada. Na vela parada, as imagens em movimento. O projeto é feito de forma
muito gostosa e há uma interação muito grande com os pescadores, muita

Quais são as etapas desse trabalho, da escolha do filme até a exibição?
A característica básica é a vela de jangada, seja na lagoa, no Rio São Francisco ou no Oceano Atlântico – Alagoas tem todos esses espaços de água. Ao
longo do tempo, o projeto foi mudando, se profissionalizando. Hoje, trabalhamos com muito equipamento e uma equipe super legal. Não que seja uma
grande produção, mas no início fazíamos tudo praticamente sem grana, com
duas ou três pessoas. Botávamos o equipamento dentro do carro e ao chegar
ao lugar, a gente falava com um pescador, pegava a vela da jangada e passava
o filme. Agora, o projeto tem apoio do Fundo Nacional de Cultura, já recebemos prêmios também. Estamos em outro estágio, mas sempre com essa característica: fazer uma pré-produção, escolher o melhor local, ver a tábua de
marés, o tipo de jangada, saber se a vela é branca o suficiente, conversar com
as pessoas. Antes disso, temos a etapa de seleção dos filmes. Hoje, por exemplo, temos um amplo leque de realizadores que mandam os filmes para serem
exibidos. É o pessoal da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) e o
pessoal ligado à animação. Há uma equipe que trabalha com isso. E tem ainda
o momento de interação com a comunidade, muito importante. Priorizam-se
os curtas-metragens por conta da interação com o público. Às vezes, pedimos
para as pessoas levarem suas próprias cadeiras, incentivamos que desliguem
a televisão, saiam de casa e vão para a praça, à beira da praia ou do rio.
Já virou evento fixo na agenda das cidades?
Alagoas não tem nenhum festival de cinema, então essa é a mostra mais
importante que acontece de forma regular. E não é só em uma cidade. Por
incrível que pareça, nunca recebemos apoio do governo do estado ou das prefeituras. Por mais que o projeto tenha força e importância, ele corre o risco de
acabar se daqui a um ano ou dois não houver mais o apoio do governo federal.
Infelizmente, Alagoas é um estado com uma política cultural muito precária.
Até hoje, não temos uma lei de incentivo à cultura realmente efetivada.
Em um estado com esse tipo de precariedade, como criar agendas culturais e garantir a permanência de projetos?
Desde o início da Ideário, a gente se preocupava com isso e nos envolvemos
bastante, inclusive na militância, para dar mais sustentabilidade a alguns projetos e tentar fomentar o trabalho cultural por lá. É um trabalho árduo exata-
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mente por conta da visão local sobre produção cultural, que é muito precária.
Há ainda uma visão antiga dos governos locais, embora tenha melhorado bastante com o incentivo da política federal. Quer dizer, ao fazer as diversas parcerias com os governos locais, o Ministério da Cultura de certa forma incentiva outro tipo de política. Hoje, há discursos bem diferentes daqueles que se
ouvia há dez anos. Na prática, no entanto, ainda não temos tantas mudanças.
Neste momento, por conta de já ter lutado demais, a Ideário encabeçou um
manifesto pelo incentivo à cultura em Alagoas durante a última temporada
do Acenda uma Vela [o grupo lançou um manifesto convocando os artistas e a
sociedade a apoiar a criação de uma política pública que substitua “a política de
balcão e pires”. Alagoas é o único estado do Nordeste que não possui nenhuma lei
ou mecanismos de incentivo à cultura em funcionamento]. Conseguimos uma
mobilização, buscando até outros segmentos. É uma luta.

pos, por estarem com sede de fazer o seu trabalho, foram aprendendo na
marra a lidar com tudo isso. É claro que tem um curso aqui e outro ali, mas
em diversos lugares do país, onde esse tema era uma grande novidade há 10
ou 20 anos, não existia praticamente nada a respeito nem nas universidades.
Hoje, vive-se outra realidade. Nas cidades de interior, em diversas regiões do
país, existe gente produzindo e com vontade de fazer, de aprender. Ainda
não se dá conta da quantidade de pessoas que está entrando nessa área.
Ainda não temos cursos e as universidades estão lidando pouco com esse
tipo de segmento que, na verdade, nunca foi bem reconhecido profissionalmente. O fato de as pessoas estarem fazendo na marra é porque a cultura
nunca foi encarada como uma área profissional.

Como profissionalizar a produção cultural e fazer com que as pessoas
possam viver disso, sem que seja um trabalho extra ou amador, no sentido bom e ruim da palavra?
Essa é a minha principal preocupação, porque já não basta mais só trabalhar na cultura. Nós realmente precisamos ter condição de ser trabalhador da
cultura e de ter qualidade de vida. Dá uma sensação de desencanto quando
você trabalha e batalha muito, mas não tem os resultados financeiros para
sobreviver daquilo. Eu, assim como muita gente, para conseguir criar e ver os
meus trabalhos sendo realizados, fui entrando na produção. Acontece que a
gente vai assumindo vários compromissos e, de repente, não sobra tempo para
a criação artística. Isso me preocupa, porque há muitas pessoas que deveriam
estar criando, mas estão produzindo ou gerindo. Aquele modelo em que o artista cria, o produtor produz e o gestor gere talvez até aconteça de forma muito bacana para os artistas que já estão bem estabelecidos e que possuem uma
equipe de trabalho. Mas quem não possui essa infraestrutura, muitas vezes
faz tudo isso e não sobra tempo para realizar a obra. Existem muitos projetos
hoje que estão focados na produção. Na literatura, por exemplo, ainda são
poucos os editais que realmente incentivam o escritor a fazer sua obra sem ter
que lidar com toda a burocracia que possa vir de um projeto.
Você escreveu o livro Como Elaborar Projetos Culturais. Sua impressão
é que muita gente aprende na prática e na marra, porque entra muito
crua na produção cultural?
A produção cultural, nos últimos anos, foi se multiplicando. Vários gru-

Quais são os pontos centrais que um jovem que pensa em ser produtor
cultural precisa atentar para conseguir realizar um projeto?
Eu diria que é preciso ter muita noção de planejamento, além de capacidade para gerir equipes e recursos. O projeto Acenda uma Vela é uma das
experiências mais bacanas que temos na Ideário porque é o resultado de
um trabalho de equipe. Não se deve fazer nada de improviso, o que é uma
tendência comum na área cultural. Como vivemos das ideias instantâneas, às vezes acontece: “Olha como está linda essa paisagem! Vamos filmar
isso em vez daquilo que planejamos”. Essa tendência é muito recorrente
na área de cultura.
Hoje existe uma discussão sobre pagar ou não pagar pelo produto cultural.
Ao mesmo tempo, as pessoas estão percebendo que o trabalho voluntário
também possui um custo. Como vocês lidam com essas duas questões?
Já vivemos muito esse dilema, porque a gente precisava de equipe para fazer determinadas coisas, muitas vezes envolvia algumas pessoas que estavam
fazendo aquilo pela paixão, se comprometiam em ir, mas não iam. Quando
não tem pagamento, a coisa fica meio frouxa. Se as pessoas saem de casa,
tem que ser para trabalhar e para receber. Quando não se estabelecem vínculos profissionais, acaba havendo muito desgaste. Como já trabalhamos muito
com produção de livros, principalmente na área infanto-juvenil e de incentivo
à leitura, algumas escolas ligam e nos pedem, sem qualquer tipo de planejamento, para que participemos de uma roda de leitura, por exemplo. Às vezes,
a gente não consegue lidar bem com isso. Aí as pessoas dizem: “Mas vocês não
são uma ONG?”. Elas acham que por sermos ONG temos que fazer as coisas
na hora que elas querem, ou de graça.
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Como você vê a relação com o Ponto de Cultura?
A gente trabalhou como Ponto de Cultura e até hoje temos projetos ligados
a isso. Desde o início, participei bastante do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, de fóruns e de discussões. O programa é extremamente interessante, principalmente pela ousadia de envolver tantos grupos, indo para um
país que está lá, bem esquecido. A verdade é que o programa é muito bonito
do ponto de vista do conceito, mas não há uma estrutura estatal para abarcar
essa quantidade toda de coisas. Esses grupos não estavam preparados para lidar com recursos públicos e com a burocracia. Não imaginavam a loucura que
era fazer convênio com o governo federal pelo Fundo Nacional de Cultura, que
é extremamente rígido, complexo, complicado. Muita gente foi entrando nessa
sem refletir ou entender exatamente quais eram os compromissos que estavam
assumindo. Depois, houve algumas mudanças, que foram bacanas – hoje, acho
que já está bem legal. Mas foi um risco muito grande que se correu. A principal
crítica é essa: a estrutura do governo federal que trabalha com os grupos culturais precisa mudar. A legislação do FNC para convênio com o governo de São
Paulo, que tem uma puta de uma estrutura, é a mesma para o Ponto de Cultura
de um grupo indígena do Pará ou para o grupo de folguedos de Pernambuco.
Acho muito desigual. É preciso uma legislação mais flexível e também novos
parâmetros. Existem formas para provar que esses grupos culturais, organizados em forma de ONG, instituto ou de grupo de teatro, estejam fazendo seu
trabalho e sejam reconhecidos por isso, sem que precisem arcar com toda essa
burocracia, porque ela gera uma camisa-de-força terrível. Acompanhei a agonia de muitos grupos e muitas figuras maravilhosas que tinham um trabalho
e não deviam estar ali, quebrando cabeça para fechar uma planilha de prestação de contas. Hoje já mudou bastante, inclusive com outros parâmetros, prêmios e outras formas de prestação de contas. Os próprios convênios são mais
simplificados. Eu sou a favor da total transparência. Tem que ter o controle e a
comprovação. As pessoas têm que ter consciência de que quando se pega um
recurso público, ele deve ser usado da forma mais correta possível. Infelizmente, existem, sim, muitas pessoas fazendo mal uso do dinheiro público. Mas para
os casos daqueles trabalhos que já têm um reconhecimento público, não vejo
necessidade disso, a burocracia só atrapalha.

desafios que a produção traz, gera um amadurecimento bem legal. É claro
que alguns exageros são ruins, como muito estresse, correria e problemas
financeiros ou de equipe. Mas, se não houver exagero, o trabalho como produtor é muito bom para abrir a cabeça, dá uma visão mais lúcida da realidade e do conviver com as pessoas. Acredito que o grande ganho de todo esse
trabalho que eu realizei com a Ideário é essa relação com o povo, de chegar
até onde ele está, conversar, entender mais a sabedoria popular e gostar disso. Isso foi um saldo bem positivo.

A produção cultural traz muita informação. Isso influencia sua obra?
Pode ser. Hoje eu tenho uma visão muito mais bacana do que é ser artista. Somos trabalhadores como outros quaisquer, só que trabalhamos com
ideias. Viver esse mundo real, com todas as dificuldades e encarar todos os

No mercado cultural, às vezes o produtor é visto como inimigo do artista. Não falta aos artistas entender melhor como funciona esse sistema, essa cadeia produtiva?
Exato. É importante inclusive para se perceber que todos fazem parte
dessa cadeia, cada um realizando uma parte bem importante para a coisa
acontecer. Tivemos experiências legais na Ideário ao trabalhar coletivamente. Quando cada um faz aquilo que é sua expertise, aquilo que gosta, temse o respeito, a confiança e a torcida de todos do grupo. Quem edita bem,
vai para edição; outro é muito bom na curadoria dos filmes, então vai fazer
isso; quem sabe escrever, vai fazer livro. É claro que, na Ideário, nem sempre conseguimos isso de forma plena, porque geralmente a grana é pouca
e uma mesma pessoa tem que desempenhar duas ou três funções. Mas eu
gosto muito da ideia de trabalhar em grupo. Os conflitos existem – nós tivemos muitos –, mas sempre com essa necessidade de diálogo. Até porque
ninguém está pegando o dinheiro do outro, não existe essa relação de lucro.
Nunca gostei muito do capitalismo porque eu acho que a grana às vezes gera
relações muito complicadas. Por exemplo, até hoje eu não me conformo
muito com o que um escritor recebe para fazer um livro. Mesmo que ele venda muito, ainda vai ganhar bem pouco, porque tem a parte que vai ficar com
o livreiro, a parte desse e daquele. Ao mesmo tempo, sei que tem um monte
de gente trabalhando, existe um esquema montado para o livro poder ser
vendido. Mesmo assim, acho que o escritor ganha pouco. É complicado.
O digital altera esse jogo de valores? Como a Ideário recebeu o impacto
da cultura digital nesse processo?
Sim, até porque fomos nos formando e, aos pouquinhos, usando mais as
linguagens digitais, usufruindo desse formato colaborativo com uma visão do
direito do público. Também trabalhamos cada vez mais a relação de direito
autoral. Buscamos entender o conhecimento como uma coisa que, quando
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passado adiante, é melhor. Ao longo de quase 10 anos, fomos entendendo a
linguagem digital para usá-la em benefício do trabalho colaborativo.
Conte um pouco sobre seus planos para o futuro. Você está escrevendo?
Estou me afastando um pouco da Ideário. Embora eu vá estar sempre por
perto, talvez como consultora, tem outras pessoas lá se envolvendo mais. Já
carreguei muito o piano e foi uma luta para fazer outras pessoas assumirem,
porque ninguém queria trabalhar loucamente, como já trabalhei. Agora quero ter mais tempo para a literatura, mas vou continuar também com esse
pezinho na produção. Estou buscando um pouco mais de subjetividade, um
pouco mais da minha vida pessoal. Nos últimos anos, trabalhamos e produzimos alucinadamente. As pessoas que nos conhecem ficam impressionadas:
“Como vocês conseguiram fazer tanta coisa?”. Isso dá orgulho e é bacana, mas
chegou a hora de ter um pouquinho mais de tempo para outras coisas.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/regina-barbosa/
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Professora Doutora em Teoria Literária; organizadora da Jornada Literária de Passo Fundo

Tânia Rösing

Tânia Rösing

“Os escritores não
sabem mais quem são
seus leitores. Em Passo
Fundo, eles encontram
o seu leitor. Isso é um
diferencial.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 17 de abril de 2010, em São Paulo.

Professora há 40 anos, Tânia Rösing leciona língua portuguesa e literatura
brasileira há 36 anos na Universidade de Passo Fundo. É graduada em pedagogia e letras e doutora em teoria literária. Suas pesquisas estão centralizadas
na leitura e na formação do leitor. Mais do que pesquisadora, é produtora de
um dos principais e mais duradouros encontros literários do país, realizado
em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Passo Fundo abriga desde
1981 as Jornadas Literárias, um encontro dos escritores com seus leitores. Rösing já realizou 14 edições do evento.
A produtora considera um “descompromisso” e uma “irresponsabilidade”
colocar escritores frente a frente com leitores sem que estes conheçam as
obras literárias. Adotou então uma metodologia de trabalho que estimula a
leitura das obras antes dos encontros. “Em Passo Fundo, o escritor encontra
o seu leitor, e isso é um diferencial”. Por sua liderança, já recebeu vários prêmios, mas sente um “estranhamento” quando perguntam sobre o fato de um
programa sólido de literatura acontecer em uma cidade interiorana.
“É como se uma cidade pequena não pudesse pensar grande”. Rösing diz
que, apesar dos inúmeros concursos de literatura, a impressão é que a produção não tem crescido e que parece “faltar grandes temas” para os escritores.
Quando fala de políticas públicas, a professora acha que a solução para aumentar os leitores no Brasil está na formação de professores a partir de iniciativas locais duradouras. “O valor destinado pelo governo às prefeituras, para
as bibliotecas e escolas, não tem a contrapartida da formação dos professores
que possam trabalhar com estes materiais”.
Que livros você lia na infância e na adolescência?
Eu tive uma formação literária diferenciada. A minha mãe é uma pessoa
muito religiosa e nós pertencíamos – e eu pertenço ainda – à Igreja Metodista.
Então fui iniciada no gosto pela leitura literária por meio de episódios bíblicos.
A história do Noé, a história de Zaqueu. As histórias que me eram contadas
eram episódios que a Bíblia relata sobre Jesus Cristo. E a minha mãe contava
e cantava. Ouvia a mesma história muitas vezes, porque era muito gostoso,
havia uma modulação de voz. Em seguida, aos oito anos, lembro de ter lido
O Pequeno Príncipe [1943, de Antoine Saint-Exupéry], e aos 11 anos lembro de
ter lido Pollyana e Pollyana Moça [de Eleanor Hodgman Porter, lançados em
1913 e 1915], que foi um presente da minha mãe. Aos 10 anos, um colega meu
de escola, que era de uma família rica, ganhou de presente toda a coleção do
Monteiro Lobato. Como a gente se dava muito bem, ele me emprestou. Então
aos 10 anos eu li Monteiro Lobato inteiro, um a um. Aos 14, lembro de ter lido
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escondido Bom Dia, Tristeza, de Françoise Sagan, que era uma leitura proibida, a gente lia dentro de um livro de geografia [romance tornou-se símbolo
da juventude francesa e foi adaptado para o cinema em 1958]. Essas foram as
experiências marcantes.

quantas pessoas iam participar do evento porque a inscrição era feita nos três
dias anteriores. E apareceram 750 pessoas na 1ª Jornada Sul-Rio-Grandense
de Literatura, em 1981. No momento da avaliação com o Josué, nós vimos que
realmente foi um sucesso. Principalmente porque não teve o ranço acadêmico. Um seminário, uma jornada, ela não pode ter o ranço da academia ou ser
cheia de protocolos. A leitura precisa ser tratada de forma agradável para que
as pessoas realmente possam se envolver com o tema e colocar seu conhecimento prévio a serviço daquela leitura, dentro de um protagonismo do leitor,
que é o que a gente defende.

Esse deslumbre fez com que você seguisse o caminho da literatura?
O papel da minha mãe foi fundamental. Ela gostava de ler, embora não tivesse um alto nível de escolaridade, e em voz alta, o que foi me estimulando.
A gente lia junto, compartilhadamente – é a expressão da moda agora, leitura
compartilhada, que é a leitura em conjunto, a família junta. E com isso eu fui
desenvolvendo o gosto pela leitura. Eu lembro que ela reclamava, me pedia
para arrumar o quarto, mas se eu encontrasse um livro ou uma revista já interrompia a tarefa. Aí ela dizia: “Hoje não é dia de ler, hoje é dia de limpar o
quarto”. Eu lia muito. Lia coisas relacionadas à igreja, revista Bem-te-vi [publicação da igreja metodista voltada ao público infantil], revistas que apareciam e
os livros que ela ia comprando.
Passo Fundo tem o maior índice de leitura do Brasil, 6,5 livros por habitante ao ano, muito maior que a média nacional, de 1,8, segundo dados de uma pesquisa Ibope de 2007. Sempre foi assim?
Não. Um movimento pela leitura mais efetiva foi desencadeado em 1981,
quando foram criadas as Jornadas Literárias, a partir de uma conversa que tive
com o escritor Josué Guimarães. Eu me queixava para ele do curso de letras.
Era uma mesmice, uma chatice, é uma repetição de ações. Ele me perguntou o
que eu pretendia fazer para melhorar. Falei da ideia de organizar uma jornada
literária com a participação de escritores do Rio Grande do Sul. Mas que fosse
um evento diferenciado. Queria primeiro ler as obras com os participantes
e depois trazer os escritores. Mas eu duvidava que os escritores atendessem
ao convite de uma professora que ninguém conhecia. O Josué achou ótima a
metodologia e se ofereceu para levar os escritores. Eu organizava em Passo
Fundo e ele fazia os convites. Foram oito escritores no começo: Carlos Nejar,
Moacyr Scliar, Antônio Carlos Resende, Cyro Martins, Armindo Trevisan, dois
jovens que teriam futuro como escritores – Deonísio da Silva e Sérgio Caparelli – e o Mário Quintana, que já não fazia mais conferência, pois tinha 75
anos na época. E no movimento de pré-jornada, ou seja, naquela leitura antecipada, apareceram 250 professores de diferentes áreas do conhecimento,
professores de matemática, de história, de geografia e de língua portuguesa.
Já se estabeleceu um contato interdisciplinar na leitura. Nós não sabíamos
4

Por que escolheram o nome “jornada”?
Sabe que eu não sei porque surgiu. Achei à época que seria somente este encontro e nada mais. Acho que o nome foi uma sugestão do Josué. Eu já me fiz
esta pergunta, mas não sei porque “jornada”. Hoje ela tomou outra dimensão,
que envolve outras coisas muito mais amplas. Mas talvez tenha vindo desse
tom inicial, dessa aproximação, a desmitificação do escritor, a aproximação
com o público. O escritor sabendo quem é o seu leitor. Porque as pessoas passam hoje o livro para a rede e este livro toma o destino que ninguém sabe qual
é. Não sabem mais quem são seus leitores. Em Passo Fundo, o escritor encontra o seu leitor. Isso é um diferencial.
Que balanço você faz das jornadas literárias realizadas até hoje?
Foram 14 edições. A primeira foi só estadual e as demais de abrangência
nacional, organizadas bienalmente. Em toda essa trajetória nós mantivemos
a mesma metodologia: focar a atenção na leitura prévia. É um descompromisso e uma irresponsabilidade colocar um leitor diante de um escritor sem
o conhecimento da obra dele. Precisamos ter respeito ao escritor e também,
mais do que nunca, um respeito ao leitor. Ele precisa saber o que será discutido, precisa ter sua história pessoal respeitada, sobretudo sua possibilidade
de interferência no debate. Aumentamos o número de escritores ao longo
do tempo e mantivemos a metodologia. Desde a primeira programação nós
envolvemos ações culturais com outras linguagens, já preparando este leitor
para a pintura, para a escultura, para a música, para a dança e para o teatro.
Essa ampliação do universo da leitura, que hoje é evidente a partir do uso da
internet e de toda inovação tecnológica, nós perseguimos desde 1981. Ampliamos a programação de acordo com os participantes. Por exemplo, os cursos
matutinos surgiram porque em 1985 um dos participantes me disse que viria
para a jornada e ficaria quatro dias com as manhãs livres. Em 1988, criamos os
5
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primeiros cursos nas áreas de língua portuguesa e de literatura. Depois, nós
ampliamos para cursos na área de comunicação, de história e sobre questões
literárias misturadas com sociologia. E só então vieram os de teatro, os de
música e os cursos na área de ensino. Até 1988 o evento se pagou, porque não
eram tantas as ações. A partir de 1991, com as ampliações e o aumento da
quantidade de atividades, o custo aumentou. Busquei então o apoio da prefeitura, comandada na época pelo engenheiro Airton Langaro Dipp. Apresentei
minha intenção de dividir lucros e perdas do evento. Cada parte entrou com
50% e nós conseguimos, inclusive, um superávit. A trajetória foi essa, o evento foi sendo ampliado. O local foi mudando ao longo do tempo também: um
salão, depois o ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil, depois um circo montado no centro da cidade. Mais tarde passou para o campus
universitário, ampliamos as ações das manhãs, o número de escritores e artistas, incluímos contadores de histórias, shows, cinema, mostras de filmes.

“2001 – uma jornada na Galáxia de Gutemberg: da prensa ao e-book”. Conseguimos trazer de Mainz, na Alemanha, uma réplica da prensa do Gutemberg,
coisa que as pessoas achavam impossível. Enfim, a questão do tema é muito
enriquecedora, damos um foco para as discussões mais diversas. No ano passado, trouxemos escritores e intelectuais que discutem arte e tecnologia.
Para resumir, penso que trazer os escritores novos, com obras que estão
no mercado agora, é uma forma de apontar caminhos para que as escolas
possam se interessar na leitura. É bom salientar que o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura estão colocando um acervo riquíssimo, de
coisas atuais, nas mãos das escolas. O que está faltando é levar esses acervos
para um público em formação. O nosso objetivo é formar os leitores para que
esses acervos saltem das prateleiras e sejam dinamizados. O valor vultoso
destinado pelo governo às prefeituras, para as bibliotecas municipais, para
as escolas, não tem a contrapartida na formação dos professores para que
eles possam trabalhar com estes materiais. Nós nos dispusemos a desenvolver uma metodologia de leitura anterior, oferecendo sugestões e práticas
de leitura multimediais. Não podemos mais deixar de trabalhar o literário,
a internet, o filme, a pintura, a escultura, a música, enfim, tudo que possa
enriquecer aquela leitura e fazer a transdisciplinaridade. Isso é uma tônica
importante, valorizar o escritor que está no mercado, que tem qualidade e
também desenvolver as parcerias com as editoras.

O ensino de literatura no Brasil sofre críticas por trabalhar apenas
com autores mais antigos ou já mortos. Vocês trabalham com autores
novos, com uma temática nova, que abordam um cotidiano jovem, e
tratam de temas que seriam tabus em muitos lugares. Como é a recepção dessa nova literatura por parte dos jovens?
Defendo que o trabalho feito no mestrado ou em qualquer universidade
brasileira tenha que resultar em modificações na escola, no ensino fundamental e médio. Se nós trabalhamos com um público massivo, que é predominantemente de professores, temos de apontar caminhos. É fácil falar
de escritor morto. Contudo, ao trazer escritores novos, jovens, o diálogo se
efetiva não só na leitura do livro. Muitos autores disponibilizam o endereço
eletrônico, então é possível criar um vínculo do leitor por e-mail também.
Este escritor se disponibiliza a responder às perguntas. Temos trazido a literatura atual e também escritores da Academia Brasileira de Letras, acadêmicos que nos dão a importância de se trabalhar os clássicos. Estamos
preocupados em valorizar a produção atual brasileira e fazer com que as
pessoas conheçam quem são os ilustradores, os autores, quais são as temáticas. Aliás, este é um elemento novo na nossa trajetória. Começamos a introduzir temas nas jornadas literárias. O primeiro tema foi introduzido na
décima edição: “Vozes do terceiro milênio e a arte da inclusão”. E falando da
questão da inclusão, descobrimos em nossa cidade um livro produzido por
um grupo religioso que estava proibido pela Justiça de circular. Ou seja, em
Passo Fundo havia um livro proibido por choque ideológico. Outro tema foi
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Como vê a relação da universidade com essa literatura nova? Existe
atenção acadêmica ou a universidade continua conservadora em relação aos autores estudados?
Colocando a universidade como um todo, como instituição, eu vou usar a
palavra ranço. Há coisas que entram na academia e coisas que não entram na
academia. Por exemplo, nós estamos trabalhando com um ensino de literatura
que parte do envolvimento com a obra. É aí que se faz a formação do leitor. O
que a academia faz é trabalhar com periodização. Ela trabalha o arcadismo, o
romantismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo, tudo que não
se entende como um processo complexo. Porque a literatura traz elementos
da história, ela é contextualizada, evidentemente. E há os elementos que são
baseados no real. Então temos história e literatura, sociologia e literatura. Nós
não podemos trabalhar de forma fragmentada. Agora as pessoas dizem que
com a internet nós precisamos trabalhar a literatura a partir do hipertexto.
Mas ele sempre existiu! O que é o hipertexto? Você está lendo um livro e por
não ter uma informação você vai buscar em uma enciclopédia, vai buscar em
7
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um dicionário. São informações sobre palavra ou sobre a biografia do autor.
Um texto mais um dicionário mais uma enciclopédia. Isso é hipertexto.

sem querer ser reitora, sem querer ser prefeita da cidade. E as pessoas que
trabalham junto têm essa certeza. Estamos trabalhando para ampliar a vontade das pessoas lerem. Isso é o diferencial. Pode-se fazer em qualquer lugar,
inclusive em Passo Fundo. E é lá que acontece, foi lá que foi criado. Seria muito
bom se isso se repetisse em todos os lugares do Brasil, desde que houvesse
o mesmo espírito e essa preocupação permanente. E sempre me perguntam
como fica o projeto quando eu sair, mas eu tenho um grupo muito forte. Um
grupo que acredita, que trabalha e que sustenta. Nada é feito sozinho.

Da mesma maneira como A Máquina do Mundo, de Drummond, vai
trabalhar com Camões, que por sua vez trabalha com a Bíblia.
Exatamente. Aí você tem a intertextualidade, intertexto. O livro Educação
na Cibercultura: Hipertextualidade, Leitura, Escrita e Aprendizagem, da Cecília
Ramal, possui o texto impresso e os códigos à direita. Retângulo tracejado
é um sinônimo, depois um quadrado pontilhado é uma definição. Tudo no
projeto gráfico, no texto impresso. A nossa cabeça já é uma cabeça hipertextual. Isso é mais do que o uso da internet. Precisamos fazer com que as pessoas entendam a perspectiva da leitura, da literatura. É muito atual falar em
letramento literário, mas ele precisa começar primeiro pelo professor. E ele
não é um leitor! Estamos conseguindo resultados muito mais significativos
com crianças e adolescentes do que com professores. Em Passo Fundo, temos
também o que chamamos de “Livro do Mês”. Cada mês vai um autor a Passo
Fundo. Mês passado foi o Joel Rufino dos Santos. Foi escolhido um livro dele,
que foi lido pelos alunos de letras, e depois foi feito um seminário com esses
alunos e o autor. E também com os alunos de sétima e oitava série do município. São escolhidas quatro escolas por vez, a prefeitura compra 200 livros e os
alunos leem. Você precisa ver a desenvoltura dos alunos das escolas municipais diante do escritor. É maravilhoso! Eles dominam o livro e questionam o
autor. Com o Joel Rufino falaram sobre exílio e ditadura, coisas que aconteceram muito antes de eles nascerem. Ainda existe outro seminário com escolas
estaduais e particulares, mas os melhores alunos são os municipais.
Como é produzir uma jornada literária em uma cidade do interior brasileiro?
Em 2003, conseguimos, por meio do consulado, a presença do contista alemão Bernd Cailloux que ficou surpreso e demonstrou até indignação com o
fato de haver no Brasil uma cidade interiorana, e não uma capital, com um
projeto tão sólido. Pude perceber a surpresa no Sérgio Paulo Rouanet também, quando ele foi a Passo Fundo como convidado da Academia Brasileira
de Letras. Quer dizer, essa surpresa causa em nós um certo estranhamento,
como se uma cidade pequena não pudesse pensar grande. Sempre perguntam
por que isso não pode ser feito em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas isso
pode ser feito em qualquer lugar! Agora, o que nos sustenta em Passo Fundo
é essa vontade de fazer. Não recebemos nenhum tostão pelo trabalho. Eu coordeno isso há 29 anos, sem querer ser vereadora, sem querer ser deputada,
8

O que você pensa dos festivais e eventos de literatura no Brasil?
É óbvio que é altamente positivo realizar mais e mais eventos que promovam a literatura, a música, a pintura, a dança, a dança folclórica. Tudo o que
coloque em alta o viés cultural, a manifestação cultural. Mas geralmente os
eventos hoje terminam como iniciaram. Há um ápice e então acaba a movimentação. Festivais, feiras, bienais têm este viés.
Como pensar uma política no Brasil que ajude a democratizar não só a
leitura, mas o direito a ter um livro?
O problema todo está na formação do professor, que não é leitor. O Brasil
teve um programa chamado Literatura em Minha Casa, em que os alunos
da quarta e quinta séries ganhavam livros para levar para casa e iniciar a
constituição de sua biblioteca. Mas o que aconteceu foi que os livros ficaram
fechados na grande maioria das escolas brasileiras, e outros foram vendidos
a sebos. Não aconteceu a leitura compartilhada na escola nem a entrega do
livro para as pessoas poderem iniciar suas bibliotecas. Evidentemente, ter o
livro em casa é altamente estimulante, é uma coisa muito boa, é o meu livro,
é a minha prateleira de livros, não é? Mas nada disso vai funcionar se não
tivermos professores leitores, porque são eles que deveriam dar o estímulo.
É claro que a classe mais pobre, entre comer e comprar o livro, escolherá comer. Mas o caso não é esse. É que o livro não é um objeto imprescindível para
as pessoas. É preciso haver uma valorização do livro. Nós desenvolvemos o
programa Sacolas Circulantes, dentro do Centro de Referência em Literatura e Multimeios da Universidade de Passo Fundo. Nós temos 35 livros em
cada sacola e emprestamos gratuitamente aos professores. Os livros ficam
10 dias na escola e podem ser renovados por mais 10 dias. As crianças também podem levar os livros para suas casas. Então há uma forma de posse, o
livro fica na casa das crianças. Mas acho que é outra cultura que nós temos
de desenvolver, que é a do compartilhar. Nem todo mundo pode assinar uma
9
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revista, mas você lê uma revista em um dia e nos outros cinco dias ela fica
ali jogada. Então por que não compartilhar? Eu acho que indo por aí nós
começamos a desenvolver um gosto pela literatura. Nós criamos túneis adesivados com textos literários e espalhamos em Passo Fundo. A cada quinze
dias trocamos os textos. Estamos trabalhando isso há dois anos. Não é um
projeto que estimule a posse, mas é um estímulo à leitura. As pessoas vão
caminhando, lendo e se divertindo. Passando por um processo de letramento literário sem se dar conta, lendo coisas de qualidade.

E ela não só leu a receita, que era de um pão, como me deu o pão que ela já
tinha pronto.

Existe relação com o universo literário do Mercosul?
Eu participei do Congresso Ibero-americano de Língua e Literatura Infantil
e Juvenil, em Santiago, no Chile, onde estavam escritores, ilustradores, produtores culturais e literatos de 17 países. E fiquei muito feliz em descobrir
a produção ibero-americana, ela é muito grande e de muita qualidade. Nós
estamos de costas para estes países e para sua produção. O encontro me deu
estímulos para envolver esses países no trabalho que desenvolvemos em Passo Fundo. Mas é muito difícil. Nós tentamos os contatos via editoras, mas às
vezes elas conseguem trazer e às vezes não. E as embaixadas não têm muito interesse. Como produtora cultural e dinamizadora, é preciso usar peito e
raça, senão não acontece. Nós temos esse fechamento no Mercosul. É difícil
trabalhar com a Argentina, é difícil trabalhar com o Uruguai. O Paraguai não
tem tantas coisas. Vi um pouco de abertura no Chile, porque começamos a
trabalhar com a bibliotecária número um de lá, a Constanza Mekis, que criou
o programa das bibliotecas CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje).
O que são as bibliotecas CRA?
A partir da implantação de computadores doados pelo Bill Gates para todas as bibliotecas chilenas, criou-se um programa de biblioteca escolar. Dentro deste programa há um conjunto de ações, distribuídas em oito arquivos
ou álbuns, que devem ser seguidas pelo professor ou pela pessoa que chega
nessa biblioteca. Dentro das ações existem orientações sobre livros para ver,
que são os álbuns, livros para ler, que são as narrativas, e livros para ler em
conjunto, trazendo para dentro da biblioteca a família. A Constanza Mekis
é uma artista, ela trabalha todas as linguagens nesse projeto. Quando ela faz
uma conferência, enquanto está falando do trabalho, sustentando teoricamente, ela de repente tira os sapatos, coloca uma música e começa a dançar.
Depois ela sempre pergunta ao público se querem que ela leia uma receita,
um poema ou um conto. Em uma dessas, eu solicitei que ela lesse uma receita.
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O que você acha da diversidade de títulos nas editoras brasileiras?
O mercado tem as suas regras. Há lugar para outras editoras que não são
tão grandes, desde que estas editoras se disponham a fazer um trabalho
diferenciado. Por exemplo, as editoras universitárias são mortas, pois não
conseguem colocar seu material à disposição. Nós editamos na universidade sete livros sobre práticas leitoras para uma cibercivilização, o último foi
no ano passado. Agora mudamos o esquema. Como no Centro de Referência
de Literatura e Multimeios (CRLM), nós fazemos práticas leitoras para educação infantil, da primeira série ao ensino superior, então resolvemos criar
roteiros de leitura dessa prática específica, a partir de um tema que é Arte e
Tecnologia: novos desafios. Cada professor que levar sua turma lá no Mundo
da Leitura [parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade de Passo Fundo para estimular a leitura em crianças e adolescentes] vai
receber este roteiro. Vamos desenvolver uma atividade dentro do CRLM e o
professor sai com este roteiro para a escola, onde ele deve dar continuidade.
Então eliminamos o livro e criamos estes roteiros. A atividade não termina
quando eles saem do CRLM. O que me interessa é o movimento permanente. A movimentação cultural permanente.
A gente discute as políticas, a falta de livrarias e de bibliotecas porque
o número do mercado de livros no Brasil são muito pequenos. O brasileiro não gosta de ler?
O problema está na falta do estímulo. As pessoas não leem porque não há
estímulo de leitura, e não há estímulo de leitura porque não há leitores na
escola, professores leitores. A escola é o lugar com maior potencial para isso,
com maior capilaridade. Se esta escola não se propõe a estimular a criança e
a família, fica difícil. Por outro lado, como ela vai estimular uma pessoa que
trabalhou a semana inteira, que está cansada, que está mais a fim de levantar
suas pernas e descansar um pouco, e que não está em situação de se envolver,
por exemplo, com contos tradicionais que trabalhem a questão da peraltice?
Então eu entendo que não é só a escola. Na biblioteca pública também temos
uma situação. Quem está na biblioteca são pessoas que não estão preparadas.
Mas nós só vamos ter o aumento desta leitura à medida que tivermos estímulo.
Estou há 29 anos nessa insistência. A maior parte dos projetos é desenvolvida
por cinco ou dez anos e depois as pessoas desistem. Trabalhando com profes11
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sores da rede estadual percebo o quanto estão desestimulados e desmotivados. É uma questão cultural. Eles ganham R$ 500, mas mesmo que ganhassem
dez vezes mais o desestímulo com relação à leitura seria o mesmo. Porque
eles não têm ideia do que seja envolver-se, por exemplo, com o acervo disponível da cultura indígena. Eles não têm ideia nem do que seja envolver-se com
a cultura afro-descendente. Eles não se envolvem. Eles não estão interessados
em saber, por exemplo, o que é o grafite, como se dá a evolução do grafite para
uma arte de rua. Isso não os atinge. Se nós não motivarmos as pessoas com
ações na comunidade, passando pela escola, pela biblioteca municipal, pelas
associações de bairro, não vamos conseguir alterar este nível.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/tania-rosing/
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“O Brasil faz fusões de
linguagens muito bem.
Ao mesmo tempo, não
temos uma escola de
dança clássica refinada,
um padrão de bailarinos.
Criamos a escola da fusão.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 17 de abril de 2010, em São Paulo.

O mineiro Tíndaro Silvano começou a carreira artística no teatro e ainda
jovem fez a transição para a dança. Com o início tardio na dança, como a
maioria dos homens bailarinos no Brasil, não teve tempo de moldar o corpo
para o balé clássico e sofreu com isso como profissional. Formado pelo Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), com o professor Carlos Leite, estudou
também com mestres da dança como Hugo Dellavalle e Bettina Bellomo.
Silvano já dançou com as companhias do Palácio das Artes (MG), do Ballet
Guaíra (PR), do Ballet Gulbenkian (Lisboa) e do Ballet do Theatro Municipal
do Rio de Janeiro. Morou na Europa, trabalhando e estudando, quando aproveitou para assistir grandes bailarinos no palco, até definir-se como “um bailarino com potencialidade clássica que passa a dançar contemporâneo”. Lembra ainda hoje o impacto que teve ao assistir o Netherlands Dance Theatre sob
a direção de Jirí Kylián no auge da sua criatividade. “Fiquei apaixonado, quis
mergulhar naquele universo.”
O bailarino, no entanto, saiu de cena aos 28 anos e, em 1986, virou coreógrafo. Criou dezenas de espetáculos, muitos deles premiados, e hoje é maître
e coreógrafo do Ballet Jovem do Palácio das Artes, além de atuar simultaneamente em diversas companhias pelo mundo. “Quando a cortina abre, aquela
coisa que o coreógrafo imaginou sozinho precisa virar um produto final concreto. O coreógrafo seleciona o elenco e escolhe os bailarinos que melhor se
adaptam àquelas necessidades.”
Aos 18 anos, você deixou a vida de ator e foi fazer sua primeira experiência com dança. Como foi essa passagem?
Comecei com teatro amador e ganhei um prêmio com teatro infantil em
Belo Horizonte. Eu estudava letras também. Na preparação para uma próxima peça, um musical, precisei aprender um pouco de dança. Fui aconselhado
pelo diretor Ronaldo Brandão – grande referência no teatro mineiro e brasileiro, ex-crítico da revista Veja – a procurar algumas aulas de dança. Ele me indicou quem procurar. Fui até o Palácio das Artes e procurei o professor Carlos
Leite. Na primeira aula pensei: “Que coisa interessante!”. Era um mundo bonito, organizado, com um professor culto, lindas músicas, moças bonitas. Tudo
me motivou. Fiquei entusiasmado e fiz balé um tempo escondido da família.
Isso foi em 1974, era plena ditadura. Tudo era muito careta. Aliás, a caretice
não acabou. Hoje, percebo que na ditadura a resistência estava mais dentro
de mim. Tive a sorte de ser contratado muito rápido, porque eram poucos
os rapazes que faziam dança. Com seis meses de balé, eu já era bailarino da
companhia, com um salário equivalente a US$ 1 mil.
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Larguei o teatro e comecei a dançar. Achava o mundo do teatro muito desorganizado. Ensaiava-se muito e muitas vezes a peça não estreava. Naquela
época, havia ensaios às 3h da manhã e a peça não ia para frente. Já a organização da dança e o primeiro contato com a música, as grandes obras criadas
para o balé me marcaram muito. Eu fazia balé clássico. As meninas nas pontas dos pés e a gente de malha inteiriça. Ali fiquei alguns anos trabalhando e
estudando com o professor Carlos Leite. Foi quando fiz as primeiras viagens
pelo Brasil e comecei a conhecer bailarinos de outros estados. Ao mesmo
tempo, por fazer parte da Cia de Dança Palácio das Artes, tínhamos o privilégio de receber as companhias convidadas. Iam regularmente de São Paulo
até Belo Horizonte o Ballet Stagium – comandado pelo Décio Otero e pela
Marika Gidali – e o Balé da Cidade – na época totalmente reestruturado pelo
Antonio Carlos Cardoso. Este último foi um diretor que me marcou muito.
Eles e eu fazíamos balé clássico, mas eles também faziam uma dança moderna, uma dança que exprimia o tempo e os problemas daquela época. O Ballet
Stagium fazia um balé de resistência política. Na gênese da dança contemporânea, considero essas duas companhias fundamentais. Em seguida, senti a
necessidade de expandir meus horizontes e eu fui para o Balé Teatro Guaíra,
em Curitiba, dirigido na época pelo Hugo Delavalle – um bailarino argentino
que fez carreira em Stuttgart, na Alemanha, e estava dirigindo uma versão
de Giselle [balé romântico francês]. Era a estreia da bailarina Ana Botafogo
em seu primeiro papel importante no Brasil. Tive a honra de participar dessa
montagem. Logo a seguir, o Hugo Delavalle tornou-se diretor da Cia Dança de
Minas Gerais. Eu, fascinado com o que ele podia me ensinar, fui junto. Todos
aqueles nomes começaram a aparecer para mim: John Cranko, Kenneth MacMillan, a nossa grande Márcia Haydée, que tinha sido par de Hugo Delavalle,
Erik Bruhn e outros grandes.
Passei a ser o primeiro bailarino. Tive possibilidade de dançar bons papéis e fui visto por um coreógrafo português, o Carlos Trincheiras – que
era, na época, coreógrafo colaborador do Ballet Gulbenkian, de Portugal.
Ele me ofereceu um estágio. Nessa época, vale lembrar, era preciso pagar para sair do Brasil. Havia um depósito compulsório e, por uma carta
que apresentei ao Ministério da Cultura, tive a possibilidade de ir estudar
na Europa com as minhas próprias economias. Imagine, então, eu era um
rapaz de 21 anos que já conseguia economizar por meio da minha dança. Desde quando comecei a dançar, nunca parei. Vivo exclusivamente do
meu “fazer artístico” e isso me orgulha muito. Fui para Paris depois, fazer
aulas com o Ramon Franquetier, o maître da Ópera de Paris. E nessa mes-

ma época, passei um tempo em Londres, com o mestre John O’Brian, que
já era velhinho naquela época, mas ainda vive e dá aulas.
Quais os bailarinos e coreógrafos que mais te impressionaram
neste início?
A década de 70 é um período áureo de alguns grandes bailarinos como Rudolf Nureyev, Jorge Donn, Maurice Béjart, Roland Petit, o próprio George Balanchine. O mundo foi se descortinando para mim e, por meio destes grandes
coreógrafos, fui conhecendo as grandes companhias. Antigamente, muitas
companhias vinham ao Brasil. No meu segundo ano no Palácio das Artes, vimos o Ballet Nacional da Holanda, que tinha coreógrafos fenomenais, como
Hans van Manen, um gênio que ainda está na ativa com mais de 80 anos. O
mundo descortinou para mim uma série de artistas e ao mesmo tempo aprendi a dançar, a apreciar os grandes mestres da pintura, da música e, com as viagens que comecei a fazer, li muito sobre música, dança, história da arte e até
arquitetura. Ter uma cultura abrangente, não somente na sua área específica,
é muito importante na formação de qualquer artista. Tive a chance de poder
ler em outras línguas, porque eu já fazia faculdade de letras, fazia inglês na
faculdade e as outras línguas eu pude aprender na prática. Isso foi importante, porque nós temos carência de publicações sobre dança em português até
hoje. Algumas coisas chegavam às minhas mãos por meio de livros escritos em
Portugal, mas essa lacuna existia e ainda existe no Brasil. Não havia internet
e as livrarias de Belo Horizonte não tinham livros de balé. Eu ia para a biblioteca pública e mergulhava e tentava achar dicionários e livros com bailarinos.
Na época existia uma estética russa muito forte na dança clássica, tínhamos
grandes companhias da União Soviética. E eu procurava aprender a história
do balé russo, do balé francês e depois a história do balé desde a renascença.
Hoje, temos muito à frente, temos mais acesso.
Quem financiava a vinda das companhias para o Brasil? Quem propiciava esse intercâmbio artístico?
Não sei te dizer exatamente quem. Mas coisas aconteciam no plano governamental. Eram trocas entre os países. O Estado bancava a cultura. Quando
comecei a dançar, várias companhias estaduais foram abertas. Eles abriram
a Cia de Dança Palácio das Artes, o Balé Teatro Guaíra, em Curitiba, o próprio Balé da Cidade, que antes era clássico e passou a ser contemporâneo e
moderno. O Teatro Castro Alves, na Bahia, também foi importante. Tudo isso
financiado pelo Estado. E eu acredito que as companhias estrangeiras vieram

Tindaro Silvano

Tindaro Silvano

na época nos mesmos moldes em que se organizou o Ano da França no Brasil.
Em 1976, houve o Bicentenário da Independência dos Estados Unidos, por
isso várias companhias norte-americanas vieram para cá. Vi coisas lindas.
Em São Paulo, tinha Ruth Escobar fazendo um trabalho muito importante,
por usar bailarinos no teatro. Depois dividiu. Cada um foi para o seu lado. E
a dança se organizou de uma maneira diferente do teatro. O que acho mais
importante de contar é que quando eu era jovem, aos 18 anos, foi-me oferecido um emprego, pude juntar dinheiro e ir para fora ver o mundo verdadeiro.
Porque a gente vivia no Brasil dentro de uma bolha. Havia pouca informação
com o nosso regime político, era criado um mundo da fantasia, a Copa de 70,
o milagre econômico. Quando fui para a Europa em 1979, foi o ano do começo
da abertura. Sempre gosto de falar disso porque tive todas as possibilidades
de fazer carreira na Europa, mas todo mundo estava pensando em voltar. Era
como o Samba de Orly: “Vai, meu irmão / pegue esse avião / você tem razão
/ de correr assim desse frio / mas beija / o meu Rio de Janeiro / antes que um
aventureiro lance mão / pede perdão / pela duração dessa temporada”. Eu
estava em Portugal, trabalhei no Ballet Gulbenkian durante uma temporada.

queria destruir uma geração de artistas brasileiros [o jornal O Globo, em maio
de 1980, citou Baryshnikov: “Eles são muito jovens, alguns têm menos de 17 anos,
e por isso deveriam ser estimulados em vez de demolidos”].

Como foi trabalhar no Gulbenkian e depois voltar ao Brasil?
Era uma companhia de dança contemporânea. Acabaram com ela há uns
cinco anos. Lá, trabalhavam com os maiores coreógrafos contemporâneos
do mundo. O Calouste Gulbenkian era um engenheiro e empresário armênio,
dono de poços de petróleo, riquíssimo. Ele foi convidado por Salazar a se instalar em Portugal para negócios. E ele criou uma fundação para financiar a
arte. É um prédio enorme, maravilhoso, tem um museu, uma orquestra, um
coro. O Ballet Gulbenkian era uma companhia de nível avançado. Contava
com coreógrafos portugueses, como Vasco Wellenkamp e Carlos Trincheiras.
Foi interessante esse período, mas eu estava na onda de voltar para o Brasil.
Acabei voltando. Era quase um renascimento político. Houve um boom nas
artes cênicas e no balé. Voltei direto para o Palácio das Artes e tive a oportunidade de fazer uma turnê com Mikhail Baryshnikov e com a venezuelana
Zandra Rodrigues. Foram 50 dias viajando o Brasil inteiro, dançando nos mais
importantes teatros. Obviamente, existia uma discrepância enorme de qualidade. Baryshnikov era um mito e estava no auge da carreira. E nós fomos
bombardeados. Tivemos muitas críticas negativas. Mas para nós estava sendo
maravilhoso. Ele era extremamente simpático e entendeu toda a situação. Ele
foi para a televisão e para os jornais defender a dança brasileira. Dizia que
estava de passagem por aqui e nós, os artistas, ficaríamos. Para ele, a crítica

Você saiu do clássico e foi para o contemporâneo, mas sem abandonar
o clássico. O que são estes dois mundos?
Quando eu sai do balé clássico de repertório, depois de ter passado pelo Gulbenkian, entrei para o balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que é uma
companhia clássica. Lá, dancei com grandes bailarinos. Alguns brasileiros que
dançam até hoje e alguns internacionais, como Natalia Makarova, Fernando Bujones, Yoko Morishita. Pude ver o que é trabalhar com clássico. Eu era esforçado,
mas tive muitos limites. Como a maioria dos bailarinos brasileiros, comecei muito tarde. Não temos a tradição da Ópera de Paris, do balé da América ou de países
europeus, onde começam a dançar desde criança. O corpo vai se moldando às
necessidades do balé clássico. Trabalha-se a vida inteira para atingir uma formação sólida. Seis ou sete anos de trabalho árduo. Você trabalha seus pés, suas
pernas, sua coluna, sua força. Isso tudo machuca muito. Inclusive, deixa sequelas. No final da carreira, é muito comum ver bailarinos tendo que operar a bacia,
o Baryshnikov operou sete vezes o joelho. Os pés são sempre muito mal tratados,
as colunas dos homens terminam com muitas hérnias. Os grandes saltos comprometem a parte óssea e cartilaginosa do corpo. O bailarino é um artista, mas
também é um atleta. Seu corpo tem um tempo de uso. Nós não temos uma política de aposentadoria especial, como há nos países mais civilizados, onde o bailarino, quando chega aos quarenta e poucos anos, pode se aposentar. Aos meus 28
anos, vendo que teria dificuldades na carreira de bailarino clássico, me desliguei
do Theatro Municipal e fui beber em outras fontes. Fiquei nove meses viajando
pela Europa. Fui a países importantes na dança contemporânea, como Holanda, Dinamarca e Suécia. Sofri um choque imenso quando fui ver o Netherlands
Dance Theatre, sob a direção do Jirí Kylián no auge da sua criatividade. Fiquei
apaixonado, quis mergulhar naquele universo. Com a dança contemporânea,
não é preciso o mesmo sofrimento. Um bailarino clássico nunca está satisfeito.
Se fizer 300 espetáculos na vida, sairá satisfeito em apenas um. Ele quer mais,
ele precisa de mais. Não digo que o bailarino contemporâneo não queira mais,
mas ele consegue alcançar uma plenitude artística se tiver a sorte de encontrar
um coreógrafo que explore as suas possibilidades e que até mesmo esconda suas
deficiências. Há possibilidades como bailarino de se realizar como artista.
Foi o que busquei. Um bailarino com potencialidade clássica que passa a
dançar contemporâneo. E foi o que as grandes companhias contemporâneas fi-
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zeram, fundiram as técnicas clássica e moderna: Ópera de Paris, Ballet Nacional
da Holanda, American Ballet Theatre, New York City Ballet. A Pina Bausch fez
um trabalho de dança-teatro. E que tipo de aula eles faziam? Balé clássico! Defendo muito que o bailarino tenha aula de balé clássico, porque é uma tecnologia muito bem desenvolvida para aprimorar a movimentação artística. Depois,
pode-se acrescentar os movimentos de dança moderna, e assim ter um corpo
com um vocabulário amplo de movimentos para servir a várias linguagens. Foi
isso que busquei. Também quis observar coreógrafos pelos quais sempre tive
grande admiração – Rodrigo Pederneiras, Luis Arrieta, Victor Navarro, Oscar
Arrais – e senti vontade de trabalhar na criação de coreografia. Comecei a fazer
meus esboços coreográficos em São Paulo, porque a primeira companhia que
me ofereceu um posto de maître foi o Cisne Negro. Assim comecei a minha vida
“do outro lado”. Embora relativamente jovem, comecei a me dedicar à coreografia a ponto de não ter mais tempo para me dedicar à dançar no palco. Saí
de cena aos 28 anos. Depois, lancei uma ou outra coisa. Entre elas, participei de
Coppélia [montagem de 2008 encenada pela primeira vez em 1981 sobre balé com
coreografia original de Arthur Saint-Léon e música de Léo Delibes, de 1870], no
Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

mente, especialmente as companhias privadas. As companhias estaduais e
institucionais, que viveram sempre com verba dos governos, passam por um
momento um pouco difícil, porque houve uma mudança no Brasil. Temos este
modelo alemão de gestão do Estado, mas uma sociedade totalmente americanizada. Na Europa, que agora está mudando também, o Estado pagava tudo
– do cartaz até o breu para o bailarino usar em cima do linóleo. Na América,
não. Quem entra no Lincoln Center ou no Metropolitan Opera House, escuta
do guia: “Vocês estão entrando em um lugar 100% financiado por doações e
patrocínios”. Eles têm um fundo nacional de artes e fazem a arte privada. No
Brasil, alguns grupos sobrevivem graças a esse mecenato por meio da renúncia fiscal de empresas e estatais que investem em cultura.
O que aconteceu no Brasil é que nós desenvolvemos a figura do “diretor
da companhia”. Há o papel do diretor artístico, do diretor administrativo e
do coreógrafo. Os bailarinos, os assistentes, o pianista formam um time. E o
coreógrafo precisa estar no topo da pirâmide porque organiza essa turma, é
quem vai fazer a companhia desenvolver um trabalho, uma linguagem. No
momento, nós estamos em uma fase boa. Temos exportado várias companhias com tremendo sucesso. Mas com a crise mundial, houve uma retração
de investimentos na cultura. O presidente Lula disse que era só uma marolinha, mas houve sim uma retração e até os grandes grupos que dependiam de
investimento privado correram o risco de desaparecer. De alguma maneira,
diretores, coreógrafos e produtores deram um jeito e continuam presentes no
cenário dentro e fora do país. Várias companhias brasileiras vivem mais fora
que aqui. O Grupo Corpo faz uma temporada no Brasil, na qual faz cinco espetáculos nas principais cidades e o restante de sua agenda é extremamente
internacional. Viajam seis ou oito meses. Ano passado eles tiveram – eu sei
porque eu os conheço, são da minha cidade – cortes de turnês internacionais.
Foi bom para eles porque puderam ficar em Belo Horizonte e criar um pouco
mais na cidade. Mas existe, por exemplo, a Cia Deborah Colker, o Quasar Cia
de Dança, o Grupo Cena 11 Cia de Dança, o Cisne Negro Cia de Dança, o Balé
Teatro Castro Alves, que quando viajam fazem um sucesso tremendo. Existem
grupos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, menos conhecidos no Brasil, que saem regularmente para fazer temporadas internacionais. Existe, por
exemplo, o grupo Mimulos, em Belo Horizonte, um grupo originário de dança
de salão e que vem fazendo um trabalho de dança contemporânea. Periodicamente, eles vão para o Festival de Dança Jacob Pillow, uma importante mostra
de dança criada por Ruth Dennis e Ted Shawn, dois ícones da dança moderna norte-americana. Várias companhias brasileiras já estiveram lá, inclusive

Como é o outro lado? O que é ser um coreógrafo?
Coreógrafo é a pessoa que está no topo da pirâmide no mundo da dança.
É aquele que tem de enxergar com antecedência um produto que é abstrato.
Existem coreógrafos extremamente autorais, mas eu diria que a metade deles
precisa de parceiros. Não só de bailarinos, mas de cenógrafos, de figurinistas,
uma boa estrutura para colocar seu produto em cena. Quando a cortina abrir,
aquela coisa que ele imaginou sozinho precisa virar um produto final concreto e, de preferência, um sucesso. O coreógrafo é a pessoa responsável por isso.
Seleciona o elenco e escolhe os bailarinos que melhor se adaptam àquelas necessidades. Sejam elas clássica, contemporânea, moderna, vanguarda, dança
de teatro, pesquisa, o que for, qualquer uma das vertentes da dança.
Já existe produção suficiente no Brasil para que o coreógrafo viva
do seu trabalho ou ele precisa se desdobrar em ser produtor, captador, administrador?
Existem várias maneiras de produzir dança no Brasil. Alguns grupos estão
bem adiantados na captação de recursos, com seus próprios relações públicas, administradores e produtores. Assim, os coreógrafos podem se dedicar
somente à criação. Mas não são muitos. São pessoas que resistiram brava-
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o Grupo Corpo, a Cia Deborah Colker e agora Mimulos. Estão indo também
para a Bienal de Dança de Lyon, na França – para onde vai a Cia Balé de Rua,
de Uberlândia, que faz temporadas na Europa. É um fenômeno.

Você percebe uma identidade na dança brasileira?
Sim. Isso foi uma das coisas que firmou o Brasil lá fora, a possibilidade de
usar música brasileira, o ritmo brasileiro. As companhias procuraram até
usar músicas originais. Alguns grupos só trabalham com composições originais, outros grupos usam a produção de música brasileira, seja clássica ou
até música sertaneja. Isso cria identidade. Tenho um pouco de medo de isso
criar um atrelamento. De repente, se você resolve coreografar Beethoven, não
consegue escoar seu produto. É quase obrigatório produzir um compositor
brasileiro e fazer uma coisa de temática nordestina para poder agradar gringo. Não estou condenando as companhias que optaram por este caminho. Há
outras companhias que optaram por um trabalho mais universal, que falam
do homem moderno com world music. Mas, sucesso mesmo, fazem as companhias que levam a alegria do brasileiro, da coisa da negritude, que fundem
linguagens. A gente faz essa fusão muito bem aqui no Brasil. Ao mesmo tempo
que não temos ainda uma escola de dança clássica refinada, um padrão de
bailarinos ou de música clássica brasileira, como conseguiram os cubanos, os
norte-americanos e outros países. Há muita gente talentosa que sabe dançar
em casa e faz umas aulas de balé clássico, funde com contemporâneo, com a
capoeira e vira bailarino. Esse sotaque brasileiro é apreciado.

Quais políticas são necessárias para fomentar a dança e incentivar o intercâmbio?
Os próprios captadores de recursos deveriam ter uma visão abrangente, porque existe uma tendência na dança para a formação de guetos. É
importante haver uma troca maior. Existem festivais, mostras, bienais
nas quais as companhias e mesmo os grupos semi-profissionais já transitam. Existem festivais competitivos que começam a oferecer bolsas de
estudos para bailarinos, que os permite trocar de país e de escola. É uma
saída. Por exemplo, há um festival em Nova Iorque, que é como se fosse um
grand prix da juventude. Muitos brasileiros estão indo para este festival e
lá conseguem bolsas de estudos para criar uma carreira fora. Existe uma
gama enorme de bailarinos brasileiros no exterior. Tenho a oportunidade
de viajar bastante e dou aulas em companhias na Alemanha, na Finlândia, em Portugal, na França, na Holanda. Em todas elas, há três ou quatro
brasileiros e todos só falam em voltar para o Brasil. Temos um país de 200
milhões de pessoas e ainda são muito poucas as orquestras sinfônicas, os
museus, os teatros que possibilitam uma circulação maior. O Brasil é um
país imenso, São Paulo é uma cidade com o tamanho de um país. Poderíamos comportar cinco grandes orquestras ou mais. O mesmo número de
companhias da dança, com diversos perfis, clássico, contemporâneo, de
pesquisa. Belo Horizonte está indo por este caminho.
Fale de experiências brasileiras que possibilitam as trocas criativas.
Existiu um festival brasileiro muito importante chamado Carlton Dance.
Era patrocinado pela Souza Cruz e trazia anualmente diversas companhias
do exterior e tinha a preocupação de incluir companhias brasileiras. As
companhias brasileiras puderam mostrar seu trabalho para um público que
pagava para ver os famosos do exterior – e às vezes nem tinham tanta fama
assim. Muitas companhias tiraram partido deste festival. Ainda temos o Panorama de Dança, no Rio de Janeiro, e o Festival de Dança de Joinville, que
é para companhias mais amadoras. De Manaus à Porto Alegre, indo para
Belém e Mato Grosso, é possível encontrar coisa de qualidade. O que falta é
trazer visibilidade para elas, porque transitar em Manaus é difícil. Mais fácil
é ir para Miami ou para a Europa.

Mas pode ser perigoso?
Pode ser. Na dança tem que haver multiplicidade. O coreógrafo tem de tentar falar das várias facetas de seu país, do seu povo, das suas artes, das possibilidades rítmicas de seus compositores e dos compositores universais. O
americano fez isso muito bem, foi bem sucedido ao importar a escola russa
com George Balanchine, que criou um modelo americano de dança e agora
tem muitos seguidores. No Brasil, não criamos a nossa escola clássica, criamos a escola da fusão.
Como é a formação do bailarino brasileiro?
A dança, no Brasil, não se faz na universidade. Diferentemente de outros
países, principalmente nos Estados Unidos. O bailarino brasileiro se forma
assim: ele vai para uma academia particular e, tendo talento, vai haver investimento, muitas vezes dos próprios diretores dessa companhia, ou dos pais,
que se sacrificam muito. Futuramente, ele vai para esses festivais e vai se formando, faz aula com vários professores, tenta ir para os grandes centros. Alguns conseguem ir para fora, fazer aulas e se aprimorar. Então, ele volta para o
Brasil para uma dessas várias companhias brasileiras de expressão. Os cargos
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de bailarinos são ocupados 90% por bailarinos brasileiros. Temos muita gente
talentosa. Mas as faculdades de dança e de arte não formam artistas.
Como está a questão da crítica sobre a dança brasileira?
Vivemos um momento peculiar. Há uma espécie de jogo. Falo com muita
abertura e conhecimento, porque vi várias etapas dessa relação entre a crítica e produto artístico. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente vários
críticos – alguns até já faleceram. Hoje, vejo que há uma espécie de tabelinha
cruel dos críticos com os captadores de recursos. Uma espécie de promiscuidade. Me perdoem aqueles que forem colocar a carapuça. Mas falta abertura.
A crítica e o produto final ainda não são uma coisa bem resolvida. Faltam
bons livros. Tem muita gente nas universidades de dança, vendo semiótica
e teoria, mas eles não teorizam nada. Estão buscando um cantinho para se
acomodar como programador de algum lugar. Não vejo crítica competente.
Sinto que há muita política e pouca crítica.
Como você vê a relação entre a dança e a música contemporânea brasileira?
Há uma evolução. Temos que nos ligar cada vez mais à música popular brasileira. Grandes compositores já criaram para a dança e ajudaram muito. Um
boom da dança contemporânea brasileira aconteceu com Maria, Maria, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. Foi a explosão, por exemplo,
do Grupo Corpo. Outro boom veio com O Grande Circo Místico, de Chico Buarque e Edu Lobo, quando o Teatro Guaíra montou a primeira versão com o
Carlos Trincheiras. Caetano Veloso, Lenine, Arnaldo Antunes já compuseram
para a dança também. Todos estes grandes compositores vêm trazendo um
pensamento e os coreógrafos se apropriaram disso. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com Carlinhos Brown. Essa ligação é muito saudável. Isso
está dando perfil para a dança brasileira.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/tindaro-silvano/
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“Há coisas boas no
Brasil inteiro, de todos os
estilos. E para todos os
gostos musicais. Por que
só ouvir isso ou aquilo?
Deixe entrar outra coisa,
se permita.”

A experiência com a música no Ceará trouxe os novos rumos para o trabalho de produção cultural de Valéria Cordeiro. Ex-professora, fã de festas e de
shows, resolveu trabalhar integralmente com música. Valéria assumiu com
outros ativistas cearenses a tarefa de criar novos espaços para a arte. Participou junto com Ivan Ferraro da criação da Associação dos Produtores de Disco
do Ceará (Prodisc), que desencadeou um boom de intercâmbio e de criação
no Nordeste ao realizar a Feira da Música de Fortaleza.
Se a primeira edição da feira foi praticamente limitada a cearenses, as
edições seguintes foram crescendo de forma natural, já estabelecendo conexões com estados vizinhos. A feira, com a efervescência de shows, palestras,
oficinas, é hoje um marco da agenda cultural do país. A associação Prodisc
também é um Ponto de Cultura em Fortaleza, que ministra palestras, oficinas
e mantém um estúdio de gravação. Valéria também integra o coletivo Rede
Ceará de Música (RedeCem), ligado ao Circuito Fora do Eixo, no qual um dos
articuladores é o produtor cuiabano Pablo Capilé
A Feira da Música e a articulação com o Circuito Fora do Eixo têm rendido muitos frutos. Graças a eles, desencadeou-se uma espécie de corrente entre as praças que valorizam as manifestações artísticas locais.
Segundo Valéria, a ideia é sepultar o velho pensamento de que para ser
reconhecido, um talento tenha que migrar para o eixo Rio-São Paulo. “Se
estou em Quixadá e quero fazer meu show, eu posso. Começo ali. Esse é
o primeiro passo.”
Como começou a Associação dos Produtores de Disco do Ceará, a Prodisc?
Começou durante as reuniões do Fórum Permanente de Música do Ceará [espaço independente criado em 2004 para reunir professores, estudantes,
músicos profissionais e amadores, produtores e amantes da música]. Algumas pessoas eram mais próximas e tinham objetivos em comum. Assim,
pensando na realização de um evento que viabilizasse algumas questões
para a música no estado, o pessoal se juntou e criou a Prodisc e a Feira da
Música. Eu estava junto com o produtor musical Ivan Ferraro no início
desse movimento no Ceará. Ele hoje é vice-presidente da Prodisc.

Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 29 de maio de
2010, em São Paulo.

Você já atuava com produção fonográfica e produção cultural?
Com produção cultural: shows, festas e cinema. Já tinha feito alguns longas,
mas fazer cinema no Ceará não é exatamente uma coisa muito fácil. Aí você
vai fazendo uma coisa e outra. Mas fui pega mesmo pelo trabalho da Prodisc
e pela organização da Feira de Música, que toma o ano inteiro.
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Como nasceu essa iniciativa da Feira da Música?
A princípio, era um ambiente para reunir outros produtores do Nordeste
e do Brasil, para que a gente pudesse ouvir e conhecer as iniciativas que estavam sendo feitas. E, claro, ver o que era possível fazer no Ceará. Ao mesmo
tempo, queríamos entender qual era exatamente a participação do Ministério
da Cultura no apoio aos projetos, porque a gente se sentia fora de tudo. Poucos projetos eram apoiados pelo ministério. Nesse encontro, a gente queria
conversar com mais gente, ter mais informações e trazer também bandas,
mostrar para a moçada o trabalho que estava sendo feito em outros estados.
A gente queria que a feira fosse realmente um grande encontro.

A Prodisc é uma associação criada em 2001. Quais eram as questões
centrais para os produtores e músicos cearenses naquele momento?
Há alguns anos já pensamos em mudar esse formato de associação de produtores de disco, mas seguimos trabalhando e esquecemos disso (risos). Em Fortaleza, existem vários estúdios bons. Como em todo o canto, os músicos conseguiam fazer os seus discos ou por edital, ou com seu recurso próprio, ou com
patrocinador. Aí todo mundo fazia os seus CDs, os seus discos, mas o que fazer
com eles? Como distribuir? Era o problema de todo mundo. E a divulgação e os
direitos do fonograma? Eram os mesmos problemas. Não havia rádios com interesse nessa música, fora rádio universitária. Existiam somente pequenos shows na cidade e o negócio estava completamente engarrafado. Um ou outro que
conseguia fazer uma viagem e voltar com alguma novidade. Essa era a questão:
quais bandas e quais trabalhos poderiam romper com isso, serem mais aceitos,
já que se passou um tempo com trabalhos muito parecidos.

Essa aproximação com os estados do Nordeste já surgiu na primeira feira?
Na primeira feira a gente fez convites, abriu inscrições, mas trabalhou
primeiramente a cidade e o próprio estado, porque estava muito difícil a
aproximação entre os grupos diferentes. A gente propôs primeiro uma feira que juntasse o pessoal da cidade. Aí convidamos algumas pessoas, representantes do ministério e das secretarias de cultura, para conversar um
pouco sobre este cenário. Fizemos também oficinas e workshops para que
houvesse um nivelamento das discussões. E foi um susto fazer a primeira
feira, foi algo realmente maior do que a gente imaginava. Aliás, encontros
assim é sempre um negócio que me emociona. É quando você vê gente de
todo canto do Brasil em uma tentativa de entendimento, com o desejo de
que as coisas deem bem certo. Assim foi a sensação da primeira feira.
Na segunda edição da feira, a gente realmente se organizou para fazer
um encontro maior para o Nordeste. Foi surpreendente. Desde o começo, a feira convida os participantes, mas não paga transporte nem cachê,
porque a ideia é que se aproveite a feira justamente para fazer negócios,
parcerias e acertar intercâmbio com outros estados. E mesmo sem bancar custos dos grupos, a adesão foi muito grande. A gente fez e faz um
trabalho paralelo de visitar todos os estados antes para organizar caravanas que facilitem o acesso. Isso tudo em parceria com o Sebrae, com as
secretarias de cultura e com fundações. Um ônibus pode trazer três, quatro, cinco grupos. São caravanas de músicos, jornalistas, luthiers. Desde
essa segunda edição, a gente coloca todo mundo no mesmo hotel e isso se
transforma em uma grande festa, uma grande confraternização. Depois
dos workshops e das apresentações, os encontros continuam nos hoteis.
Cada ano ficava mais interessante. E fomos tentando dar um norte a essas
discussões, organizar uma rede e fazer projetos comuns.

E você fala de qual gênero principalmente nesse cenário musical do Ceará?
A gente veio de uma coisa riquíssima nos anos 70 que foi o “Pessoal do Ceará”, que todo mundo conhece [a expressão ficou famosa por se referir aos cearenses Fagner, Ednardo, Belchior e Amelinha]. Essa música vinha de Ednardo e
também com Teti, Rodger Rogério e outros. E isso durou muito e parecia com
o que rolava em quase todo Nordeste. O que foi acontecendo de mais diferente
mesmo era o rock and roll. Quando a gente começou a Feira da Música, tinha
muita coisa parecida nos grupos do Nordeste. Na sequência, começaram novas coisas. E, em Fortaleza, de repente, se começou a enxergar vários grupos,
que diziam coisas diferentes, de formas diferentes.
Dê alguns exemplos dessa mudança.
A Karine Alexandrino era uma. Há alguns anos, era muito surpreendente
você encontrar os shows da Karine na cidade. Aí a gente foi conhecendo os
outros grupos de Pernambuco, da Paraíba e de outros lugares. De Pernambuco vinha o trabalho muito interessante do Mombojó, por exemplo. Esse novo
cenário foi dando um ar à própria feira. Cada vez que se trazia os grupos diferentes, mais você sentia a cidade se movimentar e se questionar.
A partir desse primeiro momento da feira, apareceram também o
boom da internet, como uma rede de distribuição de música, e o Fora
do Eixo. Como isso influiu na feira?
Fora do Eixo é relativamente novo. A gente iniciou há uns quatro anos o
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que seria uma rede Nordeste. A partir daí, a gente começou também a sair
para encontrar as pessoas em outros eventos, no Mercado Cultural, no Porto
Musical. A gente ia e continuava as discussões. A gente achou que era importante que esse grupo que discutia o Nordeste fizesse uma rede de discussão.
Mas a rede não durou muito, se dispersou. Convidamos o Pablo Capilé para ir
para Fortaleza, para a Feira da Música, e ele mexeu com todo mundo. Aquela
conversa de “vamos agregar” e “está todo mundo junto”. Era muito fácil porque você falava com todo mundo, com o Brasil inteiro, rapidamente. Se você
quer botar uma coisa em discussão no Brasil inteiro, joga no Fora do Eixo.
Ninguém dorme no Fora do Eixo. Qualquer hora que você entra no Messenger,
tum!. Não tem uma hora que não tem alguém do Fora do Eixo no ar, é um negócio impressionante. Não conheço outra coisa desse tipo. Aí a gente foi para
o Congresso Fora do Eixo, no Acre, com quase 200 pessoas juntas, do Brasil
inteiro, onde a gente realmente se conheceu melhor.

ajuda de custo para ele. O projeto banca transporte e alimentação pelo tempo
que ele estiver acompanhando, cerca de três horas. E está funcionando muito
bem. Já existem vários “anjos” que se tornaram ótimos assistentes.

E o Ponto de Cultura da Prodisc, como nasceu?
Fomos contemplados com um Ponto de Cultura a partir da parceria com a
prefeitura de Fortaleza. Possui um pequeno estúdio, que é um estúdio mix e
que funciona a preço de nada: chega lá e conversa para saber o que pode e o
que não pode fazer. O espaço funciona para planejamento, para projetos, para
produção, para gravação. O espaço onde funciona o Ponto de Cultura já tinha
muita atividade ligada à música, o tempo inteiro. Quando nos tornamos Ponto de Cultura também começamos a fazer oficinas. Recebemos o professor Ioshiaqui Shimbo, da UFSCar, que fez uma oficina de planejamento para a Rede
Ceará de Música (RedeCem). Também fizemos oficinas para TVs, rádio e web.
A Feira da Música, por exemplo, tem seis palcos funcionando todos os dias.
Então, nesses anos todos, a gente foi fazendo oficinas e formando uma galera,
botando o pessoal para fazer estágio, para ter equipes mais preparadas.
Essa formação de produtores culturais tem que ser feita na prática mesmo?
É. A Secretaria de Cultura, no ano passado, abriu para o interior um curso de
produção cultural. E as oficinas de produção cultural, a gente foi organizando.
Na prática, a gente coloca um produtor com mais experiência e os assistentes.
Também criamos a figura do “anjo” que a gente começou a usar na Feira de
Música – e acabou sendo usada em quase todos os projetos no estado. É um
jovem, na sua primeira experiência, que gosta da área, tem interesse e acompanha tudo. Assim vai ganhando experiência. Se ele acha interessante, ele vai
por aquela outra área, senão, pode ir fazer um teste em outra. A gente dá uma

Essa questão é de formação técnica. E para a produção cultural, no estúdio,
por exemplo? Vocês têm produtores qualificados, formados tecnicamente?
A gente está pensando em lançar um edital para o uso do estúdio. A
gente vai abrir, as bandas vão se inscrever e vai haver um técnico para
ser uma espécie de supervisor, que deve ser o mesmo que já acompanha
normalmente os trabalhos. Esse é o nosso próximo projeto. Mas, hoje, o
estúdio já funciona e o técnico acompanha a gravação das bandas. A gente
tem alguns roadies que são parceiros – já foram para muitas produções,
gravações, masterizações e fazem o trabalho de montagem de palco –, que
também acompanhavam nosso estúdio. Mas esse é um perfil de profissional que a gente precisa trabalhar bem nas formações técnicas.
Você já disse que a Feira da Música buscava colocar em rede alguns
temas comuns. Quais eram esses temas?
As necessidades eram muito parecidas. O Sebrae, por exemplo, tinha um
projeto regional chamado Esquina Brasil que surgiu assim. Conversando com
uma pessoa do núcleo de cultura, a gente descobriu que o Sebrae trabalhava
com o tema, aí propusemos: “Por que a gente não chama a moçada do Rio
Grande do Norte e da Paraíba e faz um projeto integrado?”. Juntamos os Sebraes e a moçada que a gente conhecia para fazer o projeto. O Esquina Brasil
[parceria entre os Sebrae do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba com a
Prodisc, que reuniu trabalhos de músicos dos três estados; foram produzidos 3
mil kits de CDs promocionais] uniu vários grupos.
Como foi o Esquina Brasil?
Era um projeto no qual os grupos se inscreviam. Cada estado mandava
as inscrições dos grupos para fazer um CD que juntasse os grupos dos
vários estados. Eles mandavam as inscrições, fazia-se uma curadoria, e aí
saiu esse primeiro CD. Acho que foram dez grupos de cada um dos três estados. Era em cima da metodologia trabalhada pelo Sebrae. Aliás, o Sebrae
fazia feira de negócios para tudo e a gente estava ali para fazer uma feira da
música. Para os técnicos do Sebrae, era difícil entender como funcionava
a cultura. Na época, acho que nenhum Sebrae tinha um núcleo de cultura,
talvez só São Paulo. Lá no Ceará, ficamos provocando para o nosso Sebrae
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ter um núcleo. Há dois anos montamos uma rodada de negócios da música que é usada em todos os eventos do Sebrae.

tudo o que já aconteceu até agora – congressos, câmaras setoriais, eventos,
intercâmbios – precisamos dizer: “Nós trabalhamos com música independente”. O slogan da Feira de Música avançou para: “Não adianta a música ser independente, se o seu ouvido não é”. Então, se permita ouvir outras coisas.

Como é isso?
É uma tecnologia para juntar compradores e vendedores. Eles recebem as
inscrições, as pessoas dizem o que querem comprar, e aí eles fazem um cruzamento. Na hora do evento, você agenda esses cruzamentos. O comprador, por
exemplo, senta numa mesa e aí tem uma série de pessoas que vêm conversar
com ele. O Centro Cultural Banco do Nordeste tem o Rock Cordel [programa
musical para apreciadores do movimento alternativo do rock e da cultura popular], o BNB Instrumental [apresentações de música instrumental em diversos
gêneros], vários espaços, vários projetos. Buscam-se os grupos para se apresentarem nesses espaços. Eles vão conversando com o diretor de programação e deixando seus materiais.
E foi bom o resultado?
Foi muito interessante. Agora estamos propondo mais avanços, porque é
possível unir outros agentes nesse processo. O BNB poderia usar seu programa de financiamento para ajudar músicos a comprar equipamentos. Com
isso, ele poderia quebrar aquela imagem de um banco que deixa o pessoal da
área da cultura reticente, de não gostar de quem não está engravatado ou que
não sabe usar documentos. Isso pode ser muito interessante para os produtores do Ceará e do Nordeste. Agora, a gente quer juntar o Sebrae, o BNB e os
agentes nesse rodada.
Quais são os gargalos da música hoje?
Isso tem muito a ver com o pensamento do Fora do Eixo. Um pensamento
poético do Fora do Eixo é que você não tem que sair de casa, não tem que ir
para São Paulo ou para o Rio, para fazer música, por exemplo. Você pode ir,
mas não é obrigado. Se eu estou em Quixadá e quero fazer o meu show, eu
posso: abro a varanda da minha casa, convido os amigos e começo a fazer o
show a partir daí. Posso saber que a cidade vizinha, Sobral, pode me receber
e, depois, posso receber o vizinho. É um primeiro passo. E se você está organizado e forte o suficiente para dar outros passos, existe gente no Brasil inteiro
que pode te ajudar a fazer isso. Há maneiras mais fáceis para organizar isso.
Se eu botar o meu grupo dentro do carro e chegar lá, vou ser recebido. A atitude é mais ou menos essa: não precisamos fazer shows necessariamente para
30 mil pessoas. Será um pouco difícil no começo, mas é um caminho. E, por

Um dos grandes focos é a formação de público?
Sim. Há coisas boas no Brasil inteiro, de todos os estilos. Todos os gostos
musicais. Então, por que é que você só ouve isso ou aquilo? Deixe entrar outra
coisa, se permita.
Quem é o público-alvo?
O público jovem é quem a gente pode realmente transformar. É mais fácil.
Esse é o público do qual você se aproxima primeiro.
Quais são as estratégias para o público ir até vocês e para vocês chegarem ao público?
Com certeza a internet, em todas as formas: blogs, Flickr, sites, redes sociais
e qualquer lugar onde seja possível a gente jogar essas informações. É preciso
ir em todos os outros eventos, e aí você é convidado para todos os festivais, e
convida todo mundo para ver o que cada um está fazendo de diferente. Aí vamos distribuir os fonogramas e os CDs nas rádios que são abertas. Temos uma
parceria com a Associação de Rádios Públicas do Brasil (Arpub). Eles acabaram
de fazer um festival nacional, reuniu um bocado de gente em Salvador. Por meio
das rádios públicas, você não paga para distribuir esse material. Eles agora estão em vários festivais, não mais só na feira, também gravam e transmitem ao
vivo a programação. São canais alternativos que a gente tem que ocupar.
E como faz um músico para viver agora?
Continua difícil. Aconteceu um projeto agora no Centro Cultural Banco
do Nordeste, em Fortaleza, que era uma seletiva para um festival mundial.
Uma das bandas ganhou, mas eles resolveram entre eles que o grupo vencedor doaria o cachê para o outro para que ele também pudesse ir para
essa viagem. É uma puta forma de ser solidário. No dia a dia, nos projetos
da cidade, nos festivais, o grupo ganha o cachê ou faz festas. Em Fortaleza,
por exemplo, é difícil você entrar numa bodega que não tenha música ao
vivo. Bares, supermercados, padarias, a música ao vivo está lá. Mas alguns
grupos só se apresentam em lugares específicos pelo perfil dos seus trabalhos. Fora esse mercado do cachê, só resta fazer os seus discos e vendê-los
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na hora do show. Aí o músico vira produtor também. De projetos, de outros grupos, de estúdio. Ele se diversifica.

Os produtores de cinema estão mais atentos à música nova, ou ainda é fraco esse diálogo?
Pelo menos no Ceará isso começou. O curta Adeus, Praia de Iracema
[2001, dirigido por Iziane Mascarenhas] teve a participação do Ivan Ferraro, que é músico e produtor fonográfico, para fazer a trilha. Ele trabalhou
em duas trilhas para ela e, com uma delas, ganhou o Festival de Recife. É
um exemplo dessa coisa de você trazer para perto os profissionais. Mas é
um processo que está se iniciando ainda.

Você trabalha também com cinema, fez produção para diversos
curtas e longas. Como você tem acompanhado a produção de cinema no Ceará e no Nordeste?
Até certo tempo, era bem difícil. Você fazia um longa ou um curta-metragem na cidade a cada dois ou três anos. Era uma produção ainda pouco profissional, era na raça, era um evento a cada dia. Você não tinha certeza de nada
na produção. Não tinha dinheiro, mesmo sendo um monte de gente muito
bem intencionada, querendo fazer alguma coisa. O processo inteiro era extremamente cansativo e desgastante. Foi a partir de 1995 e 1996 que começamos
a sentir uma profissionalização maior na área. Conseguiu-se pela primeira
vez montar uma equipe que desse conta do processo inteiro: preparação, préprodução, produção. A gente recebia algumas produções, que vinham de São
Paulo, com uma puta equipe organizada, com tudo no seu lugar funcionando,
com dinheirinho para tudo. Quando fazíamos nossas produções, falávamos:
“Vamos ver o que é que a gente aprendeu com isso, o que dá para fazer mesmo
com recursos bem menores”. Ao mesmo tempo, começamos também a concorrer a editais e contar com uma melhor distribuição de recursos. Foi ficando mais fácil de trabalhar e formar equipes. As pessoas trabalhavam e gostavam disso, mas não podiam esperar dois anos para trabalhar de novo. Então,
iam para televisão, para estúdio e não saíam mais, porque também não iam
arriscar. Havia poucas produtoras, o mercado publicitário não é tão aquecido
no estado. Era precária a formação de profissional para a área. A partir de um
determinado momento, a gente teve um grande número de curtas, que é uma
delícia de fazer, e são ocasiões em que dá para preparar mais rapidamente as
equipes. Hoje, você pode fazer até dois filmes de uma vez. Nada mais do que
isso, porque você vai sentir falta de um ou outro profissional. Por exemplo: o
diretor Hugo Carvana estava fazendo o longa Não Se Preocupe. Nada Vai dar
Certo; a gente estava com a produção de As Mães de Chico Xavier [dirigido
por Glauber Filho e Halder Gomes] no estado também; e estava em fase de
pré-produção do longa Homens Com Cheiro de Flor [dirigido por Joe Pimentel]. Quando bateram as três produções, a gente estava brigando com espada
por gente. Quando a Heloisa Rezende, que é a produtora executiva do Hugo
Carvana, chegou, a gente não tinha mão de obra para todo mundo. Eu falei:
“Vamos correr”. Alguns tiveram mesmo que vir do Rio e de São Paulo. Isso é
ótimo, os profissionais se sentem valorizados.

E nas outras áreas, teatro, por exemplo?
Nós já temos alguns músicos fazendo trilhas para espetáculos. O Duas Estações, dirigido pela Dora Andrade – feito com a Edisca, um projeto que trabalha
com crianças e adolescentes –, contou com as trilhas do Manassés de Souza.
É maravilhoso. E já existem alguns outros projetos, como o Ponto.CE, um festival de rock. Ele trabalha em conjunto com dança.
Como a questão da cultura tradicional se incorpora dentro da
Feira da Música?
Dentro da feira, a gente tem o projeto Música de Raiz, com grupos convidados. Quando eles mandam material, são tratados de uma outra maneira, não
entram para as inscrições. A gente tem dois ou três grupos que vêm do Piauí ou
do Maranhão. Os grupos populares são sempre muito grandes. No maracatu, a
vinda deles é uma festa só. A gente os coloca como último grupo das apresentações, porque vira uma festa. É também uma forma para que os jovens escutem e
vejam coisas diferentes. Para se encontrar com o lado mais tradicional.
Isso cria diálogos?
Sim. Pesquisas também. A história é que você passa quatro dias dentro
da feira com mais ou menos 450 músicos do Brasil todo. Há programação às
tardes e nas noites. Durante a tarde, temos encontros, workshops, grupos de
trabalho; e a noite são apresentações. Depois das apresentações – até o outro
dia – é o momento que esse povo faz essa mistura.
Conte três apostas suas pessoais da música que adoraria ver correr o Brasil.
My Fair Lady [banda cearense composta por Rodrigo End, Felipe Facó, Sam
Alcantara, Lucas Beam e Artur Alcantara], Joseph K? [trio formado por Talles
Lucena, Rildney Cavalcante e Johnny Wesley] e Vitoriano. My Fair Lady e Joseph
K? fazem rock pesado, são muito interessantes. O Vitoriano é um trabalho su-
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pernovo. Na realidade, eu o conhecia fazendo parte do grupo de rock Alegoria
da Caverna, e eles se separaram agora. Ele está lançando um trabalho solo.
É uma mistura, que tem um pouco de rock, de maracatu, de tudo um pouco.
Para mim, é uma coisa muito nova.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/valeria-cordeiro/
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“Fazer obras de arte é
como uma construção
mesmo, qualquer
construção: o arquiteto
pensa e o executor tem
que se virar para fazer.”

Allen Rescoe é um executor de esculturas. “Já me vi como serralheiro, depois
pedreiro, costureiro, pintor”, diz Rescoe, que é formado em arquitetura e engenharia mecânica e também parceiro de trabalho de notáveis como Amilcar de
Castro, Nuno Ramos, Jorge dos Anjos e Franz Weissmann. Diferenciar o papel do
executor e o do criador artista não é simples nem para o próprio Rescoe. O trabalho dele é o de “criação da execução”, mas não dá palpite na criação da obra.
Em geral, os artistas entregam a Rescoe a idealização da obra em maquete ou
em desenho. O diálogo prévio é a etapa mais importante. “O artista te move, te
estimula a resolver problemas, a dar soluções”. A partir de 1990, começou a executar projetos de arquitetura e montar exposições. Montou diversas delas, como
Amilcar de Castro, no Centro de Arte Hélio Oiticica (Rio de Janeiro, 2000), a 5ª Bienal do Mercosul (Rio Grande do Sul, 2005) e Arte Para Criança, no Sesc Pompéia
(São Paulo, 2009).
A longeva parceria com Amilcar de Castro faz com que o próprio Rescoe se
veja, de certa forma, como um co-autor na obra do parceiro. “Você trabalha para
aquela pessoa a vida inteira, então vai simplificando a forma de fazer, o processo
de execução.” A amizade cresceu tanto que as famílias de ambos, hoje, são muito
próximas. “Fiquei 20 anos trabalhando com ele, daí você vê o tanto que ele foi
importante para mim, em todos os sentidos.”
Como começou a sua história de arquiteto, trabalhando com indústria e
com escultura? Existe um trabalho artístico ligado às minas de ferro de
Minas Gerais? Isso te influenciou?
Faço associação do meu trabalho com aço talvez pela minha formação. Meu
primeiro emprego foi em uma indústria metalúrgica, mas ainda como arquiteto.
Talvez eu tenha ligações mais profissionais com este trabalho do que realmente
com a questão histórica ou cultural de Minas Gerais. É mais uma relação de oportunidade mesmo. A minha primeira casa, construída nos anos 80, era de estrutura
metálica. Então, é mais uma coincidência do que uma mineiridade. Da arquitetura, eu fui para a área administrativa, depois fui trabalhar em indústria metalúrgica. O Amilcar de Castro me procurou para que eu fizesse uma escultura, depois o
Jorge dos Anjos também. Acabou que eu saí daquela indústria, que foi desativada,
fui trabalhar em outra. Aí eles me acompanharam, começaram a fazer esculturas
nessa outra indústria. Assim, fui me envolvendo com a atividade.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 31 de
maio de 2010, em São Paulo.

Como era o trabalho na indústria metalúrgica? Por que te procuraram?
Trabalhei primeiro em uma indústria cujo dono gostava de arte e abria as
portas para os artistas. Mas como ele não era tão presente na indústria, sem-
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pre tinha alguém que fazia o contato com os artistas. Como eu os conhecia, acabou que eu fiquei atendendo pessoalmente. Era uma relação de
amizade mesmo, de mútuo interesse.

Conte um pouco da história da construção do ateliê junto com o Amilcar.
No caso do Amilcar, foi passando o tempo e a relação de amizade foi aumentando. Eu fazia gravura no ateliê da minha esposa. Fomos misturando,
fizemos produção juntos, aí era ateliê com obra, uma confusão danada. Era
ateliê, escultura e obra, tudo junto. Fazia tudo no mesmo lugar.

Nessa relação, o artista propõe uma ideia e você tenta materializar. Como era trabalhar a partir do material bruto?
Basicamente, a gente fazia cortes, dobras e soldas. O Amilcar era mais
corte e dobra. Normalmente, chegava com uma coisa para fazer sempre
um pouquinho acima da capacidade que a gente tinha de executar. Eu tinha que desenvolver alguma técnica para poder atender aquele pedido.
“Um pouquinho acima” significa que ele estava pedindo espessuras mais largas e dobragens não industriais?
Vamos dar um exemplo. Eles sempre pediam para dobrar uma chapa,
mas outras indústrias com porte maior que a nossa respondiam que não
tinham condições de fazer. Eu tentei às vezes dobrar, terceirizar algumas
dobras e não conseguia. Então, a gente tinha que desenvolver lá dentro
mesmo. Quando eu fui trabalhar lá, na verdade, esse processo já tinha
sido iniciado por outra pessoa, eu só continuei. A gente tinha que desenvolver uma forma de executar.
O que vocês tiveram que inventar para conseguir fazer as dobras,
por exemplo?
Houve duas etapas: primeiro, dentro dessa indústria, a gente tinha algum recurso. Começamos a estabelecer um tempo de aquecimento para
facilitar a dobra. Depois, quando eu saí de lá, fui para outra empresa na
qual usava recursos semelhantes para a execução da dobra. Depois, essa
empresa foi desativada e comecei a desenvolver uma forma de dobrar
sem recurso quase nenhum. Começamos a produzir dentro do próprio
ateliê do Amilcar, na época em que ele estava construindo. Chegamos a
dobrar a peça com gravidade, só aquecíamos e deixávamos a natureza
fazer o resto. Às vezes você punha a peça na posição, fazia um cavalete
e, com o próprio peso da peça ela ia dobrando sozinha. Lógico que nós
perdemos muita peça. Nem sempre dava certo. Às vezes a dobra saía do
lugar, porque às vezes precisava aquecer um pouco fora. Fomos aprendendo e simplificando o processo. No final, a gente dobrava com a maior
facilidade. Fazíamos as dobras literalmente no meio da rua: no fundo do
ateliê tinha uma rua sem saída e a gente fazia ali.

Você quem fez o projeto do ateliê?
Sim. Na verdade, fiz o projeto sem mostrar muito para ele. Eram dois ateliês, um para ele e outro para a Thaïs Helt. Falei para o Amilcar: “Vou fazer,
depois você escolhe”. Ele escolheu o que eu fiz para a Thaïs, não o que eu fiz
para ele, inclusive, a documentação de escritura teve que ser acertada depois.
Ele escolheu o terreno que não era dele, aí teve que trocar. Eram duas casas somente. Não tinha nada, equipamento nenhum. Um dos ateliês tinha as paredes pequenas e o Amilcar escolheu esse, mas os trabalhos dele eram enormes.
Acabou que os trabalhos dele não ficam no ateliê, ficavam em outro lugar. Fiz
o projeto do ateliê dele com rampa, para evitar que ele andasse de escada, mas
ele escolheu o outro cheio de escadas (risos).
Como era o processo de construção das peças? Como era a relação com
o Amilcar?
Não tem nenhuma história que seja de grande importância sobre a construção das obras. Há mais a minha relação com o Amilcar do que propriamente
com a peça. Uma vez, por exemplo, fiz uma peça pequena para ele, mas ele insistia que ela estava com defeito, torta. E não estava. Mas me pediu para fazer
outra. Eu não discuti, ele saiu, eu fiz outra. Quando ele chegou, falou assim:
“Você não fez outra. É a mesma”. Aí mostrei as duas, mas ele insistia que a primeira estava torta. Levei todos os instrumentos para medir e realmente não
havia erro. Ele falou: “É, realmente, a peça parecia que estava torta, e não está.
Está até boa”. Mas, em compensação, dali para frente, ele nunca mais olhou.
O que me fez ficar muito mais rigoroso, porque, como ele não olhava, também
me obrigava a aferir muito mais, porque eu sabia que ele não ia questionar.
Acho que tem mais histórias de ligação com o Amilcar do que propriamente
com as peças.
E o trabalho com mármore, com Nuno Ramos?
Eu fui fazer um trabalho para o Nuno em que eu ia executar uma parte metálica e tinha uma parte em mármore que era para ser feita em Belo Horizonte.
Comecei a procurar em Belo Horizonte quem pudesse fazer, mas não achei.
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E era uma coisa simples, não tinha porque não ser feita. Fui a várias marmorarias e falavam que não tinham equipamento para fazer. Acabou que
nós começamos a fazer sem equipamento nenhum e deu certo, conseguimos executar sem problemas. O artista te move, te estimula a resolver esses
problemas, ajuda a dar soluções. Às vezes, ele quer alguma coisa e a gente
vai tentando achar alguma solução. Junto com o artista, a gente vai dando
solução e vai conseguindo fazer, o que é muito prazeroso. São desafios, é
muito bom.

Fale do trabalho com o Jorge dos Anjos e com o Franz Weissmann.
Os trabalhos do Jorge dos Anjos possuem soldas. Há dois tipos de trabalho com
aço: um é só a chapa cortada e dobrada, que é a maior marca do Amilcar. As obras
do Jorge e do Franz possuem dobras e soldas. Se você pegar uma peça do Franz e
desmontar, verá que ela não dá uma chapa inteira, outras vezes dá mais de uma
chapa, existe sobreposição. O Franz faz isso sempre. Com o Jorge, se incorporam
peças, ele vai cortando e soldando. O Jorge também tem feito peças mais pesadas,
que sou eu quem faço, essas que têm solda, mas é coisa simples. É cortar a chapa,
com tartaruga e solda. Tartaruga é um maçarico sobre um carrinho, que faz o
corte da chapa. O maçarico, portanto, se movimenta sobre o carrinho para o corte
sair preciso. E depois você faz a montagem daquela solda. Já o acabamento é o
mais delicado, isso a gente faz com cuidado.

Quer dizer que você, de certa forma, espera o desafio chegar?
É. Trabalhar com o Nuno é desafio o tempo todo, de todas as formas. Em
termos de peso, de resistência, de prazo, de preço: é tudo no limite. É diferente, nesse sentido, em relação ao Amilcar.
Como é trabalhar com pedra, com mármore?
Minha experiência com mármore foi até surpreendente, porque foi mais
simples do que eu imaginava. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Desenvolvemos algumas gambiarras por falta de recurso mesmo, tudo para poder cortar com o pouco que tínhamos. Não tínhamos como cortar a placa de
mármore de forma curva e dar o polimento que ele queria. Tinha o problema de peso, porque eu não tinha equipamento para transportar as pedras,
que eram pesadas. Acabamos construindo carrinhos para fazer a obra.
Você participa da escolha do material? No ateliê, você trabalha sozinho ou possui uma equipe?
Não. Nunca entro na concepção do artista, de nenhum deles. Eles é que
escolhem. No ateliê, tenho uma equipe, que às vezes é maior ou menor, a
depender do trabalho. Alguns já estão há bastante tempo com a gente, mas
conforme o serviço a gente chama mais alguém. Normalmente, são pessoas
que a gente forma. Mas também procuramos gente interessada, que goste e
tenha interesse por esse trabalho.
Além do interesse, a habilidade manual também conta?
É fundamental. Exemplo: nos acabamentos das peças do Amilcar, era eu
mesmo que pegava nas ferramentas. Uma vez eu cheguei atrasado e um funcionário começou a fazer por conta dele mesmo. E adiantou bem. Na segunda vez, eu já o deixei fazer. Como ele fazia muito melhor do que eu, e mais
rápido, nunca mais mexi com isso.

No processo de soldagem e de montagem, o artista geralmente
está presente?
Nessa parte de soldagem, não. Aliás, é bom que não esteja. Ele entrega em desenho ou em maquete, e a gente executa. Já na parte da montagem, isso varia.
O Franz era muito presente, ficava acompanhando a execução o tempo todo. O
Amilcar raramente acompanhava. O Jorge dos Anjos nunca ia. O Nuno não acompanhava muito na execução, mas na montagem, ficava o tempo todo.
Você se autodenomina como: serralheiro, construtor de estruturas, metalúrgico? Como você nomeia seu trabalho?
É, eu pensava em serralheiro. Depois virei pedreiro, costureiro, pintor. A gente
vai misturando (risos).
Vocês tiveram que inventar metodologias e formas de trabalhar. Há como
transmitir isso?
Às vezes você tem um desafio do dia a dia. Você faz aquele trabalho e aquilo morre, porque raramente fazem aquilo de novo. Arte é como uma construção
mesmo, como qualquer construção. O arquiteto pensa e o executor vai se virar
para fazer. Essa etapa é a criação da execução. Da criação do trabalho, você não
participa em nada. Nunca participei de nada, da criação. Crio o processo da execução.
Mas tem como transmitir a experiência que vocês tiveram para outras
pessoas? Regras, macetes, coisas que vocês foram aprendendo?
Ah, alguma coisa, sim. Mas as técnicas se repetem pouco. A não ser, por exem-
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plo, no caso do Amilcar. Você faz as obras a vida inteira, vai simplificando a forma
de fazer, dando uma estrutura muito grande e terminando sem estrutura nenhuma, simplificando o processo de execução. Quando alguém pergunta como é que
eu dobro, eu respondo. Mas ninguém pede, ninguém precisa mais disso. Ninguém
mais pediu para dobrar chapa de aço como o Amilcar pedia.

isso, você imagina o quanto ele foi importante para mim. E não foi só trabalhando, porque, no final, a gente tinha uma convivência muito grande. Aí é um
pouco diferente, porque a gente mistura um pouco de trabalho com amizade,
nem sei se consigo separar. Agora, uma coisa eu tenho certeza: com todos os
artistas com quem trabalhei, ou com quem trabalho, estabeleci uma relação
de amizade muito boa.

Tem muita presença de estudantes de artes plásticas na sua oficina?
Não. Isso, aliás, me decepciona. É bem fraquinho.
O processo de construção não é simples, senão, todo mundo faria, não é?
Não, pelo contrário. É simples, sim. Por exemplo, dobrar uma chapa é
muito simples. O que eu faço? Aqueço com tocha. De acordo com a espessura, vejo a quantidade de tochas que eu tenho que colocar. Tochas seriam
os maçaricos de aquecimento. Se eu tenho uma dobra do tamanho de 40
centímetros, eu uso uma tocha. Se tem 80 centímetros, uso duas, e assim
por diante. E o equipamento pega a peça para patolar em cima, quer dizer,
segura uma ponta e puxa a outra. Se você vai dobrar a chapa, coloca a patola em cima da chapa, põe o gancho na outra ponta, aquece onde você quer
que seja feita a dobra, e puxa. Eu não tenho equipamento, alugo na hora. É
rapidíssimo, muito simples de fazer.

A gente perguntou ao Fernando Faro, criador do programa Ensaio,
como ele conseguiu produzir tantas coisas sobre a música brasileira.
Ele falou que o que importava, no fim, era a vida, a relação com as pessoas. É isso para você também?
É exatamente isso. São amizades que ficam. A minha amizade com a família
do Amilcar continua. Chega a um ponto que a gente briga e continua amigo.
É como brigar com o pai da gente. Continua como se não tivesse acontecido
nada – nessa hora que é gostoso. É o que tem acontecido. Realmente, tenho
uma relação gostosa com essa turma com quem trabalho.

Você falou do desenho, que chega à sua mão. Como é essa conversa
com o artista?
Quando começa alguma coisa totalmente diferente, essa conversa é mais
longa. Por exemplo, ele vai fazer uma coisa e não sabe se existe material daquele tamanho, se consegue fazer daquela forma. Passada essa etapa, aí não
tem conversa nenhuma, já é quase como fazer pão: chega com a receita e faz a
encomenda. Na fase de definição é que tem muito mais conversa.
Toda obra sofre com o tempo. Vocês trabalham com manutenção nas obras?
Sim, mas hoje, no caso das peças metálicas, existe o aço com cobre na composição. Ele resiste bem à corrosão atmosférica. Então, praticamente, não se
perde uma peça. Hoje, no Brasil, já tem esse aço no mercado. Existe a corrosão química do solo, mas é pouca coisa.
Fazendo um balanço histórico do processo: quanto tempo você trabalhou com Amilcar?
Começou no final dos anos 70, acho que foi uns vinte e poucos anos. Só por

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/allen-rescoe/
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“Na cultura, um dos
problemas da tradição
brasileira é ter um estado
que chegou antes da
sociedade. Chegou de
caravela.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 14 de junho de 2010, em São Paulo.

Se mesmo nas grandes capitais brasileiras o acesso a bens culturais é regalia para poucos, imagine em pequenas cidades do interior. À frente da
Secretaria de Estado da Cultura (2003-2006), Cláudia Leitão olhou para o
interior do Ceará e constituiu um dos mais inovadores projetos de gestão.
Criou um trabalho itinerante de formação, institucionalização e acesso a
recursos. “Passamos dois anos criando condições institucionais, logísticas e
de interlocução com o interior. A gente precisava criar uma política de editais, oferecer visitas técnicas, ajudar o pequeno museu e o pequeno centro
cultural quando ele existisse.”
A convite de Cláudia, o então recém-empossado ministro da Cultura, Gilberto Gil, fez um dos seus primeiros discursos. Foi justamente no Seminário
Cultura XXI, o primeiro passo de um plano de trabalho para a gestão cultural
do estado. O carro-chefe do trabalho foi o autoexplicativo programa intitulado
Valorização das Culturas Regionais. “Em regiões que nunca tiveram acesso a
nada, gestão cultural no campo público é também ação civilizatória”, justifica.
Cláudia Leitão entende que o modelo de Secretaria de Cultura que existe
hoje funciona à mercê de “lobbies poderosos”. “É preciso desmistificar a lógica
canhestra de imaginar que uma secretaria é refém de dez cineastas, 20 artistas plásticos, 50 literatos de plantão ou dos que têm acesso à mídia.” Formada
em direito e em educação artística, com mestrado em sociologia do direito e
doutorado em sociologia pura, é atualmente conselheira do Programa Cultura Viva e pertence à Rede de Estudos em Políticas Culturais (Redepcult).
Como você começou na área cultural e chegou a ser gestora?
Fiz duas graduações e não imaginava que um dia teria uma síntese hegeliana nas minhas formações. Fiz direito e música. Ao longo da vida, na infância
e na juventude, fiz parte de um grupo de música antiga, de medieval até barroca. Fiz conservatório, estudei contraponto, harmonia, participava dos festivais de música de Campos do Jordão com o Eleazar de Carvalho, nosso grande
maestro cearense. Cantei a 9ª Sinfonia de Beethoven, toquei com a orquestra,
Concerto Brandeburguês de Bach. Enfim, tive uma formação muito erudita.
Depois, fiz mestrado na Universidade de São Paulo (USP) em sociologia do
direito e fiz doutorado em sociologia pura na Sorbonne, em Paris. Estava indo
para o mundo acadêmico, mas a minha relação com as artes sempre foi muito
próxima, por influências familiares e pelo meu próprio gosto. Tive uma experiência interessante antes de ser secretária de Cultura ao dirigir o Senac no
Ceará. Comecei a trabalhar com a profissionalização também voltada a algumas profissões artísticas, já entendendo cultura em uma perspectiva mais
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antropológica – incluindo as profissões criativas como gastronomia, design e
outras –, como depois até o ministério adotou com a administração do Gilberto Gil. Também sou professora do mestrado de políticas públicas e sociedade da Universidade Estadual do Ceará. Sempre me interessei pela questão
da gestão. Venho das ciências sociais básicas, mas acabei nas aplicadas. A minha relação com a cultura vem da minha vida profissional e acadêmica. Um
dia fui convidada para ser secretária de Cultura do Ceará.

cultura. E, por fim, a economia da cultura e o trabalho. O governador dizia:
“Mas é muito tempo! Tem conversa para todos esses dias?”. Claro que tinha.
Convidei o ministro para vir no dia da municipalização. Tenho a impressão que foi o primeiro discurso do ministro Gilberto Gil no governo Lula.
Aconteceu no Ceará, em uma quinta-feira à noite, com o teatro lotado. Ele
fez o primeiro discurso colocando a plataforma do que seria o governo Lula
na cultura – estou falando de março de 2003. Esse discurso depois saiu em
uma coleção chamada Cadernos do Do-In Antropológico [material lançado
pelo MinC em 2004, com 10 dos principais artigos de Gil sobre temas como:
patrimônio histórico, cinema, arquitetura e Congresso Nacional]. Havia muita
afinidade nas nossas falas. A gente precisava pensar cultura de forma mais
ampla, porque eu ouvi durante a vida inteira, como professora, doutora, pesquisadora de universidade, que o povo do Ceará não tem cultura! Essa é a
visão quando se associa cultura à cultura acadêmica, erudita. Eu dizia que
era um absurdo pensar isso, porque o Nordeste é o epicentro da cultura da
América Latina. É tão importante quanto o Vale Sagrado dos Incas, no Peru.
A gente não se dá conta do potencial cultural magnífico da região. O sentido de cultura sempre é associado, tanto para os discursos do senso comum
quanto para os discursos das nossas elites, como a cultura erudita, a cultura
do estudo. E eu e minha equipe pensamos a cultura pelo lado da inclusão,
como um instrumento da cidadania. Além disso, a gente precisava pensar
também a questão da economia da cultura de uma forma profissional, dotar os profissionais do campo da cultura, torná-los menos amadores e mais
profissionais. Na época, diziam que eu, a “secretária do PSDB” era muito
liberal, porque falava que cultura era também emprego e renda. Quando vi
o discurso do Gil em março, percebi que a gente teria um grande trabalho
juntos. A Secretaria de Estado do Ceará não teria nenhuma dificuldade em
trabalhar com o governo federal, embora eu representasse ali um partido de
oposição. Mas essa oposição nunca se colocou. Quando o ministro chegou
para o discurso, o governador falou uma frase muito simpática: “Ministro,
seja bem vindo ao Ceará: aqui somos do partido das culturas”. Estabeleceuse a partir dali uma amizade e uma cumplicidade em projetos de parceria.
Muitos projetos surgiram ao mesmo tempo, às vezes até antes. Criamos, por
exemplo, a Capital da Cultura no Ceará antes de o ministério fazer. Criamos
uma lei dos mestres da cultura popular que acabou dando origem à Ação
Griô, dos Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva. O Agentes de Leitura, que criamos no Ceará, é hoje um programa federal. Várias coisas foram
feitas a quatro mãos entre nós.

Como foi?
Foi um choque! Exatamente porque eu estava no Senac naquele momento,
montando vários projetos apaixonantes. Estava muito encantada com essa
questão da educação profissional e tecnológica. E foi quando o então governador Lúcio Alcântara me convidou para a secretaria. Não tenho nenhuma
relação política, não sou filiada a partido algum, não tenho nenhuma apetência ou competência para política partidária. Sou professora. Mas acabei
aceitando o cargo. E o primeiro grande choque que vivi nesse lugar foi na posse, porque o colega que havia deixado o mandato não apareceu! Fui a única
secretária que não teve passagem de cargo. Comecei a perceber que era uma
área especial. A cultura era uma área muito mais difícil do que as outras, porque sempre teve poucos recursos, mas muita vitrine. Era uma secretaria com
aspectos muito peculiares. A gente quando cita determinadas secretarias,
menciona o tempo do mandato, no caso da cultura cita-se o nome do gestor!
É um trabalho muito personalista. No começo tive dificuldade com isso, mas
resolvi fazer um grande encontro. Disse para o governador: “Temos que fazer
uma espécie de conferência, fazer um grande debate. Vamos chamar isso de
Cultura XXI e convocar todo mundo para conversar. Precisamos ter um diagnóstico da situação da cultura”. Eu era tão neófita, tão ingênua, que resolvi
chamar o ministro. Resolvi chamar o Brasil e o Brasil veio (risos). Mas eu não
estava preparada para receber o Brasil, muito menos o ministro Gilberto Gil,
que disse que foi o primeiro convite que ele recebeu. Ele também estava em
Brasília em março de 2003, meio que à espera de agir e recebeu esse meu ofício
que dizia: “Ministro, estou fazendo um seminário para discutir cinco pilares
que me parecem importantes para começar um trabalho de gestão cultural,
de formação de política pública”.
Quais foram esses pilares?
No primeiro dia, a gestão. No segundo, a questão de legislação, incluindo
as leis de incentivo. No terceiro, patrimônio. No quarto, a municipalização e a

Cláudia Leitão

Cláudia Leitão

Como você avalia a gestão cultural no país?
Hoje a gente fala em economia criativa e indústria criativa. A gestão cultural
deveria se ampliar e ser apropriada por outros ramos de gestão pública nesse
país. Temos algo a ensinar para a gestão pública brasileira. Evidentemente,
há vários impeditivos dessa gestão cultural, porque a cultura é um produto
completamente diferente dos demais. Quando a gente pega, por exemplo, a
Lei 8.666 para trabalhar uma licitação, a gente começa a perceber que a nossa área é muito difícil no sentido de como licitar determinados produtos. Há
quem diga que as Oscips [Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público] e as OSs [Organizações Sociais] não são constitucionais e que vão acabar,
mas não acredito nisso. São instrumentos interessantes e que merecem uma
análise menos partidária. De início, esses modelos foram repudiados pelos
partidos de esquerda, o PT, por exemplo. Então, estavam associados ao PSDB.
Depois também pelo PT. Ou seja, é como se você tomasse um tipo de organização e partidarizasse esse modelo. Oscips e OSs não pertencem ao PSDB ou
ao PT, é um formato de gestão não estatal que pode ser muito interessante,
porque o direito administrativo brasileiro tem tudo para entristecer o gestor.
A gestão pública no Brasil é atravancada por um direito que parte da desconfiança de quem é gestor. Ser gestor hoje no Brasil significa que, se você tiver
inovado, se tiver uma obsessão pela atividade fim e não tiver parado na atividade meio, na burocracia, você vai pagar por isso. Você vai ter um tribunal de
contas que vai te colocar vários processos nos quais você vai ter que defender
a inovação. No Ceará, entre 2003 e 2006, nós inovamos no sentido da gestão.
Criamos um plano estadual de cultura. Acredito em gestão e planejamento
estratégico. Não se improvisa. É preciso ter metas estabelecidas, poucos programas, mas que se trabalhe esses programas, chegue-se a resultados. A gente
queria fazer um trabalho de interiorização, formular políticas de cultura que
fossem capazes de dar voz e vez às diversas regiões do estado, por isso fizemos
um programa chamado Valorização das Culturas Regionais. Esse programa
foi o carro-chefe da nossa gestão para fazer tudo isso, chegar a municípios
como Salitre, o mais pobre e de menor Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) do Ceará. Você cava e só sai água salgada, não serve nem para o gado. O
Ceará é um estado muito pobre. Como é que a gente pode pensar em inclusão
social por meio da cultura? Todas as secretarias de Cultura do Brasil ficam,
em geral, em prédios tombados pelo patrimônio histórico em bairros de classe média alta ou em casas que têm um valor arquitetônico reconhecido, mas
não há nenhuma capacidade de gestão para chegar à ponta. Quando a gente
fala de municipalização, a gente tem que ter instrumentos. O direito admi-

nistrativo e constitucional brasileiro não nos permitem chegar! As formas de
chegar são jurisprudenciais, não são legais. Tenho certeza que fiz uma gestão
honesta, mas tenho mais de 20 processos contra mim, tendo que explicar o
que fiz. Portanto, em nome da criatividade do gestor brasileiro, precisamos
transformar o aparato jurídico. Porque cultura não é como licitar carteira de
escola, leito de hospital ou lotes de vacina.
Você foi responsável por uma revolução no modo de pensar a cultura
no Ceará. Como foi essa experiência? Qual foi o diferencial?
As secretarias de Cultura praticamente não existem no Brasil. No ano em
que cheguei ao governo, tive a sorte de o governador ter separado as secretarias de Cultura e de Desporto. A Secretaria de Cultura do Ceará é a mais
antiga secretaria cultural do Brasil. Pouca gente sabe disso, mas ela é de 1968.
Foi criada por um militar iluminista que percebeu a importância da cultura
para a gestão. Chamava-se coronel Virgílio Távora. Ele criou uma das primeiras secretarias de Planejamento do país, foi ministro do Getúlio Vargas. Outra coisa, precisamos desmistificar essa lógica canhestra de se imaginar que
uma Secretaria de Cultura precisa ser refém de um grupo de dez cineastas,
20 artistas plásticos, 50 literatos, romancistas de plantão, os que têm acesso
aos jornais, à mídia. Assim vivem os gestores de cultura pública nesse país,
acossados por estes lobbies poderosos, que são os que dominam as leis de
incentivo, os que têm contato e que chantageiam os departamentos de marketing dos bancos. Aliás, essas coisas só se pensam, não se falam alto. Ao final
do Seminário Cultura XXI, que aconteceu em 2003, fizemos um planejamento
estratégico e saímos com um plano de cultura. Esse plano virou livro, foi distribuído no Brasil todo, mandei logo para o ministério, dizendo: “Preciso criar
um chão institucional para dizer onde estamos indo. E estamos indo para o
interior do Ceará, doa a quem doer”. Por uma questão estratégica, resolvemos
nos aproximar do turismo. Precisava que o prefeito entendesse que a cultura
podia se tornar um instrumento econômico, e ele só entendia isso quando
a gente falava em turismo cultural. Aí ele começa a entender que a cultura
pode ter um papel maior do que somente as festas do padroeiro, as festas do
município ou as datas patrióticas. Porque, em geral, como a cultura está junto
da educação, ela serve a isso. Do outro lado, ela serve ao serviço social, que é
o mais perigoso dos perigosos problemas da cultura. Na maioria das vezes,
ao vincular um produto de cultura às secretarias de ação social, o produto é
da pior categoria, sem qualidade. É o coral desafinado, é a peça de teatro que
não vale nada, é o produto de cultura feito de forma “filantrópica”. Quando a
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gente caminhou para essa associação com o turismo, criamos regionalmente o secretário de Turismo. E tinha também que romper com esse conceito
equivocado do turismo. Pensa-se o turismo enquanto marketing: o sonho de
qualquer Secretaria de Turismo é participar de uma feira internacional, vender em um stand o Brasil estereotipado para a Finlândia ou para Barcelona.
Eu andava com a equipe de turismo e cultura pelo interior. Criamos fóruns regionais em todo o estado. Foi uma grande mudança, tínhamos um fórum que
era itinerante. Todos os municípios participavam. Era um momento em que
se colocava o hotel do litoral do Ceará para conversar com a associação dos
jangadeiros. Nesses fóruns a gente tinha a presença do Sebrae, do Banco do
Nordeste, do Sesc, do Senac, das associações, dos artistas. Eles começaram a
funcionar todos os meses. Aquilo embalou, cresceu, e aí começamos a levantar as vocações culturais de cada região. A gente sabia que só precisava de um
tempo para convencer o governador de que a gente precisava sair da secretaria de Fortaleza e fazer uma secretaria itinerante – era esse um dos nossos
maiores projetos dentro do Programa de Valorização de Culturas Regionais.
Passamos dois anos criando as condições institucionais, logísticas, de interlocução com o interior. A gente precisava criar uma política de editais, oferecer
visitas técnicas, ajudar o pequeno museu, o pequeno centro cultural quando
ele existisse. A gente precisava conhecer minimamente e ter um mapeamento
desse campo cultural. Como fazer tudo isso? Tendo um projeto. Nos primeiros
dois anos, a gente entendeu territorialmente o estado com a sua diversidade
regional. Entendi o que eram Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão
Central, Inhamuns, Cariri, Vale do Acaraú, Vale do Jaguaribe. Fizemos um
projeto chamado Cultura em Movimento – Secult Itinerante. Passei dois anos
convencendo o governador de que a gente precisava de recursos. Ele me ajudou, consegui captar muita coisa e não dava para abrir mão disso. Não temos
recursos próprios, não somos capazes de fazer mover satisfatoriamente uma
máquina pública, então fazia bons projetos e também ia para as antessalas
de marketing das empresas com os projetos do Ceará. Tripliquei em um ano
o que o Ceará captava. Não captava quase nada e soube que agora voltou a
captar quase nada de novo. Quando há recursos, tudo bem, mas quando não
têm, precisa captar. Também perguntavam: “Mas é papel do Estado produzir
evento?”. Se não há produção lá, é sim. No começo é preciso uma ação pedagógica. Em regiões que nunca tiveram acesso a nada, gestão cultural no
campo público é também uma ação absolutamente pedagógica, civilizatória.
A gente tem que ir em direção às carências – e fomos. Criamos o Festival de
Música na Ibiapaba, o Festival Internacional de Trovadores e Repentistas do

Sertão Central, a Mostra Cariri das Artes, o Festival de Bandas de Música de
Câmara do Centro-Sul e Vale do Salgado, o Festival dos Inhamuns de Circo
Bonecos e Artes de Rua, o Encontro dos Mestres do Mundo do Vale do Jaguaribe, o Festival de Dança do Litoral Oeste, a Festa do Livro e da Leitura do
Litoral Oeste. Ou seja, em dois anos, tínhamos ações estruturantes em todas
as regiões em função de suas vocações. Nesses festivais tínhamos uma lógica
tripartite: um terço do dinheiro era do Fundo Estadual de Cultura (FEC), outro terço eu captava nas estatais brasileiras, e o último terço era escambo. Eu
chamava os prefeitos, começava a criar cooperativas culturais e dizia: “Prefeito, o senhor sozinho não pode nada, mas regionalmente a gente pode muito.
Não quero dinheiro seu, mas quero parceria. Preciso de lugar para dormir, de
restaurante, de apoio de transporte”. Ou seja, com escambo, eu fechava um
orçamento para viabilizar que aqueles festivais acontecessem. Foi assim que
a gente começou a ter uma agenda cultural no Ceará.
Foi uma gestão bem atuante.
Criamos subsistemas de cultura, sistema estadual de teatros, de museus,
de ciências culturais, de bibliotecas, de bandas. Os programas acabam, as políticas são muito vulneráveis, mas as leis ficam até que sejam modificadas ou
revogadas. Mas lei é melhor do que programa, do que política – torne a política uma lei e ela sobreviverá. Consegui muitos adeptos na Assembleia Legislativa do Estado, e fomos aprovando com alguma facilidade muita legislação
de cultura. Uma das coisas das quais mais me orgulho da nossa gestão é a
legislação.
Quais leis?
Criamos o Sistema Estadual de Cultura, que estabelece uma política afirmativa que nenhum estado tem. Temos o Fundo Estadual de Cultura (FEC),
que diz que pelo menos 50% dos recursos têm que ir para o interior do estado.
Isso foi um escândalo! É muito justo que esses 50% dos recursos vão para o
interior, porque é política pública do estado. Não éramos uma Secretaria Municipal de Cultura, muito menos de um bairro! Isso foi um escândalo, mas a
lei está lá. Quando criamos a Lei dos Mestres da Cultura no primeiro ano, eu
dizia: “Somos o país do patrimônio imaterial. Nossa maior riqueza cultural é
vinculada ao patrimônio imaterial, são as nossas festas, os nossos saberes e
fazeres tradicionais, mas não havia nada de apoio a isso”. Fui procurar uma legislação estadual ou municipal de apoio a essa expressão cultural e não havia
nenhuma. A primeira Lei dos Mestres da Cultura do Brasil é do Ceará. Aprova-
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da e regulamentada. Havia uma em Pernambuco, que nunca tinha sido regulamentada. Depois que a nossa lei foi criada, foi uma avalanche. Hoje, existem várias leis
municipais e estaduais para o patrimônio imaterial, esses saberes ancestrais.

formal dos gestores municipais?
Quando saímos com a secretaria, pensamos em alguns braços fundamentais
para a gestão e a consolidação de políticas. O braço formação significa que tínhamos uma cesta básica de cursos que eram oferecidos em função da vocação daquela região. Todas as regiões tinham certos cursos: educação patrimonial – para
entender o que significa esse patrimônio material e imaterial e como se proteger,
por exemplo, dos padres que pegam as igrejas do interior do Brasil, derrubam a
parede, azulejam e arrancam o chão de madeira; gestão e produção cultural –
para incentivar a concorrência aos editais, nós ensinávamos a fazer design para
joias porque no centro do Ceará há uma vocação joalheira pela existência de pedra semipreciosa; e ainda cursos de audiovisual, de histórias em quadrinhos, de
dança, de música. Os cursos foram oferecidos durante todo esse programa de dois
anos. Havia também uma área de difusão, que era uma tentativa de formação de
plateia. Como eu fazia isso no interior? Com circos. Eles serviram para o começo
do censo e do mapeamento que a gente fez do estado todo. Fizemos um censo artístico e chegamos a levantar 40 mil artistas no estado, levantando as informações
do que ele fazia, onde ele estava. Foi um censo feito ao longo da caminhada. Dentro do circo havia toda uma programação voltada para a descoberta dos talentos
do lugar. O próprio município descobria os seus talentos que não sabia que tinha.
Também havia uma área de institucionalização. Fomos a todas as Câmaras de
Vereadores levando o Sistema Nacional de Cultura.

Como protegê-los?
A gente começou por uma coisa emergencial. Estou falando de gente que tem
uma média de 80 anos e que está morrendo de fome. Conseguimos garantir sobrevivência financeira, e uma primeira ação de preocupação na transmissão, ou seja,
enquanto o mestre tem condições, ao ser chamado pelo Estado, ele vai trabalhar no
processo de transmissão do saber. Ele já é mestre onde mora, porque repassa seu
conhecimento para a sua vizinhança, mas nós criamos situações específicas, como
o Encontro dos Mestres do Mundo, em que a gente trazia mestres do Japão, da Índia, do México e juntava com os do Cariri, de Minas Gerais.
Como era esse Encontro dos Mestres do Mundo?
Esse festival veio para dar uma espécie de base estruturante para a lei. A gente
queria dar visibilidade a esses mestres, porque nossos recursos eram pequenos.
Começamos com a legislação de um edital para selecionar 12 mestres por ano,
quase nada, mas o bastante para criar um instrumento de marketing, um calendário. De janeiro a dezembro, a gente distribuía calendários para todo o estado e
para fora, com a carinha e a belezura de cada mestre. Foi nosso primeiro marketing. Criamos uma legislação toda voltada para a questão do registro: o livro do
patrimônio imaterial, o livro do registro dos mestres. Encontrar a forma de pagar,
por exemplo, foi uma luta. Dentro do direito administrativo, como pagar e não
criar vínculo empregatício com essas pessoas? A primeira lei era voltada ao mestre como pessoa física, depois a lei foi sendo ampliada para grupos. Chegamos
a prever, no último ano do governo, que a legislação deveria apoiar também comunidades, porque aí há uma propriedade intelectual coletiva. Lembro-me das
bordadeiras de labirinto de Aracati e das paneleiras. É uma legislação que está
nesse momento em franca discussão no Brasil, a questão da propriedade intelectual sobre isso. Sabe o que o Brasil mais faz culturalmente? Borda. Do Oiapoque
ao Chuí. Que política de cultura, que política pública, a gente tem para o artesanato brasileiro? Não tem. Precisaria ter, porque se temos essa atividade que é
reconhecida no território brasileiro, ela precisa de apoio. Quem ganha dinheiro?
O atravessador, não a pessoa ou o grupo que faz. Quando falo em proteção, é no
sentido de conseguir estabelecer os elos da cadeia produtiva.
Como unir a forte cultura tradicional do Ceará com a consolidação

Como você fazia essa institucionalização?
Mais do que isso: eu explicava, dava uma aula-espetáculo, levava PowerPoint, botava um filme. Abria a Câmara de Vereadores e explicava o que era
uma Secretaria de Cultura, o que era o Sistema Nacional de Cultura, o que era
um fundo. Fazíamos cartilhas para facilitar a vida dos vereadores, dos prefeitos, da população em geral. A gente tinha uma cartilha de investimentos
culturais para mostrar onde há dinheiro para a cultura. A gente mostrava as
leis municipais, estaduais, federais de incentivo ou de investimento em cultura para facilitar a compreensão do produtor e do artista do município. O meu
papel nas câmaras era criar secretarias. Tinha um projeto chamado Mil e Uma
Histórias, em que colhemos relatos que fomos ouvindo ao longo da caminhada. Isso virou livro, virou DVD. Eram histórias contadas por pessoas, por vaqueiros, por pessoas do interior. Levávamos exposições, inauguramos o ato de
fazer uma exposição e de viver uma exposição em um país que não sabe nem
o que significa o termo exposição. Levamos o artista plástico Aldemir Martins
para a cidade onde ele nasceu, no interior cearense.
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O que tem de curioso na sua gestão é você fazer a produção antes de
criar a gestão. Você não fez política de dentro do gabinete?
Praticamente não estive no gabinete. O Gilberto Gil vinha muito ao Ceará
e eu nunca estive com ele em um ambiente com ar-condicionado. Sempre estávamos no chão do sertão, andando. Ele via as coisas acontecendo e dizia:
“Quer dizer que uma itinerância pode ser uma coisa boa?”. E eu: “Acho que é
o melhor formato”. Lançamos os editais em que 50% dos recursos eram para o
interior, mas não tinha projeto no interior. Ninguém sabia fazer! Aí as pessoas
de Fortaleza queriam a minha cabeça, porque diziam: “O dinheiro está sobrando e nós não podemos ter acesso a ele”. Eu dizia que precisava de tempo,
e corríamos para fazer cursos de projeto, para que as pessoas começassem a
fazê-los. Devagarzinho a gente foi começando a ver as diversas regiões concorrerem e ganharem os editais. Pegávamos o município de maior população
e colocávamos a secretaria. Ficávamos ali por dois meses, depois íamos para
outra região. A maior parte das pessoas não quer só dinheiro, quer ajuda, informação. Elas querem uma visita técnica, amparo do Estado. Tínhamos que
chegar a essas pessoas e envolvê-las em formação para que pudessem organizar os seus acervos – falando especificamente da área de museus. No final
de tudo, as secretarias estavam sendo criadas e encaminhadas. O que me impressionava nessa incursão com toda a equipe no interior é que em nenhum
momento tive dificuldade no discurso da cultura, de convencer ou de ser eloquente com qualquer prefeito de qualquer partido. Quando começamos, havia menos de 30 secretarias de Cultura no Ceará. Quando saí, em 2006, havia
100. O Ceará foi o estado em que os 184 municípios que o formam aderiram
ao Sistema Nacional de Cultura. Uma pesquisa do IBGE de 2007 deu esses
dados. Era o estado com mais secretarias, mais conselhos, mais leis municipais, mais tudo. A Isaura Botelho, grande assessora do ministério, me passou
números da cultura no Brasil atual. Em 2009, o Ceará já perdeu dois terços do
que a gente havia construído. Isso é muito importante para o novo gestor, que
está chegando, entender as fragilidades dessas políticas, dessas construções
institucionais.

tinuou esse trabalho. E rapidamente ele se desconstruiu. Lógico que alguma
coisa fica, mas é um trabalho sisífico.

Como fazer para que as políticas deixem de ser de governo e passem a
ser de Estado?
Você sabe que eu penso nisso todo dia? Porque a única forma de tornar
política de Estado é com uma sociedade forte. E isso só se dá com um sistema
nacional, com conselhos municipais. Construímos tudo isso com essas populações, mas elas são frágeis. O novo governo não manteve isso aceso, não con-

Ao mesmo tempo, não se jogou tudo ao mar.
Exato. Não é ruim, mas para o que já foi, não é o ideal. Mesmo fora da secretaria, eu continuo recebendo muitos emails do interior do Ceará e me disseram que Juazeiro do Norte tinha acabado com a secretaria de Cultura. Era
chamada de Secretaria de Cultura de Romaria. Uma coisa linda! Imagine: a
terra do Padre Cícero Romão Batista não vai ter secretaria cultural? É uma decisão do prefeito. E os vereadores são muito frágeis. Vocês precisam conhecer
os municípios do Brasil. Muitos prefeitos não moram nos seus municípios. As
Câmaras de Vereadores raramente abrem. Nós ainda não somos republicanos,
são meras estruturas formais. A gente precisa tornar isso vivo. Para isso, precisamos de uma sociedade minimamente instituída. O problema é que a nossa
tradição brasileira é a de um Estado que chegou antes da sociedade. Chegou
de caravela.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/claudia-leitao/

Sócio-proprietário da Galeria Vermelho
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“É preciso dar atenção a
uma obra como se ela fosse
uma pessoa; cuidar e ter
a dimensão de que a arte
significa a nossa qualidade
de pensamento.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
03 de maio de 2010, em São Paulo.

Edu Brandão é fotógrafo, curador de arte, galerista e colecionador de
arte. É formado em fotografia pelo Brooks Institute of Photography, em
Santa Barbara (CA, EUA). Trabalhou como editor de fotografia e de arte
na Folha de S.Paulo entre 1991 e 2004, tempo em que começou a colecionar arte, cobrando obras como pagamento das fotografias que os próprios artistas encomendavam a ele. Deixou o jornal para se dedicar às
atividades de galerista e de curador.
Foi professor no curso de artes plásticas da Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap), onde conheceu a potência criativa de seus alunos e se frustrou constantemente ao vê-los em um vazio logo que se formavam na faculdade. Essa crise levou Edu Brandão a deixar o magistério e a abrir, em 2002, uma
galeria em sociedade com a ex-aluna Eliana Finkelstein, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. “Eu achava que a sociedade tinha que receber de alguma
forma o que essas pessoas tinham para dizer.”
A Galeria Vermelho nasceu ligada a artistas contemporâneos, como Rosângela Rennó, Chiara Banfi, Jac Leirner, João Loureiro, Héctor Zamora, Julian
Rosefeldt, entre muitos outros. Edu Brandão enumera as funções do galerista
hoje em dia: “ele apresenta a obra da melhor forma possível; cria exposições
honestas e sinceras com a intenção do artista; distribui as obras para outros
lugares; cria relações de vendas, inclusive as transações institucionais; e, sobretudo, fica do lado do artista.”
Como surgiu a ideia de criar a Galeria Vermelho?
A galeria surgiu de uma frustração de professores. Eu dava aula na Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap) e já tinha dado aula de fotografia no Parque
Lage um tempo. E foi dando aula de fotografia para o curso de artes plásticas
que eu percebi que o aluno terminava o curso com defasagem. Algumas garotas e
garotos muito talentosos ainda ficavam à margem quando deveriam se tornar artistas. Não sei se o professor deve se preocupar com isso, mas eu me preocupei. Eu
achava que a sociedade tinha que receber de alguma forma o que essas pessoas
tinham para dizer. A tecnologia colocava a imagem, a fotografia e o vídeo em todo
lugar, mas essa reflexão no campo da arte não vinha. Eu não tinha conhecimento
comercial nenhum para abrir a galeria, mas buscava auxiliar no sustento desses
artistas que estavam entrando no mercado. Eu já conhecia, frequentava e até trabalhava em algumas galerias como fotógrafo. Nelas, eu percebia que o negócio era
quase só pintura. Mas não era isso que nós, os professores, vínhamos batalhando.
Então, pensar a galeria foi uma espécie de reação a esse cenário. Acabou sendo
criada em 2002.
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E foi um empreendimento com parceiros e financiadores?
Sim. A minha parceira é a Eliana Finkelstein, minha aluna, que tentava me
seduzir há algum tempo para ter uma galeria. Para mim não era uma ideia
muito bem-vinda porque sou um péssimo comerciante. Eu trabalhava na Folha de S.Paulo há 12 anos com fotografia e com direção de arte. Durante muito
tempo a Eliana só falava em abrirmos uma galeria. Eu recusava. Até que fui
convencido de que aquilo seria uma possibilidade. Mas também existiu um
momento antes no qual eu e dois colegas professores de faculdade – a artista
Dora Longo Bahia e Felipe Chaimovich, que hoje é curador do MAM – tivemos
um espaço de convivência na Barra Funda. Era o terceiro andar de um prédio
onde reuníamos a moçada que já tinha se formado. Há dez anos os museus
não tinham tanta força, os centros culturais não tinham tanta força, então a
molecada se formava e caía em um vácuo. Esse espaço era uma tentativa de
preencher esse vácuo. Passávamos o sábado inteiro conversando sobre arte,
era muito legal. Contudo, isso só durou três anos, porque eu bancava tudo,
o aluguel e não sei mais o quê. Não dava para pedir para a moçada ajudar,
porque todos tinham acabado de se formar em artes plásticas e mal conseguiam ter dinheiro para o ônibus. Aquilo foi ficando oneroso para mim. Aí eu
pensava que era preciso ter uma alternativa. Uma das alunas que frequentavam esse lugar era a Eliana Finkelstein e, assim, surgiu a proposta da galeria.
A ideia era criar um lugar que pudesse vender e, ao mesmo tempo, manter o
que se tinha naquele lugar que nem chegou a ter um nome. Para alguns era
“escolinha”, para outros era “terceiro andar” (risos). Eu queria manter aquilo
lá, mas que fosse algo autossuficiente.

O Rui Campos, da Livraria da Travessa, fala que o nome é um copo
vazio que você vai preenchendo, não acha?
Aquele momento da fotografia é muito especial. Para mim isso gera força
e as outras pessoas ficam impregnadas disso. Claro que o vermelho possui
várias conotações, inclusive a política. O comunismo e um monte de coisa
foi vermelha. Mas a ideia inicial não tinha essa conotação. Algumas pessoas
pensaram que por se tratar de fotografia, pela qual eu batalhava muito, isso
poderia significar esse lado político. Mas foi mais o lado romântico do que
político. E não que o romântico não seja político (risos).

E por que o nome Galeria Vermelho?
Venho da fotografia, sou um fotógrafo analógico. Quando eu pensava o
nome da galeria, sabia que não queria colocar o sobrenome. Esse modelo
de assinatura parece que alguém está dando algo para a arte, o que, na
verdade, é o inverso. A arte é quem nos dá algo. A gente foi muito criticado
na época, mas há uma inversão nesse universo. Esse monte de sobrenomes
das galerias são muito menores do que a arte. Então, queria algum nome
que fizesse referência à arte. E a cor está no trabalho o tempo todo. E há o
lado romântico de quando a gente fazia fotografia com luz vermelha. Na
revelação, sempre via a imagem vermelha e preta. Era o momento mágico,
da curiosidade, a busca da imagem. Muitas vezes a imagem que você tinha
imaginado existia, outras não. Esse momento era muito importante e ele
era vermelho.

A galeria começou só com fotografia ou a ideia era abranger várias
áreas e suportes?
Desde aquele momento de discussão, eu já batalhava por um espaço que
não fosse voltado a um único meio. Isso já não fazia sentido desde a universidade. Eu trabalhava com fotografia dentro do contexto das artes, como a pintura e outros meios. Mas é óbvio que eu não queria trabalhar só com fotografia
ou vídeo, tínhamos muita performance também. Enfim, queria a arte contemporânea e a arte que nascia com a nova geração. Por outro lado, eu queria uma
bandeira e a fotografia me serviu para isso. Tivemos um bom casamento: ela
me fez pensar coisas – sou representante da fotografia –, mas eu nunca quis
só tê-la, não fazia sentido.
E como foi lidar com os artistas jovens? Qual foi o processo, vocês
pincelaram os artistas que estavam com qualidade e estavam perdidos
no mercado?
Eu dava aula há muitos anos. A maioria dos artistas que foram para a galeria
tinham sido alunos meus. Quando você está acompanhando a garota ou o garoto,
você percebe que ser artista não é só ter boas ideias ou uma cultura. É mais complexo. A situação de sala de aula coloca você muito próximo aos alunos, o que me
deu a vontade de ficar próximo ao desenvolvimento do trabalho artístico deles. Eu
gostava e acreditava no que eles falavam. Apostei no fortalecimento e na divulgação do trabalho deles. Apesar disso, muitas vezes a gente pensa que se é arte, logo é
bom. Eu não vejo bem assim. Há de tudo. Existem até peças formalmente interessantes, mas quando eu começo a analisar e conversar com ele sobre a produção,
você vai entendendo o que o artista acha do mundo, o que ele tem para dizer. Você
pode concordar com aquilo ou não. É fácil não concordar também, mesmo com
obras tão formalmente bem resolvidas e que possuem competência. Em qualquer
coisa é assim. Arte não é diferente.
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A pesquisadora Ana Letícia Fialho [autora da tese de doutorado A Inserção da Arte Brasileira nos Circuitos Internacionais, desenvolvida
entre 2000 e 2004] avalia que o avanço da produção artística contemporânea brasileira no exterior resultou mais em reconhecimento da
crítica e dos museus do que no valor de mercado. Você concorda?
Se a gente for pensar hoje, depois de participar de uma feira como a SP-Arte, por exemplo, eu discordaria e acharia que as coisas estão caminhando
juntas. Mas ela escreveu isso há algum tempo também, ela é uma conhecedora, concordo com ela nesse sentido. A minha vivência, por exemplo, foi com
curadores da Europa e dos Estados Unidos. Hoje, a América Latina vem sendo reconhecida como valor. A coisa incontestável é que esse reconhecimento
latino-americano chegou primeiro com os curadores e depois com o mercado. Nos últimos dois ou três anos, já percebemos que há crescimento e que o
mercado está mais estruturado. Minha experiência é que houve, portanto, um
reconhecimento anterior dos curadores. Há quatro anos, a Galeria Vermelho
estava envolvida de alguma forma em mais de 40 exposições fora do Brasil
com 35 artistas. É um número relevante. E não quer dizer que a gente tivesse
um mercado para aquilo.

interessantes para incentivar essa movimentação ou maior aquisição
de obras no Brasil?
São infinitas. Na Galeria Vermelho, não sou eu quem lida muito com os detalhes
da circulação. A minha sócia, a Eliana, está junto com o Márcio Botner, da galeria A
Gentil Carioca, por exemplo, nesse movimento de criar uma associação de galerias
para discutir isso. Agora, se usarmos os Estados Unidos como comparação, a facilidade com que você entra, sai e paga um imposto é impressionante. Isso aqui não
existe. É super complicado e isso faz com que galerias de fora nem venham para cá.
Tudo é mais difícil e a gente não tem uma política cultural para isso. Quando a gente pensa alguma exposição, por exemplo, eu nem penso em vender. Se a gente for
pensar em lucro, não sai daqui. A gente pensa que vai levar a uma representação
de um artista brasileiro e fazer uma mostra dele dentro de um cubículo que é onde
a gente pode pagar. É trabalho de Sansão.

Quais são as principais feiras e exposições internacionais?
Há várias. A Art Basel, na Suíça, e Art Basel Miami Beach, nos Estados Unidos. As duas são muito importantes para artistas e curadores. Para nós, a
Miami Basel atrai por causa da latinidade. Na Europa, também acho muito
importante a Frieze Art Fair, na Inglaterra, a Foire Internationale d’Art Contemporain (Fiac), em Paris, e a Arco, em Madri.
Qual foi a sua impressão da SP-Arte, a maior feira de arte aqui no Brasil?
Em termos de venda é maravilhoso. A Galeria Vermelho usa a feira como uma situação muito especial de divulgação. É o momento de encontrar curadores, representantes
de instituições, muita gente. Não pensamos em fazer dinheiro ali. Mas por quê? Porque
existe uma arte ainda barata e o movimento para fora daqui é caro. Sair do Brasil é caro,
porque os impostos, a burocracia e o transporte são caríssimos. Você faz uma feira, trabalha e não faz dinheiro. Então onde rende essa feira? Justamente no contato com curadores do mundo todo. O lucro vem depois, ao ter um artista participando de exposição
no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. É um lucro cultural e institucional. A venda acontece a posteriori.
Sobre os altos valores de circulação da arte, que políticas você acha

Os leilões de obras são oportunidades para o comprador e para o
artista. É bom para as galerias também?
É todo um sistema. Nunca é bom ou ruim só pra um lado. É tudo enredado.
Recentemente, aconteceu um leilão dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China),
foi feito pela casa de leilão Phillip de Pury em Londres. Foi meio desastrado,
porque um tanto das obras não chegaram a tempo do leilão por causa dos
problemas de transporte com as cinzas do vulcão da Islândia que cobriu o
espaço aéreo europeu. Mas o conceito era ter arte moderna e arte contemporânea desses quatro países. A Galeria Vermelho, que, em tese, é um mercado
específico e direto, foi convidada a colocar algumas peças. Depois de algumas
conversas, quatro ou cinco artistas da galeria entraram, até porque já têm até
um mercado lá fora, em especial na Inglaterra. Mas ficamos com a pergunta
se a galeria deveria entrar neste outro mercado. Resolvemos viver a experiência para ter uma resposta e não ficar supondo o resultado. O que aconteceu,
infelizmente, é que as obras desses jovens artistas não chegaram por conta do
transporte. Contudo, só o fato deles estarem ali com o nome, com a fotografia
e no mercado foi ótimo. É uma distribuição de imagem, de reflexão e de conexão. Não rendeu nada em dinheiro, mas os curadores que viram a peça no
catálogo telefonaram pedindo portfólios. E isso resultou em exposições para
dois artistas. Esse meio é tão carente que qualquer divulgação parece válida.
Em mais de oito anos de Galeria Vermelho, qual é a sua reflexão sobre o
papel do galerista para a carreira do artista?
A gente aprende o tempo todo, mas só fazemos o que sabemos. Eu come-
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cei como um professor e parece que hoje sou um amigo. O que eu faço? Eu
acompanho desde a ideia do artista, a produção e a compreensão do que está
acontecendo. Isso é importante porque eu divulgo e falo sobre aquela obra
para compradores, curadores, diretores de museu. Então, você representa as
obras e o artista. Eu procuro um conhecimento profundo daquela obra. Mantenho contato com o que está acontecendo em museus e em outros espaços
para oferecer a obra do artista. Também acompanho muito as montagens das
exposições em lugares diferentes, acompanhando os artistas e sempre buscando sistemas que possibilitem a divulgação. Se for cara, difícil e morosa a
tentativa de tirar uma escultura do Brasil e colocar em uma exposição na Itália, por exemplo, pensamos em uma alternativa de o artista ir lá produzir a
obra. São estratégias que criamos para divulgar a arte daquele artista. Hoje,
o galerista faz, sobretudo, o seguinte: apresenta a obra da melhor forma possível; cria exposições honestas e sinceras com a intenção do artista; distribui
as obras para outros lugares; cria relações de vendas, inclusive as transações
institucionais; e, sobretudo, fica do lado do artista.

pra outro. Há um cheiro que acompanhamos. Vou a exposições, a galerias, a
centros culturais. Vou acompanhando o que o sujeito tem a dizer. Há alguns
anos, eu fiz um projeto junto com o Itaú Cultural que se chamava Portifólio. O
objetivo era mostrar um trabalho de fotografia de quem começava. Havia dois
artistas de São Paulo, fui para Belém e trouxe outro de lá. Esse método é muito
interessante. O projeto permitia a montagem de uma exposição com jovens
artistas, foi a oportunidade de viajar e ter alguém bancando o conhecimento.
Em Recife, me apresentaram um trabalho de um garoto que chama Jonathas
de Andrade. Gostei muito, acabamos fazendo a exposição de um trabalho que
ele tinha. Então, no dia a dia da galeria, fico em contato com as pessoas. A internet ajuda muito nisso também. Sem estar do lado do artista você também
tem acesso ao que é feito. Vejo se o sujeito tem fôlego, capacidade de abranger
outras questões, passo a conhecer sua reflexão. Com o Jonathas de Andrade,
foi assim. Algum tempo atrás eu falei para ele que gostaria de trabalhar e ter
uma relação comercial com ele. Começou uma conversa, ele entrou para a
galeria e hoje eu o represento. Ele esteve na Bienal de Porto Alegre e está na
Bienal de São Paulo. É prazeroso.

A Galeria Vermelho possui exclusividade dos artistas? Como é essa
negociação com o artista? Como isso funciona?
Não. Temos algumas exclusividades, mas eu procuro inclusive outras
galerias para eles trabalharem. É bom você ter companheiros de trabalho, contudo não vejo que só eu deva vender o sujeito. Muito pelo contrário. É importante ter representante na Europa, por exemplo. Precisamos
usar ao máximo as capacidades dos outros também e dividir. É bom para
o artista manter relações diferentes, isso o faz mais maduro. Para a galeria, também acontece isso. Existem galerias no México, na Colômbia,
na Argentina, na França, em Portugal que a gente chama de irmãs. Isso
nos dá latitude, você aprende outras formas de negociar, abre novos caminhos para o outro. Não existe isso só de briga de galerias, um também
ajuda o outro. Se o meio está forte então você vai bem, não tem ninguém
fazendo sozinho. Não sei como era antes, talvez fosse assim, mas hoje a
gente sabe que ninguém vai sozinho. É preciso ter um sistema, senão a
coisa não cresce.
Você comentou que trabalha muito com ex-alunos seus. E agora que
você deixou de dar aula, como procura e encontra novos artistas? Qual
é o processo?
É rara uma noite que eu não esteja em um ateliê. E de um ateliê você vai

O que é o curador nesse universo artístico?
Dizem que é o cuidador. Eu fiz algumas curadorias, acho que umas melhores,
outras piores, sempre no campo da fotografia ou da imagem. Mas é difícil falar o
que é o curador, porque muitas vezes as coisas vão ficando tão fortes, mas acho
que tanto o galerista quanto o curador estão a serviço da arte. Eu tenho uma função como curador e eu tenho outra como galerista, mas tenho que responder à
arte e ao artista. É simples. Sem artista e arte, ninguém existe. Tudo isso é feito
para a sociedade. Para mim foi sempre importante na galeria a porta estar aberta,
ter horário de funcionamento o maior possível. Só não funciono no domingo porque isso geraria um custo muito grande, mas sábado é cheio de gente na galeria,
inclusive criança. Abrir a porta da galeria e entrar porta à dentro de uma sala de
aula para mim é a mesma coisa, você está aberto para as criticas, para reflexão.
Tudo de bom e tudo de mau que possa vir. É a vida da arte. Então, o que eu quero
dizer é que esses desenhos sobre o que é curador e galerista são mais nebulosos
do que se imagina. Ambos também respondem a um tipo de mercado. O curador
também ganha, ele possui seu mercado e precisa responder por isso também.
Como está a crítica sobre as artes plásticas em relação ao crescimento
do mercado? A crítica também corre esse risco de ser mercado?
Acho que não corre esse risco. Quando eu falo em curadoria como um mer-
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cado, eu estou falando que o mercado é ruim. A intenção do curador é gerar
espaço para ele. Da mesma maneira, a crítica. Fala-se muito que não temos uma
crítica muito ativa nos jornais e em publicações. Eu discordo. Acho que temos
bons críticos que acompanham o que se realiza. Geralmente o curador e o crítico estão meio juntos. Vejo uma ligação entre eles no acompanhamento dos
trabalhos artísticos. Talvez eu perceba mesmo isso porque estou próximo disso
no Brasil. E fora nem sempre vi isso. Em Londres, por exemplo, há um dia que
sai a crítica nos jornais e lá eles possuem uma boa fórmula. Aqui, a gente também tem crítico e o jornalismo sobre arte, que também acho superinteressante.
Duas ou três vezes por semana sai alguma coisa sobre arte no jornal, uma apresentação, uma nota. Não vejo isso em outros lugares. O jornal traz coisas mais
completas, a gente convive com isso. Por isso que discordo que não tem um
acompanhamento crítico. Curadores e críticos estão muito juntos com a produção. Talvez eu esteja fazendo uma análise sem conhecer tão perto a crítica,
mas vejo que a coisa acontece. Existe responsabilidade dos críticos e curadores
com a obra do artista. Há acompanhamento e reflexões interessantes.

muito pouco como instituição. As pessoas que estão lá dentro possuem ação,
estão atualizadas. Valem como pessoas físicas. Elas atuam, são artistas, são pensadores, são historiadores que atuam. Mas as instituições deixam a desejar.

É interessante isso, porque a princípio toda a ideia de crítica idônea se
baseia no afastamento e não na aproximação.
Não acredito nessa neutralidade. Eu quero ficar junto com os meus filhos
e não vou deixar de ser idôneo por isso. Não acredito que distanciamento vai
me fazer mais idôneo. Não compartilho desse vácuo que se fala e da tese de
que você não precisa conhecer as pessoas. Quanto mais conhecimento tiver,
melhor será a reflexão produzida. Como professor, também penso assim.
Quanto mais eu conhecer meu aluno, melhor poderei orientá-lo. Se eu chegar
à aula, e ficar escrevendo na lousa de costas, isso é mais idôneo? A mesma coisa acontece com o crítico. Se ele conhece o trabalho, poderá criticar melhor,
de forma negativa ou positiva.
E o papel da academia na formulação da arte contemporânea? Ela está
atenta, está trocando informações com a produção ou está parada?
É difícil falar em academia. Eu venho, como disse, dessa insatisfação como
professor. Achei que o professor não estava atuando da forma como deveria
ou gostaria. A academia é feita de profissionais, de professores, de pensadores
e eu prefiro lidar com indivíduos. A USP e a Faap têm professores muito ativos
no meio. São as escolas que eu tenho proximidade. Agora se for pensar a rotina
das duas, não acho que estejam agindo nesse cenário. Não acho que abram tantas portas, não há exposições, acho isso pouco como instituição. As duas fazem

Então, como fomentar a reflexão crítica como um trabalho de fôlego e
profissional? A academia é uma possibilidade, mas o cenário brasileiro
é complicado. A crítica também pode se tornar refém da curadoria.
Como atuar com esse conhecimento?
Quanto mais complexa for a produção do artista, mais complexo precisa
ser o que envolve a arte. Não dá para ter só o crítico, só o curador. Muitas vezes
as pessoas são criticadas por atuarem em diferentes áreas, mas acho muito
saudável. É bom ter o crítico que faz um texto analítico e também faz curadoria. É ótimo ir permeando a arte não tendo uma única forma de expressão. A
relação do crítico com o mercado é muito questionada negativamente. Se um
curador faz uma coleção que não seja de uma instituição e, sim, em um modelo privado, isso é super criticado no meio. Mas eu acho ótimo. Fico feliz porque tem alguém com conhecimento e que estimula o colecionismo de forma
interessante. Essas intersecções, para mim, são fortes. E se você não for ético
fazendo uma coisa, não será fazendo outra. Sendo crítico ou não. As pessoas
precisam desenvolver várias capacidades, não são gavetas fechadas. Quanto
mais a produção estiver à prova, mais complexa se tornará.
E como acompanhar esse mercado da revenda de obras? Há dez anos uma
obra foi vendida por US$ 1 mil e agora ela vale US$ 1 milhão, mas o artista
não recebe nada. Como você vê isso à frente de uma galeria? É possível incentivar uma relação mais aberta, inclusive em valores, com o artista?
Isso é necessário. Não tem outro jeito. Fala-se muito desse mercado, de uma coisa
nebulosa, claro que eu sei que é, mas eu não vivi esse mercado. Tenho uma galeria
de portas abertas e não é nada nebuloso. Custa tanto, pode ter desconto ou não. A
produção custou tanto, eu pago metade, o artista paga metade e pagamos imposto
em cima disso. É uma conta razoavelmente fácil. Esse mercado nebuloso, em que o
artista não fala, existe, mas não posso falar porque nunca vivi isso. Com a gente, não.
O artista pergunta quanto custa e tudo tem preço. A gente paga imposto e divide.
Acertamos de diminuir a produção para poder ganhar um pouco mais ou o inverso
quando é necessário. Para ter um mercado precisa de preço.
E a revenda com a galeria?
Não tenho esse mercado de revenda, eu vendo somente. O mais próximo
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disso é quando eu compro a obra do artista por dez e, depois, se vender por
doze, dou um para o artista. Divido isso com ele. Mas se a venda também demorar mais que dois anos, talvez não seja possível dividir mais com o artista.
Por quê? Os custos são altos, pago a reserva, manutenção da obra, restauração se necessário. Também é um investimento da galeria.
Fale de uma obra que te despertou para o mundo da arte.
Eu não diria uma obra de arte, mas uma convivência. Eu era muito amigo do artista plástico Leonilson e eu já tinha inclusive estudado arte, mas a
convivência com ele me despertou para o que eu vivo hoje. A importância
de alguém tomar conta da arte. Falo aqui no sentido de pensar com um carinho. É preciso dar atenção à arte como se dá a uma pessoa, uma coisa meio
humana. É cuidar e ter a dimensão de que a arte significa a nossa qualidade
de pensamento. Isso veio dos meus amigos artistas, mas o Leonilson tinha
temperatura para fazer arte. Ele chamava toda essa função da cultura para
a sociedade, para as crianças. Fui vendo que aquilo podia ser um projeto de
vida. Comecei a fotografar a arte, a fotografar como um documento. E passei
a cuidar de acervos dos artistas. Isso me seduzia. Durante a semana, eu fotografava moda, produtos, publicidade, mas, à noite e no final de semana, eu
fotografava arte. Fazia reprodução e achava que estava fazendo alguma coisa
em prol de um pensamento. Ao fotografar arte, eu conseguia perceber isso
claramente. A convivência com o Leonilson foi importante como uma obra
para mim. Aliás, não gosto de uma obra em específico, gosto da arte como
possibilidade de reflexão do todo. A arte é relacionar um monte de referências
e elaborar uma função: a reflexão da sociedade. Ou então você fica adorando
coisas somente. Na galeria, claro, eu vendo coisas, mas estou vendendo mais
do que isso. Não estou decorando a casa de ninguém, mas uma criança com
pais que compram arte podem conviver com ela. Penso que a gente carrega as
pessoas de reflexão. É um jeito meio mágico de passar ideias.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/edu-brandao/

Gerente de patrocínios da Petrobras
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“É fundamental uma
política cultural de
estado. Não dá para viver
de quatro em quatro
anos de acordo com um
mandato do ministro da
Cultura ou do presidente
da República.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 17 de maio de 2010, em São Paulo.

A formação em física levou Eliane Costa a conseguir, em meados dos anos
70, um emprego na área de análise de sistemas na Petrobras. Aos poucos,
outra de suas paixões, a cultura, acabou levando-a a migrar das ciências
exatas para a gerência de patrocínios culturais da companhia, cargo que
assumiu em 2003. “As pessoas de fora têm um entendimento da ação da Petrobras na cultura maior do que os empregados.”
O que acontece é que, em geral, não há uma compreensão interna de que
os recursos voltados para investimentos culturais sejam um “dinheiro diferente”. “Quando você patrocina o Grupo Corpo, por exemplo, que tem atributos de inovação, de excelência, você está buscando associar isso a valores
da empresa”, explica Eliane. “A marca da companhia cresceu barbaramente
nos últimos anos, e o patrocínio cultural contribuiu para isso.”
O modelo de patrocínio da Petrobras é tão reconhecidamente bem-sucedido que, lembra Eliane, muitas vezes o papel da companhia é confundido
no imaginário público. “A Petrobras não é uma empresa de cultura, é uma
empresa de energia que tem uma área de cultura”, esclarece. Mas a forte atuação em áreas culturais estratégicas acaba não passando impune. “Já estive
em evento internacional em que as pessoas achavam que a Petrobras era
uma produtora de cinema.”
Você fez física e entrou na Petrobras para trabalhar na área de tecnologia da informação e acabou, anos depois, na gerência de patrocínios.
Como foi esse começo?
Sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Antes da física, eu já tinha feito
normal e científico – que agora nem se conhece mais o que são. O normal
formava para ser professor primário, e o científico, que era o equivalente ao
segundo grau, era para quem gostava de matemática. Eu gostava muito de
matemática e de escrever. Os testes vocacionais piravam! Acabei fazendo os
dois: um de manhã e outro de tarde, uma maluquice. Quando chegou o final
do científico, tinha que escolher um vestibular e optei pela área de exatas. Ao
mesmo tempo, fiz vestibular para física e passei na PUC do Rio de Janeiro.
Também fazia pesquisa em música popular brasileira, sobre samba e choro.
Sempre tive essas duas coisas. Fiz física, mas nunca trabalhei com física. Assim
que acabei a faculdade, prestei concurso para a Petrobras. Naquele momento,
como até hoje, trabalhar na Petrobras tinha todo um simbolismo, uma militância – isso era 1974. Trabalhar na Petrobras, em pleno movimento contra a
ditadura, era a afirmação da busca por um Brasil que eu queria. Visto muito a
camisa da empresa. Não estou na Petrobras como estaria em um banco ou em
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qualquer outra empresa. Assim fui trabalhar lá. Só que naquela época, como
física, entrei na informática, como analista de sistemas. Era uma coisa que
nunca tinha passado pela minha cabeça. Trabalhei nessa área durante 17 anos.
Mas ao longo desse período fui migrando mais para a área de comunicação,
dentro da própria informática. Paralelamente, fui pesquisadora free lancer da
Funarte sobre a história do samba e sobre o choro. Participei de algumas monografias como pesquisadora. Pedi demissão da Petrobras em 1982 para fazer
formação em psicanálise. É uma carreira de muitas coisas, de muitas pontas.
Meu pai dizia que eu tinha muita iniciativa e pouca “acabativa” (risos). Depois
de um ano e meio fora, voltei para a Petrobras para a área de informática,
mas percebendo que a minha coisa na informática não era o suporte. Eu já
não desenvolvia aplicação, mas comecei a ir para a área da comunicação da
informática, trabalhar com o relacionamento com o cliente e fui gerente de
apoio ao usuário. Depois estruturei uma pequena área de comunicação no
setor internacional. A partir dali, fui para o órgão de comunicação institucional, no qual existe a área de cultura. Fui para lá por uma casualidade, pois
sempre trabalhei com cultura fora da Petrobras. Além de fazer pesquisa para
a Funarte, fui produtora cultural, desenvolvi trabalhos em CD-ROM. Um deles
foi sobre a história dos bairros portuários Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Fiz
o material sem muita pretensão, mas acabei ganhando o Prix Möbius América
Latina por ele. Depois fiz outro sobre Copacabana, antes de eu ser gerente de
patrocínio. Sempre tive essa atividade cultural, sou fundadora de um bloco no
Rio de Janeiro chamado Escravos da Mauá. Toco cavaquinho, tenho uma roda
de samba todo mês na região portuária do Rio e, na Petrobras, eu tinha uma
vida na informática. A oportunidade de trabalhar na área de cultura da empresa surgiu a partir de um elogio grande que eu fiz à gerente de patrocínio, na
época. Tinha feito um elogio tão entusiasmado de um projeto que tinha visto,
patrocinado pela Petrobras, que ela quis me conhecer e me chamou para trabalhar como fiscal de contrato de música na área dela. No final de 2003, ela
saiu e eu assumi essa gerência de patrocínios culturais. Assim, pude juntar as
minhas duas vidas. Hoje, estou fazendo mestrado sobre a questão da cultura
digital. Comecei a juntar efetivamente os meus quase 20 anos de informática,
de tecnologia, com mais 10 ou 15 de comunicação e de cultura.

chorões no domingo de manhã na Penha Circular. Frequentava também as
rodas de samba no Teatro Opinião, na segunda-feira, para ver Xangô da Mangueira, Cartola, Nelson Cavaquinho. E via essas pessoas na Sala Funarte. Não
era de graça, mas devia ser algo como uns R$ 5 de hoje. Eu saía da Petrobras
sem saber a programação, ia para lá e via shows antológicos, juntando Monarco com uma pessoa super desconhecida, mas que estava começando a se
lançar no mercado. A Funarte tinha nessa época – e não estou dizendo que
não tenha hoje – uma capacidade de mobilizar, de motivar pessoas para a
música brasileira, para a cultura brasileira. Era impressionante. Se o show era
às 18h30, uma fila enorme já se formava no quarteirão. Muita gente ia para
lá sem saber o que tinha no dia, porque sabia que seria muito bom. Foi um
momento de resgate de grandes nomes do samba, como Cartola, que tinha
virado guardador de carros e foi redescoberto pelo Sérgio Porto, o Stanislaw
Ponte Preta. A Funarte tinha a capacidade de ressonância e de motivação dos
jovens para a cultura brasileira, para a música brasileira, para o samba especialmente. Era um papel muito importante, assim como o das rodas de samba
do Teatro Opinião, que eu frequentava toda segunda.

Como era a Funarte nesse período de pesquisa nos anos 80?
Nunca esqueço. Era um lugar que eu tinha gosto de ir, dava prazer. Na Sala
Funarte, vi Dona Ivone Lara, Monarco, gostava disso. Fazia pesquisa de samba, frequentava roda de samba no Sovaco de Cobra, na qual se reuniam uns

Em outras entrevistas, você falou de uma preocupação sua com o funcionário da Petrobras, no sentido dele acompanhar o que a empresa
patrocina. Como é essa relação?
É uma coisa que venho trabalhando muito na área de comunicação. A ação
da Petrobras na cultura é muito mais compreendida e valorizada externamente. Hoje, dou palestras em milhões de lugares, de todos os tipos, e às vezes
vejo que os públicos para os quais eu falo têm mais entendimento da ação da
Petrobras na cultura, o tamanho que é, a expressão que tem, do que muitos
empregados da empresa. No ano passado, começamos a fazer uns programas
corporativos de televisão, em que eu sugeri algumas perguntas como: “A troco
de quê uma empresa de energia como a Petrobras patrocina cultura? O que
a Petrobras ganha quando patrocina cultura? É uma ação porque eu gosto
de música?”. Isso me intrigava. Às vezes, até em assembleia de sindicato, eu
ouvia: “Ah, em vez de estar patrocinando, a Petrobras devia estar aumentando salário”. Quer dizer, uma falta de compreensão até de que são dinheiros
diferentes. Quando você fala de apoio à cultura, e principalmente do apoio
à cultura com as leis de incentivo, você está falando de uma oportunidade
em uma questão tributária. Salário está em outra localização nas contas da
companhia. Comecei a fazer alguns programas com a área de comunicação
interna, explicando a questão do patrocínio, que não é absolutamente uma
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coisa voluntarista, personalista, de alguém que está ali e resolveu que a Petrobras vai patrocinar cultura. Mostramos que o patrocínio é uma ferramenta
de comunicação da empresa, como a atuação que ela faz com imprensa, com
publicidade. É uma ferramenta de relacionamento, de comunicação com o
seu público de interesse, com os seus investidores, consumidores e público
em geral. É uma ferramenta por meio da qual você busca comunicar a identidade da empresa. Por isso os projetos têm que ser bem escolhidos. Quando
você patrocina o Grupo Corpo, por exemplo, que tem atributos de inovação,
qualidade, excelência, renovação, você está buscando associar isso a valores
da empresa. O correto é você pensar uma política de patrocínio que esteja em
sintonia com o planejamento estratégico daquela empresa: aonde ela quer
chegar, a visão, a missão, os valores associados, porque é nessa associação de
valores que você vai comunicar. Há empresas que trabalham patrocínio muito
na questão da veiculação da marca, a qualquer custo, disputando de forma
mais selvagem no mercado – sem querer dizer que isso é um demérito. Mas a
Petrobras trabalha com um viés de agregar mais reputação à marca por meio
das suas escolhas. A marca de qualquer empresa hoje é um ativo da companhia. A reputação valoriza a marca. E a marca da companhia tem crescido
barbaramente nos últimos anos. Acredito que o patrocínio cultural contribui
para isso, possui ligação com o negócio da companhia.

anos, um dos grandes ganhos da Petrobras na cultura foi ter começado a trabalhar em uma sintonia muito maior e permanente com as políticas públicas.
Porque é inadmissível que uma empresa que chegou a colocar em um só ano
– acho que em 2006 ou 2007 – R$ 205 milhões na cultura, andasse para um
lado e a política pública para o outro. A convergência dessas coisas é fundamental. Em 2003, a gente criou o Conselho Petrobras Cultural, com a presença
de um representante do Ministério da Cultura e um da Secom [Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República], e a diretora de patrocínios,
que preside o comitê de patrocínios estatais, a Ana Cristina Cunha. Quando
a gente faz um balanço para ver os rumos do programa – a cultura digital a
gente incluiu há dois anos, por exemplo – isso se dá a partir de sentimentos e
das configurações do mercado. No caso da cultura digital, isso até extrapola
o mercado brasileiro, são configurações globais. É importante que essas mudanças todas estejam caminhando em sintonia com o Ministério da Cultura
sem perda de autonomia para a empresa. É um equilíbrio que a gente conseguiu nesses anos. A Petrobras não perdeu a sua autonomia empresarial, os
nortes do seu planejamento estratégico, ao manter sintonia com as políticas
públicas para a cultura. Mas esses processos sempre podem ser melhorados,
a gente procura melhorar todo ano. Essa concepção de comissões de seleção
pública montadas com pessoas externas à companhia agregou um olhar muito mais amplo. Patrocinar projetos de música julgados por gente de música,
projetos de cinema julgados por gente de cinema, mas com a participação da
Petrobras, também foi uma opção muito interessante. Essas bases que foram
lançadas em 2001, ainda com o Yacoff, permanecem e foram potencializadas
pela gestão Gilberto Gil a partir de 2003. Quando ele assumiu, estávamos felizmente no meio caminho de questões que se tornaram marcas de sua gestão: os
editais, a democratização do acesso, o trabalho da cultura com uma profunda
preocupação com a diversidade cultural. Não foi um processo difícil essa entrada da Petrobras, em 2003, no governo Lula, pois lá já se praticava a política
de editais desde 2001. Havia uma sinalização dentro do edital de trabalhar não
só o apoio à questão da produção, mas dando atenção à questão da difusão,
da formação de públicos, da preservação de acervos materiais e imateriais da
cultura brasileira. Eram valores e práticas da Petrobras que foram reforçados.
Essa questão do patrimônio imaterial, por exemplo, ganhou muita força na
gestão Gil e incorporamos no edital de 2003. A cultura digital foi no ano de
2007, se não me engano. O edital procura ser dinâmico, procura não se colocar
como uma coisa que já chegou ao seu apogeu, pelo contrário, a gente busca
avançar. A Petrobras não é uma empresa de cultura, é uma empresa de energia

O Yacoff Sarkovas falou que quando chegou à Petrobras foi preciso
tornar os processos de patrocínios transparentes porque a empresa
era conhecida por ser “uma caixa preta”. Também comentou sobre o
momento da Petrobras em deixar de ser vista apenas como uma empresa de petróleo para virar uma empresa de energia. Como você vê
essas questões hoje, após tanto tempo do programa Petrobras Cultural
e com esse conceito de sustentabilidade?
O Yacoff foi nosso consultor em 2001, estruturou a política de patrocínios.
A Petrobras já patrocinava desde a década de 80, inclusive o Flamengo e a
Orquestra Petrobras Sinfônica, mas não existia uma política de patrocínio estruturada. Em 2001, ele vai para lá e estrutura prioridades, principalmente
estratégias de seleções públicas. No início, de forma segmentada para música,
artes cênicas, curtas-metragens e audiovisuais. Em 2003, quando eu já estava
na área de patrocínios, a gente juntou todos esses segmentos em um programa só, que foi o programa Petrobras Cultural. Não só como uma indicação da
Petrobras, mas como uma indicação de política pública de fortalecer a questão dos editais, de democratizar o acesso às verbas de patrocínio. Nos últimos
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que tem uma área de cultura. Mas a gente não tem uma estrutura que permita,
por exemplo, comunicar mais e melhor os nossos patrocínios. Existem vários
contratos de patrocínio que, quando vou ver, já acabaram, e a gente poderia ter
tido a oportunidade de trabalhar de uma forma mais parceira. Claro, a equipe
trabalha, os fiscais de contrato estão lá fiscalizando o patrocínio, o desenvolvimento do projeto, as parcelas desembolsadas, as contrapartidas, os relatórios.
Em relação a determinados projetos, eu mesma quero estar presente o tempo
todo, acompanhando, mas quando vou ver, já estou assinando o término de desenvolvimento do projeto. Em 2007, a gente tinha mil projetos ao mesmo tempo. Agora a gente tem, talvez, 600 projetos, e acabamos de dar os resultados da
última seleção, com quase 300 projetos. De novo temos um número muito grande. E ainda dá para avançar nos editais e na ação de patrocínio, na articulação
entre os patrocinados, na articulação da própria ação, trabalhar isso mais em
rede, tentar atuar mais nas cadeias produtivas. A gente tem vontade de juntar
todos os nossos projetos que trabalham com cultura digital. Parece uma coisa
óbvia, mas há dois anos a gente está tentando e ainda não conseguiu, pois, na
prática, a gente fica muito envolvido com a fiscalização, com os relatórios, com
toda essa burocracia.

Petrobras, no sentido que associam valores. Existe a seleção pública e a escolha direta permitida por essa via da licitação, permitido pela legislação e pelo
próprio manual de contratação da companhia. Em 2009, tivemos uma CPI no
Senado e, em vez de a gente trabalhar em articulação com a cultura, ficamos
praticamente o ano inteiro atendendo a demandas dos parlamentares sobre
como fazer e como fiscalizar patrocínios culturais. Mas, no geral, o que precisamos ao trabalhar com dinheiro público é encontrar o meio termo. Não é
possível tanta burocracia, mas é preciso zelar pelo dinheiro público.

Há muitas críticas sobre o excesso de rigidez e de burocracia das leis
de incentivo. Como você vê isso?
A estrutura baseada nas leis de incentivo são da década de 90. Isso faz com
que as empresas tenham um papel preponderante na cultura, na injeção de
recursos, via leis de incentivo. Isso teve prós na injeção de recursos, mas muitas fragilidades no sentido da concentração em projetos que trazem muita
mídia, porque são as empresas que escolhem. E não escolhem via edital de
seleção pública, em sua maioria. O viés dessa empresa é exclusivamente a divulgação da marca, então vai escolher os projetos que já estão na visibilidade
da mídia. Sendo um mecanismo de financiamento por empresas, no caso das
estatais, há muita amarra pela legislação. É preciso seguir a Lei 8666/93 [que
estabelece normas para licitações e contratos para a administração pública] e
uma série de processos. No patrocínio, a gente tem a questão da ilegibilidade
da licitação. Por conta disso, há uma facilitação de processo de seleção. Por
exemplo: a gente pode escolher por edital e por convite – a Petrobras patrocina por convite também. Alguns, a gente patrocina em caráter de continuidade, como a Orquestra Petrobras Sinfônica, o Grupo Corpo e vários festivais
grandes de cinema. Existe seleção pública para cinema, mas para festivais de
pequeno e médio porte. Os grandes festivais são projetos de continuidade da

A Petrobras é uma empresa brasileira e também global. Trabalha com tecnologia e acaba vinculada à cultura brasileira no mundo e ao patrocínio
de iniciativas em outros países. Estimula coisas dentro do país e traz coisas de outros países. Agora, com o pré-sal e o crescimento do papel do Brasil no mundo, como você vê o caminho da Petrobras na área de cultura?
Para começar, antes de falar da Petrobras, acho que a própria cultura no
mundo contemporâneo desempenha outros papéis que seriam impensáveis
alguns anos atrás. Se antes a cultura era uma coisa relacionada com erudição,
refinamento, experiências contemplativas e transcendentais, cada vez mais
a cultura hoje é usada em um plano da interseção das agendas econômicas e
da justiça social, e cada vez mais vem sofrendo impacto da globalização, das
migrações. Falamos em globalização do fluxo de capitais e de mercadorias,
mas existe todo um fluxo de gente pelo mundo, de migrações voluntárias e involuntárias. Hoje, os jovens estudam na Europa ou nos Estados Unidos como
há alguns anos estudariam na Unicamp. O mundo ficou pequeno, como diz
Gilberto Gil. Ao mesmo tempo, você tem as migrações involuntárias, os acidentes, as questões ecológicas. O caráter globalizado do mundo não está só
na circulação do capital, mas também no fluxo de pessoas. Há uma série de
questões de multiculturalismo que eram impensáveis antes. A cultura passa a
representar nesse momento uma forma de mediação de conflito. Ela passou
a ser um recurso de promoção de sustentabilidade. A Petrobras está em 26
países hoje, é uma empresa multinacional brasileira. Recebo várias pessoas
querendo entender como é a política de patrocínio da Petrobras, querendo
entender como uma empresa de energia se relaciona com a cultura, como são
os programas sócio-culturais brasileiros, como é isso de AfroReggae, como é
fazer cultura em área de conflito. Isso tudo é muito novo. Ao estar em 26 países, a Petrobras hoje é meio confundida com o Brasil. Já estive em evento internacional em que as pessoas achavam que a Petrobras era uma produtora de
cinema. Ela é muito confundida com a cultura brasileira. E a cultura brasileira
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está em um momento especial no mundo. A cultura digital faz uma interface com
essa questão, na medida em que permite a ressonância de conteúdos brasileiros.
A cultura digital, junto com esse movimento físico, operacional da Petrobras, faz
esse link com o movimento globalizado do mundo. Nesse momento, para o Brasil, a
cultura digital tem um sentido muito estratégico de gerar transformação. Os Pontos
de Cultura são um projeto sensacional, a concepção deles é uma singeleza, espero
que eles realmente continuem e deem mais frutos do que já estão dando, porque
são uma possibilidade de criar conteúdos brasileiros com uma diversidade absurda, em mídia digital, para serem disseminados em uma rede mundial. As fronteiras
mudaram de sentido. É diferente você, hoje, falar de uma coisa que vai acontecer
dentro de determinadas fronteiras quando você tem um veículo como a internet.
Nesse sentido, a cultura brasileira, com o papel que a cultura no mundo de hoje
pode representar, tem uma capacidade de ressonância não só pela infraestrutura
tecnológica existente, mas pela vitalidade, pela diversidade.

um salto à frente e trabalhar com a lei de incentivo, mas dentro da ótica da política
cultural sem incentivo. Por que estou falando isso? Porque a Petrobras trabalha sem
incentivo no social, no ambiental, e até mesmo em projetos culturais, mas com um
viés mais de evento, de relacionamento com praças prioritárias, de forma mais institucional. Dentro da política de patrocínio cultural da empresa, diante das nossas
premissas e prioridades culturais, a Petrobras poderia ter esse foco menos ligado
à questão tributária. Na minha área, por exemplo, a gente só patrocina com a Lei
Rouanet. É verdade que nem tudo é 100% “incentivável”. Quando a gente teve R$
205 milhões na cultura em 2007, R$ 150 milhões eram incentivados e R$ 55 milhões,
não incentivados. Toda a música popular brasileira é 30% “incentivável” e 70 % “nãoincentivável”. Várias áreas são 30%. Mas são projetos pré-aprovados na Lei Rouanet,
como exigência.

As leis brasileiras em várias áreas atrapalham a difusão, tanto nacional
quanto internacional da cultura. A Petrobras como empresa, ou mesmo
você como produtora cultural, toma posição sobre isso? Há uma reflexão
sobre esse panorama?
Participo e me interesso pelo assunto, obviamente pelo meu trabalho. A Petrobras em si trabalha só com a Lei Rouanet até hoje. Não trabalha com leis no formato
de investimento. Por uma opção tributária oficial da empresa, só trabalha com lei
de patrocínio, de incentivo, não de investimento como o audiovisual. Hoje, com a
proposta dos novos fundos, não sei como a Petrobras vai se posicionar, porque é
uma decisão que não é da minha área, mas da tributária. Quando houve a consulta
pública sobre as mudanças na Lei Rouanet, a minha área, junto com a tributária, estudou essa legislação, as novas propostas. A área tributária colocou o ponto de vista
dela, de preocupação com a questão do negócio da perda dos 100%. Pessoalmente,
e aqui não estou falando em nome da área tributária da Petrobras, penso que as
empresas precisam botar dinheiro não incentivado nos projetos. A própria Petrobras, no meu ponto de vista, poderia ter hoje na cultura, pelo papel que assumiu na
área, pelo papel que tem na sociedade, uma ação menos ligada à Lei Rouanet. Mas
isso não é uma posição da empresa. A área tributária tem a posição obviamente
tributária e apresentou questionamentos com relação ao percentual mínimo, que
é a proposta inicial que a Lei Rouanet tinha colocado. Os pontos de vista realmente
são diferentes. Como eu não sou tributarista – ao contrário, a minha prioridade é
a cultura – vejo isso com olhos talvez um pouco mais ampliados. A visão tributária
vai ver ali o que vai ser benefício fiscal para a empresa. Hoje, a Petrobras poderia dar

Qual a sua visão sobre a formação de produtores culturais no país?
Dou aula em uma pós-graduação de gestão cultural e de produção cultural,
e não há muitos espaços. No Rio de Janeiro conheço dois: a Cândido Mendes
e a Fundação Getúlio Vargas. Até olhei mais recentemente esses cursos, para
montar um programa de formação, capacitação, atualização para a minha
própria equipe de fiscais de contrato de patrocínio, que são formados em comunicação na sua maioria, sem formação em cultura. Eles precisam conhecer mais sobre cultura geral e cultura brasileira. Em todos esses cursos faltam
algumas coisas. Uns são mais voltados para a gestão de empreendimentos
culturais, outros para produção do evento, para área de entretenimento. No
primeiro edital do programa Petrobras Cultural, se você comparar os projetos daquela época com os de hoje, já sente que são muito mais consistentes,
mais articulados. São projetos que já não são ações isoladas, mas ações que
buscam articulações com a cadeia produtiva daquele segmento, com a possibilidade de troca com a comunidade. A gente tenta fazer alguma coisa assim
quando vai divulgar o programa Petrobras Cultural pelo Brasil. A gente costuma fazer uma caravana pelas capitais onde eu faço uma palestra, depois abro
para debate. Várias das melhorias do programa a gente capta nesses fóruns. A
Petrobras representa uma real oportunidade, e em alguns lugares quase que
a única, porque é uma política nacional e, às vezes, a empresa local não se interessa mas há uma demanda muito grande. A gente faz esse debate com produtores culturais e a imprensa nas capitais. Inserimos algumas cidades importantes e introduzimos uma oficina de projetos culturais. A gente começou
a perceber que, muitas vezes, havia a confusão entre uma ideia e um projeto.
Muitas pessoas tinham ideias fantásticas, mas que não eram projetos. Havia
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também o problema de formatação do projeto. A gente subiu um pouco o
nível dessas oficinas, procurou se articular com o Ministério da Cultura, que
estava fazendo oficinas muito interessantes, também descentralizadas. Essas
oficinas do MinC eram em auditórios enormes, com as pessoas interessadas
não em formatação de projetos, mas em entender as leis de incentivo à cultura e em como poderiam se colocar na cena cultural.

E como você vê a questão da permanência do incentivo, de deixar de
ser política de governo e virar política de Estado, como os Pontos de
Cultura? Você reflete sobre como incentivar essa permanência, como
criar estratégias de permanência na cultura?
Acho fundamental a política de Estado, o Sistema Nacional de Cultura, que
foi estruturado. Não dá para viver de quatro em quatro anos de acordo com
um mandato do ministro da Cultura ou do presidente da República. As maneiras de fortalecer isso foram as que o ministério seguiu ao longo dessa gestão,
com as conferências municipais, estaduais, envolvendo esses espaços, não só
de discussão, mas de mobilização. Uma conferência de cultura, hoje, tem uma
pulsação muito grande. Essa política de Estado vai se dar tanto do ponto de
vista das aprovações formais quanto de um respaldo da sociedade mesmo,
do comprometimento, pela consolidação e pela permanência dessas políticas. Construir a política pública digital por meio do Fórum de Cultura Digital,
Fórum de Acervos Digitais, é um caminho novo. E esse caminho dá respaldo
para a construção de uma política de Estado.

Como se libertar das leis de incentivo? Como pensar que o agente cultural tem que estar sempre atrás de editais, ou de incentivo?
Para mim, só tem uma maneira de se libertar. Quando falo “libertar”, não
é no sentido de acabar com as leis de incentivo, mas de ter alternativas. A
única maneira seria aumentar o orçamento do Ministério da Cultura, que é
um caminho que vem sendo trilhado desde a posse do Gilberto Gil. Existe um
Fundo Nacional de Cultura forte, os fundos setoriais fortes, porque há uma série de projetos que não cabem. Por mais que o edital da Petrobras não seja só
focado em mercado, mesmo assim há ações que não cabem. Como viabilizar
aquele projeto? Pelo Fundo Nacional de Cultura.
Mas como fazer para que o incentivo não seja a única forma de se fazer
cultura? Como a participação estatal pode fazer para não ser a única
grande fomentadora de cultura no Brasil, como tem sido? Como fazer
a cultura ser sustentável?
Esse é o mundo ideal, mas não sei até que ponto que a gente pode ter
essa expectativa de uma forma mais geral. Quando você vê que as grandes
companhias de dança não são sustentáveis, que o cinema não é sustentável, como você vai exigir sustentabilidade de um projeto sensacional como
o Nós do Morro? Como você vai exigir sustentabilidade desses projetos, se
você não consegue ter sustentabilidade no âmbito da maior companhia
de dança do Brasil? A questão é muito complexa. A sustentabilidade na
cultura seria o melhor dos mundos, mas não sei se seria possível. Deve ter
caminhos, sim, e talvez a gente já tenha abandonado alguns no bojo do
processo que foi priorizado nos últimos 20 anos na cultura. Talvez a gente
pudesse ter trilhado outros caminhos. Fala-se, por exemplo, na questão
do teatro como projeto. Critica-se muito quem monta peça e não tem bilheteria. Não sei, já ouvi muitas pessoas dizendo isso, que é uma coisa
absolutamente irreal. Não sei se teriam outros caminhos para serem descobertos além da linha das leis de incentivo do Estado. Mas foi o caminho
que aconteceu.

O Brasil é um país que tem muito pouco intercâmbio técnico, entre
maquinistas, outros produtores, gestores de outros países. Como promover e incentivar esse intercâmbio, inclusive pensando na América
do Sul e na América Latina?
Essa questão da cultura digital dá essa infra-estrutura tecnológica. Cabe a
gente usá-la a favor das lacunas que a gente vê hoje nessa cena. A construção
dessas redes é fundamental na maioria das soluções dos problemas. Trabalhar
mais na construção de redes, na troca dessas experiências, na questão da cultura digital, que é a generosidade intelectual, o compartilhamento de conhecimentos, a inteligência coletiva que o Pierre Lévy fala. Esse é o caminho que a
gente tem hoje, que é o caminho diferencial. Se a gente acredita que o digital é o
suporte tecnológico para poder criar em cima dele uma oportunidade de transformação, essa é uma das transformações possíveis, a troca de conhecimento.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/eliane-costa/

Superintendente da Fundação Iberê Camargo
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“A visão de um gestor
cultural não é só se mover
e trabalhar no dia a dia.
Ele precisa saber tudo
para poder pensar
20 anos à frente.”

O jornalista e produtor cultural Fábio Coutinho participou da produção de
quatro edições da Bienal do Mercosul. Já trabalhou no Instituto Estadual de
Artes Visuais, na Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e no
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. É criador da Galeria de Arte do Clube
do Comércio e da Tekne Oficina de Serigrafia. Nos anos 70, foi professor de
história da arte e criou a Brique da Redenção, feira tradicional de arte e antiguidades de Porto Alegre.
Trabalhar na preservação do legado artístico e da memória de um dos nossos mais célebres artistas brasileiros é a premissa da Fundação Iberê Camargo, cuja superintendência cultural é comandada desde 2007 por Fábio Coutinho. “A fundação começa nos anos 90, próximo do final da vida do Iberê
Camargo, quando ele demonstrou a vontade da continuidade da sua obra, de
preservá-la.” A opção institucional de ter sido concebida como fundação, e
não como memorial, explica Coutinho, é estratégica: “Assim ela pode abranger algo maior do que um museu.”
São muitas as atividades na rotina da fundação que celebram a memória de
Iberê: exposições permanentes e itinerantes, catalogação das obras do artista
e até um projeto pedagógico de iniciação para alunos e professores. As iniciativas extrapolam a sede porto-alegrense: por meio do programa para bolsistas, 14 novos artistas formados pela instituição já viajaram para o exterior.
De acordo com Coutinho, o importante é saber aperfeiçoar a relação entre
conservadorismo e modernidade. “Há muitos museus contemporâneos com
estruturas extremamente rígidas que são exemplos para o mundo.”
Conte um pouco da sua história, de como começou a trabalhar com
artes plásticas.
Eu fazia arquitetura e tinha dois objetivos básicos: ou paisagismo ou alguma coisa ligada à museografia, cenografia. Ao longo do curso, fui convidado
para trabalhar no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), para fazer
um estágio. O Margs, na época, 1977, funcionava em uma sede de um antigo
clube em Porto Alegre. O clube fechou e o museu foi para lá. Fui, então, para o
Margs, mas não só como estagiário: eu era professor de história da arte também. E aí unimos uma coisa à outra. Logo que cheguei ao museu, senti que
era tudo que eu gostaria de fazer: trabalhar com artes visuais. Nos anos 70, eu
tive galerias de arte.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 23 de junho de 2010, em São Paulo.

Como foi a entrada nesse universo das galerias?
Nessa época, além do Museu de Arte, tive muitas atividades. Eu não sei
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como eu conseguia tanto tempo. Eu tinha o Museu de Arte, a galeria de arte,
eu era professor de história da arte, e ainda criamos, em Porto Alegre, a primeira feira de antiguidades no Brasil, que é o Brique da Redenção. Fui o coordenador desse projeto durante cinco anos. Era tudo muito interligado.

físico para a construção. Havia, sim, a casa do Iberê e o ateliê. O Iberê tinha
dois ateliês em Porto Alegre; o primeiro, mais na zona central. Ao retornar do
Rio – porque também tem o ateliê no Rio, que ainda existe –, ele constrói uma
grande área, com residência e outro ateliê – e a fundação iniciou ali. Era um
espaço muito grande, mas pequeno para tudo que se desejava para a Fundação Iberê Camargo. O governo do Estado cedeu um terreno em frente ao Lago
Guaíba, um local muito privilegiado geograficamente, com uma vista muito
bonita, em uma antiga saibreira na encosta de um morro.

Quando você assume a Tekne, a oficina de serigrafia?
Nossa! Eu nem me lembrava mais disso. A Tekne surge em 1981, mais ou
menos, da necessidade, da vontade de fazer um trabalho específico com artistas plásticos, em função da tradição que o Rio Grande do Sul tem em gravuras.
Lá foi criado o Grupo de Bagé, o Clube de Gravura. Existe toda essa parte da
obra de arte como múltiplo. Mas nós não tínhamos serigrafia, uma tradição
no Rio Grande do Sul, principalmente em litografia, gravura em metal, serigrafia e técnicas. Criamos, então, a Tekne. Inclusive, nessa época, a gente fez
gravura com o Iberê Camargo – não preciso nem dizer que foi, certamente,
das mais difíceis e mais complicadas que tivemos. Lembro que foi uma gravura que, se eu não me engano, teve 28 impressões para resultar na gravura final
que ele queria.
O que é a Fundação Iberê Camargo?
É uma instituição que se dedica quase que exclusivamente à preservação,
divulgação e conservação da obra de Iberê Camargo, que foi um importante pintor, gravador e desenhista brasileiro, nascido em Restinga Seca, no Rio
Grande do Sul. A fundação começa nos anos 90, próximo do final da vida do
Iberê, quando ele demonstrou a vontade de dar continuidade à sua obra, de
preservá-la para abranger todo público: artistas, colecionadores, galeristas,
imprensa, museus e instituições diversas. Um grupo de empresários no Rio
Grande do Sul, capitaneado pelo doutor Jorge Gerdau Johannpeter, teve a
ideia da criação da Fundação Iberê Camargo, junto com a viúva do Iberê, Maria Coussirat Camargo. A partir de então, começam os alicerces, o lançamento da ideia da fundação.
Como surgiu a ideia da sede que vocês têm?
Depois da criação da fundação, pensou-se em ter uma sede. Que dimensão
ela teria? Não só física, mas que dimensão gostaríamos que a obra do Iberê
atingisse? Então, de novo, sempre com muita consulta, pesquisa e trabalhos
em grupo – que é uma das características da fundação – partiu-se para o planejamento dessa sede. Aí entram o governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre, com a oferta de espaço. A fundação não tinha o espaço

Como foi a escolha do arquiteto para a sede?
Analisamos quais arquitetos estavam fazendo os grandes museus. O Álvaro
Siza Vieira já vinha de experiências com o Museu de Serralves, no Porto, em
Portugal, e também com o museu em Santiago de Compostela, o Centro Galego de Arte Contemporânea. Foi assim que se chegou a Álvaro Siza. O projeto
foi lançado em 2000, em Porto Alegre. A escolha foi extremamente feliz, em
todos os aspectos, tanto que o projeto da Fundação Iberê Camargo recebeu
o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, de 2002, resultando no
único prédio da América Latina com esse prêmio, o que por si só é muito importante. Ou seja, a fundação já nasce ganhando um prêmio dessa estatura.
Quais são os principais projetos da fundação?
O centro do projeto é a preservação e a divulgação da obra do Iberê Camargo. Temos inúmeros projetos. Naturalmente, a base de tudo é o acervo.
Com a criação da fundação, a Maria Camargo doou o total das obras que ela
possuía, mais de duas mil obras. Depois, houve a aquisição também do acervo
de obras da filha do Iberê, a senhora Gerci, uma filha não do casamento com a
Maria Camargo – com a Maria ele não teve filho. De forma que a fundação tem
hoje mais de quatro mil obras, entre gravuras, desenhos, aquarelas e baixas
pinturas. Estamos em processo de catalogação da obra do Iberê, que é outro
setor importante da fundação. Temos as gravuras totalmente catalogadas e
estamos trabalhando agora com as peças únicas: pintura, desenho, guache,
aquarela, essas obras todas; é um processo que já está bastante adiantado. A
fundação possui três pisos expositivos, em que um deles é permanentemente
ocupado por exposições do Iberê, com obras do nosso acervo. Nós fazemos
duas exposições por ano do Iberê Camargo. Desse projeto do acervo se desdobra o nosso projeto pedagógico. Ele é desenvolvido para atender a um número
muito grande de escolas, de alunos, em todos os níveis educacionais, mas não
só estudantes como outros grupos também: turistas, terceira idade, comuni-
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dades. As visitas à fundação podem resultar, inclusive, em oficinas, saindo da
visita teórica e entrando na parte prática do projeto pedagógico, no nosso ateliê educativo. Também temos há muitos anos, ainda ligado a Iberê Camargo,
o projeto Artista Convidado. Convidamos, mensalmente, um artista plástico,
gravador ou não, para revisar gravura no nosso ateliê, na mesma prensa que foi
do Iberê. Esse ateliê está montado hoje na sede da fundação. Então, é convidado para fazer uma tiragem – uma, duas, três, quatro, cinco, depende do artista,
cada caso é um caso – e o resultado é que já estamos em quase 70 artistas, com,
aproximadamente, 200 gravuras diferentes. Alguns artistas fazem quatro, cinco, seis, como é o caso do Paulo Pasta, do Waltércio Caldas, da Carmela Gross,
da Regina Silveira, que fizeram mais do que uma imagem para esse projeto. Esse
projeto resultou em uma exposição belíssima, que tivemos em 2009 e que se
se chamou Dentro do Traço, Mesmo, curada pelo professor Teixeira Coelho, do
Margs, que é onde nós pusemos a grande maioria dessas gravuras. Temos ainda
outro projeto feito para bolsistas. Todo ano, o Iberê contempla dois artistas jovens brasileiros para uma permanência no exterior. Em 2010, fizemos a décima
edição. Já tivemos artistas que foram para Nova Iorque, Áustria, Buenos Aires,
México, Londres, enfim, vários destinos do mundo, sempre em projetos de residência específicos para as artes visuais. Em 2010, organizamos uma grande
exposição para mostrar o percurso desses 14 artistas que já participaram da
fundação. São dez anos, 14 artistas. A fundação, no início, selecionava um artista; agora, convida dois. Também temos um projeto de exposições permanentes
e exposições temporárias, sempre dentro do moderno e do contemporâneo.

professor da Universidade de Nova Iorque. Ele desenvolveu o nosso projeto
educativo. É um projeto com vários vieses, recortes, uma teia muito grande
para a abrangência de toda a obra do Iberê Camargo, mas não só. Em toda e
qualquer exposição temporária que tenhamos, há um projeto específico para
aquela exposição, além de um material educativo, para professores e alunos.
Mas nós temos formação permanente de professores. Há uma formação específica de professores para aquela mostra, sempre com a presença do curador ou do artista – no caso de o artista ser vivo. A partir daí, o professor está
credenciado a levar os alunos à fundação para conhecer as exposições que
estão sendo apresentadas. Agora, não quer dizer que aquele professor que
não fez formação não possa levar alunos. Claro que pode, e é sempre muito
bem-vindo. Agora, naturalmente que aquele professor que teve uma formação
específica chega com seus alunos num grau de intimidade, de conhecimento
do que vai mostrar, muito melhor. Até porque ele recebeu o material antes.
Então, quando os alunos chegam à fundação, eles já tiveram conhecimento
das obras. Ou seja, a surpresa existe, mas não é total, porque já houve um conhecimento prévio, por meio de imagens, daquilo que vão conhecer.

Como é a relação com patrocinadores, o financiamento da fundação?
Que mecanismos vocês usam?
Usamos todos os mecanismos possíveis que temos para captação de recursos. Para a manutenção anual da fundação, usamos a Lei Rouanet e também a
LIC, que é Lei de Incentivo à Cultura do estado do Rio Grande do Sul, que é por
meio do uso de renúncia fiscal pelo ICMS. Mas também temos alguns patrocinadores, especialmente o Grupo Gerdau, que nos patrocina realmente direto,
sem uso de incentivo. Isso também ocorreu para a construção da sede da Fundação Iberê Camargo, na qual o Grupo Gerdau foi um patrocinador, um doador
de uma percentagem muitíssimo alta para a efetivação da sede.
Como é a relação com a escola, em relação à formação dos monitores,
dos arte-educadores?
Temos um curador pedagógico, Luis Camnitzer, um grande artista plástico,

Nos últimos anos, houve uma extrema valorização das obras de arte
brasileiras no mercado internacional. Ao mesmo tempo, o mercado de
arte é um mercado no qual existe muita dificuldade de se obter números. Como você vê essas duas questões?
Eu não tenho mais participação em mercado. Embora eu já tenha tido uma
galeria de artes, me afastei completamente do sistema de artes no mercado, e
não olho para uma obra pensando no quanto ela custa, quanto custou ou quanto poderá custar. Essa análise não faz parte do meu cotidiano. Mas a arte brasileira, realmente, está tendo uma cotação, uma valorização muito grande. Isso já
há algum tempo, desde que começamos a entrar em um sistema internacional
de leilões, de galerias, de feiras. Estamos num momento muito especial. É obvio
que o mercado também é muito importante para que as instituições tenham
um trabalho de divulgação, na afirmação desses nomes. E isso acontece com o
Iberê naturalmente. Iberê é um dos artistas desse período que tem uma excelente valorização no mercado de arte brasileiro e internacional.
Conte um pouco dessa relação com galeristas – no caso da obra do Iberê com galeristas – e com curadores.
Ela se dá muito tranquilamente, porque são dois caminhos importantes,
vão na mesma direção, na valorização da obra; só que um cuida da área cultu-
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ral e o outro do mercado, digamos assim. Vejo ambos muitíssimo bem. A nossa relação com curadores é a melhor possível. Já tivemos grandes curadores e
ainda teremos outros, trabalhando a obra do Iberê.

dação. Onde, dentro desta fundação, temos uma área, um departamento museológico que preserva, divulga, conserva, expõe. Temos reservas técnicas;
temos tudo que um museu tem, mas não somos um museu. Mas não é por
isto, é porque no nosso caso a fundação pode abranger algo maior do que um
museu, por ser dedicado a um único artista. O nosso acervo é composto exclusivamente por obras de Iberê Camargo. Então, a fundação vem nesse sentido,
de não nos fixarmos museologicamente na obra do Iberê Camargo.

Como vocês definem os curadores?
Temos um curador pedagógico e temos também um conselho de curadores.
O conselho de curadores da Fundação Iberê Camargo é o segundo conselho,
composto hoje pelo Gabriel Pérez-Barreiro, que é diretor da Coleção Cisneros,
uma importante coleção de arte com sede hoje em Nova York; pelo Moacir dos
Anjos, atual curador da Bienal de São Paulo, nosso curador já há tempos; e pela
Maria Helena Bernardes, que é professora, curadora também em Porto Alegre.
A partir das nossas reuniões de conselho curatorial – eu também faço parte
desse conselho – é que nasce, que surge, que se desenvolve toda a programação da Fundação Iberê Camargo, tanto no educativo, como no projeto Artista
Convidado, no bolsista, na catalogação, nas exposições temporárias. A partir
daí, convidamos os curadores para trabalhar ou na obra do Iberê ou na exposição temporária que venhamos a ter dentro da programação. Entre os curadores
para a obra do Iberê, até há pouco tempo só tínhamos tido brasileiros. Agora,
já estamos com curadores fora do Brasil; já tivemos argentinos e na próxima
exposição do Iberê será um curador francês. Duas depois, um curador espanhol;
e assim por diante. Então, são duas curadorias por ano: uma com um grande
curador brasileiro, e outra com um grande curador não brasileiro.

A palavra museu dá medo?
Não, pelo contrário. Um museu é sempre muito complexo. Mas eu já fui
diretor, já dirigi museus, e gosto muito. Temos museus muito importantes,
extremamente atuantes, no Brasil. A mim não dá medo. Acho que, inclusive, o cerne do nosso projeto, em Porto Alegre, na Fundação Iberê Camargo, é
exatamente a parte museológica, de cuidar e expor permanentemente, como
se fosse um museu. O trabalho mais expressivo dos museus é justamente o
acervo. Enquanto uma obra de arte está no ateliê, o artista faz o que quiser:
pinta, repinta, põe no sol, na chuva, qualquer coisa. Quando ela entra no museu, ela não é mais cuidada assim, porque aí tem outro objetivo. Entre mil
outros objetivos, ela tem que passar no tempo, tem que ir muito adiante, tem
que perpetuar essa coisa – temos que falar em séculos de preservação. Essa é
a parte dinâmica do museu.

Como pensar o ensino de arte nas escolas?
Já foi melhor no passado. Não houve uma interrupção, mas saiu um pouco
do caminho. Hoje ele volta com muita força. Assim como as instituições, fundações e museus dão ênfase muito grande à área educativa, as escolas também estão tendo seus projetos culturais na área de museus – especialmente,
no nosso caso, nas artes visuais – de forma bastante acentuada. As escolas
aprenderam a usar as instituições muito bem. Sem precisar ter um museu
dentro da escola, ela tem vários museus em exposição. E sobre o ponto de
vista dos museus que não são uma escola, há milhares de escolas à sua disposição para trabalhar. Essa simbiose resulta em um projeto muito importante.

Como vocês lidam com uma fundação que pretende ter uma metodologia contemporânea no Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo valoriza
a cultura tradicional gaúcha?
Há um pouco de mito nisso. Somos tão conservadores e contemporâneos
quanto qualquer outro estado brasileiro. Mas nós somos, sim, tachados e vistos como conservadores. Em alguns aspectos somos mesmo muito conservadores, e eu acho que é bom ser conservador. Assim como ser contemporâneo é uma coisa muito boa. A junção das duas coisas resulta em algo melhor.
Tem tantos museus contemporâneos, com estruturas extremamente rígidas,
conservadoras, tradicionais, e são grandes exemplos para o mundo. Então, ser
contemporâneo não quer dizer que não possa ser conservador, e vice-versa.

A escolha do modelo institucional fundação, por vocês, tem a ver com
a própria influência do Grupo Gerdau de aportar recursos, de fazer
investimentos diretos na instituição?
Penso que não. Engraçado, porque não somos um museu, somos uma fun-

A cidade de Porto Alegre, pela própria sequência de Fóruns Sociais
Mundiais, e de eventos de visibilidade mundial, passou por grandes
mudanças. Como você vê isso?
O Fórum Social Mundial trouxe, inegavelmente, uma visibilidade inter-
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nacional muito grande para Porto Alegre. A gente percebe em coisas muito
simples. Há 15, 20 anos, quando se pensava em uma viagem ao Brasil, só cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador eram consideradas. Hoje, todo
mundo conhece Porto Alegre. Então, o fórum foi, indubitavelmente, o maior
divulgador de Porto Alegre no mundo. Lembro da segunda edição do fórum,
que foi uma coisa impressionante: a multidão, a diversidade de pessoas de
todos os tipos, raças, cores, origens, de várias classes sociais, culturais, financeiras. Houve uma edição em que havia eleições na França no ano seguinte e,
com isso, seis ou sete candidatos a presidente da França passaram por Porto
Alegre, além de ministros e chefes de Estado do mundo todo. Então, foi uma
coisa muito, muito grande.

gramação pronta para 2011 e 2012, já fechando 2013, sempre nesses mesmos
rumos. O projeto, com o tempo, vai ganhando maior abrangência. Estamos
iniciando parcerias com universidades do Rio Grande do Sul para cursos de
museologia, de formação de jovens curadores, curso de longa duração para a
formação de mediadores, e assim por diante. Sempre atuamos com escolas,
universidades, numa certa convergência entre elas e a fundação Iberê Camargo, aproveitando a sua estrutura toda, essa parte museológica que temos, para
entrarmos cada vez mais nas áreas teórica, crítica e prática das artes visuais.

O MAM do Rio de Janeiro passou por uma crise com o incêndio do acervo. O MASP sofre uma crise financeira complicada. A Bienal de São Paulo passou por uma crise grande. Como você vê esses processos de crises
institucionais?
É uma loucura. A Bienal de São Paulo é um referência internacional, uma das
mais importantes exposições de artes plásticas do mundo, junto com Veneza.
Teve crise? Teve. Pode ser que tenham outras, espero que não, mas essas crises
fazem parte das instituições. Casualmente, nós temos tido algumas crises meio
seguidas, no Brasil, no âmbito das artes visuais, atingindo bienais, museus. Mas
isso também acontece em outros lugares do mundo. Tem museus que às vezes
estão no auge e, dali a pouco, caem, se juntam, mudam de um país para outro.
É uma lástima que no Brasil tenhamos tido aquele trágico incêndio no MAM.
Mas acho que, agora, a família Torres Garcia já está entendendo melhor. Estamos mais apaziguados, tanto que houve há pouco tempo a exposição do Torres
Garcia na Caixa Cultural, no Rio, o que significa certa reaproximação. Isso faz
parte, talvez, de uma conjunção de várias implicações: ou gestão, ou curadoria,
ou patrocínio. O próprio Estado, às vezes, é mais ou menos presente, dependendo de o museu ser público ou não. Isso varia muito. Hoje nós temos, no Brasil,
museus públicos extremamente atuantes, e museus privados excelentes.

Para fechar: o que faz um gestor cultural na área de artes plásticas?
Tudo, desde a simples montagem de uma exposição até concepção e contratação, precisa ter visão da linha editorial, ver o que está acontecendo – no
nosso caso, de moderno e contemporâneo. Perceber quais lacunas ainda são
importantes na história da arte, no Brasil; entender o que é importante para
Porto Alegre. Porque São Paulo e Rio são centralizadores, sempre foram; o Rio
especialmente, e agora São Paulo. Coisas que podem ser óbvias para São Paulo
podem não ser para Belo Horizonte ou para Porto Alegre. Nós não temos uma
bienal como São Paulo tem. Então, é preciso sempre tratar de preencher essas
lacunas, pensar à frente. Nós temos um projeto, na Fundação Iberê Camargo,
para daqui a 20 anos. Sabemos perfeitamente onde estamos e onde queremos
estar até lá. A visão de um gestor cultural não é só se mover e trabalhar no dia
a dia: tem que saber tudo, para poder pensar 20 anos à frente.

A crítica Vera Beatriz Siqueira fala que Iberê Camargo é herdeiro do Picasso, do Guignard. Ele é? E o Iberê tem herdeiros hoje na arte?
Deixo isso para os críticos e curadores.
E quais são os próximos passos e planos da Fundação Iberê?
Nós continuamos com a nossa agenda de exposições. Estamos com a pro-

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/fabio-coutinho/

Músico e produtor da banda Móveis Coloniais de Acaju
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“Mesmo se estivéssemos no
casting de uma gravadora,
nosso trabalho com o
público não poderia parar.
A relação precisa ser uma
parceria, em vez de eles
tomarem conta de tudo.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Rodrigo
Savazoni no dia 18 de maio de 2010, em São Paulo.

Fabricio Ofuji é produtor da banda brasiliense Móveis Coloniais de Acaju.
Mesmo não tocando nenhum instrumento no grupo, Ofuji é considerado o
décimo integrante da banda, com a qual trabalha desde 2004, sete anos após
a formação do grupo, em 1998. “Costumo brincar com isso. Se alguém me pergunta qual meu instrumento, respondo que eu toco móveis.” O grupo acabou
por criar um novo modelo de carreira em um mundo de crise das gravadoras
e crescimento da internet.
Em sociedade com os nove músicos do Móveis, Fabricio Ofuji compõe o
quadro administrativo da banda-empresa homônima, responsável por organizar, produzir, vender seus produtos e planejar as turnês. Também é mestrando em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero e pesquisa a relação
entre música e internet. No Móveis Coloniais, o grupo aposta nas parcerias,
nas redes e no boca-a-boca. “Distribuímos discos de graça porque apostamos
na formação de público.”
Ao mesmo tempo, existe uma preocupação da banda com o objetivo de
chegar ao maior número de ouvintes possível. “Qual é a base para conseguir
um patrocinador e apoios? A audiência. Por isso batemos nessa tecla de formação de público, de que pessoas estão ali para compreender, se divertir ou
ouvir uma música interessante.” Na trilha da crise das grandes gravadoras,
Ofuji ainda fala dos últimos redutos de lucro. “Se você pegar a lista dos mais
vendidos nos últimos 20 anos, verá que as composições são muito parecidas:
tem uma dupla sertaneja, uma cantora de axé e trilhas de novela.”
O que é um produtor de banda?
Tenho que falar um pouco do meu trabalho como produtor. Isso se confunde muito com a minha história dentro do Móveis Coloniais de Acaju, que
é a banda-empresa da qual eu faço parte. No exterior, produtor se chama
manager, a pessoa que gerencia a agenda do grupo, dos compromissos até
a alocação das verbas. Paralelamente, você tem a figura de um agente, que
seria o empresário no Brasil, responsável pela venda dos shows. O trabalho
dentro do Móveis é um pouco mais complexo, porque, depois que adotamos
esse modelo de empresa, dividimos algumas áreas internas. Inclusive, assim
que formalizamos a empresa, contratamos um serviço de consultoria em administração, principalmente para organização interna. Era uma dificuldade
coordenar um produtor e nove músicos. Para o trabalho ser eficiente, a gente
fez uma direção colegiada para algumas decisões gerais e outras diretorias,
como marketing, relações institucionais, comunicação, diretoria administrativa e departamento financeiro. Paralelamente, existe o setor de vendas, liga-
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do ao marketing e ao financeiro.
A banda-empresa tem CNPJ e contrato social, certo? Quantas pessoas
vivem dela?
Exatamente. Hoje, dos dez, nove estão dedicados exclusivamente à banda.
Apenas um ainda consegue a flexibilização de ter outro trabalho. Mesmo assim a gente tenta agregar, uma vez que cada um tem uma formação. Não por
exercício da profissão, mas por formação, temos dois biólogos, dois músicos,
um cientista social, um economista, um jornalista, dois designers e um arquiteto de informação. Nós formalizamos a empresa em 2007, se não me engano.
Há quem faça produção de banda, quem trabalhe com mixagem e captação
de som direto. Os designers trabalham também na área de programação visual, o que tentamos incorporar à banda, sendo serviço oferecido. Por exemplo,
como jornalista, se eu quiser fazer assessoria de imprensa para um determinado evento, posso fazer, sendo um serviço prestado pela Móveis Coloniais de
Acaju Produções Artísticas.
Conte as histórias e as estratégias de vocês, como o Móveis Convida.
Só para contextualizar um pouco do ponto de vista de banda, sempre existe um pouco de dificuldade por se tratar de nove músicos. Banda e equipe já
ocupam uma van, sem deixar lugar para os instrumentos. É um número grande e difícil para um mercado não tão consolidado como o de música independente. Primeiro apostamos em fortalecer o grupo em Brasília. Aproveitamos
que eram pessoas de cursos diferentes e fizemos muitas festas em centros
acadêmicos e eventos universitários, trabalhando bem a formação de público na cidade. Naquela época, em 2003 e 2004, ainda tínhamos o pensamento
do “estourar”, de gravar o primeiro disco para ser uma coisa grandiosa. Essa
mentalidade de trabalhar com um “produtor legal”. Chegamos a conversar
com vários nomes, gravamos com o Rafael Ramos, do Rio, conversamos com
o John Ulhôa, do Pato Fu, e com o André Abujamra. O André Abujamra até ia
trabalhar com a gente mas a agenda dele é complicada, foi o ano em que nasceu o filho dele. Quando fechamos o acordo, ele liga pelo celular do México e
diz: “Aceitei uma trilha aqui, foi mal, não vai dar”. Acabamos gravando com o
Rafael e foi bem legal. Com o disco na mão, a gente falou: “Brasília, vamos fazer um lançamento legal aqui”. Chegamos a conversar com outros agentes de
música, selos, gravadoras, produtores da cidade e do resto do Brasil, mas ninguém apostou muito na nossa proposta. Naquele momento, acreditávamos
que tínhamos um projeto interessante, tanto que uma gravadora sugeriu fa-
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zer uma prensagem inicial de mil cópias e nós queríamos três mil. Então encaramos o desafio de lançar três mil de forma independente. Em Brasília, em dez
dias, vendemos 2.010 discos. Em 20 dias, organizamos um evento e chamamos
outros produtores. Fizemos uma festa só, com o show de lançamento do Móveis, mais dois eventos agregados. Tivemos um público de 3.500 pessoas. Ali
percebemos que a gente conseguia fazer eventos. Isso foi em 2005. Estávamos
com o CD na mão, com um público em Brasília e, há algum tempo, a banda já
se bancava, sem que ninguém precisasse tirar do bolso para investir. Falamos:
“Vamos arriscar e viajar”. Começamos a fazer shows em São Paulo, Rio, Curitiba e sempre acreditando em festivais ou eventos maiores. Vale lembrar que
era um momento anterior ao cenário atual de festivais, não havia um circuito
de produtoras, como o Circuito Fora do Eixo. Isso ainda estava em maturação
na época e nós já acreditávamos no nosso potencial. Se a gente tocasse para
um público expressivo, de pessoas chave, formadores de opinião, ou mesmo
produtores musicais, conseguiríamos manter um crescimento. Percebemos
que seria interessante trabalhar com a ideia de promover o intercâmbio musical. Aliamos isso ao nosso know-how em promoção de eventos e criamos o
festival Móveis Convida, que está em sua 12ª edição. Por serem todos músicos,
a graça do Móveis Convida é que a gente quer o melhor para o músico no festival, então damos um tratamento legal. E aproveitamos que a banda possuía
um público em Brasília. Um artista que nunca havia se apresentado na cidade,
mas tinha uma expressividade nacional, já tocava para um público de pelo
menos 2 mil pessoas. Nenhum festival independente ou grande consegue isso.
No Humaitá Pra Peixe, no Rio, que é um festival que todo mundo conhece,
inclusive como plataforma de lançamentos, você toca para 500 pessoas e faz
um barulho. Mas, pelo menos da nossa perspectiva, o Móveis nunca teve uma
projeção de mídia tão grande como outros artistas. Nosso contato sempre foi
com o público. O Móveis Convida é um pouco o resultado disso. Tentamos
trabalhar com o nosso público, para que ele preste atenção em outras bandas
independentemente de serem atrações grandes – já fizemos Los Hermanos
e Pato Fu – ou artistas menos conhecidos que achamos interessantes, como
Coiffeur, da Argentina, Pata de Elefante, do Rio Grande do Sul, e Macaco Bong,
de Cuiabá. As pessoas estão ali não só pelo Móveis, mas para ouvir o que estamos levando. O que foi mais decisivo para o festival foi adotarmos a postura
de sermos sempre a banda de encerramento. Para não corrermos o risco de
tocarmos em um horário muito tarde e ver boa parte do público ir embora,
que é o que acontece quando a programação atrasa, trabalhamos para tudo
sair no horário. O desafio foi na quarta edição, quando pela primeira vez trou-
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xemos um convidado maior do que a gente: o Los Hermanos. E conseguimos.
A partir do que fizemos em Brasília, tentamos aplicar nas outras cidades do
Brasil, focados nessa coisa de público independente de estilo. São Paulo foi
uma cidade boa, porque permitia fazermos um circuito na Augusta, coisas no
Sesc, tocando para público de hardcore, de ska, de rock.

incomoda são aquelas grades de programação infladas de atrações, com dez
bandas seguidas no mesmo palco. Geralmente não há orçamento para a banda estar tocando ali; ela não tem seu próprio técnico de som, nem existe uma
pessoa para operar o som de todos os grupos. Como público, eu também não
consigo ver tudo, no máximo assisto direito três ou quatro bandas. Festival
precisa dar condições técnicas para o artista e para o público. O ambiente precisa ser agradável, com lugar para descanso e praça de alimentação. Uma divulgação dos artistas bem definida também é importante para as pessoas programarem o que querem ver. Já o formato de um show é uma coisa curiosa. No
caso do Móveis, sempre tentamos trazer uma inovação, seja na performance
ou no repertório. Cada um de nossos dois discos tem 12 músicas, e nós acreditamos no potencial de todas, por isso o setlist é variado. E também atendemos
aos pedidos quando o contato espontâneo com o público propicia isso. Aliás,
agora está acontecendo uma coisa sensacional partindo do público: o “flash
móveis”, que é um flash mob durante o show. Em um deles, compraram um
saco de balões e entregaram para as pessoas com uma mensagem: “Na música
tal, na parte tal, encha o balão, amarre e jogue” (risos). Em vários shows acontece isso. A relação com o público é muito forte. Ainda mais quando são ações
espontâneas. Parte do público se auto intitulou “cupins”, afinal quem gosta de
móvel é cupim. Até brinquei dizendo que eu não gostava muito disso porque
cupim destrói móveis. Mas eles disseram que são cupins vegetarianos (risos).

Você disse que, como músicos, uma das metas na organização dos
eventos era o tratamento exemplar aos artistas. Do ponto de vista da
produção, o que é isso?
Conhecemos a realidade do brasileiro e sabemos que em vários eventos
você não pode contar que uma cidade tenha a mesma coisa que outra. Não dá
para comparar o que é tocar em algumas casas e eventos de São Paulo, onde
a estrutura boa, com cidade do interior ou de outro Estado. O fundamental,
para nós, é a atenção ao artista. Não pode ser uma coisa: “Está vindo? Vire-se
para estar aqui”. Se uma banda nos telefona, diz que está indo para Brasília
e pede para ser colocada no festival, e nós não temos dinheiro, mas acreditamos no trabalho deles, dedicamos uma atenção, caso queiram vir mesmo
nessas condições. Levamos a banda às rádios locais e conseguimos cobertura nos jornais, para que mais gente conheça o trabalho. Uma das principais
características de um festival é essa, ter um ambiente de contato, de relação
e de saber a experiência do outro. Além dos cuidados básicos: camarim, qualidade de som e de palco, público e horário. Nós trabalhamos com limites orçamentários – 97% do Móveis Convida é investimento nosso –, mas quando
observarmos coisas interessantes em outros festivais, tentamos levar isso
para Brasília. A experiência mais marcante foi em 2008, quando fomos convidados para o Pukkelpop, o segundo maior festival da Bélgica. Naquele ano,
teve Metallica, Sigur Rós e The Killers como headline. Fora isso, The Flaming
Lips, Block Party e uma infinidade de bandas. O curioso é que o backstage era
comum, todas as bandas tinham tratamento similar. Você podia ter contato
com todos os artistas, dividia o mesmo restaurante, o mesmo catering. Cada
grupo de camarins possuía uma hostess e, se faltasse comida, era só chamála. Era o mesmo tratamento para o Móveis e para o The Flaming Lips. No Brasil, isso é muito precário. Em geral, quando há atração internacional, a outra
menor sempre se dá mal.
Quais são os formatos de festival e de show que hoje você considera
interessante?
Formato é algo que eu discuto bastante com outros produtores. O que me

Fale sobre a indústria fonográfica. Qual é o cenário e a opinião da banda?
A gente viu banda que foi aposta das gravadoras e que não deu em nada.
Bandas, inclusive, que estavam junto conosco – eles foram para gravadora e
nós, não. Aquele sonho de “estourar” foi ficando cada vez mais difícil atualmente. Fomos percebendo que gravadora não era garantia de trabalho. Com
a experiência do disco independente, percebemos que o trabalho deveria ser
muito maior, mesmo se estivéssemos no cast de uma grande gravadora. Nosso
trabalho com o público não podia parar. Se a oportunidade surgisse, era para
ser mais uma parceria do que eles abraçarem a gente e tomarem conta de tudo.
Foi o que aconteceu: nosso segundo disco, Complete, foi uma parceria com a
Trama, houve investimento por parte da banda e da gravadora. Os direitos
gerais são da banda, apenas licenciados para a Trama. Foi muito interessante
por ambos acreditarem na mesma coisa, na música na internet, gratuita, com
divulgação de conteúdo para web. Assim, fomos perdendo contato com o que
estava sendo feito nas grandes gravadoras. Uma coisa fundamental para nós
é ter produtos para o público. O CD ainda é importante, tanto que o disco em
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parceria com a Trama saiu em quatro formatos: o álbum virtual, gratuito, com
encarte na internet; o disco normal em caixa de acrílico com distribuição nas
lojas; o de papelão, digipack, que é vendido nos shows para aquela pessoa
que gosta de um material mais elaborado; e fizemos ainda uma versão paralela, um CD-R com encarte mais simples, apenas para distribuição. Quando
fazemos um show, há uma rede de pessoas envolvidas, trabalhando no bar,
na bilheteria, na segurança, etc. Muitas vezes são pessoas sem acesso à internet ou que não podem comprar um CD nas lojas por R$ 20. Então a gente
distribui o disco para essas pessoas, porque apostamos muito na formação
de público.

de público igual aqui no Brasil. A gente depende de fato é do público. O grande problema é formar público.
Com a crise das gravadoras e o crescimento das redes, o problema
também é criação de um modelo de negócios que permita ao artista
viver de seu trabalho. O Móveis Coloniais de Acaju talvez seja uma
expressão dos artistas que encararam esse desafio. Como você avalia
o cenário atual?
O recorte que temos é muito recente para avaliar alguns modelos que estão
mais próximos da gente, como Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), Circuito Fora do Eixo e Teatro Mágico. O Móveis acredita nessa
construção de carreira porque ainda pegamos um pouco do conceito da Trama de fazer álbum virtual e download remunerado, iniciativas com um patrocinador financiando a música. Qual a base para conseguir um patrocinador
e apoios? A audiência. Por isso batemos nessa tecla de formação de público,
de que pessoas estão ali para compreender, se divertir ou ouvir uma música
interessante. Agora estamos com um projeto chamado Adoro Couve, no qual
a gente lança um vídeo de cover por mês, com cada integrante da banda escolhendo uma música. Já fizemos Flaming Lips, Cartola e Talking Heads. É
uma forma de estudarmos e de conhecermos o processo de construção das
músicas, bem como experimentarmos a nossa estética com vídeo. Somos uma
banda que produz bastante conteúdo para internet, mantendo esse contato
com o público. Fazemos um vídeo que tenha um tom engraçado, outro com
tema sério. Assim vai. A estética de vídeo e a imagem sempre foram importantes para o Móveis. Tanto que uma das principais influências da banda tempos
atrás era o Emir Kusturica, que é diretor e tem uma banda. Os filmes dele
são muito legais, essa coisa dos Balcãs. É curioso falar isso, porque Móveis é
anterior às bandas Beirut e Gogol Bordello, grupos que também usam essa
estética do Leste Europeu. Existe um equilíbrio do qual não podemos abrir
mão, por mais que a gente tenha essa atividade de marketing, o olhar precisa
estar atento.

Na entrevista do André Midani, há um comentário sobre a facilidade
das bandas estourarem hoje, ao mesmo tempo em que há dificuldade
dos novos artistas consolidarem uma carreira. Já o Pablo Capilé, do
Fora do Eixo, falou que a construção da carreira hoje pode ser sólida,
mas os grupos tocam sempre, mas para menos gente. Qual é a avaliação que você faz disso?
Penso que a gente ainda precisa de um grande hit, um blockbuster que
atraia o público, porque o custo de um evento é elevado. E temos uma carência grande de casas de shows no Brasil. O Paulo André Pires, do Abril
Pro Rock, fala que existem muitas gambiarras, galpões que o pessoal acaba
transformando em casas de show. O custo dos eventos acaba alto. Por mais
que tenhamos leis de incentivo, editais para realização de festivais, a maior
parte da receita vem do público. Mas, no nosso caso, não conseguimos chegar nem perto do que é o mercado do sertanejo e do axé. Eu acredito que um
dia ainda teremos um circuito de shows de segunda a segunda. É preciso
formar público, mas não é qualquer festival com várias bandas que você vai
garantir um grande público. Logo, precisamos trabalhar com alguns artistas
de maior expressividade. Pelo menos é o que a gente sente com o Móveis.
Por mais que hoje exista essa cultura de pensar em nichos, o importante é
você tentar alcançar o número máximo de pessoas. No Móveis, a gente fala
que não trabalha com música, mas sim gerando alegria. A pessoa pode até
não gostar do show da banda, mas ela vai se divertir. O Móveis está num
caminho bom, mantendo uma constante aceleração, algo em que apostamos desde que adotamos a banda como principal fonte de receita. Então,
em relação à carreira musical hoje, penso que ela é uma convergência desse
estourar com a formação de público. Cultura é uma coisa universal. Quando
fomos para a Europa, cantando em português, conseguimos ter um retorno

O Teatro Mágico, os Móveis Coloniais e outras bandas estão preocupadas com a diversão também. É um conceito que quebra a ideia de show,
transformando-o em uma festa, com elementos de circo, brincadeiras
e humor. É a nova construção de carreira?
Por mais que apostemos em diversão e alegria, é preciso ter uma mensagem. E sempre dar atenção ao que está acontecendo no Brasil e no mundo.
Ano passado participamos de outro evento bastante importante, os 30 anos
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do Tamar, aquele projeto de preservação das tartarugas marinhas. O diretor,
Guy Marcovaldi, é um cara muito musical e ligou para nós porque queria uma
atração mais voltada para o público jovem. Ele já estava com Lenine, Margareth Menezes e Luiz Caldas entre os artistas participando da comemoração.
Havia até uma banda local na Praia do Forte tocando só as músicas que ele
compõe sobre tartaruga. Quando fomos chamados, eu e mais três integrantes
viajamos para a Praia do Forte para conhecer de perto o que era tudo aquilo.
E já saímos com a ideia da música Mergulha e voa, para conscientização sobre
a preservação da tartaruga marinha, aquela coisa de que a cada mil só uma
consegue chegar à idade adulta. Também no festival Móveis Convida, a ideia
é sempre ampliar as questões sociais. O Fábio Pedroza, baixista, foi professor
de sociologia, então há essa preocupação de buscar a sustentabilidade. Todos
na banda têm isso. O Tamar nos deu uma oportunidade para a gente se envolver diretamente. Nós sempre nos preocupamos em conhecer um pouco da
realidade de cada cidade que visitamos. Temos um programa chamado Agora ou para Viagem?, no qual conversamos com músicos e produtores locais.
Em Belém, fomos ao Ver-o-Peso para saber o que as pessoas fazem ali, o que
elas comem, como enxergam a música e a cultura. Fizemos a mesma coisa lá
na Praia do Forte, para entender o Tamar. Um vilarejo perto de Salvador que
começa um projeto de conservação das tartarugas e logo consegue apoio de
Petrobras e transforma aquilo em uma coisa turística. Qual é o impacto daquilo? Gerou empregos para as pessoas dali? Enquanto artistas, temos que
estar de olho e apresentar isso para as pessoas. Quando as pessoas veem que
a banda tem essa preocupação, coisas espontâneas também surgem. Uma garota do Rio apareceu com um projeto chamado Veia Social, estimulando a
doação de sangue e nós já estamos dialogando. Por mais que o nosso carrochefe seja alegria, procuramos atingir as pessoas não apenas com a música.
Ainda temos uma barreira que é a consolidação da carreira artística. Quando
você conquista maior projeção, acaba tendo uma responsabilidade maior por
outras questões. Quem está falando na TV não pode só vender alegria, precisa
ter outras mensagens.

colocou no site um EP [extended play] online com três músicas e encarte para
imprimir, colorir e usar. Antes do mecanismo da rede, era mais difícil você
ter acesso ao artista. Era preciso divulgar o telefone do empresário em uma
grande mídia para ser contratado. Eu procuro enxergar esse lado positivo.
Tempos atrás, você digitava só “móveis” nos mecanismos de busca e, na primeira página, já aparecia um link para a página da banda. Hoje caiu um pouco
porque o conteúdo nosso direcionado reduziu e aumentou o número de lojas
de móveis e de historiadores de móveis na internet (risos). Porém, ao colocar
apenas “móveis coloniais”, se não me engano, é o primeiro link. Se procurar
só por “acaju”, acho que também é o primeiro. Logo, facilitou o contato, que é
uma coisa positiva. Além disso, para o artista é muito importante ter referência. O Capital Inicial tinha filhos de diplomatas que viajavam para o exterior e
voltavam com discos; hoje, pela internet, você pode buscar essas referências
de forma mais acessível.

Qual é o impacto da internet no cenário da produção cultural e
musical brasileiras?
A história do Móveis está muito ligada à internet. Desde o início do grupo
nós usávamos aquelas hospedagens livres que existiam, para colocar fotos da
banda e até mesmo trechos de músicas. Em 2003, antes de vários artistas adotarem o download como um mecanismo de distribuição de música, o Móveis

Todos os músicos dos Móveis baixam músicas?
Todos baixam músicas ou ouvem por streaming. E compartilhamos muito. De fato isso pode ter ocasionado uma queda de venda de discos, mas por
outro lado tem mais gente ouvindo. Um MP3 circula por muito mais pessoas
do que um CD circulava. Acho que o impacto para uma indústria fonográfica,
principalmente para as majors, que é onde essas discussões se concentram, foi
só de alteração de foco. Os hits são os mesmos. Se você pegar a lista dos mais
vendidos nos últimos 20 anos, verá que as composições são muito parecidas:
tem uma dupla sertaneja, uma cantora de axé e as trilhas das novelas.
O show virou uma fonte de receita fundamental. Quando a indústria
fonográfica tentou faturar com show, os artistas já haviam tomado
conta do pedaço. Para vocês, qual a importância econômica dos shows
para a estrutura da banda?
Principalmente por causa da centralidade do poder da internet, percebemos outras formas de valor que não fosse só a monetária. Para o Móveis, o
show é o cartão de visitas e também a fonte de receita. Muitas vezes é o cartão
de visitas porque você tem que trabalhar dentro da flexibilidade de conhecer
cada praça. Pode ser um lugar em que você não é tão conhecido mas sabe que
tem um potencial de público ali. Talvez aquele show seja um investimento e
não uma fonte de receita. Há várias formas de equilibrar isso, igual à internet.
Nós fazemos venda de CDs pela internet, bem como a divulgação de conteúdo, mas a receita majoritária – cerca de 70% – vem dos shows. Na divisão de
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trabalho, a proporção de tempo e investimento é a mesma para produção de
conteúdo (vídeos e programas de rádio) e para, digamos, relações institucionais, como fazer contatos. Isso é bem distribuído na banda. A cada show nós
variamos a coleção das camisetas, por exemplo, além do conteúdo para web.

da. Sempre terá um que gosta mais de Joyce, outro de forró, outro de reggae. É
o reflexo da personalidade de cada um.

Já chegaram a pensar em trabalhar para outras bandas?
Muita gente nos questiona sobre essa possibilidade. Ainda acho complicado porque temos uma dedicação muito forte para a banda, são muitos compromissos. Enquanto eu estou aqui, a banda ensaia com o Teatro Mágico para
fazer uma transmissão ao vivo na TV Trama, e o guitarrista está preocupado com o doutorado dele. Mas é uma possibilidade. Se procurar na Amazon,
encontrará várias publicações nos Estados Unidos voltadas para logística de
turnê ou sobre como divulgar uma banda; no Brasil, esse tipo de material é
muito escasso. Eu estava elaborando algumas coisas juntamente com o guitarrista, que é economista, para apresentarmos para outras bandas: o que é
uma banda, como atuar, de que maneira se comportar no palco.
Como o músico deve se comportar em um festival e no palco?
Você deve saber se está para se divertir somente ou também como trabalho. Uma coisa é ir lá para tocar, beber e sair; outra coisa é estar ali, fazer
contato com outras bandas e mostrar o melhor de si. Em nosso caso, pelo
grande número de integrantes, ainda há o respeito dentro do palco para cada
um se ouvir. Não adiantava o guitarrista aumentar o volume dele no máximo,
porque o técnico de som não ia colocar nada na caixa externa do PA. O som do
palco muito alto no palco atrapalharia todos os outros instrumentos. Todos
da banda já se policiam para ter o palco com um volume bom, ideal.
Esse negócio de banda-empresa também deve ter um lado péssimo,
que é o de vocês terem que dar bronca em vocês mesmos.
Mas o bom é que sabemos o quanto cada um está ganhando com isso (risos). Para formar uma banda com um vínculo formal entre os dez componentes, tivemos que fazer uma espécie de casamento com promessas. Precisamos
pensar: “O que eu quero daqui a cinco ou dez anos?”. Não estamos construindo isso para ser uma coisa volátil, que uma briga ou um desentendimento
possa acabar com tudo. Por mais que tenhamos atritos. Não vou mentir e dizer que todo mundo é de paz e amor, não é verdade. Até o mais calmo uma
hora estoura. Esteticamente, também é uma diversidade. Eu falo que o Móveis
é um resultado da sorte. Nem Chico Buarque e Beatles são unânimes na ban-

É curioso o produtor musical ser considerado membro de uma banda.
Você está em todas as fotos, compõe junto e tem o nome creditado, embora não seja guitarrista ou trompetista. Como funciona isso?
Costumo brincar com isso. Se alguém me pergunta qual meu instrumento,
respondo que eu toco móveis, afinal eu sou o master of puppets (risos), estou
controlando os outros móveis. Ou quando fazem uma comparação dizendo
que uma banda é como um casamento, eu falo que sou o tailandês responsável
por apimentar a relação (risos). Isso foi um processo natural. Gradualmente,
as pessoas foram se dedicando somente à banda, mas eu fui o primeiro. Como
atribuir valor a cada um dos trabalhos? Se eu tive a ideia original de uma música e depois os outros nove integrantes mudaram a criação, qual seria meu
crédito na autoria? Chegamos ao consenso de que todos fossem responsáveis,
ainda mais no meu caso, por ser o primeiro a abdicar de outras coisas para
estar só no grupo. No início, eles trabalhavam no palco e a parte de backstage
era quase toda minha: contratação, divulgação, ou até mesmo assistência de
palco, roadie. Já naquela época, em 2005 ou 2006, o público tinha consciência
de que eu era parte integrante da banda, alguns até pediam autógrafo. Nós
não temos como mensurar qual é o valor de cada um ali, então nivelamos. A
construção da banda é isso: muitas vezes quem faz o repertório do show sou
eu, afinal todos trabalham em prol da banda. Aconteceu de maneira espontânea. Já a questão da imagem, de aparecer nas fotos, é indiferente para mim.
De onde veio o nome da banda?
O Móveis Coloniais de Acaju homenageia a Revolta do Acaju, que aconteceu
no Brasil em mil oitocentos e alguma coisa, na Ilha do Bananal, a maior ilha
fluvial do mundo, localizada entre Tocantins e Mato Grosso. Nesse evento, os
ingleses, numa tentativa de tirar o Brasil dos então colonizadores franceses e
holandeses, chegaram à Ilha do Bananal. Ali havia a produção forte de móveis,
inclusive feita pelos indígenas locais, utilizando madeira cedro, aquela avermelhada, e o mogno, da cor acaju. Os ingleses colonizaram a região e começaram a exportar móveis para a Inglaterra. Quando os portugueses ficaram sabendo, foram reivindicar a terra e convocaram tanto índios quanto escravos.
Foi o único evento da história do Brasil unindo portugueses, índios e já alguns
possíveis brasileiros. Eles expulsaram os ingleses, e para comemorar, fizeram
uma coisa incoerente: queimaram os móveis. O melhor é que acaba sendo a
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“A gente sempre
trabalhou pela chave
da comédia. E como
já escreveu Brecht,
‘isso não é mostrar a
vida como ela é, mas
como ela não deveria
ser’. É o que temos
buscado.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Lucas Pretti
no dia 24 de junho de 2010, em São Paulo.

No Rio Grande do Norte, diante da dificuldade de uma turma do ensino
médio aprender literatura, o professor sugeriu que o grupo montasse uma
peça de teatro. Isso facilitaria a compreensão dos textos estudados. Foi dessa
iniciativa despretensiosa que surgiu o Clowns de Shakespeare, um dos mais
prolíficos grupos teatrais do Nordeste, baseado em Natal. A origem do nome
é um poema do Manuel Bandeira, que o grupo adorava, lembra Fernando Yamamoto. “Com o tempo, fomos nos aprofundar no clown e em Shakespeare.
Nosso encontro com o palhaço foi completamente transformador.”
A empolgação desencadeada pela experiência transformou os participantes. Chegaram a levantar um espaço próprio, a Casa da Ribeira, para
garantir as apresentações. Fernando Yamamoto é um desses fundadores do
grupo. Ele é diretor de teatro, professor de artes cênicas e pesquisador teatral. O grupo já esteve em 70 cidades de 17 estados brasileiros e ganhou
reconhecimento nacional. Hoje, o grupo sobrevive da participação em editais nacionais e também por temporadas fora de Natal. O Clowns de Shakespeare foi selecionado em 2010 pelo programa Petrobras Cultural para um
projeto de manutenção.
Para Yamamoto, a realidade cultural de Natal poderia ser melhorada a partir
de um diálogo com o turismo. “O turista fica na cidade por dois dias, para conhecer o litoral norte em um, e o litoral sul no outro.” Outro problema apontado
por ele é que, até hoje, a capital sofre com a “recolonização” imposta no pósguerra. “Chegaram a Natal mais americanos do que a cidade tinha de população. Nossa tradição cultural vem sendo duramente reconquistada.”
Por que o nome Clowns de Shakespeare?
Vou falar um pouquinho como a gente surgiu, para chegar ao nome. O grupo
surgiu de uma brincadeira na escola de segundo grau. O professor de literatura
estava com uma turma em dificuldade no último ano, ano de vestibular, e tinha
um grupo de alunos com quem ele costumava conversar sobre teatro, cinema.
Chamou essa moçada e falou: “Vamos montar uma peça de teatro para tentar
dar uma ilustrada nisso?”. Foi tudo despretensioso, jamais ia imaginar fazer teatro na minha vida, não tinha ideia de que fosse mudar toda a trajetória. A gente
montou um espetáculo que falava sobre as escolas da literatura brasileira, e foi
uma experiência muito forte. A gente resolveu continuar. Aquele nem é considerado o primeiro espetáculo do grupo. Oficialmente, ele foi fundado no ano
seguinte, em 1993. Influenciado por toda aquela aura em volta do Sonho de Uma
Noite de Verão, do Cacá Rosset, do Ornitorrinco [estreia internacional nos EUA
em 1991; estreia no Brasil em 1992], a gente resolve montar Sonho de Uma Noite
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de Verão. Pouco tempo antes da estreia, para fechar material gráfico, essas coisas,
a gente precisava assinar ou criar o nome para o grupo. E nesse primeiro espetáculo havia uma poesia do Manuel Bandeira chamada Poética [do livro Libertinagem, 1930], que a gente adorava, que falava mais ou menos assim: “Estou farto do
lirismo comedido / do lirismo bem comportado / do lirismo funcionário público
(...) que para e vai averiguar no dicionário / o cunho vernáculo de um vocábulo”.
Ele vai destruindo todo tipo de formalismo, inclusive na própria pontuação, que a
poesia não tem pontuação nenhuma, é toda quebrada. Lá na frente, fala: “Quero
antes o lirismo dos loucos / o lirismo dos bêbados / o lirismo difícil e pungente
dos bêbados / o lirismo dos clowns de Shakespeare // – Não quero mais saber
do lirismo que não é libertação”. A gente adorava isso. Essa poesia estava dentro
dessa peça anterior, que a gente tinha feito. Inconsequentemente, pelo fato de a
gente estar montando Shakespeare, a gente resolve pegar a citação daquela poesia, sem ter ideia do tamanho do peso desses dois ícones que a gente colocava no
nosso batismo: clown e Shakespeare. Shakespeare, sabendo muito mal o que era,
e tratando-o de uma forma meio irresponsável, o que, por um lado, era até bom
naquele início do trabalho. Com o tempo, fomos tentar aprofundar e descobrir
um pouco o que era esse clown e o que era esse Shakespeare. Esse nosso encontro
com o palhaço foi completamente transformador e revolucionário para a nossa
forma de trabalhar, de fazer teatro.

[Universidade Federal do Rio Grande do Norte]. Ele havia dado uma oficina para a
gente e falou que a gente precisava encontrar um caminho para lidar com Shakespeare. Ele brincava da teoria da curvatura da vara: “Vocês entortaram a vara para
um lado; agora, entortaram para o outro. Está na hora de vocês soltarem essa vara,
que ela vai apontar um bom caminho”. Era justamente a tentativa de encontrar
essa forma de trabalhar que depois a gente ia entender no olhar mais subversivo
do palhaço. Quando surge o clown na nossa história, foi importante para que a
gente não acessasse Shakespeare por um viés museológico, mas tendo o cuidado
que ele merece. E é quando a gente monta uma versão de A Megera Domada, que
a gente chama de A Megera do Nada [1998]. Isso acaba sendo meio que uma marca
do grupo, com Shakespeare, com Brecht: uma pequena intervenção no título da
obra para demarcar que é a nossa Megera, e não qualquer outra. A Megera estabelece um primeiro momento do grupo, um marco histórico. Em seguida, a gente
passa para um momento de criar alguns espetáculos, inclusive outra montagem
de Sonho de Uma Noite de Verão, e alguns espetáculos menores no período de 1998
a 2002. Também foi quando o grupo mergulhou em um projeto ousado de construção de um centro cultural em Natal, que é a Casa da Ribeira.

Fale um pouco sobre as montagens do grupo.
A gente começa com essa montagem de Sonho de Uma Noite de Verão, ainda na escola, uma montagem com tudo de melhor e de pior. A gente tem até
um pouco de vergonha dessa primeira montagem, porque a gente escrachava
Shakespeare. Era uma coisa de adolescente, uma grande brincadeira. Só que,
no entanto, isso chamou a atenção de muita gente bacana da cidade. As pessoas conseguiam enxergar que tinha alguma coisa interessante ali. Dos cinco
integrantes do grupo hoje, três são fundadores, estão nesses 17 anos da história
do grupo. Passada a primeira montagem, eu fui passar um ano na Inglaterra,
onde estudei e fiz uma série de coisas. Na volta para Natal, chamei os meninos
e então a gente montou Noite de Reis, um texto que eu tinha conhecido na Inglaterra. Diferente da primeira montagem, que era absolutamente escrachada
e irresponsável, a gente faz uma leitura muito convencional do espetáculo, de
três horas e meia, com atores amadores, sem tarimba, cansativa, mas com todos muito focados na busca de respeito, outra relação com o texto. Passadas
essas duas últimas montagens, a gente encontra uma pessoa muito importante
na nossa trajetória, que é o Sávio Araújo, diretor de teatro e professor da UFRN

O que é Casa da Ribeira?
A Casa da Ribeira foi um projeto de R$ 1,5 milhão, levantado por uma molecada de 19, 20 anos. Durante cinco anos, a gente levantou dinheiro para botar
a casa de pé. Quando isso aconteceu, a gente acabou virando refém da administração dessa casa. A gente virou burocrata: tinha que cuidar de contratar
funcionário, trocar lâmpada, manutenção do ar condicionado. E a gente parou
de fazer teatro.
O que era o projeto da casa?
Ele existe. Mas o projeto era um centro cultural com um teatro de 160 lugares,
uma sala de exposições e um café. Hoje, está voltado para um viés mais social,
apesar de ainda estar funcionando também para os artistas. Mas a cidade tinha
só dois teatros, na época: o Teatro Alberto Maranhão, histórico, grande, em que
você conseguia duas, três pautas por ano; e o Teatro Municipal, que era meio
maldito, em uma área ruim da cidade, de estrutura muito precária – hoje, inclusive, está embargado. A ideia de temporada era uma coisa que não existia em
Natal, como não existe praticamente no Nordeste todo. Temos em Salvador, no
Recife, no máximo em Fortaleza. Com A Megera, a gente conseguiu fazer uma
temporada em um espaço alternativo, em condições muito precárias de conforto para a gente e para o público, mas conseguiu manter uma temporada de 15
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apresentações. Era uma coisa inédita naquele momento na cidade. A partir da
experiência, falamos: “Vamos construir um espaço, então?”. Jovens e inconsequentes, tocamos esse negócio e, inacreditavelmente, deu certo. Era um espaço
pequeno, mas lindo, superbem equipado, de bom gosto. Só que a gente acabou
abrindo o espaço e virando refém dele. Algumas pessoas do grupo acabaram se
identificando muito com isso, outras não – essas acabaram naturalmente voltando para o trabalho artístico, e algumas tocaram, estão até hoje. Então, hoje
em dia, só existe esse vínculo histórico, afetivo, entre Casa e Clowns, mas não
tem mais nenhuma ligação direta.

do A Lapada, um movimento de grupos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, com foco na troca artística, no procedimento de trabalho e
pensamento. Paralelamente a isso, surge a Revista Subtexto, do Galpão Cine
Horto. Na quarta edição, se não me engano, a revista convidou algumas pessoas para tentar fazer um mapeamento do teatro no país. Fui convidado
para escrever sobre Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Eles queriam
uma ideia do que existia pelo Brasil, uma provocação. Logo depois, consegui a Bolsa Funarte de Produção Crítica e desenvolvi essa pesquisa. A bolsa
contemplava um formulário padrão em primeiro lugar para mapear as questões administrativas, artísticas e de gestão dos grupos. Desde coisas básicas
como se o grupo possuía um CNPJ e sede até coisas mais elaboradas como
se o grupo possuía preferência de configuração espacial e dramaturgia. Levantei cerca de 250 grupos do Nordeste e, desses, uns 150 me retornaram o
formulário. A partir desse mapeamento, selecionei alguns grupos dos nove
estados, grande parte deles das capitais, e fui até eles para fazer uma entrevista. Foram cerca de 50 grupos entrevistados.

E o que é produzir teatro em Natal?
A nossa experiência é atípica para a cidade, uma exceção. Hoje, a gente
consegue ter uma boa infraestrutura em uma sede que não é própria, é alugada, mas que tem uma estrutura muito legal de apresentação, que não é a
Casa da Ribeira. Hoje, a gente consegue fazer temporadas em Natal. Não que
isso nos mantenha por bilheteria, porque bilheteria não mantém ninguém
em nenhum lugar. O que tem garantido nossa subsistência até agora é circular
muito pelo país. A gente está começando o nosso projeto de manutenção da
Petrobras. Durante dois anos, a gente vai viver um período um pouco atípico,
porque a gente passa a ter um mantenedor pela primeira vez. É uma situação
absolutamente de exceção. Em geral, o que existe em Natal – e acho que em
boa parte do Nordeste – são grupos em que quase ninguém vive do próprio
grupo. Quase todos possuem outras atividades, com muita dificuldade de
acesso à informação e formação. Hoje em dia, mais formação, porque informação está um pouco mais acessível. Minha visão é otimista, acho que existe
uma perspectiva de crescimento disso. As pessoas estão olhando muito para
o Nordeste, vejo que o isolamento que o Nordeste tinha está sendo deslocado
hoje, talvez, para o Norte. A gente já começa a ter vários grupos do Brasil inteiro passando pelo Nordeste, circulando, buscando projetos de intercâmbio. As
coisas estão mudando, mas ainda é precária a situação: viver de teatro ainda
é uma coisa praticamente impossível.
Conte um pouco do cenário teatral, desse mapeamento que você faz
dos grupos teatrais no Nordeste.
O grupo circula muito pelo Nordeste e sempre procura uma circulação que
ultrapasse a ideia de apresentar espetáculo e ir embora. Gostamos de estar na
cidade, conhecer os grupos, tentar ter algum tipo de troca. Isso nos inquietava
em relação ao que nós mesmos somos. A primeira etapa disso foi com a criação

Qual foi o resultado desse levantamento?
Um material muito rico. A bolsa contemplava financeiramente a publicação, estou tentando concluir essa etapa hoje. É possível fazer uma leitura
panorâmica do cenário. Apesar dessas dimensões geográficas gigantes da
região – nove estados, realidades tão diferentes – a gente consegue encontrar coisas em comum. Existe um vocabulário comum do tal do teatro de
grupo. Fala-se em continuidade, em pesquisa, em intercâmbio, existe um
discurso reconhecido por todos. Contudo, ao mesmo tempo, se você conhecer de perto o que significa cada experiência, é impressionante como são
coisas completamente diferentes. O que acaba nos aproximando é uma afinidade ética talvez. Diante disso, penso que seja esse o grande problema da
nossa articulação política. A gente precisa encontrar uma forma diferente
de se articular – e que não passe pelo viés demasiadamente burocrático ou
sindical das organizações de classe. Se a gente pensar em organização de
classe, a gente tem que abranger desde os teatros mais comerciais até os
mais experimentais. E a gente ainda se conhece muito pouco.
Desenhe um pouco os festivais de teatro do Nordeste.
A gente tem um grande festival do Nordeste, que é o Festival Internacional
da Bahia de artes cênicas, ligado ao núcleo de festivais internacionais. Ele
surge muito ligado já aos preceitos desse núcleo, ocupa um papel muito im-
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portante no país, não há dúvida, ao trazer muita gente importante de fora.
Mas não ocupa todo o espaço que poderia ocupar. Existem alguns festivais que estão no meio do caminho, que merecem ser citados. Um deles
é o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, no Ceará. Guaramiranga é uma cidade de serra, então, é um festival de inverno. A cidade é
minúscula, tem duas ruas e dois teatros. É um festival que já está na sua
17ª edição. Tradicionalmente, era um festival competitivo mas, desde
muito tempo, os artistas vinham brigando para que deixasse de ser. E há
uns três ou quatro anos, ele finalmente deixou de ser competitivo.

E as experiências do Festival de Cariri e do Festival de Nova Jerusalém?
Esqueci-me de falar de Cariri porque acabo nem considerando. A mostra
de Cariri é um mês de atividades intensas, em várias cidades. Tem um valor inquestionável, enorme, leva muita gente boa. Agora, ele é tão grande, tão
inchado de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que acaba descentralizado, com essa preocupação de não pegar só Juazeiro e Crato. A gente só
participou uma vez, então posso estar sendo injusto. Mas a partir de outros
olhares, do que eu converso, tenho a sensação de que ele não favorece tanto
as trocas por conta da dimensão, você acaba não encontrando muito com as
pessoas; é uma loucura. Não é o tipo de festival que mais me interessa. Mas
eles conseguem fazer muito bem, e tem o seu valor.

Qual é a importância de deixar de ser competitivo?
O festival provia uma ajuda de custo irrisória para os grupos irem,
e quem ganhasse, ganhava um prêmio bacana. Isso acabava definindo
muito quem ia ou quem não ia para o festival. Na nossa primeira participação em Guaramiranga, o grupo ainda circulava pouco, e a gente ficou
muito feliz porque é um festival que tem importância na região. O nível
de troca que esse tipo de festival possibilitava era muito forte; as realidades eram muito mais parecidas, com muitos grupos de grande afinidade.
A possibilidade de a gente continuar a desdobrar as relações eram muito
maiores, como a Lapada, que é fruto de Guaramiranga. Mas lá tomei uma
rasteira desse pensamento que eu tinha, porque se alimentava muito
essa coisa da competição, “quem é que vai ganhar”. O espetáculo que ganhava conseguia uma projeção de mídia, no Nordeste inteiro, enquanto
os outros... A ideia da competição mais atrapalhava do que ajudava.
E quais são os outros festivais?
Ocupando um papel mais ou menos parecido com esse de Guaramiranga, o Festival Nacional de Teatro de Recife é um que, nesses últimos
três anos, quando o Kil Abreu assumiu a curadoria, tem se preocupado
em atividades formativas, com debate, intercâmbio. É um festival que
tem crescido muito. Tem também o Festival Latino-Americano de Teatro
da Bahia (Filte), que é realizado por um grupo que chama Oco Teatro, da
cidade de Lauro de Freitas, da Grande Salvador. Também é um festival
que tem trazido gente muito importante de toda a América Latina. O
grupo Harém tem uma semana de teatro no Piauí, que também tem buscado esse tipo de troca. Fora isso, existe uma série de festivais que não
necessariamente conseguem sobreviver por muito tempo, porque ficam
a mercê de condições datadas. Em um ano tem, no outro não.

E Nova Jerusalém?
Nova Jerusalém entra em uma questão que me toca profundamente,
desses autos, desses grandes espetáculos. Eles estão mais próximos de um
evento de marketing do que de um evento artístico. No Rio Grande do Norte – como em Pernambucano e na Paraíba – existe uma política cultural há
muitos anos que é praticamente exclusiva desses autos, desses megaespetáculos de rua, nos quais se gastam R$ 500 mil ou R$ 1 milhão. Tudo para os
artistas ensaiarem por dois meses e se apresentarem duas vezes. Não existe
nenhum outro tipo de fomento durante o resto do ano. É uma grande distorção. Entendo todos os tipos de retorno de mídia, de imagem, de turismo, que
os governos podem ter, mas é por isso que a gente defende: se você quer que
tenha, jogue isso com o dinheiro do turismo, e não da cultura. Eles entendem que, com isso, estão fazendo política pública para teatro, quando isso,
comprovadamente, não forma público.
Como vocês se mantêm hoje?
Nós, particularmente, do Clowns de Shakespeare, nos mantemos com editais nacionais. Sempre foi desse jeito, com editais nacionais. Uma exceção,
que é importante ser citada, é o edital do Banco do Nordeste, que tem papel
importantíssimo para a região. Não usa benefício fiscal, não usa renúncia.
Ampliaram, desde o ano passado, o apoio do BNDES. É um edital que o país
inteiro precisa saber que existe, porque tem fomentado muita coisa.
Como funciona exatamente?
É um edital que contempla todas as áreas, qualquer tipo de atividade. Não
conheço muito bem as outras, mas falando especificamente do teatro, pode
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ser manutenção, circulação, produção do espetáculo, projeto de pensamento, publicação. É um formato muito aberto, que tem beneficiado muita gente. Eles têm uma parcela relativamente grande de interesse em projetos que
beneficiem cidades menores. Você pode mandar quantos projetos quiser.
Também pode ser selecionado em mais de um. E recebe a avaliação de todos
os projetos que mandou, passando ou não. Mandei dois projetos, não passei
em nenhum dos dois, mas recebo a conceituação de todos os itens dele, o
que foi mais forte, o que foi mais fraco. Eles possuem essa preocupação.

É impossível pensar em uma política cultural que consiga pelo menos dialogar com essa questão do turismo?
A gente não consegue os acessos para discutir condições mínimas de
política pública para cultura. É uma área que mexe com muito dinheiro.
Natal é uma cidade curiosa. Durante a Segunda Guerra, ela sofreu uma
recolonização, a população mais do que dobrou, muitos norte-americanos foram para lá. Natal é a primeira cidade do Brasil a tomar Coca-Cola,
a mascar chiclete. Chegou mais norte-americano do que a cidade tinha
de população. Isso causou uma barreira cultural para a cidade com efeitos até hoje, mesmo com Câmara Cascudo e com toda a tradição popular.
Como o Nordeste inteiro, você possui uma tradição riquíssima, mas que
vem sendo duramente reconquistada, porque é algo que está ligado ao
imaginário da cidade.

Vocês fazem teatro em uma cidade que é um pólo turístico nacional
e internacional. Em muitas das discussões sobre turismo cultural
aparecem temas como o crescimento econômico e o turismo sexual.
Como é isso?
Na nossa experiência dos pólos, a gente acaba ficando alheio a essas questões, porque a gente trabalha muito pouco em Natal. A ideia desse projeto
com a manutenção da Petrobras, inclusive, é para tentarmos ficar um pouco
mais em Natal, circular um pouco menos, movimentar mais o nosso espaço e
o entorno. Em Natal, a gente sempre ouviu um discurso de que a permanência
média do turista na cidade é de dois dias e meio. Sempre houve esse discurso
no ar de que o turismo cultural seria o caminho para garantir uma permanência maior dessas pessoas por lá. O pouco que existe de ação voltada à cultura,
tanto no estado do Rio Grande do Norte, quanto em Natal, é de um pensamento absolutamente equivocado, distorcido e desligado de diálogo com a classe.
Por diversas vezes, a gente viu tentativas de grupos, de produtores, de tentar
associar uma coisa à outra, de tentar associar essa ideia do turismo, mas é um
circuito muito fechado. E, claro, existem circuitos que passam pela questão
do turismo sexual. A praia de Ponta Negra, que é a principal praia urbana da
cidade, é uma praia que natalense não vai mais. Há todo um cinturão turístico
em que as pessoas da cidade não frequentam. Em geral, esse cinturão turístico é bem melhor cuidado, maquiado, em relação ao resto da cidade.
Mas é uma questão com a qual vocês convivem todo o dia, quer dizer:
existe uma agressividade da indústria do turismo?
É a grande atividade econômica da cidade. Outras cidades do Nordeste
podem ser até mais fortes turisticamente que Natal, mas elas também possuem outras atividades. Em Natal, a supremacia da indústria do turismo é
uma coisa impressionante. O que acaba acontecendo é que a gente vive em
dimensões paralelas mesmo.

Qual é a sua opinião sobre as universidades, a formação de produtores e a formação de técnicos no Nordeste?
No Nordeste, para a arte, com exceção do que acontece na Bahia, tenho
visto uma distância completa entre a academia e a produção. Conheço,
obviamente, melhor a experiência do Rio Grande do Norte, de Natal. Nacionalmente existe um movimento de aproximação por causa de pessoas
que estão ligadas a essas duas pontas: o grupo Lume, o Antônio Araújo, o
Sérgio Carvalho, muita gente. Essas pessoas têm conseguido estabelecer
pontos benéficos para os dois lados. O teatro de grupo hoje começa a se
preocupar com a sistematização dos seus procedimentos, visando ampliar
a ideia do pensamento, não só para a cena, mas para outros suportes. No
Nordeste, contudo, tenho uma sensação que isso ainda está num estágio
muito embrionário.
Pelos teatros por onde vocês circulam no Nordeste, existe formação de técnicos, iluminadores, de todo esse pessoal que faz a
estrutura do teatro?
Com algumas exceções, o geral é muito ruim. É gente que começa a trabalhar por acaso, que o vizinho chama ou porque mora perto. Mas mesmo
com essa formação absolutamente prática e experiencial, algumas casas
conseguem formar gente muito boa. A experiência de Nova Olinda, da
Fundação Casa Grande, é com uma molecada que manja de equipamentos
e possui uma habilidade enorme. Mas é exceção, não é regra. Em geral, são
técnicos muito mal preparados.
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Quando foi criada a Casa da Ribeira, alguns se identificaram com o
trabalho ali de agitador, de produtor mesmo, e outros não. Quando
vocês se desligam e voltam para o Clowns, como vocês fazem a administração no dia a dia?
A Casa da Ribeira foi fundamental para a gente. Como eu falei, a gente era uma
molecada que aprendeu na marra, o que foi fundamental. Levamos para Natal o
Grupo Galpão, a Companhia do Latão, os Parlapatões, o La Mínima, e começamos a ficar conhecidos dentro do circuito. Isso foi fundamental para o que veio
depois. Hoje em dia, a gente tem uma estrutura muito mais modesta do que a
Casa da Ribeira, mas que possui uma administração. É um mal necessário: fazer
isso que a gente não gosta, mas sabe que tem que fazer para os outros. A gente
tem um secretário no grupo, mas, na verdade, todo mundo se envolve.

a gente era muito significativa: “Viemos não para mostrar a vida como ela é,
mas sim a vida como ela não deveria ser”. Brecht trouxe isso para a gente, essa
transformação no olhar do riso. A gente sempre trabalhou pela chave da comédia. Não é nem mostrar a vida como ela é ou como deveria ser, mas como
ela não deveria ser. É o que temos buscado.

Como preencher edital?
Antes de ter um secretário, a gente tinha que elaborar, escrever, fazer a planilha, encadernar, levar ao correio, separar certidão, ir ao cartório. A gente
está formando essa pessoa para que, cada vez mais, ela consiga ter essa autonomia. Nós trabalhamos de oito a dez horas por dia. Rotina é uma coisa que a
gente não consegue ter, mas, idealmente, a ideia é que a gente consiga ter um
treinamento diário de quatro a seis horas, e que o resto do tempo fique para
questões administrativas. Mas é como a gente funciona. Os outros grupos
acabam tendo que ensaiar à noite, ou em fim de semana. A nossa realidade
ainda é muito distante da maioria dos grupos.
Para fechar, fale um trecho de uma peça de vocês.
A gente falou em A Megera, mas também existe outra grande virada do grupo. Foi quando estávamos com dez anos de história, em 2003, e vivíamos um
ostracismo artístico por causa da Casa da Ribeira. O Eduardo Moreira, do Galpão, foi dirigir comigo a peça Muito Barulho Por Quase Nada, foi um divisor de
águas para a gente. Começamos a ter uma projeção nacional e a circular pelo
Brasil. A partir daí, nos espetáculos seguintes – Roda Chico, O Casamento do
Pequeno Burguês, Fábulas e O Capitão e a Sereia –, o grupo já começa a aproximar a questão do pensamento à prática. Mas é a partir de Muito Barulho que
a gente começa a ter mais projeção, a circular, ganhamos o APCA [prêmio da
Associação Paulista de Críticos de Arte] e o Shell. E isso acaba abrindo muitas
portas. Todos esses espetáculos proporcionaram esse momento. Mas para citar um trecho de algum espetáculo, acho que vou citar o Brecht. Na abertura
de O Casamento do Pequeno Burguês tinha uma fala muito curta, mas que para

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/fernando-yamamoto/
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“O melhor para a política
cultural é tentar aprimorar a
renúncia fiscal e os fundos.
Democratizar e conseguir
mais recursos.”

O senhor já era um intelectual brasileiro conhecido antes de ser ministro. Como é essa trajetória acadêmica?
Sou professor, formado na Universidade de São Paulo em sociologia política. Meu interesse maior sempre foi estudar os partidos políticos, a história
da política brasileira, o populismo, o sindicalismo. Na universidade, é normal
que o sujeito pegue um ramo que lhe interesse e pesquise. Minha formação é
essa. Tive que fazer muita elaboração teórica e muito conhecimento historiográfico. Toda a minha carreira foi na USP. Alguma coisa eu fiz na Inglaterra,
também passei um período no Chile, mas minha vinculação é com a USP.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 14 de junho de 2010, em São Paulo.
2

O professor e pesquisador Francisco Correa Weffort é um dos principais
nomes da política cultural brasileira. Foi ministro da Cultura por oito anos
no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ele, a política do
setor não pode deixar de pensar as presenças do Estado e do mercado. “Sempre acreditei que o Estado tem o dever da cultura, tanto quanto o dever da
educação”, diz. “Isso não significa que deva haver dirigismo.”
O conceito principal, segundo ele, é trabalhar com “duas mãos”. “Os fundos públicos, que devem ser aplicados a fundo perdido, e a possibilidade de
captar recursos nas empresas com dedução fiscal”, explica. Sua gestão foi o
primeiro momento de estabilidade após a criação do Ministério da Cultura.
Weffort considera que Collor deixou um cenário de “terra arrasada” no setor.
Mas elenca duas boas heranças: a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual.
Sua carreira como intelectual começou com os estudos na Universidade de
São Paulo. Foi aluno de Fernando Henrique Cardoso, leu e releu O Capital, de
Karl Marx. Dedicou-se a pesquisar os temas do Estado, das massas e das elites.
Foi um dos fundadores do PT e depois mudou de partido. É professor aposentado desde 1995. O desafio da universidade é ter “significação geral sem perder o
significado”, diz. “Inventividade e criatividade vinculadas à sociedade.”

Comente sobre o grupo de estudos de O Capital que o senhor participou no início de sua trajetória na USP.
Alguns do meu grupo chegaram a uma opção política, evidentemente por
meio de estudos e de leituras na USP. Aliás, quando digo “Universidade de São
Paulo”, falo de um complexo muito maior do que aquele do qual nós fazíamos
parte, que era uma faculdade relativamente pequena na Rua Maria Antônia
onde havia a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. As lideranças
importantes da época eram o Florestan Fernandes e o Antônio Cândido. O Fernando Henrique Cardoso e o José Arthur Giannotti ainda eram jovens profes3
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sores. Nesse momento, em meados dos anos 1950, ainda no período Juscelino
Kubitschek, estes jovens professores criam um grupo de estudos marxistas. O
conhecimento de marxismo no Brasil é relativamente recente. Em São Paulo,
mais recente até que em outros estados, como o Rio de Janeiro. O grande teórico marxista que nós tínhamos aqui era o Caio Prado Júnior, que era vivo, um
historiador importante, mas que não era membro da universidade. Portanto,
na universidade, o marxismo passa a ser adotado como matéria de reflexão
com esta turma. Quase todos eram do grupo do Florestan Fernandes, que na
época não era marxista mas, como grande professor que foi, fazia questão
de dar uma variedade de autores. Entre eles, Marx, Weber e Durkheim. Esse
grupo pequeno – José Arthur Giannotti, Fernando Henrique Cardoso, Paulo
Singer, Roberto Schwarz, Michel Lowy, Fernando Novais e eu – se juntou para
estudar Marx. O que significa uma operação intelectual que vale em si, mesmo
que você seja contra Marx. O Capital é uma obra inteligente, muito bem elaborada. São três volumes importantíssimos, complexos. Passamos praticamente três anos lendo O Capital. Era uma coisa monacal, aquilo lá se faz dentro da
igreja (risos). Éramos jovens, o Brasil era um país mais calmo, mais pacífico,
ninguém estava fazendo política. A cada 15 dias, as pessoas se reuniam. Um
lia um capítulo, o outro comentava, passávamos duas ou três horas trabalhando aqueles textos. Basicamente, a formação intelectual de várias destas pessoas vem deste grupo, embora nem todos tenham ficado marxistas, mas foi
um grande livro que todo mundo leu. Isso deu um caminho para a política.
Foi pouco tempo depois do suicídio do Getúlio Vargas. A posse de Juscelino
foi complexa, perturbada, mas o período foi de crescimento econômico. Era
uma época estimulante do ponto de vista intelectual. Mas estas pessoas na
verdade não faziam política, porque as alternativas políticas existentes eram
aquelas que o quadro brasileiro apresentava: o Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), o Partido Social Democrático (PSD) e a União Democrática Nacional
(UDN). Eventualmente até outro, mas não era propriamente aquilo que interessava do ponto de vista político aos intelectuais que tinham uma visão
mais crítica. A participação política dos integrantes desse grupo de estudo se
dá individualmente. O Fernando Henrique sempre participava de atividades
político-administrativas típicas da universidade. Ele era representante dos
auxiliares de ensino do conselho universitário. Isso hoje é rotineiro, mas na
época tinha muita importância. Não havia tradição de jovens universitários
assumirem essa responsabilidade. Era um cara importante do ponto de vista político. E era um homem com idéias de esquerda, sempre foi. Do mesmo
modo, José Arthur Giannotti, Chico de Oliveira e vários outros.

A entrada para a política também aconteceu mais tarde, certo?
O caminho para a política foi individual, ocorreu na verdade em fins dos anos
1970 e início dos anos 1980. Todo mundo antes era do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), eram pessoas das mais diferentes opções e opiniões e que
queriam o restabelecimento da democracia no Brasil. Havia o Arena e o MDB.
Um era o partido do “sim” e o outro era o do “sim, senhor”. A diferença ocorreu
surpreendentemente na eleição de 1974, quando o MDB elegeu senadores na
maioria dos estados brasileiros. A partir daí, as pessoas começaram a acreditar
que era possível restabelecer a democracia. E foi curioso isso ter se originado em
um fenômeno eleitoral. Esta também é a época do estabelecimento de um novo
sindicalismo. O grande acontecimento do sindicalismo até aí tinha sido as greves de Osasco, na Grande São Paulo, e de Contagem, em Minas Gerais. Mas, em
1978, a Greve do ABC foi notável, provavelmente o primeiro grande movimento
dirigido pelo Lula, que já vinha participando com outros sindicalistas de uma
renovação sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.
São várias coisas que vão ocorrendo na sociedade e que levam a uma discussão
sobre que tipo de partido deveria ser criado quando a democracia fosse restabelecida. Tinha gente que falava em um partido socialista, outros propunham a
reforma do MDB, muita coisa. Alguns propuseram o Partido dos Trabalhadores
(PT). As opções foram se dando assim.
Professor, o senhor foi um dos fundadores do PT, depois saiu do partido e foi ministro do governo FHC. Como foi isso? Transitar entre as
lideranças de Lula e FHC?
Pessoalmente, eu tinha uma ligação muito pessoal com o Lula e uma ligação pessoal e muito mais antiga com o Fernando Henrique. Fui aluno dele,
trabalhei com ele no Chile durante muito tempo. E os dois, Lula e FHC, são
tipos inteligentíssimos! Duas figuras notáveis da história brasileira. E ponto.
Isso é o que importa. Gosto dos dois.
Antes da sua gestão como ministro, o presidente Fernando Collor de
Mello desmontou a estrutura cultural do Brasil. Por quê?
Esse é um dos itens realmente difíceis de entender. Há uma hipótese: o
Collor teve que construir a sua imagem anti-Sarney na campanha eleitoral. E
o Sarney tinha feito uma lei de cultura – quem fez a lei, na verdade, foi o Celso
Furtado, mas de qualquer maneira, foi chamada Lei Sarney. O Collor era o ferrabrás do moralismo. Atacou a Lei Sarney com tudo que pôde. Pessoalmente,
acho que houve um erro grave. Precisou ser sanado depois. Acabaram com a
5
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Lei Sarney quando deveriam ter acabado com as incorreções da Lei Sarney.
O erro básico é este. Eu não sei se houve tanta fraude na Lei Sarney como se
dizia, não se conseguiu provar grande coisa sobre isso na época. Mas, isso à
parte, deveriam corrigir as janelas de escape para a fraude sem acabar com a
lei. O Collor aproveitou a onda de supostas fraudes e acabou com a Lei Sarney,
reformou o Iphan, reformou a Funarte, várias instituições culturais. Que eu
saiba não beneficiou nenhuma. O que o período Collor deixou de benéfico – e
eu não sei se é da influência direta dele ou de algum dos seus ministros – foi
a Lei Rouanet. Ela foi criada para enterrar a Lei Sarney. A Lei Rouanet é uma
espécie de Lei Sarney reformada. Não dava para fazer muito diferente. Não se
inventa uma lei malaia para a cultura. É preciso estar mais ou menos dentro
da nossa tradição. A outra lei que começa no período Collor é a lei do cinema,
a Lei do Audiovisual, desenvolvida pelo Antônio Houaiss. Havia um profundo
ressentimento do Collor com a área cultural. No fundo era isso. A área cultural
não o reconhecia e ele não era visto como uma figura importante do ponto de vista cultural. Embora a área cultural não tenha muitos votos, ela tem
prestígio. Contudo, algumas pessoas gostam de ter o seu nome associado ao
prestígio da área, o que naturalmente carimbou o Collor de muitas maneiras.
Foi uma pequena vingança, não fez bem algum.

foi o único que ficou mais. Era uma coisa fragmentada, parcelada, sem
rumo. E nós acreditamos e fizemos outros acreditarem que era preciso ter
um Ministério da Cultura.

Quando o senhor foi chamado para o governo FHC, como encontrou o ministério?
Quando cheguei ao ministério, encontrei a Lei Rouanet e a lei do cinema, que são leis importantes com todos os defeitos que possam ter. Encontrei algumas experiências deixadas pelas administrações anteriores,
como o programa de bandas de música. Encontrei uma proposta extremamente interessante de recuperação da documentação histórica brasileira
na Europa, do período do Descobrimento até a Independência. E também
frangalhos das instituições do Ministério da Cultura, especialmente da
Funarte. Era uma instituição importante e estava mal. Havia um clima de
muita desesperança na cultura, essa é a verdade. O período Collor deixou,
fora a Lei Rouanet, um clima de depressão. Quem já acreditava pouco
passou a acreditar menos ainda. Foi preciso recuperar isso. O período da
minha administração foi um grande esforço de recuperar a possibilidade
de um Ministério da Cultura, embora o Celso Furtado, o Antônio Houaiss
e o Sérgio Rouanet tenham passado por lá. Entre a fundação do Ministério da Cultura e a minha posse, tivemos nove ministros. Em oito anos!
Tinha ministro que ficava seis meses, outro três meses. O Celso Furtado

Como Mário de Andrade pensava...
Certo. Defesa do patrimônio histórico, defesa das tradições culturais, da
música brasileira, enfim, tudo o que concebemos como política de cultura é
coisa dos anos 1920 e 1930. E foi melhorando. Esses foram os anos do modernismo, que abriu a cabeça brasileira convervadoríssima para as coisas modernas. Até hoje, temos uma visão cultural inspirada naquela época: patrimônio
histórico, defesa da tradição cultural, defesa da memória histórica nacional.
O projeto da recuperação de toda a documentação histórica brasileira é isso.
O desenvolvimento da cultura musical também não é invenção nossa, é coisa
que vem desde Villa-Lobos, o maestro do Estado Novo, mas que sempre será
o esforço de garantir a tradição, recuperar a memória, afirmar a identidade e
abrir para as inovações. Devo acrescentar, portanto, um ponto à necessidade
da presença do Estado e do mercado. É o desenvolvimento de uma política
de Estado da área da cultura, visando o mercado como mercado. No Brasil, o
mercado de cultura é muito forte. E aumentou. Precisamos olhar para o crescimento deste mercado para que o Estado tenha responsabilidades, tanto na
proteção das tradições da cultura brasileira, quanto no incentivo das empresas privadas. Precisamos ter política industrial para várias áreas.

Qual era o projeto político do seu ministério?
Sempre acreditei que o Estado tem o dever da cultura, tanto quanto o dever
da educação. Isso não significa que deva haver dirigismo de Estado para a cultura, como não deve haver dirigismo para a educação. A sociedade, a começar
pela família, tem o dever fundamental com a educação. E a sociedade – pela
família, mas também em conjunto com as instituições culturais e empresas
– tem o dever com a cultura. A política da cultura deve trabalhar com “duas
mãos”: fundos públicos, que devem ser aplicados a fundo perdido, e a possibilidade de captar recursos nas empresas com dedução fiscal. Os fundos já
existiam, em escala menor do que hoje, mas existiam. O pessoal fala muito
genericamente nas funções do Estado e do mercado. O mercado é muito mais
forte do que a presença do Estado na cultura, mas há um pedacinho do Estado
que atua. E há um pedaço das leis que possibilitam a captação de recursos no
mercado. Mas o que se capta é muito pouco, tanto no Estado, quanto no mercado. No meu entendimento, cultura é defesa do patrimônio histórico.
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Como o senhor avalia os três instrumentos da Lei Rouanet: renúncia, Fundo
de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e Fundo Nacional de Cultura?
O Ficart eu nunca vi aplicado, mas é uma janela para parceria com empresas privadas, uma possibilidade de entrada no mercado. Sem o Fundo Nacional de Cultura e sem o incentivo fiscal, não tem política de cultura. Tem que ter
os dois. Se houver só dedução fiscal, você vai ter política cultural mais voltada
para o eixo Rio-São Paulo do que para o resto do Brasil. Porque cerca de 80%
dos benefícios fiscais ficam na região que tem maior mercado. Por outro lado,
se houver só o Fundo Nacional de Cultura, vai existir um gueto. E, no decorrer
do tempo, seria uma triste distribuição de minguados recursos para amigos
de chope, não seria sério. Mas não é assim hoje e não era assim na minha época. Com a dedução fiscal, você tem como atender alguns e eles que arrumem
a captação. Os pequenos recursos do Fundo Nacional de Cultura são usados
para apoiar projetos em áreas que não têm capacidade de conseguir recursos
de dedução fiscal. E o melhor é tentar aprimorar os mecanismos de um lado
e de outro. Democratizar, abrir mais e conseguir mais recursos. Muito da polêmica discussão entre dedução fiscal e Fundo Nacional de Cultura advém da
margem do orçamento público federal. Precisa ter um montante financeiro
maior para que essa discussão seja uma discussão mais produtiva. Defendo a
criação de políticas para fazer realmente com que o Estado tenha capacidade
de estímulo do mercado. A música popular brasileira, por exemplo, é uma das
grandes do mundo. E a nossa presença no mundo não tem relação com a nossa significação mundial, em termos de mercado. Precisamos jogar isso para o
mundo. Os americanos fazem, por que não podemos fazer?

que não é uma acomodação artística, mas falo do ponto de vista econômico.
O produtor faz o filme e tem uma circulação medíocre – aliás, só excepcionalmente tem uma boa circulação – e o Estado está com a consciência tranquila
porque financiou a produção.

A Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual estão mais voltadas para o fomento da produção do que da distribuição do produto cultural. Como o
senhor vê isso?
É um problema sobretudo da área audiovisual. É um tremendo problema,
que espero estar sendo tratado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine).
É um problemaço, porque do jeito que a lei está definida, o filme se paga na
produção. Se o filme se paga na produção, o estímulo do produtor para jogar
o filme no mercado com força é menor. Ele não tem risco, nunca deixará de
ser um produtor medíocre. O que precisamos encarar é que se o Brasil quer
ter uma indústria de cinema, precisamos nos comprometer com o mercado.
Isso não significa tirar o Estado – o pessoal sempre raciocina mercado como
anti-Estado. Não. É ter um olho no mercado com uma política de Estado que
permita uma audácia real. Houve uma acomodação na área cinematográfica,
8

O cinema foi um grande foco na sua gestão, não é? Foi fortalecido e
teve grande parte do incentivo fiscal indo para a área. Isso foi um projeto de fomento de vocês?
Não. O cinema sempre foi uma preocupação da política cultural do Brasil.
Desde o período JK pra cá, sempre foi uma preocupação. Cai, sobe, volta, cai
de novo, sobe, mas está lá. O período militar teve um cinema expressivo para
as condições brasileiras. Depois, ele começa a recuperação do cinema no período Itamar e Fernando Henrique. E acho que continua. O Brasil tem uma
necessidade comprovada pela experiência de ter um bom cinema. Na minha
opinião, há um problema de política de mercado. Precisamos dar a importância correta a essas discussões. O importante é que faça, sejam elas obras
significativas de mercado ou de experiência cinematográfica. O cinema brasileiro devia estar preocupado com a Argentina fazer um cinema melhor do que
o nosso! Por quê? E eu amo a Argentina, acho uma beleza, Buenos Aires, eu
acho uma maravilha etc. Precisamos olhar o caso do cinema argentino. Eles
são mais ricos? Eles não são. Pelo contrário, para a miséria dos argentinos,
hoje eles são mais pobres! Nós temos mais dinheiro do que eles, então por que
o cinema deles é melhor que o nosso? Por que o público argentino vai mais ao
cinema argentino do que o público brasileiro vai assistir cinema brasileiro?
Tem alguma coisa errada conosco. Precisamos poder discutir isso com clareza e franqueza. Este filme recente deles, O Segredo dos seus olhos, é um filme tão
bom que parece filme americano.
Como o senhor avalia a sua gestão no ministério durante os 8 anos?
Tendo em conta as circunstâncias da política de cultura da época que chegamos, fizemos muito. O Collor deixou a terra arrasada, essa é a verdade. As
heranças positivas do Collor eu já mencionei: a Lei Rouanet. A outra herança é
do Itamar, a Lei do Audiovisual. Muito do que foi feito de lá para cá, nós começamos. Algumas coisas vinham de antes. Por exemplo, o projeto de banda de
música é importante, importantíssimo. Esse projeto começou na Funarte em
1974, e é um kit de banda de música que o poder público distribui nas cidades
de interior. É uma maneira pelas quais a garotada aprende música, aprende a
ler partitura – capacidade ou prazer que eu nunca tive. Uma coisa fantástica
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você ver uma banda de música especialmente nas cidades de interior. Também a política de construção de bibliotecas públicas. Foram mais de 1.100
bibliotecas públicas. Este projeto continuou na gestão do Gilberto Gil. Destaco também o projeto Monumenta, uma negociação da minha gestão para a
recuperação do patrimônio histórico. Logo no início da gestão, nós entramos
com muita força no patrimônio. Em São Paulo, há obras monumentais, comoa Pinacoteca do Estado – toda aquela reforma foi feita com apoio nosso.
Acho que foi feito um bocado de coisas e ainda assim há muito o que fazer. A
crítica mais fácil no Brasil é dizer que o sujeito não fez tudo o que devia ter
feito. Isso falo da cultura, da economia, da Presidência da República. O Brasil
é enorme e tem necessidades seculares. Minha sensação é de ter considerado
um patamar inicial de onde começamos: após o buraco deixado pelo Collor,
conseguimos consolidar um ponto de partida significativo. O Gilberto Gil e
o Juca Ferreira seguiram. Espero que os outros sigam também. A única coisa
que espero é que ninguém pense em inventar a pólvora de novo.

Mas existe essa crítica pertinente ao modelo da Lei Rouanet: cabe ao
diretor de marketing de uma empresa julgar o mérito dos projetos?
Não. Não cabe julgar mérito nenhum. A coisa não é assim, quer dizer, o diretor de marketing não julga o mérito de um grande maestro, de uma grande
orquestra sinfônica. Não tem diretor de marketing no mundo capaz disso. Se
eu sou produtor cultural e programo a orquestra sinfônica com o grande maestro tal, falo para o diretor de marketing. Se ele quiser, tudo bem, se não eu
procuro outro! Não vejo por que colocar assim. Não é o diretor de marketing
quem julga. Temos que avaliar a capacidade que tem os produtores culturais
de formular projetos que tenham uma tal significação que os marqueteiros
vão brigar para pegar o projeto. Um exemplo disso foi quando eu entrei no
Ministério da Cultura e foi feita a primeira exposição Rodin no Rio de Janeiro,
no Museu Nacional de Belas Artes. Foi uma repercussão enorme, filas gigantes, depois ela foi feita aqui em São Paulo, na Pinacoteca do Estado. Naquele
momento, ainda não havia a participação das empresas públicas em escala.
Isso passou a existir no governo Fernando Henrique Cardoso e se consolidou
no governo Lula. Passou a ter, mas ainda não havia. Na Petrobras, antes da
exposição Rodin, alguns diretores queriam apoiar o evento, mas outros não.
O pessoal da Petrobras entrou em contato com o secretário de Comunicação
da Presidência da República da época, o João Roberto Vieira da Costa. Tudo
estava no começo, todos tinham dúvidas. Pois bem, faz-se a exposição! Bomba! E não porque eles deram dinheiro, foi uma ajuda para deslanchar. A exposição estourou surpreendentemente. E a Petrobras passou a gastar dinheiro
na televisão dizendo: “Nós apoiamos a exposição do Rodin”. Essa relação não
precisa existir. A relação que a área de cultura precisa ter em relação à área de
publicidade não é a do pires na mão. Precisa ter um projeto de grande qualidade que atrai recursos de tal modo até da maior empresa do Brasil. Até a
Petrobras é levada a fazer uma publicidade na televisão dizendo que apoiou
aquela exposição. Por quê? Deu publicidade. E a Petrobras entende isso até
hoje. Por que qualquer empresa apoiaria o Ronaldo, o Fenômeno? Não vamos
discutir se ele joga ou não, não interessa. O fato é que ele tem uma tremenda
imagem pública e vale a pena. Ele não vai jogar de acordo com o que o diretor
de marketing quer, ele joga o que pode.

Nesse sentido, a reforma da Lei Rouanet vale? Como você tem visto
a proposta?
Precisa de reforma, sim! Mas vamos devagar. É para reformar, assumir
claramente se fará reforma dos pontos tal e tal. Não dá para acabar tudo. A
zueira só serve para inibir os já inibidos empresários brasileiros de participar
da cultura. Quando vejo alguém com autoridade na área do Ministério da Cultura fazendo críticas à Lei Rouanet, imagino quanto dinheiro está deixando
de entrar de empresas que poderiam participar da atividade cultural e ficam
inibidas. Aliás, a empresa não participa de atividade cultural, quem participa
de atividade cultural é o funcionário ou o gestor da empresa “x”. Porque a
empresa que produz pneu de automóvel não está preocupada com cultura,
a empresa que produz gasolina também não. O objetivo é produzir pneu ou
gasolina. Mas tem um fulano de tal que, por uma razão qualquer, gosta de cultura e, apesar de ser diretor comercial, quer ajudar e tem a possibilidade. Nessa hipótese, esse cara é um em uma diretoria de 12. Então, é necessário criar
um clima no Ministério da Cultura para que essas pessoas sejam recebidas
adequadamente. Deixa eu dar um exemplo: uma grande empresa tinha um
grande concurso literário, com um bom prêmio, mas nenhum dos premiados
dizia que tinha ganhado. Se por uma razão qualquer eu não faço a publicidade
gratuita da empresa “x”, ela para de fazer o prêmio. Então por que a empresa
entrou? Porque tem um cara lá dentro que achava que era importante participar da cultura, mas, depois, foi escanteado pelos colegas e acabou.
10

Mas a renúncia fiscal é dinheiro público, certo? Também precisa haver
critérios para a destinação desses recursos. O que o senhor acha?
É dinheiro público, óbvio que é. É dinheiro público que o Estado permite na
lei atual, que numa parcela x, num percentual x, seja utilizado para determi11

12

Francisco Weffort

Francisco Weffort

nada finalidade, mas é dinheiro público, claro que é! Não é preciso adoçar a
pílula, a pílula não é tão amarga (risos). É o seguinte: é uma renúncia fiscal do
Estado. O Estado renuncia a arrecadação daquele dinheiro. Aquela empresa
utiliza uma parcela daquele dinheiro para determinada finalidade que o Estado considera pública. Vamos ser razoáveis. O Estado renuncia a uma parcela
do seu dinheiro, então faz uma renúncia fiscal, renuncia a uma parcela do
dinheiro público para promover educação nas escolas, não para criar zona
de meretrício! Não estou falando do governo Lula nem do governo Fernando Henrique, estou falando do Estado. O Estado tem um critério de interesse
público para realizar a renúncia. Ele define o que é, o motivo que o leva a renunciar a aquela parcela que, aliás, era 6% do imposto a pagar da empresa, no
começo do governo Fernando Henrique, depois, sei lá, depois de tantas crises
no mundo, passou a 4%. Considere o montante da arrecadação da Receita Federal no Brasil, que não é pequeno, o renunciável é até 4%. Se vocês se dedicarem a verificar o número de empresas que poderia participar desses 4%, verão
milhares! Verifique as que efetivamente participam. O nosso problema não é
que existe um monte de empresa louca para investir a cultura. Não vai existir
nunca. Os sujeitos não estão nem aí. O problema das políticas de cultura no
Brasil é conquistar empresas para participar do processo por meio da renúncia fiscal, aumentando, portanto, os recursos que se podem utilizar no setor.
Se a empresa não utilizar esse percentual, o dinheiro não será investido em
desenvolvimento cultural! É preciso ter clareza disso. Deixa eu dar um exemplo. Nós batalhamos para conseguir o dinheiro do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), para a recuperação do patrimônio cultural brasileiro.
Um dinheirão, para as condições brasileiras da época. Eu fiquei contente porque íamos aumentar o orçamento do Ministério da Cultura. Na minha cabeça,
era isso. Mas não! Na cabeça da equipe econômica, o dinheiro que entrava de
empréstimo ano a ano não aumentava o meu teto e, sim, supria uma entrada
que o tesouro deixava de fazer. Ou seja, dentro do mesmo Estado existe uma
ótica segundo a qual a cultura é secundária. Mesmo que a cultura consiga dinheiro para aumentar o seu próprio orçamento, chega um momento em que
o sujeito acha que tem coisas mais importantes para fazer. Os critérios podem
ser muito diferentes, então outras pessoas terão outra maneira de ver. E não
estou achando que isso é uma coisa criminosa, não é isso. Mas nós batalhamos
para conseguir um dinheirão do BID, pensei que ia aumentar o orçamento e
não aumentava nada. Simplesmente diminuiu o buraco do Tesouro, porque
ele não ia mais pôr aquele dinheiro. E nós estávamos nos auto-financiando,
esse é o negócio.

Gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre cultura e tecnologia,
a influência das novas mídias e do meio digital na cultura.
Por mais que a atividade cultural tenha sido descuidada pelo Estado, e eu creio
que ela continuará sendo descuidada durante muito tempo, nunca deixaremos
de dar atenção à política cultural no Brasil. Isso vem desde a independência do
Brasil. A política de cultura envolve uma série de atividades que, desde a independência e o Império, o Estado considera importantes. E continuará fazendo.
Um dos principais aceleradores disso será o desenvolvimento tecnológico. A
escala da informação abre novos horizontes de participação cultural. Então, é
um avanço democrático de uma maneira impensável há 30 anos. Logo, vamos
ter bibliotecas virtuais espalhadas pelo país todo. Vamos ter porque também
interessa à indústria vender aparelho de computação. Assim como não dá para
pensar que se fez estrada de ferro no Brasil porque os empresários eram doidos
para andar de trem. Isso foi feito, no começo, para vender máquina e equipamentos. É um lado de consequências positivas. Vamos abrir possibilidades de
informação cultural para milhões e milhões. O outro lado, mais complexo, é que
a revolução tecnológica assusta, essa é a verdade. Não a nós brasileiros, que somos particularmente provincianos e caipiras, mas a qualquer um no mundo. A
revolução tecnológica é um fenômeno universal que ameaça realmente o significado e o desenvolvimento de tudo que você possa imaginar sobre cultura
no mundo. Veja, por exemplo, a difusão da música. Acho muito positiva, mas o
que significa para o autor principiante? Existe a possibilidade de que qualquer
música se difunda via internet de uma maneira muito fácil. Não falo aqui da
produção cultural de música que começa na escola, que começa em instituições
fechadas, que tem públicos receptores imediatos capazes de julgamento. Falo
de outra coisa: você está diante do mundo tão rapidamente. É a mesma coisa
com a literatura e com o cinema. Assistimos agora a televisão em terceira dimensão e não sei mais o que vem por aí! Tudo significa revalorização da cultura,
e, mais longe, revalorização da tradição, porque as pessoas se assustam. As pessoas precisam ter um pé no chão, um senso de identidade cultural. As pessoas
não são átomos soltos no espaço. É muito complicado. Portanto, essa grande
revolução tecnológica para o bem e para o mal vai acabar resultando em mais
desenvolvimento cultural. É o que parece.
Para encerrar, qual o papel da universidade no contexto cultural?
A universidade tem um papel extraordinário de tentar pensar os problemas
da sociedade e do mundo sem perder certas exigências. O drama da universidade é ter significação geral sem perder o significado. É um critério de rigor,
13
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de prova documental, de consistência acadêmica, quer dizer, inventividade e
criatividade vinculadas à sociedade. E a sociedade precisa entender porque
ela precisa financiar isso. Vi na televisão uma informação sobre o dr. Christiaan Barnard, que há mais de 40 anos fez o primeiro transplante do coração. E
eu me lembro, escandalizado, de saber que um médico da África do Sul tinha
feito o primeiro transplante do coração. Era uma aventura fantástica, espantosa! Hoje se faz transplante do coração, basta ter coração! Ninguém mais fica
escandalizado de saber que o fulano fez transplante. A universidade tem um
papel inovador e que não foi capaz de realizar plenamente. E só vai realizar
esse papel se mantiver dentro dos padrões universitários as exigências científicas e teóricas que tem que seguir! É isso que a gente espera que se faça.
Assim, a universidade estará contribuindo com tudo.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/francisco-weffort/
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“Está provado que
quem joga videogame
tem mais atenção, mais
metacognição, maior
capacidade de tomada
de decisão.”

Geber Ramalho é, desde 1997, professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ele idealizou, em 2000, a primeira disciplina universitária da América Latina voltada ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. Paraibano, é formado em engenharia elétrica e ciência da computação com
estudos no Brasil e na França. É também membro do conselho consultor do Porto
Digital, no Recife, um ambiente de empreendedorismo, inovação e negócios de
tecnologias da informação e comunicação de Pernambuco, que reúne mais de
100 empresas. É o único local brasileiro na lista da BusinessWeek com os 10 lugares do planeta onde mais se pensam o futuro do mundo.
Para Ramalho, a função dos videogames extrapola em muito o mero fator lúdico. “Todo jogo é educacional, ensina alguma coisa”, diz, citando World of Warcraft
– jogo de interpretação de personagem online e em massa para múltiplos jogadores, ou MMORPG, na sigla em inglês para Massively Multiplayer Online RolePlaying Game. “Num jogo como esse, você tem que fazer cálculos, gerir quantidades de ouro, de madeira.” Ramalho contesta as ideias comuns disseminadas sobre
o impacto dos games na vida das pessoas, como o excesso de violência. “Quando
entram nesse tema, sempre digo: ‘Você deixa seu filho navegar em qualquer site
na internet?’”
Até em vista dos números que essa indústria movimenta – GTA 4 [Grand Theft
Auto IV, 2008] faturou US$ 310 milhões no dia do lançamento –, os games deixaram de ser, para ele, “coisa do nerd isolado do mundo”. “Os jogos que mais fazem
sucesso são multijogadores”. Em sua avaliação, o mercado brasileiro no setor é
bastante competente, tanto que 46% da produção nacional de games ganha o
mercado internacional. Mas ainda falta uma produção mais inspirada na cultura
brasileira. “A gente podia ter um Guitar Hero [2005] de música nacional”.
Vamos começar com a sua própria provocação. Game é software?
É a mesma coisa que perguntar se poesia é papel. Software é o suporte. Aliás, é
um suporte importante, porque permite interatividade, mas é só o suporte. Um
game que a gente faz hoje para os consoles de última geração, como Playstation
3 ou Xbox 360, possui de 10 a 12 artistas por programador. Você tem muito mais
conteúdo, de fato, e jogo é conteúdo. O software está ali para dar o suporte. Não se
deve confundir a mídia com o conteúdo.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 11 de junho de 2010, em São Paulo.

Essa questão da arte e do game passa não só pela parte gráfica, mas
pela questão da narrativa, da música, do argumento. Como se elabora esse processo?
O processo de desenvolvimento de jogos tem uma primeira etapa, que a
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gente chama de game design, de definição do conceito. Um jogo, digamos, sobre a
Segunda Guerra Mundial, vai ter quais personagens? Serão tais e tais. Você pode
fazer o que com eles? Aí você bola a narrativa: ter missões ou não. Vai ter que
estilo? É um RPG [sigla para Role-Playing Game, jogo de interpretação de personagens]? É um jogo de tiro – que a gente chama de FPS [sigla para First Person Shooter, ou atirador em primeira pessoa]? Toda essa narrativa é concebida pelo game
design. Uma vez que o conceito do jogo está pronto, você passa para uma nova
fase, dividida em duas pernas: a computação, que vai desenvolver a arquitetura
do software, tudo que precisa fazer para definir como suporte; e a implementação
do jogo. Essa fase entra na arte conceitual, precisa da identidade, se vai ser mais
cartunesco ou mais realístico, mais dark ou mais colorido. É como a direção de
arte no cinema. A partir dali, você vai ter diversos artistas. Alguns cuidam só do
ambiente. Se você vai fazer um jogo que é ambientado em um restaurante, precisa
desenhar todos os móveis. Isso mexe com arquitetura. Você também precisa definir as roupas, então, isso tem a ver com design de modas. O mais fascinante da
área de games – foi o que me atraiu, porque sempre vivi com um pé na arte e um
pé na tecnologia – é que é uma área que envolve muitos conhecimentos: de narrativa, de literatura, de história, de arte, de desenho, de parte gráfica, de som, de
ambientação sonora, de trilha sonora, que é outro tipo de conhecimento, no caso,
mais musical. E conhecimento de personagem mesmo, de desenhar ambiente, de
desenhar roupa. Software é a mesma coisa: você tem que ter gente que entenda
de engenharia de software, mas também que entenda de inteligência artificial,
que é a minha área de formação, para criar os bonecos chamados de NPCs, os Non
Players Characters [personagens não-manipuláveis]. Os personagens são guiados
pelo computador, têm que ter autonomia para tomar decisões, fazer coisas que
sejam plausíveis; mas você tem que ter conhecimento de redes, porque se jogam
muitas pessoas, então, você tem um monte de problemas técnicos para resolver.
Todas as áreas da computação se envolvem, quase todas as áreas de produção de
conteúdo também. Uma produção de um jogo como Halo 3 [2007] custou US$ 60
milhões. Então assim, quando a gente fala de jogo desse nível de produção, é uma
produção como um filme.

O que é o Porto Digital?
É um parque tecnológico, um cluster, um arranjo produtivo local, um espaço onde existe um conjunto de empresas na área de tecnologia da informação
e da comunicação que compartilham um território, o que aumenta a visibilidade e a interação entre elas. Hoje, é a referência brasileira nessa área. Pelo
menos no que se refere ao parque tecnológico. Sou conselheiro lá.

A importância dos games na indústria musical já é grande no mundo.
Você tem acompanhado isso?
Tenho. O Aerosmith entrou no estúdio para gravar, digamos, um disco que ia
ser unicamente veiculado no Guitar Hero. Os jogos chamados musicais são hoje
uma coqueluche. Há Beatles lá. Inclusive, meus filhos conhecem repertórios musicais hoje incríveis via Guitar Hero, Rock Band, essas coisas.

Como começou?
Começou por essa constatação do sucesso de algumas iniciativas, entre elas
a do Vale do Silício e de outros lugares. Há uns trabalhos na área de economia
e de administração (como o do professor Michael Porter) que mostram o quão
importante é você ter as pessoas próximas fisicamente em uma determinada
cadeia produtiva. Isso gera sinergia e uma competição mais saudável. A ideia
de cluster não nasceu aqui, é uma coisa que existia. Existia a necessidade de
a gente dar um passo estruturador maior lá no Recife para essa questão. Isso
casou com a necessidade. Na época, o secretário de Ciência e de Tecnologia,
Cláudio Marinho, tinha também de repovoar o bairro do Recife, no centro da
cidade, na zona portuária, que, após a construção do novo porto do sul, o Suape, ficou meio entregue à zona de prostituição. Era um lugar que ninguém
queria ir. Ele estava com esse problema na mão e, ao mesmo tempo, era um
cara sempre próximo, com o olho muito atento à nova economia. Ali, ao mesmo tempo se resolveria uma parte do problema urbano e se criaria um espaço
para as empresas. Isso aconteceu há dez anos por iniciativa e apoio direto do
governo do estado, que investiu nesse projeto após a venda da companhia de
energia elétrica Celpe. Ele então tem dois monitores principais: Cláudio Marinho e Silvio Meira, pelo lado da universidade, que é meu colega de trabalho.
Silvio Meira é do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife
(C.E.S.A.R) também?
É, o C.E.S.A.R também nasceu dentro do centro de informática, como ideia
de fazer essa ponte entre a academia e o mercado, para ajudar a gente em um
problema. Nós formávamos os alunos e 70% deles iam embora, porque o mercado local pouco absorvia. Todo mundo ia embora, para fora do Brasil ou para
São Paulo. Com isso, a gente conseguiu inverter a equação, ter uma retenção
maior de gente. A ideia era sair dos limites dos muros da universidade e fazer
uma intervenção no mercado, criando uma entidade, que não só faria a ponte,
mas que incubaria novas empresas, disseminando a necessidade de nova qualificação profissional, novas tecnologias. Foi assim que surgiu o C.E.S.A.R.
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Qual é o aspecto educacional do game, do jogo?
Todo jogo é educacional, ensina alguma coisa. Em um jogo de estratégia em
tempo real, como o World of Warcraft, por exemplo, você precisa fazer cálculos, gerir quantidade de ouro, de madeira. Você precisa pensar o tempo todo:
“Para criar um homenzinho ali, vou precisar de 50 elementos daquilo, 30 daquilo outro”. Na vida, as decisões complexas são as decisões multicritério. O
que é isso? É a decisão que não é óbvia. Você precisa balancear na hora de
decidir comprar um carro; a profissão que vai escolher; se vai casar ou não.
Existe o lado bom, o lado ruim, um risco. Com um jogo, você aprende isso,
você aprende metacognição.

conhecimento. O jogo, com qualquer que seja o conteúdo, já educa. Ele pode
ter uma conexão mais explícita com alguns conteúdos didáticos. Isso é uma
tendência. Outro exemplo são os chamados serious games, jogos sérios, que
são usados como simuladores. Hoje, nenhum piloto dirige um avião sem antes
ter passado horas no simulador. A mesma coisa está começando a acontecer
com gestão de empresa. O estudante pode estudar sobre administração, mas
numa empresa ele vai passar por situações diferentes. A Jynx, que é uma empresa de jogos em Recife, fez um jogo para gerenciar restaurante de comida
por quilo. Você precisa definir desde a decisão de qual bairro escolher, a política de preços, a política de formação, que promoção você vai ter. Você define
todo o negócio e abre o seu restaurante. Aí você vai à falência ou não, mas, se
for à falência, pelo menos ninguém perdeu muito dinheiro, porque era só um
jogo. É uma área que cresce muito, essa de jogos que educam a práxis.

O que é metacognição?
Metacognição é ser capaz de ter um conhecimento sobre o seu conhecimento. Eu pergunto: “Vamos consertar o meu carro?”. Você vai dizer: “Não
entendo nada de carro. É melhor você levar para algum lugar”. Você tem um
conhecimento sobre o que sabe. Está provado que o pessoal que joga tem mais
atenção, tem mais metacognição, tem uma maior capacidade de tomada de
decisão. Existe uma coisa fantástica que é saber trabalhar a decisão estratégica, uma coisa mais de longo prazo, com tato com o operacional. É o equilíbrio
entre o meu objetivo de mais longo prazo e o que eu tenho de fazer mais de
imediato, para gerir a demanda urgente. A gente vive isso. Tudo isso que falei está relacionado ao aspecto educacional, sem falar de qualquer conteúdo
do jogo. A gente possui uma iniciativa inovadora em Pernambuco, que agora
também está no Rio de Janeiro, que é a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, que é quebrar o hiato entre a lan house e a escola. Na briga entre elas, a
lan house vence, porque é muito mais interessante do que a escola, que, aliás,
é chatíssima. A gente bolou um conjunto de jogos, todos amarrados por um
jogo maior, que é uma espécie de RPG, com um personagem que você evolui,
tem uma série de desafios que são compostos, enigmas que fazem referência
direta a matérias, a assuntos que eles estão estudando. São jogos que possuem uma aprendizagem colateral. Em um jogo sobre o corpo, por exemplo,
você precisa evitar amebas e seres estranhos que circulam nas suas artérias,
e se juntar aos anticorpos. Então, existe toda uma referência à biologia. Não
é jogando o jogo que você se torna um cara que entende tudo de anticorpos,
mas você cria um espaço para que o professor possa explorar aquilo em sala
de aula. O objetivo é divertir, e, para isso, o meio é o conhecimento. O conhecimento é o meio, e não o fim. Essa mudança de perspectiva permite que
você tenha, ao mesmo tempo, um jogo gostoso, que tem uma ligação com o

Desde o Atari, as mães reclamam da violência do game. Como é isso?
O game é uma mídia como qualquer outra. O game possui filme, livro, o que
for dentro dele. Quando o pessoal fala sobre esse tema, sempre digo: “Você
deixa seu filho navegar em qualquer site na internet? Você deixa seu filho ver
qualquer filme? Se você deixa, então, deixe seu filho jogar qualquer coisa”.
Lá em casa eu jogo muito, meus filhos jogam, é uma lan house, porque eu tenho três meninos, minha mulher gosta muito de artesanatos, scrapbook, essas coisas, então ficam os quatro jogando em rede. Você, como pai, tem que
ter algum nível de controle naquilo que acha que não é adequado para o seu
filho, seja lá qual for a mídia. Se você não está fazendo, não é problema de
quem está produzindo, é problema seu. Existem filmes violentíssimos. Quem
produz esses filmes não está errado em nada, é o que ele quer expressar como
pensamento, arte, o que seja. Agora, os pais é que vão dizer se querem ou não
que o filme seja assistido ou que o jogo seja jogado.
Você acha que, se a criança ou o jovem souber fazer uma escolha com
multicritérios, vai escolher bem?
Isso pode não ser simples, porque a gente está numa geração de transição.
Existem fatos curiosos. Nos Estados Unidos, a idade média do jogador é 35
anos. Porque eles começaram mais cedo do que a gente. A gente acha que
game é uma coisa de adolescente. Estou com 44 anos e jogo. O jogo vai estar de
tal forma no caldo de cultura que você não vai ter mais esse problema. Talvez
a briga vá ser com a próxima mídia, que a gente ainda não conhece. Mas há dicas claras: todo jogo lançado no Brasil tem uma indicação, como em filme, de
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idade mínima recomendada. As recomendações são um tanto rigorosas, mas
se o pai não sabe avaliar, na dúvida ele tem um indicador ali. Baseado naquilo,
ele não vai dar um jogo de 18 anos para o menino de dez jogar, não é?

O que é um avatar?
O avatar seria um personagem. Você, na primeira vez que vai ao museu, é
identificado unicamente como aquela pessoa, que tem aquele avatar ali, vai
ter uma roupa mais bonita, vai ter uma coisa que vai evoluir, em função de
como você evolui o museu também. Uma das maneiras de evoluir é capturando coisas. Só que às vezes você vai capturar dois chapéus, e você só queria
um, aí tem uma rede social, que se cria, para as pessoas trocarem, como figurinhas, o que capturaram no museu. Mas você entra no museu hoje e ele sabe
que é você: “Na última vez que o Geber esteve aqui, ele capturou tal e tal tipo
de objetos, em tais lugares”. Aí eu posso fazer um percurso diferente daquele que eu fiz. Posso dizer assim: “Tem muito pouca gente na quinta-feira no
museu. Vou criar uma promoção, com uma arma especial que você só pode
capturar nas quintas-feiras”.

Conte um pouco dessa história do Museu do Futuro Imaginário.
Reuniu-se um conjunto de game, de cinema, de música, de animação, a
partir de uma provocação de um ex-reitor nosso que dizia: “Do que você
vai ter saudade?”. “Vou ter saudade daquilo que eu não vou ver.” Tem um
projeto muito interessante no YouTube, que chama The Fun Theory, a Teoria da Diversão. São intervenções lúdicas. Por exemplo, uma saída de um
metrô, que tem uma escada rolante. O cara faz um teclado de piano na
escada normal e as pessoas passam a andar pela escada normal. O lúdico possui um poder avassalador de mudar comportamentos. Os museus:
você gastou dinheiro para construir, manter o acervo etc. O pessoal da escola vai, depois não volta, é muito vazio. Aí você pergunta: “Qual é a área,
hoje, na qual mais se pode aprender sobre atratividade, sobre sedução?”.
É a área de games. A área de games é uma escola. Costumo dizer para os
meus alunos: “Se você for fazer software convencional, passe uma época antes na área de games”. Qual é a diferença importante entre software
tradicional e games? É que você não é obrigado a jogar. Você é obrigado a
usar uma planilha, um editor de texto, um navegador, mas você não é obrigado a jogar. Então, você joga porque aquilo diverte, acrescenta alguma
coisa – ou você não joga. Games ensinam muito sobre atratividade. Quais
são os mecanismos que você possui em jogo? Uma vez que o cara jogou
e zerou o game, por que ele vai lá de novo? Ele joga de novo porque, às
vezes, vai jogar um personagem diferente, desbloqueou um desafio. Quer
jogar no nível de dificuldade maior ou jogar com os amigos, porque antes
jogou sozinho. Você criou um conjunto de mecanismos em game, design
e narrativa, para fazer o cara a querer voltar ali. A gente então pegou esse
problema dos museus e fez um exercício de utilizar cada um desses mecanismos e dizer: “O que a gente pode fazer em um museu?”. Um exemplo
de uma das aplicações chama objetos secretos. Você pega uma câmara
de celular, vai aqui escrutinar um ambiente, e vai ver certos objetos que a
olho nu não vê, porque eles estão superpostos. A imagem é superposta ao
que você está vendo, é uma realidade aumentada. Você pode capturar esses objetos, colecionar esses objetos, e trocar por itens interessantes, que
você vai dar para o seu avatar, porque você tem uma conta no museu, você
é um ser unicamente identificado.

Depois da campanha do Obama, com o uso das redes na internet, você
vê a chegada dos games nas campanhas políticas?
Nas campanhas políticas é uma boa provocação. Conheço iniciativas assim,
de jogos sérios e de jogos de estratégia, que falam de política, diplomacia, mas
nunca vi um jogo no qual você entendesse mais sobre a vida de um político,
sobre a proposta dele.
Ou como administrar um país com as proposta de um político.
Perfeito, vou contar isso para algumas pessoas, para algumas empresas; é
um filão fantástico! Os jogos têm entrado inclusive nas redes sociais. Um jogo
que trabalha um conjunto de ideias sobre determinado candidato me parece
uma ideia muito interessante. Uma coisa que eu posso dizer é que existe uma
categoria de jogos chamada advergames.
O que é isso?
É a fusão entre advertisement – publicidade – e games. A Jynx, hoje, é a referência do Brasil nessa área. Você quer lançar um produto qualquer. Além de
você ter a sua campanha no jornal, na televisão, na internet, você tem um jogo
que brinca com aquele elemento.
Como você vê o impacto das narrativas dos games em outras mídias?
Dos games, a gente vai extrapolar para outras coisas. Uma das coisas que a
gente vai extrapolar é a interatividade; ela é um elemento que vai estar presente em muitas outras coisas que não são games. Um exemplo é o Wii Report. As
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pessoas querem falar, não só assistir ao que está acontecendo – veja o Twitter.
Isso é um fato real, e gera, em termos de narrativa, possibilidades extremamente interessantes. Um exemplo concreto: você se lembra do Blade Runner
[1982, dirigido por Ridley Scott]? Tem um jogo Blade Runner [1997] no qual
você, logo nos primeiros episódios, decide se vai se aliar aos replicantes ou ser
contra eles. Em função dessa decisão, o jogo tem caminhos completamente
diferentes. No jogo Fahrenheit, você começa com um morto no banheiro; aí
você ou esconde o corpo e vai embora, ou chama a polícia, e essas decisões
vão implicar em outros caminhos. Então, de fato, você tem uma possibilidade
de narrativa interativa, que é extremamente interessante e nova. E mais que
isso: ela é também meio sem registro, tem narrativas paralelas. Nos jogos multijogador, além do jogo em si, você tem a galera com quem você joga. Então,
tem um conjunto de histórias de uma comunidade em torno de um jogo. O
World of Warcraft é um jogo multijogador, com dois milhões de pessoas que jogam online; quer dizer, está todo mundo conectado na internet. No jogo, existe uma fase na qual você tem o seu personagem, como no RPG, e vai subindo
o nível de experiência dos personagens até o máximo. Quando você chega ao
nível máximo, você só pode elevar o nível do jogo ganhando novos itens – armas especiais, roupas especiais – e isso você faz em missões que só podem ser
realizadas coletivamente, porque sozinho não consegue. O jogo induz você
a trabalhar em grupo; e os grupos que se juntam são chamados de guildas.
As guildas são grupos sociais, uma grande família que se organiza, que tem
horário para fazer as coisas, que tem conflitos, que tem chefe, de todo tipo:
ambicioso, que se acha o máximo, que não acredita muito em si, uma riqueza
incrível. O meu filho – hoje com 18 anos – com 15 anos era chefe dos paladinos; aprendeu barbaridades sobre as pessoas, como geri-las e motivá-las. É
um negócio bárbaro em termos de aprendizado social, porque você vive experiências que talvez, na vida, leve muitos anos para poder estar numa situação
como aquela. Os jogos deixaram de ser coisas de nerds isolados do mundo.
Não são mais. Os jogos que fazem mais sucesso, hoje, são multijogadores.

narrativa, ela é uma princesa que eu tenho que salvar. Existe um livro que fala
de objetivos, subobjetivos, que compara Pac-Man com Zelda. Zelda tem sete,
oito, dez níveis de coisas para resolver. Você tem que salvar a princesa, mas,
para isso, você precisa saber onde ela está. Para saber onde ela está, tem que
conversar com fulano. É como Final Fantasy [1987]. Aconselho qualquer um
de dez anos de idade para cima a jogar Final Fantasy. É um jogo todo entrelaçado por pedaços de filmes, com missões que não têm um impacto direto na
história, mas que dão a experiência necessária para você poder enfrentar as
outras coisas. Você caminha na história, misturando a história e a narrativa.
Final Fantasy é um grande emblema desse tipo de aproximação.

Existe uma história dos games, desde Pacman, Mario Bros...
Claro. Pong [1972] foi o primeiro jogo, aquele que tem uma suposta bolinha,
e uma suposta raquete, com cada jogador controlando de um lado. Depois
Pac-Man [1980], e alguns jogos mais simples. Tem uma coisa incrível que se
chamou Mario [1983], e mais tarde Zelda [1986], que é a entrada da narrativa
real do jogo. Porque os jogos eram só pequenos quebra-cabeças, ou coisas
que você ficava vivenciando ali, sem uma noção de níveis. Em Zelda há uma

O Brasil tem uma voz para videogame, uma linguagem? Dá para reconhecer se um jogo é brasileiro?
O Brasil tem uma competência acumulada relevante: 46% do que se produz
de game, no Brasil, é exportado. Existem poucos setores industriais, no Brasil,
com o nível de exportação como o setor de games. Então, pode-se dizer que
tem qualidade, certo? A gente não está em todas as áreas, há grande dificuldade de entrar em console, a gente não consegue acordos com a Sony. Em
termos de mercado, não tem uma linguagem brasileira, não há uma escola,
uma coisa que você reconheça como game brasileiro; isso não tem ainda. Não
sei se tem uma escola francesa, uma escola americana; os japoneses têm, mas
nem tudo. Tem um monte de games que você seria incapaz de dizer que é
japonês, porque tem uma coisa no game, talvez até pela economia de escala,
que é muito universal. Cidade de Deus [2002] é um filme que tem a cara do Brasil, mas ao mesmo tempo você vê que ele tem muitos elementos universais. A
tendência é buscar alguns elementos, mas manter certa universalidade. Dou
uma disciplina nessa área desde 2000, e um cara estava fazendo jogo sobre o
Lampião. Eu dizia: “Faça, mas vai ter que ser um jogo em que o cara que não
entende de Lampião tem que querer jogar, senão, você vai vender pra quem?”.
Uma vez produzido o jogo, você quer vender pro máximo de gente possível. É
como dizia Tom Jobim: “Se você não é um músico muito bom, é melhor você
fazer samba, porque fica mais fácil pra você fazer samba, e você vai vender
bem samba. Se você for um músico muito bom, é melhor você fazer samba,
porque samba você vai fazer melhor do que ninguém, então, vai vender samba. Agora, se você for um músico excepcional, faça samba, porque, de fato,
ninguém vai conseguir fazer sambas tão bons quanto você”. É preciso que a
gente encontre essa coisa do samba do Tom Jobim, que ao mesmo tempo tem
universalidade sem deixar de ser extremamente local.
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A venda de games foi a que mais rendeu da economia criativa?
O recorde de qualquer coisa de mídia – filme, livro, o que você puder imaginar – no lançamento é GTA 4, que faturou US$ 310 milhões no primeiro dia.

fazer uma diferença importante, porque vai fomentar o diálogo de games com
cinema, animação, música. A gente tem explorado crossmedia muito pouco.
Falando em termos de mercado, mas também de arte, as possibilidades são
enormes, e a gente tem ficado muito estanque, cada um no seu canto. Precisamos agitar mais. Japão, Coréia do Sul, Índia, China, todos eles possuem
política para essa área. Temos evoluído em relação aos anos anteriores, mas
ainda é pouco quanto ao que se pode fazer.

É impressão, ou tem muito mais jogadores homens do que mulheres?
Nos Estados Unidos, são 60% de homens. No Brasil, deve ser mais. Eu falei
que tem os advergames, mas tem uma quarta categoria de jogos, que são os
chamados jogos casuais: você joga esperando o dentista, esperando sua namorada, esperando o ônibus. É uma coisa mais rápida, não são jogos de 80
horas, 100 horas, mil horas. São jogos de dois ou três minutos. Para esse tipo
de jogo há muitas mulheres. Para os consoles, que são aquelas coisas que você
liga na televisão e bota os videogames, há três grandes fabricantes: a Sony, que
fabrica o PlayStation, que teve 1, 2 e 3; a Microsoft, que tem o Xbox e o Xbox
360; e a Nintendo, que teve o Cube, e agora tem o Wii. O Wii desbancou dez
anos de superioridade da Sony; a Sony fez uma aposta em hardcore gamers,
os que jogam por muitas horas jogos extremamente sofisticados, do ponto
de vista do realismo gráfico, da inteligência artificial. Apostaram e construíram um console do PlayStation 3 com várias máquinas paralelas. A Nintendo,
então, apostou no público casual, que joga pouco: mulheres, idosos. E a Nintendo fez o Wii, que é um jogo muito mais simples, mas tem um público mais
largo. Em breve, teremos os jogos em que, quando o cara terminar de jogar,
a mãe vai dizer: “Vá tomar um banho, para você poder almoçar. Porque você
está suado por ter jogado videogame”. O Wii já é um pouco assim. Já peguei
tendinite, bursite, jogando tênis com o meu menino. Essa preocupação com
o público das mulheres, dos idosos, da dona de casa, é clara na estratégia da
Nintendo, e ela também se esboça em uma tendência da Microsoft. Vocês já
viram o Wii Fit? É uma espécie de plataforma que você põe no chão, como se
fosse um tapete, e pode fazer exercício físico enquanto joga. Também é um
público diferente que começa a se abrir.
Quais são as políticas mais estratégicas no momento para o fomento
de games no Brasil, para exportação e consumo interno?
O MinC tem o Games BR, que é um concurso de roteiros, e agora um certo
financiamento para fazer alguns jogos; mas é pouco dinheiro. O Ministério de
Ciência e Tecnologia tem sido mais agressivo, e nos editais da Finep vem aceitando empresas de jogos, propondo projetos de inovação. Está financiando,
mas ainda não tem uma política clara. Sei que tem uma política sendo gestada dentro do MinC para conteúdos digitais, que inclui games. Isso poderá

Não ter uma política de transpor a música brasileira para o Guitar Hero
atrapalha a música brasileira?
Não diria que atrapalha, mas a gente deixa de aproveitar. Inclusive, no último Música Brasil, tinha umas músicas do mangue beat, Chico Science, que
a gente fez em Recife para o Guitar Hero. Podia, certamente, ser um veio a ser
explorado. A gente podia certamente ter um Guitar Hero de música brasileira, fazer um acordo com Sony, com quem quer que seja. Seria uma iniciativa
interessante. Não atrapalha porque os músicos continuam fazendo, mas tem
muita coisa que não é explorada. Hoje você tem outros meios enormes de disseminação. A gente tem 2,5 mil bibliotecas no Brasil, duas mil salas de cinema
e 140 mil lan houses! Então, é para se pensar. Não é deixar de fazer o que vinha
sendo feito, nenhuma mídia vai abolir as anteriores; as coisas sobrevivem e
convivem juntas. Agora, é preciso pensar além dos formatos. É possível fazer
muito mais em termos de outra lógica de distribuição, de público, de produção. No Brasil, em particular no audiovisual, foca-se muito a produção, enquanto não há muito dinheiro estruturante que fomente inovação. É preciso
focar na cadeia inteira.
Uma coisa muito curiosa nos games é o politicamente incorreto levado
ao extremo. Isso é uma fuga do mundo?
Não sei. É uma análise psicológica interessante, as pessoas às vezes querem
assumir uma personagem que, normalmente, não assumiriam no mundo real,
porque não querem, ou porque as convenções sociais não deixam. Chris Krofer elenca as dez principais razões de se jogar. A principal é por enfrentar desafios. O cara que escreveu o livro Theory of Fun for Game Design [Raph Koster,
2004] diz que a diversão vem desse desafio de descobrir os padrões, testando
os seus limites. Mas quando você joga, além de, socialmente, interagir com
outras pessoas, conhecer mundos imaginários, você tem de viver personagens
que não viveria. A não ser que você seja ator por profissão, você, normalmente, só vive um personagem, que é você mesmo. Os jogos abrem essa possibi-
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lidade de você viver um personagem diferente. Porque as pessoas aderem ou
não, eu não sei, mas deve ser interessante você de vez em quando poder viver
outra coisa. Encontrei gente interessantíssima jogando The World Warcraft.
Tenho um amigo belga que é marceneiro, há gente que vende cosmético e
joga comigo, outro que é diretor de banco e assim vai. É uma experiência cultural extremamente enriquecedora: a vendedora de cosmético ser a chefe do
cara que é um diretor de banco. Outro dia mesmo, um empresário da Guiana
Francesa veio me visitar, porque vinha para o Recife comprar uma grande indústria de Pernambuco. Quando fomos jogar, meu filho, de 16 anos, era chefe
dele – um cara da minha idade, que veio comprar uma indústria aqui. Veja
que experiência rica.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/juca-ferreira/
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“O mais difícil foi
aprender a ler o
ministério, o que ele
era e o que ele deveria
deixar de ser. Ler um
ministério ideal e o
que ele deveria ser.
Depois, desenhar
novos programas.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 1 de junho de 2010, em São Paulo.

Quando perguntado sobre os momentos difíceis de sua gestão à frente do
Ministério da Cultura, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil aponta os
questionamentos ao governo Lula e à competência de um ministro-artista.
Gil tem graduação em administração, mas construiu sua carreira na música,
é um empresário de si mesmo. São mais de 50 discos lançados – 12 de ouro e
sete Grammies – e uma importância imensurável para a cultura nacional.
Gil começou a compor nos anos 60, ainda em Salvador, onde fez os primeiros contatos com produção cultural com o grupo que seria conhecido como
Doces Bárbaros. Em São Paulo e no Rio, trabalhou com Augusto Boal, Vianinha e Guarnieri. Para ele, a televisão potencializou a arte brasileira em muitos
aspectos a partir dos anos 60, sobretudo o teatro e a música. Já com a tecnologia, mudou radicalmente a forma de se produzir cultura, afirma, sobretudo
com a internet. “A autoralidade explodiu, ficou em aberto.”
Gil foi seduzido pela política com a auto-crítica da esquerda mundial na
reestruturação da União Soviética, no final dos anos 80. Antes de eleger-se vereador em Salvador, em 1988, foi presidente da Fundação Gregório de Matos.
Ao lado de Antonio Risério, Roberto Pinho e Waly Salomão formou um grupo
que buscava a “aproximação entre a criatividade das artes e a gestão da administração pública”. Foi com o mesmo objetivo que aceitou o convite de Lula
para ser ministro, cargo que ocupou de 2003 a 2008.
Por que você decidiu fazer o curso de administração na juventude?
Não tenho muita clareza sobre as razões objetivas. Creio até que elas não estavam muito presentes quando eu fiz a escolha. Não tinha nenhuma informação sobre o que era ser um administrador, o que era o mercado ou o universo
em que os administradores propriamente operavam. Quando eu era pequeno,
eu queria ser médico porque meu pai era médico. Depois, ao longo da vida, fui
desistindo. Fui crescendo e fui desistindo, me fixei na engenharia. A gente escolhia basicamente as carreiras que eram ofertadas. Classicamente, naquele
período, essas carreiras eram advocacia, medicina, engenharia. Nessa ordem
na maioria das vezes (risos). Eu tinha, portanto, escolhido engenharia, era
uma coisa que veio ao longo do ginásio com as abordagens que eu fui fazendo
das matérias – física, química, matemática –, as ciências exatas contrapondo ciências humanas. Decidi que eu queria uma coisa mais ou menos assim.
Gostava de desenhar. Certo momento, eu falei: “Vou fazer engenharia”. Prestei
o primeiro vestibular de engenharia em Salvador e perdi. Quando eu estava
me preparando para fazer o segundo vestibular, eu vi um anúncio do curso de
administração. Tinha sido instalado em Salvador, na cidade da Bahia, o curso
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da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Aquilo
era uma coisa nova, engraçada, estranha, eu li as coisas do anúncio e acabei
decidindo fazer administração. Também porque eu achava que era mais fácil,
o exame deveria ser mais fácil. As exigências quanto à física, química, matemática não eram tão grandes (risos). Essas matérias não estavam no vestibular de administração de empresas. Existiam outras que diziam respeito um
pouco mais a minha sensibilidade de artista, de designer das coisas ligadas ao
mundo das artes, enfim. Resolvi fazer administração basicamente por isso.

ingredientes já estavam naquela primeira produção – Nós, por Exemplo.
Em seguida, vieram outros shows individuais, o show da Betânia do qual
eu também fui fazer parte, os shows da Gal, o do Caetano, o do Tom Zé, o
meu próprio show. A sequência desse primeiro momento foi uma série de
shows individuais. E tudo era novo: questões cenográficas, musicais, de
produção. Foi um treinamento durante aquele período entre 1964 e 1965.
Travei ali o primeiro contato com o universo da produção.

O seu primeiro contato com a produção cultural? Como você começou a dirigir os próprios shows?
Primeiro não foram os meus, não. Eu fui me encontrando com a produção
artística na Bahia, na interface teatro-música. Tomei o primeiro contato com
a produção a partir do pessoal do Teatro dos Novos em Salvador [companhia
de teatro que fundou em 1964 o Teatro Vila Velha], junto com Caetano Veloso,
Maria Betânia, Gal Costa, Tom Zé. Foi esse primeiro grupo no qual atuávamos
como músicos e compositores. Já me armei um pouco como designer nesse sentido. Acompanhava o que todos iam cantar, como fariam, qual seria o
tema, que canções diziam respeito a esse tema que a gente poderia desenvolver. Essas ideias de conceito para o show e da questão cênica envolviam todo
um mundo que eu não conhecia: iluminação, cenografia, figurino, todas estas
coisas. Foi o primeiro contato com estas várias produções artísticas. E foi ali
em Salvador, exatamente a partir da formação deste grupo, que fui requisitado a fazer alguma coisa. Era inauguração do Teatro Vila Velha, da Sociedade
Teatro dos Novos. O diretor da companhia Teatro dos Novos era amigo de
vários de nós e pediu que fizéssemos um show como parte da programação
dessa inauguração. Foi o Nós, por Exemplo, em 1964 [espetáculo que teve a direção geral de João Augusto e a direção musical de Gil e Roberto Santana].
O produtor Roberto Santana já estava nisso?
Ele veio fazer essa direção também. Veio trabalhar junto nisso porque
ele era ligado a teatro também. Caetano também já estava tendo uma experiência, já estava ligado a teatro, tinha desenvolvido um trabalho musical para teatro com Álvaro Guimarães. E tinha muito gosto por isso, muito mais do que eu. Então, tinha Caetano, João Augusto, Roberto Santana
e Betânia. Ela, inclusive, muito interessada por toda essa dimensão de
dramaturgia e música. Hoje em dia é uma coisa óbvia, a carreira dela se
desenvolveu a partir daí, uma grande atriz e cantora. Mas todos aqueles

Era um processo coletivo?
Era. Todo mundo palpitava, alguns mais naquilo que tinham mais afinidade. Caetano palpitava mais na questão cenográfica, na montagem do show
no palco. Eu, por exemplo, me restringia mais as questões propriamente musicais, mas olhando para tudo aquilo, vendo como era e sendo impactado por
todas aquelas outras dimensões.
Desses produtores e inventores culturais dessa primeira fase sua, quais
te influenciaram mais?
Roberto Santana, João Augusto, Caetano e a própria Betânia. Logo depois
dali também tem o momento da chegada a São Paulo e ao Rio, quando conheci Augusto Boal, o Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), o Gianfrancesco Guarnieri, todos com que a gente dialogou. O Boal, por exemplo, dirigiu um show
nosso, o Arena Canta a Bahia [1965]. Vianinha e Guarnieri montaram o show
Opinião com a Betânia aqui no Rio e depois em São Paulo. Eu conheci essa
gente toda, estabeleci vários níveis de contato com eles, aprendendo e criando
a minha interface com a produção.
A produção de vocês era também a partir do novo, das influências. No
processo de criação estética da tropicália tem até a genialidade das
roupas, como as dos Mutantes e a Dromedário Elegante.
Nos Mutantes, isso veio da Regina Boni e da extraordinária esperteza e inteligência da Rita Lee inicialmente. E o meninos também, Serginho Dias e Arnaldo Baptista, mas sob a batuta da Rita. Ela sempre foi e é até hoje a mais
esperta das artistas brasileiras nesse quesito.
A roupa trazia humor, uma mistura com Chacrinha naquele momento, não é?
Ah, sim, tinha tudo. Havia Beatles, cinema americano, musical de Hollywood,
boutique elegante da moda, escolhas irreverentes dos drop out, daqueles que
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estavam caindo fora dos sistemas rígidos de escolhas da família, com mãe,
pai, tio e tia. Era hippie nesse sentido, chegou toda esta estética hippie e a
Rita juntava com muita habilidade tudo isso. Ela tinha um dedo para escolher
um sapato que era uma coisa, uma meia que era outra, uma calça ou uma
saia, ou um vestido que fosse outra coisa, uma capa estranha para o Arnaldo,
uma cartola para o Serginho. Era a estética da desconstrução típica de modelos clássicos em trajes e indumentárias para palco, trazendo um pouco a rua
para o palco, as cenas das ruas, das praças, trazendo o antiquário junto com
a boutique da moda. Rita foi responsável por boa parte da criatividade que se
instalou no Brasil.

música, cada coisa em um dia. Ainda tinham os festivais ao ar livre. Ao lado,
ou paralelamente ao palco, acontecia todo um universo cenográfico com as
barracas e as pessoas e os grupos se juntando em torno das fogueiras. Era
muita coisa!

Em 1969, você foi exilado para a Inglaterra, depois daquele show em
Salvador. Quando você chegou em Londres, o que vocês viram de espetáculos, como era a produção cultural na Inglaterra?
Vi Pink Floyd, vi tanta coisa. Cheguei e travei contato com aquele mundo. Impressionava em especial a questão de como o som era tratado, os novos equipamentos de PA [abreviatura de equipamentos de áudio para public
address, geralmente se refere ao som que vai para a plateia], aquelas coisas dos
auto-falantes, com suas novas caixas e marcas. As firmas inglesas e americanas estavam fazendo inovações na amplificação dos instrumentos. Muita
coisa impressionava. Desde os PAs até o quadrifônico que o Pink Floyd lançou na Inglaterra. Estávamos nesse meio, a conhecer tudo isso e aprofundar
ainda mais na variedade dos grupos que estavam lá. De conjuntos de rock
já clássicos até os pré-punks de Portobello. O show da Yoko Ono no Lyceum
na véspera do Natal de 1970 já trouxe elementos das artes plásticas muito
fortemente. A cenografia do show dela, por exemplo, era toda cambiante
e muito ligada ao que a gente veio a conhecer depois como instalação por
parte dos artistas plásticos. Era Yoko junto com John Lennon, George Harrison, Eric Clapton e outros naquela noite ali. Lembro que uma hora a cortina
abria e tinha um saco no meio do palco. De repente, ela saía daquele saco.
Aquele pacotão, aquele embrulho ali no palco e era ela que estava ali dentro.
Isso me lembrava os Parangolés e os Penetráveis, do Hélio Oiticica. A Yoko
era uma artista multimídia já e com interesses ligados muito firmemente ao
desconstrutivismo das artes plásticas. Enfim, minhas experiências iam assim. Até a Roundhouse existia lá, era um palco parecido com tantos festivais
que apareceram depois, como tantas casas noturnas que você vê hoje no
Rio, em São Paulo, na Bahia, em tantos lugares. Roundhouse era um palco
com grande auditório, com rotatividade de estilos, de grupos, teatro, circo e

Você também integrou a produção cultural com uma dimensão política. Essa idéia de olhar para o coletivo da produção cultural e seu ambiente. Como foi essa relação?
Foi desde o começo. Já falei aqui daqueles primeiros momentos em Salvador e depois no Rio, em São Paulo, ali na esteira do que começamos a
fazer com os Doces Bárbaros. Fica bem claro que ali você já tinha todas estas coisas. Um grupo de teatro inaugurando o seu espaço, mas que juntou
dança, música clássica, música popular e o próprio teatro. Os primeiros
contatos com estes coletivos estavam todos ali. E depois Rio e São Paulo.
O Opinião no Rio, o Arena em São Paulo. No Arena, em São Paulo, a gente
passava o dia todo. O pessoal chegava lá 14h e eu chegava um pouquinho
mais tarde porque eu ainda trabalhava na Gessy Lever. Mas ficávamos trabalhando ali até meia-noite, uma da manhã, decidindo vários momentos
da produção. Falava com o diretor, com o cenógrafo, com o figurinista,
outra hora com músico. Tudo junto.
Você acompanhou a produção cultural no Brasil desde os anos 60.
Como você vê a mudança deste cenário?
Quando você falou em mudança, a primeira coisa que veio à minha cabeça
é a televisão. Primeiro porque ela exigiu o enquadramento à própria tela, à telinha. Ela foi juntando coisas. Teve um papel importantíssimo de juntar esses
coletivos: músicos, orquestras, cinegrafistas, figurinistas, maquiadores, cineastas, dramaturgos, atores. De meados de 60 até o final de 70, a televisão se
desenvolve muito fortemente no Brasil. E, além da televisão fazer a absorção
desses outros mundos, no Rio e em São Paulo principalmente, ela foi também
influenciando estes outros mundos. A televisão influenciou muito o teatro,
ele se fortaleceu com os artistas e com os seus estágios na televisão. A música
também, os festivais musicais revelaram novos cantores, novos compositores,
novos músicos. Tiveram também papel fundamental nessa coisa, forneceram
base para o esparramamento que a música teve por outros territórios depois.
É um período marcado pelo desenvolvimento dessa força da televisão. E, evidentemente, existe também tudo aquilo que passou ao largo da televisão, passou à margem desse processo e foi chamado de alternativo.
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Porque a televisão também barrava muita coisa.
É isso que eu estou dizendo. Muita coisa veio ao lado, passou à margem
da televisão, como Dzi Croquettes, por exemplo. Os próprios shows dos Doces Bárbaros não foram para a televisão, foram para o cinema, foi o disco
e um filme que cuidaram do registro daquilo. Dou este exemplo, mas há
milhares de centenas de exemplos do alternativo. Era uma alternativa ao
mainstream, ao que vinha da televisão e ao show business mais produzido e
gerido pelos interesses das gravadoras, enfim. Muita coisa aí eu diria que se
refere a esse período de formação do universo da produção artística brasileira. Eu não estou nem falando do cinema porque é uma outra construção,
é uma outra engenharia, outro conceito de produção. Estou me atentando
mais à música, televisão e teatro.

um momento em seguida à perestroika e glasnost, os dois braços do movimento de revisão da União Soviética e de toda influência do comunismo
real e do socialismo real. Mikhail Gorbachev tinha sido agente daquela desconstrução, daquele desmonte e eu tinha achado aquilo muito significativo.
Porque se por um lado havia toda uma crítica da esquerda ao capitalismo e
às formas perversas de gestão capitalista da sociedade, por outro lado faltava às esquerdas a auto-crítica sobre o lado difícil do socialismo real. Aquele
desmonte foi uma comprovação de que essa auto-crítica, enfim, finalmente
chegava ao seu dado concreto e isso servia para todos nós no mundo todo,
era um alerta. Então foram os vários significados desse momento que me levaram a pensar: “Puxa vida, então eu acho que tem lugar para novas formas
de política, formas criativas de política, formas artísticas, a política pode
voltar a ganhar sua dimensão de arte mais ampla”. Fazer política é fazer uma
arte. E, naquele momento, havia ali na gestão de Mário Kertész um grupo
com João Santana, Roberto Pinho, Antônio Risério que já era um pouco isso,
uma interface de criadores, gente criativa, pessoas das artes colaborando
diretamente, criando interface direta com o poder, com a gestão, com a administração municipal. Então eu disse: “Quero ficar um pouco com vocês fazendo esse trabalho de aproximação entre a criatividade das artes e a gestão
da administração pública”. Foi isso. Fui e fiquei lá um ano.

O cinema lembra uma coisa à parte porque acaba por construir instituições, mais do que qualquer outro ramo, não é?
Ah sim! Porque precisa. É engenharia, justaposição de partes, construção, tijolo sobre tijolo, produções complexas, tempos longos, recursos mais
abundantes, não pode ser instantâneo, não pode ser rápido. É uma produção
custosa do ponto de vista do tempo, do espaço, dos recursos, da capacitação
humana. Então o cinema teve que construir instituições fortes, por conta do
desafio do financiamento e também da exibição. O show é outra coisa. Um
show de música ou de teatro você monta e bota no palco, cobra o ingresso,
faz o anúncio. Claro que tudo isso é complexo, mas isso se dá em espaços
de tempo muito menores. O filme não. São muitas perguntas: “Quantas salas
de cinema? Quantas poderão ser ocupadas? Quantas vão ser programadas?
Como dividir a produção? Qual será a concorrência estrangeira na exibição?”.
Daí o fortalecimento desse lado institucional dos coletivos do cinema: os produtores de cinema são uma turma, os diretores de cinema são outra turma,
os técnicos de cinema, os estúdios de filmagem, as grandes companhias de
iluminação, de fornecimento de material disso e daquilo, então o cinema precisa, é uma produção mais pesada, mais complexa.
Pegando a sua dimensão política, como foi a coisa de se candidatar a
vereador de Salvador?
Candidatar-me a vereador foi um desdobramento de uma série de outros
momentos de abordagem da dimensão da vida política. Primeiro, foi eu ter
ido para a Fundação Gregório de Matos, que era o equivalente à Secretaria
Municipal de Cultura de Salvador, na gestão do prefeito Mário Kertész. Era

Você foi presidente da Gregório de Matos?
Fui presidente da Gregório de Matos, foi o jeito que o grupo achou de me
levar pra lá. Porque eu não era propriamente um técnico ou coisa parecida. Eu
tive formação no curso de administração, mas sou um artista. Presidi a fundação acompanhado de todo esse povo, o Waly Salomão, o Risério, o Roberto Pinho. Fiquei um ano. Ser vereador foi um desdobramento de tudo isso. O grupo
achava que a gente poderia postular a candidatura a prefeito. Esboçou-se um
lançamento da candidatura a prefeito, mas acabou não dando certo. Então,
eu tinha a opção de deixar tudo e voltar para o meu lado artístico, ou então de
continuar servindo de alguma forma ao projeto. Naquele momento a opção
foi a candidatura a vereador, cargo em que fiquei quatro anos.
Fale sobre esse começo na política formal, na Gregório de Matos. Como
foi a primeira impressão do artista e da gestão pública?
Aquele grupo e as características artísticas dele formavam o conceito de
gestão cultural na cidade de Salvador naquele momento. Davam esse tom de
nítida aproximação com o campo de criatividade artística, muitas releituras
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das formas de fazer projeto, sobretudo de para quem, além de repensar as
escolhas dos investimentos técnicos, de pessoal e econômico-financeiros.
Foram uma série de projetos de como apoiar os grupos afro-nascentes, como
o Olodum (que fez sua sede nessa época), criar os terreiros de candomblés,
cuidar e intensificar as relações da Bahia com a África para potencializar o
legado africano na Bahia e dar visibilidade aos seus vários produtos ou aos
seus vários aspectos, também a questão dos poetas de rua, o teatro ambulante que retomava uma tradição do teatro de rua – o projeto se chamava
Boca de Brasa. Enfim, era a gestão criativa.

Do nada?
Do nada! Da cabeça dele (risos)! Ele me disse: “Estou te chamando da
minha cabeça”.

O Gilberto Gil da política cultural é gestado ali?
Sem dúvida! E não é à toa que quando eu vou para o Ministério da Cultura
eu levo uma boa parte daquela turma.
No governo Collor, toda a estrutura cultural brasileira é mudada: o fim
do ministério, as leis de incentivo. Como você vê isso? Por que acabouse com o ministério naquele período?
É a visão do presidente, o seu modo de compreender. O presidente Collor
tinha uma visão do que costumam chamar de neoliberal, uma crença muito
forte na autogestão, na autoregulação por parte da sociedade civil com apoio
direto do mundo corporativo e do capital. Esse receituário neoliberal para as
políticas públicas, quer dizer, a visão de política pública praticamente sem o
Estado, fez as mudanças na cultura. Existem as histórias todas que o desmonte cultural no caso dele foi uma coisa pessoal, por não ter tido o apoio do universo cultural e artístico, mas, ainda que este ingrediente pudesse ter pesado
um pouco, no fundo é a visão que ele tinha de Estado e de política pública. Ele
queria entregar a gestão das coisas públicas ao mundo privado. É o catecismo
neoliberal. Tenho a impressão que foi isso que acabou com o ministério, com
o Conselho Nacional de Direitos Autorais e com uma série de coisas.
Como surgiu o convite para ser ministro? Por que alguém como você
quis ser ministro?
Aquele momento da Fundação Gregório de Matos e da prefeitura de Salvador, incluindo todo o sentimento crítico de mudança na esquerda com o
Gorbachev, isso se manteve como base para a manutenção de um desejo,
de um querer, de uma vontade. Mas eu não pensava em nada disso mais, não
tinha vontade de levar mais esse sentido de gestão criativa para a interface da
política. Foi quando o presidente Lula me chamou.

Era uma porralouquice, porque o PT fazia uma pressão danada.
E fez. Foi uma queda de braço do presidente Lula com o PT. Ele ganhou.
E é curioso porque você era amigo do Fernando Henrique Cardoso e
apoiou o governo dele.
Mas apoiei Lula. E mais ainda: quando fui dar apoio a Lula, um ano e meio
antes da eleição de 2002, fui eu, Juca Ferreira e Alfredo Sirkis levar o nosso
apoio em nome de boa parte do partido [Partido Verde]. Naquele momento,
eu disse a ele: “Esse apoio, pelo menos da minha parte, não retira o apoio que
eu continuo e continuarei a dar ao governo Fernando Henrique Cardoso até o
final”. Enquanto o PT falava da herança maldita, eu falava da bendita herança
de Fernando Henrique. Ainda que houvesse certos aspectos neoliberais, mas,
por outro lado, houve significados e ações importantes, coisas que se comprovaram depois. O governo Lula se beneficiou muitíssimo do que veio de lá do
Fernando Henrique. O chamado para eu ir para o ministério foi uma coisa que
saiu da cabeça dele, provavelmente juntando um respeito, admiração pessoal
que ele tinha por mim, pelo artista, pela história, pela minha trajetória de vida
e tal, inclusive as experiências, os experimentos políticos da Bahia e tudo isso
e junto com a dimensão do Partido Verde que era importante. O partido se
mobilizou naquele momento, pelo menos os principais.
Porque, depois, o partido nunca assume você como Partido Verde
no governo.
O partido, oito anos atrás, era diferente. O partido cresceu muito de lá
para cá. Tinha poucos parlamentares, tinha poucos representantes e já era
bastante dividido. Tinha um PV de São Paulo, tinha um PV da Bahia, um PV
do Rio de Janeiro, eram autônomos, eram grupos mais ou menos autônomos
e tinha uma direção nacional. Mas uma parte do partido, aquela parte que
apoiou o presidente, enfim, essa parte é a que ele queria reconhecer e essa
parte era a parte que estava ao meu lado.
O Lula propôs alguma coisa para sua gestão?
Não, ele disse: “Faça do ministério como se fosse o seu palco”. Ele disse
isso textualmente.

Gilberto Gil

Gilberto Gil

Que Ministério da Cultura você encontra?
Primeiro, desarrumado no sentido das atribuições das áreas de gestão.
Muita confusão, muitas secretarias, muita sobreposição de tarefas. Requereu
uma reorganização, um novo organograma que foi feito logo em seguida com
a criação das secretarias, com o afastamento destas vinculadas. Depois também não tinha, do meu ponto de vista, daquilo que eu imaginava, uma visão
da grande complexidade e da nova complexidade da questão cultural no Brasil, com os novos problemas, com as novas tecnologias e a relação dessas novas tecnologias na vida cultural, tecnologias exaustivamente utilizadas pela
produção cultural, como é o caso das tecnologias digitais. Elas já começavam
a se tornar ferramentas exaustivas da produção cultural e o ministério não
olhava para nada disso. Também não olhava propriamente para a questão
dos impactos destas questões na questão autoral, não olhava para a ampla
diversidade cultural do Brasil com a necessidade de investimento no protagonismo de setores importantes, setores populares importantes da criação
da produção cultural no Brasil. Enfim, um diferente do que eu imaginava que
deveria ser um Ministério da Cultura.

de ministros e eu faria parte desta delegação brasileira. O secretário Kofi Annan me convidou para fazer um show, foi pura e simplesmente isso.

Qual foi o momento mais difícil, mais árduo de todo esse tempo que
você ficou?
Foram quase seis anos e meio. Penso que o mais difícil foi aprender a ler o
ministério, o que ele era e o que ele deveria deixar de ser, ler um ministério
ideal, um novo ministério, o que ele deveria ser. Tudo isso. Desenhar novos
programas, novos projetos, novos meios de realização destes programas e
projetos. A segunda coisa mais difícil é lidar com gente. Isso é difícil. Lidar
com coletivos é difícil em todo lugar. Em um lugar com mais de duas mil pessoas, mais as equipes das instituições vinculadas, as interfaces com os governos municipais, estaduais e tal. A terceira coisa difícil foi ser um ministério
de um governo em questão, um governo que chegava com mil interrogações,
o governo do presidente Lula: com muita simpatia ainda que com muitas interrogações e com muita antipatia e com mais interrogações ainda de outro
lado, além das interrogações sobre um ministro-artista.
Quero falar de um momento peculiar desse ministro-artista. Foi aquela sessão da Organização das Nações Unidas. Como foi aquilo?
O secretário-geral Kofi Annan me convidou. Ele sabia que eu provavelmente estaria lá como ministro do presidente Lula. E ele participaria da abertura
da assembléia. Aquele era o primeiro ano do presidente, tinha uma delegação

E você convidou ele para tocar bongô? Foi na hora?
No final do meu show, eu o convidei para tocar. Na hora mesmo. Eu disse:
“Secretário Kofi Annan venha até aqui e tal”. E ele: “Mas o que você quer?”. Já
respondi assim: “Eu quero que você toque alguma coisa com a gente”. Havia
guitarra, violão, tudo. Peguei o tamborim e mostrei a ele. Aí ele viu uma conga
e se sentiu mais em casa.
E o microfone da conga estava aberto mesmo? Ele tocou de verdade?
Estava. Ele tocou! É um africano.
Das suas realizações como ministro, quais você destaca?
Várias coisas. Na área de patrimônio, especialmente, ênfases no cuidado
do patrimônio material. Houve um importante fortalecimento das políticas
para museus no Brasil, uma reavaliação do trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a idealização de novos museus que
viessem atender a novas demandas mais específicas – Museu do Pantanal,
Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol –, uma série deles que diretamente foram empreendidos pelo ministério, por associadas ou com outras
entidades do mundo privado. A diversidade, um apoio decidido ao conceito
de diversidade cultural, inclusive objetivamente um trabalho junto à Unesco,
a um conjunto grande de países que vieram a proporcionar a implementação
da Convenção para a Diversidade Cultural, o Brasil teve naquele momento um
trabalho importantíssimo junto com Espanha, Canadá, países africanos e sulamericanos. Foi um trabalho forte, a convenção foi aprovada e depois o ministério continuou a luta para os países ratificarem e reconhecerem a convenção.
Para além de todo desdobramento desse ativismo convencional junto à ONU,
à Unesco, aos organismos internacionais, houve um trabalho de identificação
de um protagonismo popular cultural encoberto, não propriamente visível e
que precisava vir à tona. O programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura deram conta de um primeiro momento para esboçar esse mundo submergido da
produção e do protagonismo cultural popular. Também cito o trabalho na área
do cinema com o fortalecimento da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e a
tentativa de uma criação de uma agência que desse conta de todo o audiovisual. Não deu, mas coube ainda assim fortalecer a Ancine, trazer a agência para
o âmbito do Ministério da Cultura. Esse movimento proporcionou a criação
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da Secretaria de Audiovisual e a interação de uma parceria entre a secretaria
e a agência no sentido de dar ao cinema um panorama novo, uma porta de reentrada no ministério e no governo com novas reinvidicações: fortalecimento
dos fundos, da política de financiamento, discussão sobre as políticas de distribuição, o déficit de salas de cinema no país, muita coisa. A política digital,
claro, com o início do trabalho do Ministério da Cultura com as novas tecnologias da comunicação: as novidades nesse campo, as novidades do ponto de
vista regulatório, os novos problemas e os desafios da chegada da tecnologia,
enfim, criar uma área de diretoria digital no ministério foi muito importante.
E, por fim, as questões pontuais de discussão e criação do Sistema Nacional
de Cultura, a Conferência Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura,
os debates para rever a Lei do Direito Autoral, o fortalecimento da televisão
pública no Brasil e a postura de assumir as responsabilidades mais fortes do
governo em relação à TV digital.

mente. Hoje não é só. Não é mais propriamente nessas colunas que uma
carreira se sustenta. Portanto não é mais propriamente uma carreira como
era visto antes. É uma série de outras coisas. É um conjunto de fragmentos de várias coisas que vão constituindo o agir do artista. O artista, hoje,
em determinado momento, está associado a coletivos de redes sociais, em
outros momentos ele está associado a fragmentos do velho edifício da produção cultural. Outras vezes ele é autonomia pura, ele é indivíduo sozinho
tuitando (risos). As novas tecnologias, com a diminuição do tamanho, a
portabilidade, a acessibilidade, a possibilidade de multiplicação de gentes,
de pessoas fazendo coisas, filmando, gravando, transmitindo, editando isto
e aquilo. Ficou difícil. Este mundo saiu das mãos dos especialistas, dos artistas, dos jornalistas, dos autores propriamente. A autoralidade explodiu,
ficou em aberto. Portanto a visão da autoralidade aos cuidados do direito
autoral também explodiu. Creative Commons é um pouco para isso, para
agilidade, sua autoralidade vai imediatamente se registrar eletronicamente por meio da internet, sem a mediação da editora. Você, o autor, anônimo, é o próprio editor imediato do seu produto artístico. Fica agora outra
questão: existe uma série de autores novos, anônimos, microautores e que
precisam entrar neste mundo.

Só pra gente fechar, você está há dois anos fora, qual o futuro do
“Gil político”?
Não tenho a menor idéia. No momento não tenho nenhuma vontade, o
novo Gorbachev não apareceu ainda para me estimular a alguma coisa na
política (risos). Acho difíceis as relações do mundo político hoje com o resto.
Não tenho muita vontade, eu não vejo muito como dar e antever uma contribuição verdadeiramente interessante nesse campo. Mas a vida também é
uma permanente interrogação. Não sei te responder.
A Copa do Mundo pode ser articuladora de possibilidades culturais?
A Copa do Mundo vai ser uma coisa interessantíssima. Eu sou futeboleiro, um fã e adepto do futebol. Fui partidário destas candidaturas da Copa
do Mundo e das Olimpíadas. São momentos importantes. Alguém já achou
que eu deveria ser ministro dos Esportes por causa das duas coisas. E eu não
quero (risos).
O que é ser artista hoje, no meio da nova cultura digital? A própria
visão de carreira está em cheque. Quer dizer, tal como foi visto até aqui,
o que era uma carreira de um artista, em que ela se sustentava, em que
ela se apoiava, como ela se desenvolvia, enfim, os vários processos. A importância do disco nisso, a importância dos meios de comunicação nisso,
da televisão, de tudo isso, a importância do show business de um modo
geral, enfim, tinham estes clássicos, estas entidades clássicas da produção
cultural. Era nisso que se sustentava o conceito de uma carreira propria-

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/gilberto-gil/

Coordenador técnico do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro
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“Sou aquele cara chato.
Na direção de palco, olho
se está tudo no lugar. Só
falo que está tudo ‘ok’ em
um espetáculo com as
coisas realmente prontas.”

Gil Santos é coordenador técnico e administrativo do Centro Coreográfico do
Rio de Janeiro – a primeira instituição brasileira focada na difusão da arte da dança. Ele atribui o êxito do centro à diretora artística Regina Miranda. “É uma pessoa de visão ampla, que pensou desde o banheiro para portadores de deficiência
física até o piso para absorver impacto.”
Como parte da coordenadoria, Gil assume tarefas específicas nos espetáculos, como direção de palco ou trabalhos de maquinaria e iluminação. Ele diz
que, na dança, o improviso é um elemento que funciona de forma diferente do
teatro – daí a importância do trabalho de bastidor, como o dele. “Se a pessoa
cai em cena, já tem que dar o BO (blackout) para ela sair, se arrumar e entrar
linda novamente”, diz Gil, com a experiência de quem trabalhou em espetáculos como Marias Brasilianas, de 2009, com direção artística de Mabel Botelli, e
Estéreos Tipos, de 2010, da Cia Híbrida.
Ele também lembra que muitas vezes acaba assumindo um papel de consultoria em relação às companhias que chegam para se apresentar no centro,
já que nem sempre as condições do teatro são adequadas a um determinado
espetáculo. Ele exemplifica com uma companhia que queira fazer uma apresentação de sapateado no piso de linóleo – o que não recomenda. “Se o camarada
quiser fazer e danificar, ele se responsabiliza. Mas 100 metros quadrados de linóleo custam uns R$ 5 mil. Ele vai pagar?”
Como você começou?
Foi muito ao acaso, pois eu trabalhava na parte administrativa com a coreógrafa Regina Miranda em um espaço cultural que ela tem no Rio de Janeiro.
É o espaço que ela utiliza para os ensaios da Companhia Regina Miranda de
Dança, a Cia de Atores e Bailarinos/Centro Laban-Rio. Eu trabalhava na parte
administrativa, contatava pessoas para fazer trabalhos para teatro: luz, som,
atuar como contrarregra, esse tipo de serviço. E comecei a me apropriar de algumas funções. A primeira delas foi contrarregra, depois passei a mexer com
maquinaria, luz, cenários. Dona Regina veio a ser diretora de um espaço maior,
que é o Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro e eu fui para lá. Também viajo com a companhia dela para Minas Gerais, Bahia, sempre circulando
e aprendendo mais.

Entrevista realizada por Aline Rabelo e Fabio Maleronka Ferron
no dia 03 de maio de 2010, em São Paulo.

O que você fazia como contrarregra?
Você tem que ver o que está na cena para montá-la, produzi-la, tirar objetos de
cena. Se alguma coisa cai no palco, é preciso esperar o momento certo, o BO – blackout – para retirar essa coisa da cena. Isso é trabalhar como contrarregra.
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Depois de contrarregra, você fez o quê?
Maquinaria. Fui aprendendo, pois tem espetáculo em que é preciso montar,
pendurar carretilhos, lidar com elementos que entram e saem de cena. Tem que
ter alguém que faz funcionar, e fui aprendendo a fazer isso, conhecendo o trabalho. Na verdade, a cada espaço a gente tem uma possibilidade de montagem
diferente, de criar essas maquinarias diferentes. Você pode até ter alguma coisa
já predefinida e, de repente, se não tiver uma pessoa que faça uma visita técnica
antes, poderá ter uma surpresa

E depois de cenotécnico, você foi trabalhar com luz.
Aí já é uma grande paixão. Tenho grandes mestres: Aurélio Oliosi, José Geraldo Furtado, Luiz Paulo Nenen. Vi o que esses camaradas fazem dentro de um
espetáculo, o diálogo que conseguem estabelecer entre movimento e luz. É uma
coisa que a gente tem que aprender. Tive a oportunidade de trabalhar com essas
pessoas e foi uma satisfação. Comecei ajudando na montagem, subindo refletor,
montando, afinando.

Você já viveu alguma situação assim?
Recentemente, no Espaço Cultural da Maré, no Rio de Janeiro. Dentro do Viradão Carioca [projeto de 48 horas de cultura promovido pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro], o trabalho Marias Brasilianas tem elementos
que entram e saem de cena. Lá não tem vara, não tem nada. A gente teve que
fazer uma adaptação para o espetáculo. Cheguei lá e tomei um susto! Falaram
para mim que era um espaço cultural. A gente entende que eles vão ter vara
cênica, varas de luz, tudo isso. E não tinha nada.
E como você aprendeu a fazer isso?
Na força de vontade, na necessidade, vendo pessoas, vendo os outros. É aquela coisa de você ir ao teatro, ter contato com pessoas que fazem e ficar observando. Do tipo: “Isso um dia vai ser útil para mim em algum momento”. O profissional da área cênica hoje em dia tem curso de formação, mas há um tempo
não era assim. Era um trabalho que se passava para o outro. Ainda hoje, apesar
de existirem cursos, funciona muito assim. Eu mesmo exercito isso com jovens
que trabalham comigo: vou passando o que sei.
Depois de maquinista, você começou a trabalhar com o quê?
Montando cenários com o César Sales, que é maquinista, mas também trabalha com cenários e me convidou para ajudá-lo. O termo é cenotécnico. Foi aí que
comecei a mexer com essa coisa. Não cursei essa profissão, porque não podia pagar. Ela entrou na minha vida de forma forçada, devido a situações de necessidade. Hoje, na cultura, a gente ainda esbarra muito na falta de verba. As companhias
de dança, de teatro, ou mesmo as pessoas que trabalham com música acabam
contando muito com profissionais que fazem um pouco de tudo, pois se inventam de ter um cenário ou alguma coisa que foge do que estava previsto, vai bater
no custo. As pessoas que podem somar, ajudar, são sempre as que têm alguma
experiência, que já fizeram alguma coisa antes. Isso é bom pra todos.

Para depois operar, desenhar.
Exatamente, para depois desenhar a luz. Um passo de cada vez mesmo, de forma bem gradativa. Você tem que ver, saber o caminho, e ter o compromisso de
assistir ao espetáculo. Não basta chegar, botar lá em cima e virar as costas, como
muitos jovens fazem. É muito importante que os jovens assistam ao espetáculo,
vejam a luz, tenham esse compromisso para saber se é o que querem mesmo fazer, até para descobrir o que a gente, com a luz, pode levar para o espetáculo.
Qual a diferença entre um técnico de luz e um iluminador?
Um técnico tem que ter um conhecimento de carga, de refletores, do que
tem nos espaços. Na verdade, os dois têm que ter esse conhecimento. Se você
parar e analisar direitinho, esse conhecimento precisa ser igual tanto para o
técnico quanto para o iluminador. Se o iluminador chega a um lugar e não
sabe o que pode pendurar, dependendo de um técnico para analisar, esquece.
Ele deveria ter esse conhecimento também. Mas o iluminador tem que ter
mais percepção, ter mais leitura do trabalho, acompanhar os ensaios, ver as
ideias que o diretor quer dentro daquele trabalho para poder montar a luz.
O técnico tem um trabalho mais operacional?
Exato. Ele monta, sobe e até opera a luz. Eu mesmo crio luz que outras pessoas operam. Eu mapeio, passo as deixas, e outra pessoa vai operar. São feitos
os ensaios. A criação fica até a montagem, o desenho final e os ensaios. Depois
que anotou as deixas, outra pessoa pode fazer.
Fale um pouco da experiência de trabalhar com teatro e com dança.
Trabalhei a maior parte da minha vida com dança. Já trabalhei com teatro,
mas a dança é muito presente. Vim de uma escola em que a dança era a atividade mais forte. A dança contemporânea unifica essa coisa: pode ter dança,
texto, mas o forte mesmo é o movimento. No teatro é diferente, o texto é a
linguagem principal. Na dança, o movimento é o mais importante. Você vê o

Gil Santos

Gil Santos

tempo todo a partir do movimento. O diálogo é o movimento, apesar da
dança contemporânea unir várias coisas.

Essa questão do improviso vai além até do que está acontecendo cenicamente. Como vocês lidam com isso? Repercute muitas vezes para o técnico?
Se estiver na luz, dou um “BOzinho”. É um caminho. Mas a técnica tem que
estar muito ligada nessa situação. O iluminador ou o operador tem que ser
muito sensível em uma situação dessas. Se uma pessoa caiu, já tem que dar
aquele BO, para a pessoa sair, se arrumar e entrar linda novamente. E vamos
embora! Se fosse texto, o camarada improvisaria, mas, para a dança, suja muito. Tem outras coisas que também sujam com dança, uma perna mal arrumada etc. Sou aquele cara chato. Na direção de palco, olho se está tudo no lugar,
se tem algum fio na montagem aparecendo, se as pernas estão bem esticadas.
Não sei se isso é defeito, se é bom ou não. Só falo que está tudo “ok” em um
espetáculo com as coisas realmente prontas.

Há quanto tempo você está no Centro Coreográfico, que é o primeiro do Brasil?
Desde o início da obra do espaço. Em 2000, o Centro Coreográfico já
estava em obras. Fisicamente, o espaço não estava pronto, mas já existia
a figura da diretora do Centro Coreográfico, que é a Regina Miranda. Ela
ocupava um espaço lá no Rio Arte e trabalhávamos juntos. Fazia visitas
ao espaço ao longo da obra, opinava, sugeria pisos e coisas para poder
ter um funcionamento bacana em todos os aspectos. Dona Regina é uma
pessoa com visão muito ampla. Pensou desde o banheiro para portadores de deficiência física até o piso com qualidade para absorver impacto, um piso próprio para dança. Ela pensava em tudo, é incrível aquela
mulher, maravilhosa. E eu vim acompanhando essa obra toda. Quando
o espaço foi inaugurado, em 2004, fui para lá com ela fazendo direção
técnica. E estou lá até hoje.
Como são as companhias que trabalham no Centro Cenográfico?
Dividimos em companhias residentes – aquelas que vão para o espaço, desenvolvem projetos e ensaiam – e em companhias de temporadas.
Há sempre uma companhia se apresentando.
Qual é o processo de tensionar o linóleo?
Primeiro ponto: você faz as cabeças, bota a fita nas duas extremidades. Enrola um tubo para poder dar uma tensionada e faz o outro lado.
Depois, você vem fechando. A qualidade da fita é muito importante. Essa
fitinha de demarcação, que hoje em dia é muito usada porque é mais
barata, não adianta. Tem que ser uma fita de qualidade, caso contrário
pode formar bolhas e o bailarino pode tropeçar naquilo. Com uma pessoa dançando, isso pode ficar perigoso.
Já aconteceu com você?
Já e não foi bom. Era uma companhia amadora e uma menina tropeçou. Ela caiu mesmo. Depois veio brigar comigo dizendo que era problema com a fita. Por isso que eu digo que não adianta botar uma dessas
fitas plásticas, de menor qualidade, pois ela vai voltar, vai soltar. Não
tem jeito, ela vai soltar.

Fale um pouco sobre como funciona a parte administrativa do teatro.
Essa aí é dura, talvez a pior de todas. Sabe por quê? A pessoa tem que ter um
cuidado com o bem público. Digamos que o camarada vai fazer um espetáculo de sapateado e quer fazer em cima do linóleo. Como administrador, diretor
de palco, tenho que falar que não, que aquilo não rola. Mas se ele insistir, vou
dizer: “Pode fazer, mas você vai pagar se danificar. Cem metros quadrados de
linóleo hoje custam uns R$ 5 mil. Vai pagar?” (risos). Também é preciso cuidado com as liberações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
(Ecad), por exemplo. A produção também fica em cima, mas a administração
tem que ter esse controle. Tem que ver as condições dos espaços, as melhorias. Se alguma coisa danificou na passagem de uma companhia, a gente tem
que cobrar dela. Isso está em contrato assinado. Quando a companhia chega
ao espaço, a gente entrega o camarim de uma determinada forma, com a luz
de certo jeito. E a administração tem que estar em cima de tudo, o que é muito
difícil. Se queimar uma lâmpada ou danificar um linóleo, você vai cobrar.
Como você lida com os borderôs?
Os borderôs são assim: 15% são retidos para a prefeitura e os outros 85%
são repassados para a companhia. Além disso, são retidos 11 centavos por ticket emitido para a empresa responsável pela emissão dos ingressos, no nosso
caso, a Ticketronic. Ela é uma dessas empresas de venda online de ingresso e
o borderô já vem montado. Antigamente, tinha que fazer o cálculo, mas agora,
eles já dão o resultado final e você só paga, só repassa. Depois, o que é retido é
depositado para a prefeitura.
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Como você faz coordenação técnica, direção de palco e, lá no Centro
Coreográfico, o administrativo?
Administrativo é de segunda à sexta-feira até às 17h. À noite, faço o que posso: vejo ensaio e mais o que precisar. Além disso, trabalho nessas construções
de luz. Na hora do espetáculo, se puder estar lá para operar é maravilhoso, mas
se não puder, mapeio, crio tudo para outra pessoa operar. Até a montagem a
gente pede para fazer sempre à noite – a gente adora a noite, porque ela é maravilhosa. A gente perde a noção, vai emendando uma coisa na outra, tipo o
Viradão Carioca e, quando vai ver, chega na segunda-feira com aquela olheira...
A pessoa está falando com você uma coisa e você está em outro lugar. E assim
vai. Mas é legal, é bem gostoso. Acho muito importante estar falando sobre essa
coisa de perder a noite, perder esse tempo, mas é muito prazeroso ver um trabalho, uma luz montada, aquela coisa funcionar e, no final, as pessoas falarem:
“Quem fez isso? Ficou muito bonito”. Isso é muito gratificante.
Como que você enxerga a sua profissão e a importância dela?
Houve um tempo em que eu achava que trabalhava para sobreviver financeiramente. Hoje em dia, tenho muito prazer no trabalho que faço e sou reconhecido pelos profissionais do meio. Vejo que as pessoas entendem a importância do que faço e isso de alguma forma serve como referência para os
jovens. Em minha penúltima apresentação de Marias Brasilianas, antes da
Páscoa, tive uma surpresa. Eu ia trabalhar no Viradão Carioca, que acabou
sendo cancelado depois, então ficaria uns dias longe do espetáculo. Eles me
jogaram no meio de um teatro lotado, no meio de um monte de gente, e falaram: “O que vai ser de nós sem esse homem na próxima semana?”. Porque
lá eu montava e desmontava tudo, toda semana. Falei para eles: “Nem que eu
tenha que vir para cá de madrugada, vou montar para vocês”. Foi uma grande
homenagem, começaram a falar do meu trabalho, o quanto era importante.
Eu ouvia, tremia, chorava. Até hoje me emociono ao lembrar. Nesse dia, descobri que eu realmente era importante. Foram precisos alguns anos para que
eu entendesse isso, quase 20.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/gil-santos/

Presidente da Fundação Bienal de São Paulo
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“A Bienal de São Paulo
possui tradição e gera
mobilização. É um patrimônio
brasileiro enorme. Países
como Espanha ou a França
adorariam ter uma bienal
como a nossa, mas não têm.”

A visibilidade da capital paulista na rota mundial das artes começou com
a criação, em 1951, da Bienal de São Paulo. Desde 2009, Heitor Martins responde pela presidência da Fundação Bienal de São Paulo, instituição criada
em 1962 para cuidar da Bienal. Para ele, a essência do projeto não mudou
desde a concepção. “A Bienal foi uma forma de inserção do Brasil no debate
cultural internacional.”
Uma das principais preocupações da gestão Heitor Martins, também consultor financeiro e colecionador de arte, é a tentativa de diminuir a distância
entre a arte e o público dito “não especializado”. Para isso, sua equipe desenvolveu um programa educativo de iniciação em que professores passam por
um treinamento para estender a didática da arte à sala de aula. “É um programa único, idealizado para 400 mil pessoas. A Bienal de Veneza inteira tem 300
mil visitantes.”
Heitor vê com naturalidade a inexistência de dados estatísticos sobre o
mercado da arte, por se tratar de um segmento peculiar, mas observa que
o objeto de arte talvez seja o produto de maior valor agregado na economia.
Cita o artista britânico Damien Hirst, capaz de arrecadar US$$ 500 milhões
num único leilão. “A riqueza gerada em relação ao custo do insumo é única,
porque parte de um pedaço de pano com tinta. É cultura se transformando
em riqueza.”
É possível dissociar arte de política?
Não, porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Desde o Egito Antigo até hoje, as duas coisas caminham juntas.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 31 de maio de 2010, em São Paulo.

Por que vocalizar esse tema na Bienal em 2010?
É uma escolha dos curadores, não é uma escolha minha. Mas acho o tema
muito pertinente. As bienais não ocorrem dentro de um vazio, você tem uma
sequência de discussões que vão se construindo umas sobre as outras. Na
trajetória dos últimos anos, a gente teve as duas bienais do Alfons Hug [25ª
em 2002, e 26ª em 2004], que foram bienais muito plásticas. Isso leva a certa
reflexão, na edição seguinte, da Lisette Lagnado [27ª em 2006] sobre o papel
da bienal, a adequação desse formato, e que se acentua na Bienal seguinte,
do Ivo Mesquita [28ª, 2008], com toda a questão do vazio e se a sociedade
quer ou não um evento como esse. Essa 29ª Bienal está fechando esse ciclo
de debate na medida em que a sociedade reafirmou o seu desejo de ter uma
bienal forte, representativa, que se alinhe junto com a Documenta de Kassel
[Alemanha] e com a Bienal de Veneza [Itália], duas das grandes mostras de
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arte contemporânea no mundo. Ao fazer essa afirmação de que a sociedade
quer ter essa Bienal, ela está reafirmando também essa conexão entre arte e
política. Porque uma Bienal que se propõe a tirar um retrato da produção contemporânea mundial, ainda que vista por parte do Brasil, é por definição um
retrato do binômio arte e política. Então estamos, de certa forma, concluindo
esse processo.

mesclar arte moderna e contemporânea, que não é possível hoje, porque você
não consegue mais trazer arte moderna para dentro do pavilhão. Isso seria
uma coisa única no mundo. A gente não deve subestimar o papel do pavilhão
e o patrimônio que ele representa.

O que é a Fundação Bienal e como ela começou?
Começou em 1950, com o projeto de Ciccillo Matarazzo. Eu não estava lá,
mas imagino que a base desse projeto fosse justamente a que a gente está reafirmando agora: o desejo de conexão do Brasil com o resto do mundo no plano
artístico, no plano das artes plásticas, e também num plano político. Existe
um interesse de afirmação nacional, de inserção do Brasil dentro de um contexto de produção cultural, global; de fazer com que o Brasil seja de fato um
expoente dentro desse processo. A Bienal cumpriu esse papel. O Brasil saía de
um período de pós-guerra, de afluência. O Brasil se projetava internacionalmente em várias dimensões, e a Bienal era uma forma de projeção da nossa
cultura, de inserção do Brasil no debate cultural, no debate plástico.
Além da construção da fundação, houve a construção do prédio da
Bienal. Como foi essa construção?
Isso escapa um pouco do meu conhecimento. Mas ela começou dentro do
MAM, em 1951, no tempo em que o prédio era relativamente acanhado para
as necessidades dela. Em paralelo aos eventos da comemoração do aniversário de São Paulo, estava sendo construído o Parque do Ibirapuera, o pavilhão.
Esse pavilhão, originalmente, não era para ser para a bienal. Havia a visão de
ser um pavilhão das indústrias, algo assim. Ao longo do processo, ele acabou
sendo desviado de seu destino, e passou a acomodar a Fundação Bienal. O
pavilhão é muito simbólico. Nenhuma outra mostra – Kassel ou Veneza – possui um pavilhão com essas características, que fazem da nossa bienal, única.
A arquitetura de Veneza influencia muito na mostra: você tem uma coluna
de pavilhões pequenos, e a mostra fica muito fragmentada, determinada pela
arquitetura. O fato de termos um pavilhão único, com pisos bastante amplos,
com um pé direito bastante avantajado, dá flexibilidade ao desenho da mostra.
Você consegue criar mostras que são muito diferentes umas das outras, porque tem muita liberdade arquitetônica, e isso é importante na caracterização
do espaço. Se a gente conseguisse refrigerar o espaço, botar ar-condicionado,
poderia fazer uma coisa incrível, que é ter um espaço amplo onde pudesse

Como lidar com isso? São forças ou são prisões para o crescimento do
processo das bienais?
São forças, claramente. Porque a tradição te traz uma reputação, um prestígio e uma capacidade de alavancar recursos e de mobilização. Não existe outra instituição no Brasil que tenha essa condição. A gente fez uma lista de 150
de artistas e nenhum deles recusou o convite. Você consegue ligar para qualquer artista, em qualquer lugar do mundo, e convidar para participar da nossa
Bienal. Esse artista aceita, participa e muitos deles até se dispõem a produzir
trabalhos novos. Mas se você não tivesse essa tradição, esse olhar, você não
conseguiria fazer isso – basta ver as dificuldades que outras bienais têm de
mobilização. Esse é um patrimônio brasileiro enorme. Países como a Espanha
ou como a França adorariam ter uma bienal como a nossa, mas não têm.
O Brasil se mostrou um país forte nas artes plásticas nos últimos 15
anos. Isso fortaleceu também a visão da Bienal diante do plano internacional?
Sem dúvida, as duas coisas estão intimamente ligadas. Se você pensar na
própria evolução da produção artística brasileira até o surgimento da Bienal,
ela não era uma produção que ocorria em pari passu com o que estava acontecendo ao redor do mundo. A Bienal tem um impacto enorme no desenvolvimento da nossa produção artística. Você não consegue pensar no movimento
concreto ou neoconcreto no Brasil sem pensar no papel das bienais. Todos os
artistas que se seguem bebem da fonte da Bienal, e passam por ela, a usam
como uma plataforma de projeção, como um laboratório de intercâmbio. É
impossível dissociar a força que a arte brasileira tem, desde os últimos dez
anos, com o sucesso que a Bienal teve nos anos 90.
A ideia de bienal, de exposição a cada dois anos, como é isso? É uma regra?
Uns falam em trienal. Existe a Kassel, que é quinquenal. Acho que dois anos
é muito e é pouco. É muito porque o mundo possui um calendário anual. Então, coisas que ocorrem em um ano e não ocorrem no ano seguinte geram
uma dificuldade de criar ritmo, diálogo com patrocinadores e com o governo.
A dificuldade de você fazer um programa educativo permanente é agravada
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pelo fato de ser bienal, porque você tem um esforço de mobilização enorme
para fazer o evento. Então, você cria uma estrutura e, no ano seguinte, ou essa
estrutura fica completamente sem utilização, ou é desmontada e você tem
que criar de novo depois. Sob o ponto de vista de produção, seria melhor você
ter eventos anuais. Isso daria ritmo dentro da atividade e poderia utilizar os
recursos, ter uma relação mais constante com a sociedade.

fazer uma coisa que acha que não é do seu interesse. O valor simbólico desse
evento foi muito grande, porque foi a primeira vez que a sociedade civil se mobilizou para fazer um aporte significativo de recursos para a instituição.

Como foi a engenharia interna? Quando você pegou a Bienal, o que
você viu?
A gente viu essa plataforma, que tem 60 anos de tradição, reconhecida no
mundo inteiro, que cumpre um papel central, dentro do setor de artes plásticas, dentro do setor cultural, no Brasil. Acreditamos que isso aqui era uma
plataforma que poderia servir de base para se fazer muito mais. A gente vê a
Bienal como oportunidade de itinerância, para levá-la para o resto do país, e
levar o Brasil para fora. Seja como plataforma de arte e educação, seja como
plataforma de mobilização das instituições de São Paulo, para você transformar São Paulo em um pólo de arte de verdade. É uma instituição incrível para
você desenvolver projetos.
E como é a articulação, hoje, com os parceiros, com as empresas?
Essa articulação resulta no seguinte: a gente viu essas oportunidades, mas
a Bienal não é uma empresa, não tem receita, não tem vida própria. Ela existe
na medida em que a sociedade queira apoiá-la. Ela depende totalmente de
recursos de fora. O envolvimento dos parceiros se dá por meio da construção
de um projeto e da relação dele com a sociedade. A sociedade vai dizer se está
disposta a apoiá-lo ou não. A elaboração do projeto e a aproximação com a
sociedade, de maneira transparente, são muito importantes. No nosso caso, a
sociedade, de fato, demonstrou que tem interesse em apoiar.
Vocês fecharam já o financiamento da próxima Bienal?
Fechamos. Conseguimos recuperar a situação financeira da fundação. A
gente está começando a captar recursos para começar a fazer a reforma do
prédio. Quer dizer, a sociedade deu sinais claros de apoio, seja por meio do
Ministério da Cultura, que é um parceiro estratégico da fundação, seja por
meio das empresas privadas com a Lei Rouanet. Quando a gente fez um jantar,
dizendo que ia pedir uma contribuição de R$ 2,5 mil, todo mundo falou que
nós éramos loucos. E levamos 600 pessoas lá. É uma demonstração de que a
sociedade tem interesse na instituição. Ninguém tira R$ 2,5 mil do bolso para

Como lidar com arte e educação, fazer essa ponte ter continuidade e
não ser um projeto intermitente?
Nós delimitamos que uma das grandes vocações da Bienal é a educação no
seu sentido mais amplo. Nosso país é bastante carente. O ministro da Cultura Juca Ferreira sempre diz que menos de 10% da população foi alguma vez
em sua vida a um museu. Quando a gente faz uma mostra de 30 mil metros
quadrados, é uma oportunidade única de você aproximar a população das artes, até pela escala da mostra. Para você fazer isso em arte contemporânea, é
importante que essa aproximação seja mediada, porque a produção contemporânea é muito hermética. Para fazer com que essa experiência seja enriquecedora, é importante que você tenha um programa educativo, que facilite
esse diálogo entre o espectador, que está indo a uma mostra pela primeira vez,
e a obra. Daí toda a ênfase que a gente coloca no programa educativo. O que
a gente está fazendo de programa educativo aqui no Brasil é realmente pioneiro. Não existe em nenhum outro lugar do mundo um programa com esse
alcance, com essa complexidade.
Como funciona esse programa?
Ele começa em março, antes da Bienal. A fundação realizou convênios com
a Secretaria de Educação de São Paulo, do estado, do município, das cidades
ao redor. Existe um grupo de mais de 25 instituições – ONGs e algumas instituições privadas nesse total – que começam a trabalhar a Bienal a partir do
educador. Você traz os professores, por exemplo, das redes públicas para um
treinamento de dois dias sobre arte, sobre arte contemporânea. Ali, eles têm
um contato com a Bienal, com a programação, com a proposta da curadoria, e
recebem um material didático e uma formação de como trabalhar esses temas
em sala de aula. A partir daí, eles voltam para as escolas – no caso das ONGs,
para as comunidades de base – e trabalham o tema da Bienal em sala com os
alunos – isso deve ocorrer ao longo de todo o semestre, com material didático,
lúdico. Antes da abertura oficial da Bienal, em setembro, organizamos uma
pré-abertura: durante os dois primeiros dias, a mostra está aberta só para os
professores que participaram desse processo, de modo que eles possam vir já
tendo participado do programa de formação. Nossa meta é levar algo como
400 mil estudantes, participantes do programa, para visitar a mostra em visi-
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tas guiadas. Teremos, portanto, um batalhão de monitores e pessoas para
auxiliar essas pessoas, que virão à Bienal junto com os professores. É um
programa absolutamente único, pela extensão, pela magnitude. São 400
mil pessoas! Para você ter uma ideia, a Bienal de Veneza inteira possui 300
mil visitantes. O nosso programa educativo é, portanto, maior do que a
Bienal de Veneza em alcance de público.

Há uma preocupação em pensar agendas comuns?
Há uma preocupação grande, tanto que há um programa, o São Paulo Pólo
de Arte, que possui justamente esse propósito: começar uma ação coordenada de todas as instituições ligadas às artes plásticas em São Paulo para potencializar os programas educativos, ampliar o acesso ao público e consolidar
essa posição de São Paulo como centro de produção e divulgação de arte.

Isso lembra muito a Jornada Literária de Passo Fundo, que tem
essa preocupação também, de não ser só um evento, mas ter uma
preparação educativa e um desdobramento. Essa é uma diretriz a
se seguir?
Um processo educativo, de formação, é central para você poder fazer
com que a experiência do público seja mais rica, e o público poder aproveitar aquilo de uma forma melhor, poder se desenvolver, abrir o seu horizonte. É muito mais fácil para todos nós entendermos a arte a partir da
educação. A gente estuda para poder conhecer a arte.

Como funciona o Programa Brasil Arte Contemporânea e qual a relação de vocês com o Ministério da Cultura?
O Programa Brasil Arte Contemporânea é diferente do São Paulo Pólo de
Arte. A Inglaterra, por exemplo, criou o British Council. Quando a gente convida um artista britânico para vir participar da nossa Bienal, o British Council
apoia a vinda desse artista: provém recursos, cria instrumentos para que o
artista britânico possa viajar, trabalhar no exterior e divulgar a sua produção
no exterior. Não só para a Bienal, mas para qualquer tipo de mostra. O British Council tem um programa que apoia centenas de artistas todos os anos,
para fazer os mais diversos tipos de mostra ao redor do mundo. Então, é um
instrumento de divulgação da cultura britânica e da arte britânica; França Espanha e Estados Unidos também têm isso. O Brasil não tinha. Cada vez que
um artista nosso é convidado para participar de algum evento fora, tem uma
dificuldade tremenda na busca de recursos. Mesmo em mostras importantes,
como de Kassel ou de Veneza, os artistas têm muita dificuldade em se organizar, conseguir apoios e recursos. O Programa Brasil Arte Contemporânea visa
suprir essa carência. É um programa de apoio à divulgação da arte brasileira
no exterior, que funciona a partir de concurso. É um programa central. Se a
gente quer desenvolver a nossa arte e projetá-la no exterior, é importante ter
esse apoio de base.

Como se deu a escolha dos curadores para essa próxima Bienal?
Fizemos um processo de seleção. A gente levantou uma longa lista de
nomes possíveis e analisamos vários deles, segundo critérios temáticos e
currículos, a partir de algumas diretrizes. A gente queria ter uma equipe
curatorial e não um curador único. Gostaríamos de ter uma equipe jovem,
de pegar pessoas que ainda não tivessem feito – ou liderado – uma Bienal. Queríamos certa renovação dentro do processo. A gente acredita muito nisso, de poder trazer visões diferentes. Formamos essa lista, olhando
quem está produzindo, quem está trabalhando no campo das artes aqui
no Brasil, quem está nessa interface entre arte brasileira e internacional.
Entrevistamos uma série de pessoas, dirigentes de instituições, e fomos
afunilando. Chegamos ao Moacir dos Anjos, como líder dessa equipe.
A visibilidade do Brasil lá fora, ter o país na agenda internacional,
é importante? Isso influi na vinda de estrangeiros para ver a arte
produzida aqui ao longo do ano?
É muito importante. A gente não pode pensar na Bienal em detrimento
das outras instituições, mas sim na Bienal se somando às outras instituições. O mesmo ocorre com os museus, com os institutos. Quanto mais
atividade cultural você tiver aqui, quanto mais público você puder atrair,
melhor para todo mundo.

Existe também a questão da agilidade, da viabilidade da passagem aérea, de as datas baterem com as agendas dos próprios eventos.
Isso é um problema no mundo inteiro, no British Council, na França... Um
problema de cada vez, certo? Vamos primeiro criar o programa, depois a gente busca o seu aprimoramento. Os ciclos nos outros países são anuais, e a nossa ideia é operar com ciclos semestrais, que já é o dobro da frequência. O mais
importante é você ter regularidade e previsibilidade. A gente vai fazer um experimento de um ano, mas se você conseguir assegurar que esse programa vai
se repetir todos os anos, você permite que os artistas se programem. Então, a
questão dos prazos fica menos crítica, porque o artista já consegue imaginar:
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“Quando eu precisar disso, esse programa vai estar lá e eu vou poder contar
com ele”.

ainda nos anos 50 e 60 e que são bastante arcaicas, mecanismos de proteção
que tentam criar uma certa reserva de mercado. Importar obra de arte é um
processo caríssimo, custoso, é tributado aqui como se fosse um bem de luxo.
Nossos museus acabam ficando muito carentes de obras estrangeiras. O que
há de obras estrangeiras depois dos anos 50 e 60 no Brasil é muito pouco comparado com a riqueza da produção mundial. Isso limita o acesso dos colecionadores, o acesso das instituições. Falta também um arcabouço regulatório
para lidar com temas como direitos autorais, direitos sucessórios, a questão
das famílias, dos herdeiros dos artistas, direitos de imagem. Tudo isso são entraves ao desenvolvimento do mercado. Você precisaria ter um conjunto de
regras mais flexível, mais moderno, que facilitasse o intercâmbio.

E o contrário: trazer artistas para cá, para residências, para trocas? Isso tem propostas? O Brasil tem se fortalecido como um
lugar de incentivo?
Sim, penso que o Brasil se fortalece nessa área. As nossas galerias de arte
estão começando a trabalhar com muitos artistas da América do Sul. É um
sintoma do Brasil se consolidando como um pólo regional de produção de
arte. Quer dizer, a maioria dos artistas hoje, na Argentina, no Peru, na Colômbia, quer ter uma galeria no Brasil. Muitas vezes, a galeria brasileira é a galeria principal desses artistas. Nós temos problema de residências, você vê pela
própria Bienal. Esse não é o objeto do Programa Brasil Arte Contemporânea,
não é a nossa prioridade. A gente pensou um programa que fosse do Brasil
para fora, até para contrabalançar um pouco esse peso.
Como é a relação com o Itamaraty, com consulados e embaixadas
nesse processo?
Nossa relação principal é com o Ministério da Cultura. Ele é o nosso interlocutor, nosso grande parceiro. O contato com o Itamaraty é muito mais limitado, até porque o Itamaraty atua muito mais fora do Brasil do que dentro. A
gente tem certa cooperação com mostras oficiais em Veneza e com algumas
outras bienais. A Bienal ajudava a cumprir esse objetivo. Mas o nosso interlocutor primário é o MinC.
Existem gargalos na legislação que atrapalham a feitura da Bienal? E
a aquisição de obras estrangeiras no Brasil: é um ponto estratégico ou
ele é secundário?
É importante a gente separar o que é Bienal do que é o Brasil. Sob o ponto
de vista regulatório, não existe nada que seja um empecilho para a Bienal;
ela funciona. O que a gente convive são com as amarras gerais que existem
dentro do Brasil. O processo alfandegário é complexo, mais complexo para a
arte e para o produto têxtil. É a natureza da nossa burocracia. A gente convive
com um conjunto de regras de gestão de recursos de convênios, por exemplo,
que são pesadas e antigas. Fazem com que a gestão financeira se torne muito
complexa e isso dificulta bastante. Mas não é problema da Bienal. Ela sofre do
problema como qualquer empresa que faça um convênio. Um hospital sofre
com a mesma burocracia. Existe uma série de coisas aqui que foram criadas

Entrevistando galeristas, a gente soube de uma enorme valorização da
arte brasileira nos últimos anos. Ao mesmo tempo, todos falaram da dificuldade em se obter números do mercado de arte. Como você vê isso?
Com muita naturalidade. O mercado de arte é muito fragmentado, distribuído. No mundo inteiro é assim. Não é uma indústria, não é um ramo de
atividades no qual você vai ter dados fáceis, seja no Brasil, seja na França. É
um mercado que ocorre através de galerias, que envolve pessoas físicas, colecionadores. É muito difícil você ter realmente acesso à informação. Não acho
que isso prejudique, necessariamente, a dinâmica do mercado.
Mas a busca por produzir números ou, pelos menos, indicadores econômicos a respeito da movimentação de obras de arte é necessária?
Isso é estruturante?
O que é estruturante e necessário é o entendimento da importância que
esse setor tem para a economia. Existe uma visão de que arte é coisa de elite,
um negócio supérfluo, não é? É uma visão absolutamente equivocada, porque
arte é um dos produtos de maior valor agregado dentro da economia. É capital intelectual materializado. A Inglaterra produz um Damien Hirst, um artista capaz de produzir um conjunto de obras e fazer um leilão que arrecada US$
500 milhões. Isso é riqueza que está entrando para a Inglaterra, porque essas
obras estão sendo vendidas para o mundo todo. Ele está gerando um produto que resulta em divisas ao país e com valor agregado altíssimo. Quando a
gente produz a Beatriz Milhazes ou algum artista brasileiro que produz uma
obra vendida com preço recorde, isso também é criação de riqueza com uma
desproporcionalidade em relação ao custo do insumo – porque aquilo é uma
tela, um pedaço de pano com tinta. Aquilo é a cultura se transformando em
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riqueza e essa riqueza beneficia não só o artista ou o colecionador, mas todo o
sistema. Você tem um efeito ao redor desse processo de criação intelectual, e
de criação de valor, que é muito positivo para a sociedade. É por isso que Londres faz o investimento que faz para construir a Tate – agora, vai expandi-la.
Ou uma cidade como Bilbao, que se preocupa em ter o Guggenheim. Quando
você olha para a economia de Bilbao, é uma coisa antes e outra depois do
Guggenheim, porque existe esse impacto econômico positivo que o setor de
artes traz. E a sociedade brasileira não reconhece isso. Esse é um dos grandes
entraves que você tem ao desenvolvimento do setor.

chou o andar vazio junto a outros pichadores?
É mais uma forma de reação ao vazio. À medida que você deixa um andar
vazio, um prédio vazio, as pessoas podem falar: “Aquilo era para estar cheio e
está vazio. Quero encher aquilo”.

A crítica de arte, no Brasil, ao contrário de outras áreas culturais,
tem se renovado e fortalecido. Você tem nomes novos e ao mesmo
tempo a permanência de uma interlocução consistente. A Bienal tem
uma preocupação também em lidar com isso, em criar um debate em
torno da crítica?
Claro. Tanto que existem programas de seminário muito significativos. E
isso não é uma característica dessa Bienal, é uma característica que vem marcando as bienais ao longo do tempo. Inclusive, a última edição, do Ivo, se deu
muito mais nesse plano acadêmico, intelectual, do que no plano plástico.
Qual a sua opinião sobre a “Bienal do Vazio” [28ª edição, em 2008]?
Já comentei antes. A Bienal no Brasil tem que ser vista dentro daquele contexto da sequência de bienais. Ela tem cumprido um papel muito importante
dentro desse processo. Porque você tinha um debate dentro da sociedade, de
uma forma geral, de a Bienal ser um formato obsoleto, se ela devia existir, se
ela deveria ser diferente, o que deveria acontecer com ela. Era um debate que
acontecia no plano intelectual e no plano plástico também, porque a Bienal
estava sendo minguada de recursos. O Ivo e a “Bienal do Vazio” contam um
papel importante, na medida em que trazem essa discussão e a escancaram
ao público. Na hora que você pega um pavilhão que existe há mais de 50 anos
e fala: “Vou pegar esse espaço enorme e deixá-lo vazio”, você cria uma contradição no olhar do público, provoca uma reação. O público poderia ter ido lá e
concordado com a proposta, mas se indignou. É uma afirmação da sociedade
de que ela não quer uma Bienal vazia, quer uma Bienal cheia, que aquilo é
algo que interessa a ela. Dessa vez a gente pode fazer uma Bienal com um alcance grande, até como uma reação à situação criada pela Bienal do Vazio.
E sobre o caso da pichadora gaúcha Caroline Pivetta da Mota, que pi-

A reação da sociedade foi muito dura e cruel? Ela foi a única detida e
ficou quase dois meses na cadeia.
Mostra a contemporaneidade dessa questão, dessa discussão de qual é o
limite da arte, e esse é um dos papéis da Bienal. Ela trabalha a arte contemporânea, e, por conseguinte, trabalha sempre nesse limite, do que é arte, até
quando as coisas são artes e em que momento deixam de ser. E essa não é
uma definição que a Bienal faz, é uma definição que a sociedade faz. Quando
Duchamp foi lá e pendurou uma pá na parede do museu, aquilo não era considerado arte. Aquilo que é considerado violento, descabido, fora da lei, num determinado momento pode ser incorporado dentro do sistema da arte, e coisas
que estão dentro do sistema da arte podem ser também, ao longo do tempo,
tiradas desse sistema. Uma das belezas da Bienal é justamente trabalhar essa
fronteira. O tema é tão polêmico que a questão da participação dos pichadores dentro dessa 29ª edição foi a matéria mais noticiada. Saiu em jornais do
Brasil inteiro, e você ouve as mais diversas opiniões, desde pessoas que acham
que é importante às que acham que é um absurdo. Esse é o papel da Bienal:
promover essa discussão na sociedade.
Numa entrevista ao programa Roda Viva, você disse que quase todo
recurso da Bienal vêm de patrocínio por meio de renúncia fiscal.
Como é essa dependência da renúncia para criar um evento, para
operar uma fundação?
A gente precisa desmistificar um pouco a questão da renúncia fiscal também. Essa atividade de fundo da cultura se dá com recurso público na Europa,
por meio de recursos diretos, e, nos Estados Unidos, por meio de recursos de
incentivo fiscal. Os Estados Unidos criaram incentivos enormes, há doação de
obras de artes, de bens, criação de endowments, que são baseados nos incentivos fiscais. A gente imaginar que vai ter dinheiro privado sendo canalizado
por esse tipo de atividade de fundos é uma coisa que não acontece em lugar
nenhum. Não acontece porque esse tipo de atividade é de interesse da sociedade como um todo, não de interesse de A ou B. Ela é típica de programa de
Estado, de recursos públicos. O que falta no Brasil são mecanismos que permitam que esses recursos fluam de uma maneira mais estável, mais constante
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e mais bem planejada. Nosso sistema é um pouco amarrado.
Como presidente da Bienal, como você vê esses avanços que tivemos
nos últimos tempos? Como o mundo e esses artistas convidados veem
o Brasil hoje?
O Brasil é visto hoje como potência emergente, de um país que está se afirmando dentro de um cenário internacional. Isso gera um interesse enorme
sobre ele. Vivemos um momento muito bom, não só no campo das artes, mas
na economia como um todo.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/heitor-martins/

Curador artístico do Instituto Inhotim
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“A história da arte está
sendo reescrita. Existe
um claro entendimento de
que o olhar eurocentrista
ou norte-americano dos
últimos 50 anos não se
sustenta. O foco mudou.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 18 de maio de 2010, em São Paulo.

Jochen Volz é produtor, crítico de arte e um dos curadores do Instituto
Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, cujo foco é a arte contemporânea. Alemão radicado em Belo Horizonte, Volz é formado em história da
arte na Universidade Ludwig-Maximilian, em Munique, e na Humboldt
Universität, em Berlim. Antes de vir ao Brasil, foi curador do Portikus
Frankfurt am Main e produziu o evento Gasthof 2002. Em 2006, foi curador da 27ª Bienal Internacional de São Paulo e, em 2009, foi co-curador
da 53ª Bienal de Veneza.
O Inhotim foi idealizado nos anos 80 pelo empresário Bernardo Paz,
dono do grupo siderúrgico Itaminas e grande colecionador de arte. O paisagista Roberto Burle Marx apresentou sugestões e colaborações para os
jardins do local onde seria o instituto. Com o tempo, Inhotim se transformou em um espaço cultural, que unia acervo botânico e arte contemporânea. Volz explica que o Inhotim subverteu a relação do espaço para a
arte. “Não é a arte decorando um parque ou o parque simplesmente como
cenografia bonita para a coleção de arte. As duas coisas possuem o mesmo
peso e dialogam.”
Para Volz, que também é professor de pós-graduação em arte contemporânea na PUC Minas, a relação entre o espaço e as obras de arte se tornou
um novo formato de experiência para o público. “É a beleza de se perder e,
mais ainda, poder se encontrar de novo usando o jardim e as obras como
pontos de orientação para sua vida. De repente, uma das obras do mestre
Hélio Oiticica vira um ponto de orientação, o que é provocador e inspirador.” O acervo artístico e paisagístico do Inhotim possui exemplares de
importância central na arte contemporânea, com nomes como Amilcar
de Castro, Hélio Oiticica, Roberto Burle Marx, Cildo Meirelles e Adriana
Varejão, entre outros.
Qual a história de Inhotim? Por que criar um museu de arte contemporânea em uma cidadezinha do interior do Brasil?
Começou como um projeto particular do Bernardo Paz, que havia comprado, nos anos 80, terras para construir um sítio de final de semana, uma
casa de campo. Já naquela época ele começou a trabalhar com vários paisagistas, entre eles o Roberto Burle Marx, de quem era amigo. Havia essa
troca de conhecimentos, de plantas. Bernardo tinha forte ligação com a
arte moderna e o paisagismo. A partir dos anos 90, aconteceram encontros dele com artistas da mesma geração – Tunga, Cildo Meireles, Miguel
Rio Branco – que fizeram com que ele ficasse mais interessado no questio-
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namento que a arte proporciona do que no objeto em si. Foram os artistas,
principalmente Tunga e Cildo Meireles, que o provocaram: “Já que você
está colecionando arte contemporânea dentro do seu jardim, faça disso
um projeto público”. Logo depois de 2000, ele começou a profissionalizar
a coleção, contratando curadores e outras pessoas para trabalhar. Eu entrei em 2004, ano que marcou a história do Inhotim a partir da abertura
da coleção para um público convidado. Ali começou a reflexão a respeito do significado de um museu e de uma coleção de arte contemporânea
em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Qual é a razão disso em um município de 30 mil habitantes? Quais são as possibilidades
de uma instituição nova para a comunidade do entorno? Como inserir o
questionamento sobre a arte na escola e na vida cotidiana dos habitantes?
O evento de 2004 foi muito importante. A partir de então, toda a reflexão
do Bernardo Paz e da equipe foi a respeito de como formar uma coleção
pública. Em 2005, começamos a trabalhar com um forte aparato de arteeducação, primeiramente com visitas escolares e programas na comunidade. Em 2006, o museu foi aberto. O nome vem do bairro de Brumadinho
onde ele está instalado. “Inhô Tim” era o senhor Tim, provavelmente um
antigo fazendeiro inglês cujo nome virou Inhotim no jeito mineiro de falar.
O que nos interessava desde o início era como criar uma instituição de
arte que poderia se diferenciar de outras coleções, o que faria e o que não
faria sentido fazer lá. Esse questionamento curatorial foi muito importante. Também surgiu o assunto do jardim e do paisagismo, que fora uma
preocupação nos anos 80, com a influência direta ou indireta de Roberto
Burle Marx e outros nomes. Pensamos que seria interessante profissionalizar essa área, contratando botânicos, agrônomos, curadores. Hoje trabalhamos com um curador botânico e durante esses anos criamos não só um
parque mas uma coleção botânica. Esse conjunto é importante, porque
não é a arte decorando um parque ou o parque simplesmente como cenografia bonita para a coleção de arte. As duas coisas possuem o mesmo
peso e dialogam de forma interessante. Isso é essencial no Inhotim.

era colocar o lugar, um bairro de 200 pessoas, no mapa. É muito importante
ter as visitações de fora, pois coloca o Brasil no mapa das viagens internacionais, em grupos de museus estrangeiros. Nesses seis anos que estou morando
aqui, percebo que isso realmente aumentou, por conta de um conjunto de razões que colocaram o Brasil no mapa internacional. No final dos anos 90, era
mais por uma curiosidade de achar outros lugares no mundo – vistas eurocentristas e norte-americanas descobrindo outras regiões não muito discutidas. Mas, desde 2000, acho que há uma tendência muito clara da importância
da arte brasileira no mundo – não só das artes plásticas. Realmente, o país
virou um roteiro de viagens bastante interessante.

Artistas brasileiros vêm conquistando espaço internacional nas artes plásticas. O que fazer para o Brasil entrar no circuito do turismo
de arte? O Inhotim tem essa preocupação?
Sempre pensamos. Isso influiu na própria escolha do nome. Primeiro
seria Centro de Arte Contemporânea Inhotim, depois Inhotim Centro de
Arte Contemporânea, e por fim apenas Inhotim. Nessa discussão, a idéia

O visitante tem que viajar para chegar ao Inhotim, o que faz parte
do processo. Como é o cotidiano do museu? O que significa criar um
destino no interior?
Aquela era uma região muito rica culturalmente, mas não necessariamente um destino turístico. O museu é um destino e não um fluxo ou um
passeio. Para mim, o modelo oposto seria o British Museum, em Londres,
que toma um quarteirão, é gratuito e você pode entrar em um lado e sair
do outro. Em vez de dar a volta no quarteirão, você passa por dentro. É
maravilhoso, mas a nossa realidade é o oposto. Você precisa planejar sua
viagem – de Belo Horizonte até lá demora uma hora e meia. A idéia do
destino é diferente, porque você chega com outro preparo. Há uma curiosidade pela descoberta. Só recentemente foram colocadas placas pelo caminho. Nos últimos anos, vários visitantes pensavam: “Será que vou chegar
lá?”. Ao chegar, não existe um prédio no qual você entra e descobre tudo de
uma vez. Quando começa a visita, você não tem a menor noção do tanto
que verá e do tanto que não vai conseguir ver nesse dia. É preciso subir
uma montanha para descobrir determinadas obras. Elas são colocadas lá
para você ter essa preparação, fazer um exercício físico para chegar lá. Isso
era um experimento, mas funcionou bem: você está exausto e encontra
uma obra no meio do mato! Até mesmo se perder no parque é um momento muito importante. Em nossas reflexões, falamos muito sobre o Inhotim
ser um labirinto. É a beleza de se perder e, mais ainda, poder se encontrar
de novo, usando o jardim e as obras como pontos de orientação para sua
vida, ou simplesmente para chegar ao restaurante ou ao centro educativo. De repente, uma das obras do mestre Hélio Oiticica vira um ponto de
orientação, o que é provocador e inspirador. São outras noções de tempo
e espaço, experimentações que a gente não conhece tanto na cidade. Leva
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tempo até chegar a algum lugar, e esse tempo é seu. Você não está preso dentro
do trânsito ou do metrô e pode se mover para descobrir coisas.

cultural e acontecem em lugares diversos, longe de Nova York. Essa idéia de uma
instituição poder trabalhar com obras na paisagem, e considerando isso arte
do próprio acervo, foi bastante interessante. Nosso caso é um pouco diferente
porque a instituição simplesmente foi para a paisagem. Outra referência foi o
Walker Arts Center, em Minneapolis, nos Estados Unidos, que, no final dos anos
80 e início dos anos 90, descobriu vários programas-chave para trabalhar com a
comunidade, com iniciação artística e uso do acervo. Por outro lado, existe a referência de alguns jardins de escultura da Europa e dos Estados Unidos, embora
nós entendamos que esses jardins não sejam exatamente o que nos interessa.
Mesmo assim, eles são um ponto de partida para nossa reflexão.

Pensando no futuro, para onde seguirá o trabalho do Inhotim?
Todo museu e qualquer instituição trabalha com um dilema. Você quer crescer mas está muito longe disso, então inventa maneiras para encurtar a distância. Tudo o que queremos, a princípio, é que as pessoas se percam ainda mais,
ficando um, dois ou até cinco dias, como a gente brinca, para visitar o museu.
Em todas as outras experiências profissionais que tive na vida, do ponto de vista
curatorial, você sempre começa pelo limite. Você sabe que tem tantos metros
quadrados para ocupar, que no dia tal a sua exposição vai abrir. E nós começamos normalmente sem espaço, sem tempo e também sem recursos determinados. Tudo parte de uma conversa, um convite. O início é provocar um diálogo. A
partir daí se dão essas criações. Para os projetos que inauguraram em 2009, os
processos se iniciaram em 2004, em sua maioria. Um deles começou em 2001,
2002. São projetos de longo prazo, e é um privilégio poder pensar neles.
O Brasil conquistou espaço no mercado estrangeiro como exportador
de arte. Quais são os gargalos que impedem o Brasil de ser um comprador de arte estrangeira e de poder atualizar os acervos públicos?
A atual situação de exportar e importar obras de arte é muito complicada.
É difícil para uma coleção brasileira, principalmente para coleções públicas,
querer obras de artistas estrangeiros. Essa situação prejudica totalmente a discussão artística no país. Há os famosos como Oiticica e Cildo, mas ninguém
quer ser discutido simplesmente como arte brasileira. Artista quer criar uma
relevância e diálogos mundiais. Em Inhotim, optamos por um caminho: é uma
coleção internacional no Brasil, mas não uma coleção brasileira. Para os artistas com quem nós trabalhamos, isso é interessante. Você consegue criar diálogos, por exemplo, entre obras do Cildo Meireles com as do norte-americano
Chris Burden. Há um diálogo na própria articulação dos dois artistas, porque
um fala do interesse que tem na obra do outro. Isso dá para a obra do Cildo
outra relevância, para que a arte brasileira possa ser discutida mundialmente e
também aqui.
Quais museus serviram como referência para a criação do Inhotim?
Uma das referências é o projeto da Dia Art Foundation, de Nova Iorque, que
sempre teve uma sede, mas, nos anos 70, começou a trabalhar com projetos fora
do museu. Eles produziram uns projetos-chave que até hoje fazem parte do guia

Como foi sua experiência como co-curador da 53ª Bienal de Veneza,
em 2009?
A Bienal de Veneza é um projeto muito interessante e muito grande. Eu tive
a sorte de ser o único co-curador, trabalhando junto com o Daniel Birnbaum
que era o diretor artístico da Bienal de Veneza. Antes de eu me mudar para cá,
nós já tínhamos trabalhado em Frankfurt, durante quase quatro anos. Tivemos
um diálogo muito forte por vários anos, tanto sobre ideias de exposição quanto
conversas com artistas. Nós começamos a dialogar desde o momento de criar
um tema para a bienal, o que é super difícil, porque o tema dá um título para a
bienal como um todo, incluindo as apresentações nacionais e a exposição internacional que nós curamos, baseada nos trabalhos de 90 artistas. Para mim havia um desejo muito forte de contar com arte brasileira e latino-americana. Foi
um momento muito especial poder criar certos diálogos que foram novos, pelo
menos para mim e para grande parte do público. Por exemplo, ter duas obras
nas entradas dos dois espaços expositivos, ambas explorando certa construção
de fios: a Ttéia, de Lygia Pape, exposta no Arsenale, e uma grande teia do artista
argentino Tomas Saraceno. Também colocamos uma sala com vários artistas
meio abstratos, de Blinky Palermo, a Philippe Parreno. Havia artistas interessantes na bienal, como Wolfgang Tillmans, Sherrie Levine e muitos outros. Foi
muito gostoso poder colocar quase ludicamente essas obras em diálogo.
Ainda não existe uma inserção da arte contemporânea na educação
básica brasileira. O que o Inhotim pensa a respeito disso e quais são
as ações educativas do museu?
Atualmente, nós trabalhamos em três frentes – na verdade, são quatro
se contarmos a educação ambiental. No entanto, em referência à educação
de arte, trabalhamos com três programas. Um deles é o Laboratório Inho-
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tim, projeto com vários módulos no qual eu trabalho com 30 alunos por
seis meses. A maioria é de jovens do município de Brumadinho que são
provocados a identificar o patrimônio cultural local. Eles encontraram,
por exemplo, as várias comunidades quilombolas que são praticamente
desconhecidas por muitos da região. No segundo módulo, eles começam
a trabalhar com o acervo e, no terceiro módulo, recebem certa formação
profissional. Outro projeto promove visitas escolares, algo que fazemos
desde 2005, sempre ligando um forte programa de formação de professor
com um programa de visitação. A idéia inicial era que isso envolvesse a
rede escolar de Brumadinho e dos municípios do entorno. O interessante
é que a gente consegue acompanhar a produção dos alunos antes e depois
da visita. Orientamos e ajudamos os professores a introduzir a arte contemporânea no próprio trabalho. Outro programa é o Escola Integrada,
desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, que traz 400 alunos por
dia para Inhotim. É uma visita especial que dura um dia inteiro, envolvendo arte e meio ambiente.

mos fazer isso em outro contexto, como na Bienal de Veneza. Em vez de
dividirmos o espaço em 60 metros quadrados individuais, por exemplo nós
definimos de acordo com os projetos. É o projeto que define a arquitetura,
e não o oposto. No Inhotim, esse é o nosso caminho, porque significa que
você consegue realmente trabalhar uma idéia em conjunto. Claro que existem certas orientações dadas pela curadoria, mas que eu considero como
ajuda, simplesmente. Sinto que o curador é mais o sócio do que aquele que
manda onde ir. É um facilitador. Ele provoca o artista a pensar naquilo que
ele não tinha ainda muita clareza. No nosso caso, como são projetos que
às vezes demoram cinco anos para ficarem prontos, a técnica é totalmente
ligada à produção e ao estúdio do próprio artista. O artista trabalha com
o jardineiro e com botânicos na criação do entorno. É super interessante,
há uma troca de idéias. Essa ligação eu vejo como uma conversa de todos
nós em volta da obra de arte, de um acervo, de uma ideia ou em torno de
um questionamento crítico.

Qual avaliação você faz da crítica de arte brasileira? Como fomentar espaço de crítica e reflexão sobre a arte contemporânea?
Acredito que haja um problema com a crítica que não é exclusivamente
brasileiro, mas talvez mundial. Isso se relaciona com certo desligamento
das artes plásticas ou talvez das artes entre si. Sinto um desligamento das
artes plásticas com a poesia e com a literatura, visto que não temos essa
cultura de escrever sobre a arte, a não ser por esse lado mais jornalístico, que às vezes é menos interessante e não agrega discussão artística às
obras. Da parte de muitos artistas e curadores existe um grande desejo de
sair um pouquinho do nosso lugar e provocar esse diálogo com outras formas artísticas, para agregar, dar uma voz, uma escrita e a uma reflexão.
No Inhotim, muitas vezes vocês constroem o processo conjuntamente com o artista, isto é, a obra e o museu são pensados juntos.
Você mesmo disse ser um projeto de médio prazo, no qual uma obra
demora seis ou oito anos para ser construída. Isso é um caminho
para a arte contemporânea?
É uma noção de curadoria. Novamente, isso se relaciona com a noção
de espaço e de tempo. Em vez de partir do lugar que deve ser preenchido
e ocupado por obras de arte ou intervenções artísticas, o curador pensa o
projeto e os artistas definem o lugar. Esse diálogo me interessa. Até tenta-

Inhotim virou uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) e deixou de estar tão ligado à figura física do Bernardo
Paz. O que fazer para tornar esse tipo de instituição auto-sustentável, sem depender tanto do mecenato?
É difícil, mas acredito que existam caminhos. Estamos nessa busca.
Criamos uma pessoa jurídica independente da pessoa física. É uma instituição que opera o museu e cuida do acervo. Atualmente, estamos em um
processo muito interessante de doações de pessoa física para o acervo da
figura jurídica, que, apesar de ser privada, tem caráter público. Para se tornar sustentável é um caminho longo junto à sociedade. Uma vez que você
coloca um patrimônio desse à disposição de um público tão grande, com
um acervo de tanta relevância, como é o nosso caso, fica a cargo da sociedade sustentá-lo. Nessa transição do privado para o público, existem caminhos que nós conhecemos: a Lei Rouanet, projetos de manutenção, planos
de atividade anual, tudo isso. No caso do Inhotim, temos o desejo de criar
uma auto-sustentabilidade por meio do próprio lugar. Se o lugar vira destino turístico, é preciso criar formas para que as pessoas aproveitem mais
tempo e para que essa estadia seja revertida em favor da manutenção dos
acervos do museu. Por isso também nossa idéia de fazer uma visita que
dure cinco dias. Há ainda outras formas de buscar a auto-sustentabilidade, por exemplo, no meio ambiente e na área botânica. Inhotim está virando um jardim botânico reconhecido, com0 uma das maiores coleções
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de plantas do mundo – provavelmente tem a maior coleção de palmeiras,
então já virou destino de cientistas, biólogos e botânicos.

tem que estar presente. Isso tem um impacto nos preços que, às vezes,
são equivalentes aos de Nova Iorque e Londres. Esse aumento nos valores
também é um reconhecimento da arte brasileira como um todo. É um processo recente e vale tanto para o Cildo quanto para o Oiticica, que foram
as grandes exposições dos últimos 15 anos. Antes disso, eles não faziam
parte do cânone da história da arte eurocentrista.

Certamente faz diferença para um cliente que vem do exterior ir
para um lugar onde haja um circuito de artes. Você percebe uma
qualificação do circuito brasileiro?
Sim. Percebemos que as pessoas que vão ao Inhotim já visitaram várias
outras cidades e instituições brasileiras de arte. O interessante é que o
trajeto não é mais no eixo São Paulo-Rio. Há pessoas que visitam Salvador,
depois Inhotim, Porto Alegre e vão para Buenos Aires. Isso demonstra que
o Brasil é um destino diversificado, e as pessoas percebem. A gente percebe que há essa curiosidade de vir para o Brasil não necessariamente por
causa da praia, mas para conhecer também cultura. Estamos inseridos no
circuito local de Minas Gerais, que apresenta muito barroco – Ouro Preto,
Sabará, Congonhas –, o modernismo da Pampulha, as construções de Oscar Niemeyer e o contemporâneo no Inhotim.
Nos últimos anos, houve uma imensa valorização de alguns artistas
brasileiros. O que explica isso – esse posicionamento é brasileiro, é
sul-americano, é latino-americano? Existe um movimento coletivo
ou é simplesmente um movimento econômico atrelado individualmente a alguns artistas?
Como curador e crítico, eu estou feliz por não precisar pensar sobre
isso o tempo todo. Claro que existem algumas lógicas do mercado: se uma
coisa está na moda, muitas pessoas querem e, de repente, os preços sobem. Tudo bem, acho ótimo que um artista consiga viver da própria obra.
Porém, há uma coisa mais interessante acontecendo, que tem a ver com o
reconhecimento da arte brasileira, internacionalmente falando. Por exemplo, a grande turnê da retrospectiva do Cildo Meireles e o reconhecimento
que a obra dele conquistou no exterior nos últimos dois anos. A história
da arte internacional está sendo reescrita, talvez mais pelas coleções do
que pelos livros. Mas existe um claro entendimento de que o olhar eurocentrista ou norte-americano dos últimos 50 ou 60 anos não se sustenta.
Está sendo preciso rever a importância de figuras como Hélio Oiticica e,
na geração mais recente, Tunga, Meireles e muitos outros. Hoje o Cildo é
reconhecido com uma das figuras-chave da história da arte dos últimos
40 anos. E não apenas no contexto da arte brasileira. O foco mudou e as
regras do jogo também. Então, criam-se coleções em que a arte brasileira

Nós temos outros nomes que estão chegando. Como você vê a nova
geração brasileira das artes plásticas e quem são as promessas?
Eu moro e gosto de trabalhar no Brasil porque vejo que a nova arte brasileira está produzindo coisas incríveis e fazendo questionamentos super
interessantes. Acho fundamental esse encontro com obras de fora, por isso
a Bienal de São Paulo tem tanta importância para a arte brasileira. A grande questão é: se toda a experiência com arte internacional sempre estava
ligada à bienal, como faremos para criar as alternativas caso a bienal não
tenha mais todo esse peso? Talvez outras instituições possam criar acervos internacionais. Isso teria um grande impacto para jovens artistas. Aliás, a quantidade de jovens artistas que viaja para Minas para ver o acervo
do Inhotim é incrível. Em poucos lugares do Brasil é possível ver artistas
permanentemente montados e em diálogo como lá.
Você acredita que exista a possibilidade do Brasil virar um ambiente de referência de arte no mundo, com pessoas vindo para períodos
de criação por aqui?
Acho que já está acontecendo. Vejo, por exemplo, que a importância dos
programas de residências de artistas estrangeiros no Brasil é tão importante quanto as viagens de jovens artistas brasileiros para fora. Projetos
como Capacete, no Rio de Janeiro, e outros são essenciais porque trazem
pessoas para cá. Sinto que esse diálogo já acontece e está crescendo.
Fale um pouco sobre o Inhotim hoje. Como são os arranjos de flores,
a cozinha, os detalhes do espaço?
Foi um pouco da aventura começar o museu em uma região onde não
havia nem cinema mais. O bairro Inhotim não tem cinema há 25 anos. Foi
uma situação em que tivemos que inventar muitas coisas. Belo Horizonte
também não é rica de instituições culturais – há o Museu da Pampulha e
outras iniciativas mais recentes. Não conseguimos partir necessariamente
de um acúmulo profissional. Isso vai do restaurante até a maneira de tra-
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balhar com paisagismo. Por exemplo, procuramos durante um ano parceiros para tocar o restaurante e todo mundo achava uma loucura fazer um
museu em Brumadinho. Resolvemos assumir isso. A cozinheira particular
do Bernardo Paz virou a chef do restaurante e hoje servimos facilmente
600 refeições em um domingo. O restaurante virou destino para passeios
de final de semana. São 80 pessoas trabalhando nesse conjunto de restaurante, café e lanchonete. Ou seja, gerou um número grande de empregos
na região. Hoje, o museu é o maior empregador no município de Brumadinho, mesmo tendo duas mineradoras enormes ali ao lado, a Vale do Rio
Doce e a MBR. O mesmo vale para o jardim. A maioria dos jardineiros é
da região. Há casos especiais, como uma pessoa que vem de uma comunidade quilombola e, depois de trabalhar primeiramente no jardim, logo
mostrou um grande desejo e habilidade de mexer com arranjos de flores.
Há quatro anos é ela quem cuida de todos os arranjos, juntamente com
outras três pessoas. Assim é o Inhotim.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/jochen-volz/

Chefe do Dep. de Cultura, Entretenimento e Turismo do BNDES
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“Os setores criativos
e culturais vão ganhar
espaço e o brasil começa
a despertar para isso.
São setores ambientalmente
corretos e servem para
enraizar culturas
e populações.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 1 de junho de 2010, em São Paulo.

Luciane Gorgulho é chefe do Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), criado em 2006 para desenvolvimento e operação de novas
ações e instrumentos financeiros para a economia da cultura, incluindo
novas linhas de financiamento e investimento ao setor. “Isso significa
que temos uma equipe dedicada a entender melhor os setores ligados à
cultura, estudar quais são seus gargalos e suas necessidades de financiamento.”
O BNDES mudou a atuação na área da cultura nos últimos anos. “Anteriormente, o banco já apoiava a cultura, mas com uma ótica de patrocínio comum, de retorno de imagem.” Hoje o banco explora projetos culturais que estejam relacionados com o desenvolvimento do país. O setor
que recebe mais atenção ainda é o audiovisual. Para Luciane, isso acontece porque o banco já tinha experiência nessa área. “O BNDES apoiou
durante muitos anos a produção cinematográfica via editais anuais.”
Essa experiência prévia com o cinema, segundo Luciane, foi importante também na qualificação do papel do BNDES em relação a outras
estatais que apoiam a cultura, como a Petrobras, ou empresas privadas
que não têm o desenvolvimento como missão institucional. Isso justifica,
por exemplo, a investida do BNDES em editais de manutenção de acervos
“com vistas à preservação de arquivos museológicos, bibliográficos, livros
raros de imigrantes, tudo que seja de interesse histórico”. Um país que se
pretende desenvolvido, afinal, cuida de sua memória.
Como o BNDES trata a cultura? O Brasil tem vocação econômica
para a cultura?
O BNDES, como principal financiador do desenvolvimento brasileiro,
passou a considerar a cultura como um dos seus eixos de atuação. Isso
foi mais forte de quatro anos para cá. Anteriormente, o banco já apoiava
a cultura, mas com uma ótica de utilizar as leis de incentivos para ações
de patrocínio, de retorno de imagem. Mais recentemente, colocou a cultura dentro das suas políticas de financiamento. Hoje, a cultura é um departamento dentro do BNDES, assim como o departamento de indústria
automobilística, de insumos básicos, de máquinas e de equipamentos.
Isso significa que existe uma equipe dedicada a entender melhor os setores ligados à cultura, estudar quais são seus gargalos, suas necessidades
de financiamento e desenvolver produtos financeiros que sejam adequados ao perfil dessas indústrias.
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Como funciona esse departamento?
Como todo departamento dentro do BNDES, ele tem um foco setorial. E os
departamentos setoriais se ligam a áreas. O Departamento da Cultura está dentro da área de indústrias. Existem áreas de infraestrutura, social, e cada um desses departamentos tem uma dupla missão: entender os setores que pretende
apoiar e executar as ações de financiamento. O departamento é responsável
por receber os players de financiamento, analisá-los e propô-los à diretoria.

está voltando a se recuperar lentamente, e um dos fatores que está contribuindo para isso são as prioridades de linhas de financiamento do BNDES.
A parte de infraestrutura seriam os estudos, as empresas de pós-produção,
legendagem, e todo tipo de fornecedores de serviços para essa indústria. Então, o Procult entrou com uma linha de financiamento, que é o instrumento
principal que chamamos de “linha de reembolsáveis” – ou seja, é empréstimo
adequado aos setores culturais. Na parte de exibição de cinema, por exemplo, financiamos a construção e reforma de salas. Na política convencional
de crédito do BNDES, até por força de regras de risco e do Acordo de Basileia,
existem limitações do máximo de risco que o banco pode tomar diante de determinados clientes. Esse é um percentual ativo, patrimônio líquido daquele
cliente, um percentual dos números daquela empresa. E também existe uma
classificação de risco, que a nossa área de crédito faz e que estabelece um patamar abaixo do qual nós não podemos emprestar. Além disso, a política do
banco é trabalhar em termos de garantias com fiança pessoal e garantia real
na taxa 130%. Por garantia real entendem-se imóveis e ativos fixos. Esses dois
fatores que eu falei eram uma barreira muito grande para setores que não são
baseados em ativos fixos, que não têm fábrica como os setores tradicionais;
são setores mais baseados em itens intangíveis. Hoje em dia, em geral, o exibidor não é dono do imóvel, ele aluga, é um prestador de serviço. Não tem aquela garantia para oferecer. Por conta disso, flexibilizamos essas regras internas,
tanto de exposição ao risco quanto das garantias, para poder viabilizar essa
linha de financiamento chamada Procult. Em sala de cinema, nós passamos a
aceitar o fluxo de recebíveis da bilheteria como garantia principal. Em termos
de limite de exposição ao risco, eles são flexibilizados no âmbito do Procult
em até R$ 10 milhões por grupo econômico. Ou seja, podemos emprestar até
R$ 10 milhões para cada grupo econômico de empresas, abrindo mão das regras de risco genéricas que o BNDES segue.

O BNDES Procult tem três formatos: financiamento, renda variável e
não reembolsável. O que são eles?
O Procult foi um programa piloto que desenvolvemos em 2006, quando começamos a observar a cultura com esse novo olhar, de ser um setor a ser financiado, não só a ser apoiado com uma ótica de patrocínio. Nós entendemos
que o BNDES, como um banco de desenvolvimento, tinha que ter um papel
diferenciado dentre as outras estatais – como a Petrobras e a Eletrobrás – ou
as grandes empresas privadas – porque elas não possuem o desenvolvimento
como parte da sua missão institucional. Dentro desse conceito, nós desenvolvemos um estudo pioneiro, preliminar, sobre setor audiovisual, baseado
na experiência que o banco já tinha, por ter apoiado durante muitos anos a
produção cinematográfica via editais anuais. Esse foi o setor eleito para um
olhar mais aprofundado, no primeiro momento, para entendermos a sua dinâmica, os seus elos. Principalmente por ser um setor que já conhecíamos
melhor, existe um custo de aprendizado menor no processo. Analisamos o
setor, em toda a sua cadeia produtiva: produção, distribuição e exibição, além
das empresas que permeiam esses três elos. Analisamos a agregação de valor
em cada um desses elos da cadeia. Hoje, por exemplo, existe uma dificuldade
muito grande de geração de valor no elo da produção, muito por conta da
estrutura que se criou ao longo dos anos, pelas leis de incentivo, pelo desmantelamento da produção cinematográfica. Isso está se recuperando. Por outro
lado, na distribuição, você talvez tenha o elo de maior agregação de valor da
cadeia, mas ele é dominado pelas mídias e pelas empresas estrangeiras, e não
pelas empresas nacionais. Se por um lado isso ajuda a financiar a produção
nacional, por outro, há elementos que prejudicam o florescimento maior na
distribuição nacional e também na produção de filmes brasileiros. Durante
muitos anos, o Brasil desenvolveu leis de incentivo muito focadas na produção. Os outros elos ficaram de lado, especialmente a exibição, que não recebeu
praticamente nenhum tipo de incentivo. O resultado é que o parque exibidor
brasileiro caiu de 4 mil salas, na década de 70, para cerca de 2 mil salas. Agora,

Sabemos que vocês têm uma preocupação de fomentar e desenvolver
microcrédito cultural a empresas mais ágeis e a pequenas empresas.
Que preocupação é essa?
Além das linhas de crédito diretas, o BNDES também possui outros instrumentos e uma preocupação muito grande em reforçar o microcrédito. Principalmente desenvolver formas de financiar os setores formados por empresas
de menor porte de qualquer setor, não só cultural. Para isso, o BNDES tem dois
instrumentos principais: uma linha de crédito automática, chamada BNDES
Automático, e o Cartão BNDES. O cartão talvez seja o mais interessante para
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a área cultural: funciona como um cartão de crédito empresarial, no qual a
empresa recebe um limite de crédito rotativo e tem prazo de quatro anos para
pagar, com taxa de juros bem mais competitiva do que os cartões de crédito
tradicionais. Isso tem viabilizado muitas micro, pequenas e médias empresas
a terem acesso a financiamento.

vel é o financiamento do setor cultural, que é um instrumento financeiro que
escasseou depois do modelo de abatimento fiscal das leis de incentivo. Há
tentativa para tentarmos retomar isso – nós e os outros bancos públicos também. A Caixa Econômica Federal tem um esforço muito grande nisso, está
fazendo um piloto de voltar a financiar os setores culturais. É importante ter
acesso ao crédito, mas a proposta é outro instrumento, que é o recurso não
reembolsável, a fundo perdido. Esse recurso, no BNDES, é bastante escasso.
Enquanto o BNDES fez o desembolso de cerca de R$ 130 bilhões em 2009 para
todos os setores industriais, apenas 1% ou menos é recurso não reembolsável.
Nosso estatuto social prevê a destinação de 10% do lucro a cada ano, limitado
a 1% do patrimônio líquido do banco, para setores culturais. Para ações não
reembolsáveis, isso tem dado na faixa de R$ 300 milhões por ano. É usado
para ações na área de inovação, desenvolvimento tecnológico, ações na área
social, desenvolvimento de projetos, ações na área ambiental e cultural. É um
montante restrito, que procuramos utilizar prioritariamente naqueles setores
que não têm qualquer viabilidade econômica, que são tipicamente sustentados por subsídios, como museus, restauro de patrimônio histórico. Então, a
nossa prioridade principal continua sendo o patrimônio histórico, como há
muitos anos. O que vem mudando um pouco é a gente olhar para essa ação
do patrimônio histórico com uma ótica de cadeia produtiva e do seu entorno,
com o turismo cultural, desenvolvimento urbano, econômico, social e geração
de emprego e de renda. Tudo a partir do patrimônio. Quer dizer, a gente está
procurando abranger não só o restauro, mas o patrimônio articulado a toda
uma política de desenvolvimento. Outra ação não reembolsável forte que nós
temos é o edital de acervos.

O que são esses produtos culturais que uma pequena empresa de cultura
tem que adquirir para se estruturar?
Por exemplo, uma produtora audiovisual pode adquirir desde equipamentos
como câmeras, parte de instalações, montagens, equipamentos de som, computadores, instrumentos musicais. Praticamente qualquer bem produzido no Brasil
pode ser adquirido, basta o fornecedor daquele produto se credenciar para isso.
E se o pequeno empresário, por exemplo, precisar montar um site para a
empresa dele? Serviços não entram nessa conta?
Serviços até então não vinham entrando. O BNDES começou a inserir alguns
serviços no Cartão BNDES. Começou pelos ligados à questão da inovação, serviços voltados à pesquisa científica e universitária. Isso já é um primeiro passo, para
começar a tentar abranger os setores de serviços. Aliás, pelo sistema do cartão,
os serviços são um pouco mais difíceis de controlar, de apropriar, porque pelo
portal, quando você faz uma compra, é venda online. O serviço é um pouco mais
difícil de fazer nesse formato.
Muitas vezes, empresas de cultura estão vinculadas a empresas de tecnologia, de inovação, às vezes em clãs ou cadeias produtivas de economia
criativa. Essas ligações são vista por vocês como uma possibilidade de desenvolvimento em um país como o nosso?
Com certeza. A gente acredita que a cultura é um setor com bastante potencial de expansão, e fazendo esse link com a questão tecnológica, existem muitos
setores que caminham juntos nesses dois assuntos, como videoarte, games e outros. Um setor que me chama a atenção é o de animação. Dentro do segmento de
audiovisual, que a gente conhece melhor, a animação une de uma forma muito
especial a parte tecnológica com a parte de criatividade de conteúdo. Com isso
conseguimos apoiar de forma diferenciada.
Um dos casos de sucesso que se ouve falar do BNDES é a articulação
com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Como foi isso?
Isso já é um lado mais não reembolsável. O instrumento não reembolsá-

Como é isso?
São preservações de acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos.
Ou seja, livros raros, arquivos antigos dos imigrantes ou qualquer outro tipo
de arquivo que seja de interesse histórico. Esse é um segmento muito carente
de apoio. Há quatro ou cinco anos temos esse edital. A ação não reembolsada do BNDES é direcionada prioritariamente à questão de memória. Existem
outras ações não reembolsáveis com outros objetivos. Uma delas é a parceria
com o BNB.
Como é o programa BNB de Cultura?
É um edital para apoio a pequenos projetos culturais com recursos não reembolsáveis. Apoio ao desenvolvimento de projetos, em vários setores, de lin-
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guagem, das artes, sempre na região Nordeste, a partir de oficinas de capacitação
dos entes locais. É um trabalho muito bonito, que vem a cada ano mostrando
mais resultados. Por força da nossa parceria, o Ministério da Cultura articulou
um encontro entre todos os bancos oficiais para desenvolvimento de ações na
área de cultura: BNDES, BNB, BASA, Caixa Econômica, Banco do Brasil e poderemos incluir no futuro os bancos de desenvolvimento regionais. O que fizemos
foi tomar os recursos que o BNB tinha disponível – eram R$ 3 milhões por ano;
agora, R$ 6 milhões – e apoiar mais projetos, com valores maiores. Então, essa foi
uma ação de atender ao segmento dos pequenos. Lógico que não conseguimos
atender diretamente. Somos um banco sem agências, temos uma sede única do
BNDES. Enquanto o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm 100 mil, 200 mil
funcionários, o BNDES tem 2 mil. Quer dizer, é um banco voltado para grandes
projetos. Então, a gente tem que ter criatividade para conseguir atender pequenos projetos, e essa é uma das formas, por meio de parcerias, além dessa ação
com o BNB. Outras ações não reembolsáveis que pensamos em desenvolver ainda
estão sendo estruturadas; seria o que chamamos de “ações estruturantes da cadeia produtiva da cultura”.

Como trabalhar a formação do gestor cultural?
Não conheço tão bem esse campo. Precisaria fazer um diagnóstico, um mapeamento do que há disponível no mercado. Mas acredito que uma maneira
seria identificar que habilidades são necessárias hoje, em termos de profissionais, para dar conta desse crescimento, fazer parcerias com universidades
e investir em cursos de capacitação, sempre com preocupação no resultado.
O Brasil tem pouca cultura de monitorar resultados na ponta. É preciso ter
metas, saber exatamente o que esperar desses cursos, que tipo de profissional
se quer criar. É uma ação estratégica para compor todo um mosaico de ações,
que são necessárias para a gente atingir esse cenário de cultura.

Um trabalho em médio prazo?
É, pensar em articulação com o ministério, com outros gestores, sobre que
ações, que gargalos existem hoje nessa cadeia e fazer com que com esses modestos recursos do BNDES sejam mais efetivos, apoiando um segmento específico,
uma ação que vai ter desdobramentos, que vai ser trabalhada com parcerias, visando suprir algum elo dessa cadeia produtiva que esteja carente.
Você acha que a percepção do valor da cultura brasileira está mudando
dentro da cadeia de gestores públicos?
Cada vez mais os setores criativos e culturais vão ganhar espaço no mundo, e
o Brasil está começando a despertar quanto a isso. É uma tendência o crescimento de setores de serviços, de conteúdo, de lazer e de entretenimento. São setores
estratégicos de incentivo de geração de renda e de empregos de qualidade. São
setores que podem contribuir, inclusive, com a formação cultural e educacional
da população. São setores ambientalmente corretos, não poluem, servem para
enraizar culturas, populações, regiões. A marca Brasil tem muito espaço para ser
aproveitada. Ela não é a mulher de biquíni na praia, mas o que o Brasil possui de
criativo ligado ao ativo natural. É uma oportunidade que a gente vai ter nos Jogos
Olímpicos, na Copa do Mundo, de se preparar para mostrar isso, de vender o Brasil como uma marca de criatividade, de sofisticação, de conteúdo.

Na sua visão, como gestora, você acha que um edital público é um instrumento ou uma política de desenvolvimento?
Ele pode ser as duas coisas. No BNDES, utilizamos dois instrumentos. Em
alguns casos, utilizamos edital; em outros, a política de apresentação de projetos. Lembrando que toda a estrutura decisória tem uma governança muito
forte, até pelo motivo de a cultura não ser tratada com uma ótica de patrocínio. Qualquer projeto que está pleiteando recurso entra e preenche um caderno chamado Consulta Prévia, com todas as informações necessárias. Isso é
analisado pelo Departamento de Prioridades, que vai avaliar se aquele tema
está aderente às políticas operacionais do banco. O departamento faz uma
instrução de enquadramento, que vai pro comitê de todos os superintendentes, que avaliam o mérito daquela proposta e estabelece o enquadramento.
Depois vai para a área operacional, que é um desses departamentos que eu
chefio, para uma análise mais aprofundada da parte jurídica, financeira, econômica. Depois disso, passa por superintendência, assessoria jurídica, reunião do colegiado de diretoria. Há muitos mecanismos de governança, que,
mesmo em casos em que não se utilizam editais, você garante um processo
com lisura. O edital é um instrumento muito útil, uma forma de convocatória:
abre-se o edital, divulga-se e fecha-se essa janela. Isso serve mais como um
instrumento de marketing, de certa forma, porque você está dizendo assim: “A
partir de hoje, tenho recursos disponíveis”. Para o cliente chegar até aqui, vai
ser um esforço muito grande. O edital é propício quando o cliente está muito
espalhado, quando não te conhece, e você não o conhece. É uma forma, inclusive, de mapear o mercado. Pode até ser um processo temporário. Depois de
alguns anos com edital, você pode conseguir ter identificado aquele segmento
de uma forma tão íntima e profunda, que você pode desenvolver ações permanentes que não dependam de uma abertura de edital, de uma convocatória.
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No setor audiovisual, temos um edital de cinema desde 1995. Ao longo desses
anos, foi havendo um conhecimento desse mercado, de quem são os produtores,
como se dá a dinâmica desses agentes. Com isso, desenvolvemos as linhas de financiamento, os fundos de investimento, os Funcines, que são montados para a produção audiovisual e podem ser montados para outras coisas também. O banco já atua
com Funcines e pretende atuar também com o Ficarte. Em ambos os instrumentos,
você é sócio do projeto ou sócio da empresa; participa do resultado. Se tiver resultado, você recebe uma parte. Se não tiver, não recebe. Ou seja, é recurso investido.

na prática, nesses casos, são valores bem abaixo do valor das garantias. Chegou-se
a falar em 40% do valor. Isso significa que existe a garantia na prática, mas ela não
está realmente garantindo. Então, abriu-se a possibilidade de outros tipos de garantia como recebíveis – que são, inclusive, mais eficazes, possuem liquidez mais imediata. É claro que existem riscos, porque se uma sala de cinema que foi financiada
quebrar, ela não tem o recebível como garantia. Contudo, o BNDES tem tradição em
fazer análises criteriosas.

O banco é um forte financiador hoje dos mecanismos de integração na
América do Sul, como as estradas que ligam o Brasil ao Pacífico. Esse aspecto de integração chega ao Departamento de Cultura?
Sinceramente, não. O que existe é uma tentativa de não tratar a questão do impacto cultural ou social como uma esfera, como um conhecimento do Departamento de Cultura ou da área social. O BNDES, hoje, financia qualquer grande projeto, como hidrelétrica de um pólo industrial, estrada, ferrovia, com a preocupação
de minimizar o impacto no entorno. Para isso, existe um subcrédito, uma parte do
recurso, que pode ser emprestado a aquele cliente com custo zero, para que ele faça
investimentos sociais. O próprio BNDES tem os seus recursos próprios não reembolsáveis para fazer ações que minimizem ou potencializem os impactos – minimizem os negativos e potencializem os positivos – de qualquer novo empreendimento
que está sendo financiado. Então, isso é uma estratégia muito forte que está sendo
colocada dentro do banco. Todos têm esse mandato.
Como vocês pensam a linha de financiamento de crédito? São seminários
internos, vocês chamam, por exemplo, pesquisadores do Ipea ou consultores? Como se dá o posicionamento das ideias?
As duas coisas. Há muitos seminários promovidos pelo BNDES. O banco possui
área de estudos tanto para os setoriais quanto para os de instrumentos. Sempre
se observam outras experiências relacionadas e procura-se aprender também com
as próprias realidades. Mas eu diria que o BNDES tem uma posição de aprender
fazendo. Não fica planejando tanto. Faz um estudo para entender melhor determinada situação e propõe alguma coisa baseada na experiência prévia. Quanto a essas
mudanças que ocorreram, foi justamente nessa questão das garantias reais, da possibilidade de usar recebíveis. Hoje, eles podem ser utilizados para financiar grandes
projetos de infraestrutura. Antigamente, existia uma tradição de que a garantia real
é que era boa, como imóvel, porque o jurídico pode ir lá e executar essa garantia
para ressarcir os recursos do caixa do banco. Mas chegou-se à conclusão de que,

Como um empresário pode adquirir uma linha de crédito cultural?
Há dois caminhos. Uma de forma direta com o BNDES e outra de forma indireta,
que são recursos do BNDES repassados por meio de bancos comerciais – públicos
ou privados. Na parte direta, o valor mínimo de apoio é R$ 1 milhão. Então, a primeira coisa é fazer uma conta rápida e saber: R$ 1 milhão, com prazo de pagamento
em torno de oito anos – um ano e meio ou dois anos de carência, oito anos no total
para pagar, ou seis a depender a amortização. Então, você tem que ver se esse R$
1 milhão onde for aplicado vai gerar um resultado adicional suficiente para pagar
a dívida, os juros, além de gerar lucro. Vencida essa barreira, existe um roteiro da
consulta prévia, com todas as perguntas que precisam ser preenchidas, e que, no
fundo, são perguntas que orientam a análise e até uma reflexão sobre a estratégia.
Sou uma empresa, quero esse recurso para fazer o quê? Isso faz sentido dentro da
minha estratégia? Entendemos que o roteiro ajuda a própria empresa a pensar sua
estratégia. Depois acontecem os trâmites da apresentação dos documentos. Quer
dizer, no caso do Procult está dispensado o limite mínimo e a regra de risco com o
percentual de ativo e de patrimônio mínimo. É claro que nada substituiu uma boa
análise financeira.
E como ensinar a fazer um projeto para o BNDES?
Não acho um bicho de sete cabeças fazer um projeto. Havendo um roteiro, é um
exercício de reflexão. Ninguém melhor do que a pessoa que realmente vai fazer aquilo, mais do que um consultor, para saber responder às perguntas-chave. Contratar
um consultor também é válido, mas muitas vezes é só para economizar tempo.
O que é economia criativa? Que conceito é esse?
Economia criativa, como o nome já diz, é toda a produção que se origina na criatividade. Mas eu gosto de separar, porque existem vários conceitos. O da Unesco, o
da Unctad e por aí vai. No BNDES, adotamos mais economia da cultura do que economia criativa. Nos setores de economia criativa, existe a criatividade técnica, que é
o que deriva para a inovação, para o software, para o desenvolvimento de uma coisa
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mais sofisticada, usando a tecnologia. E existe a criatividade mais autoral, de conteúdo. Nesse lado mais técnico, o banco já apoia essas empresas de softwares, de
telecomunicações, fármacos. Toda a parte de inovação mais afeita à pesquisa científica já era uma área de atuação do banco. A novidade, portanto, foi a economia da
cultura, que são esses outros setores, que, anteriormente, eram apoiados, sim, mas
com uma ótica de patrocínio. Passaram a ser olhados como setores meritórios de
receberem créditos e políticas públicas.
Quando adotou o conceito de economia de cultura, quer dizer que o BNDES
reconheceu que cultura existe economicamente.
Ele reconheceu, principalmente por ter um departamento para isso. Hoje, na
verdade, o departamento inclui cultura, entretenimento e turismo, porque, de alguma forma, em alguns aspectos, há essa sinergia, e também porque não dá para ter
um departamento para cada coisa. Há muita sinergia entre a área de patrimônio
histórico e a de turismo. Em outras áreas, talvez menos. Você tem hoje, dentro da estrutura operacional, profissionais dedicados a esse tema; uma política com uma dotação orçamentária bastante grande, nas suas diversas linhas: reembolsáveis, não
reembolsáveis, e renda variável. Essa, que a gente não comentou, é quando você
participa como investidor, como sócio, seja por meio de participação acionária, minoritária, na empresa, seja por meio de um fundo de investimento. Existem vários
fundos de investimentos. No setor cultural, existem os Funcines [Fundos de Financiamento para a Indústria Cinematográfica Nacional] e o Ficart [Fundo de Investimento Cultural e Artístico]. O banco já atua com Funcines e pretende atuar também
com o Ficart. Em ambos instrumentos, você é sócio do projeto ou sócio da empresa,
participa do resultados. Se tiver resultado, você recebe uma parte. Se não tiver, não
recebe. Ou seja, é recurso investido. Em resumo, temos esse mix de instrumentos: o
empréstimo, o investimento e o não reembolsável, que, utilizados de forma organizada e planejada, podem dar bons resultados.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/luciane-gorgulho/
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“Não fazer o autor ser
lido é uma forma de
matá-lo. Os dois pontos
mais achatados no país
foram a livraria
e a biblioteca.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 10 de junho de 2010, em São Paulo.

Formada em geologia, Mileide Flores descobriu a paixão pela ciência lendo Julio Verne. Nascida em família de livreiros, no Ceará, para ela livrarias
vão além do comércio. “É um espaço em que você harmoniza o seu futuro,
talvez a sua vida.” Flores é integrante da Comissão Nacional em Defesa do
Livro e é curadora da Bienal Internacional do Livro, no Ceará. Em abril de
2010, a bienal teve sua 11ª edição com uma homenagem à escritora cearense Rachel de Queiroz. “A bienal tem um foco muito grande no debate.
Temos um espaço de discussão, um espaço para conhecer o escritor, o que
é muito importante para as pessoas e para as crianças perceberem que o
autor existe de fato.”
Mileide Flores cobra uma política para formar leitores em vista do precário incentivo cultural brasileiro. “Nós temos uma população não leitora
– aquela que lê, mas não entende – muito grande. Temos uma dívida social
alta com essas pessoas.” Ela também considera que as editoras se despreocuparam com a formação de público. “O editor não vê o livreiro como parceiro. Falta perceber que cada um tem uma função dentro nessa cadeia.”
Nos anos 70, a proliferação de obras didáticas e religiosas possibilitou que
a comercialização de livros migrasse para mercados não especializados.
Nesse cenário, matou-se a importância do livreiro, fonte da formação de leitores. “O livro, por si só, não faz leitor. O que faz leitor é quando acontece
uma intermediação para que a pessoa leia.” Outro impeditivo para o estímulo da leitura é a forma como o produto livro é compreendido. “São poucos
que o colocam na sua cesta básica de sobrevivência.” Mileide não esmorece,
principalmente depois de se deparar, em sua livraria, com um analfabeto
manuseando, maravilhado, livros de ponta cabeça. “Aprender a ler talvez
seja a forma que essa pessoa imagine para mudar de estágio social.”
Mileide, o que é uma livraria para você?
Para mim, a livraria significa quase a história da minha família, no sentido emocional. A livraria, não só a nossa, é um espaço no qual você faz os
seus encontros e também em que acontecem os desencontros. É um caminho para o crescimento, não só profissional, mas humano. Costumo falar
que se o mundo fosse visto pelo binóculo da livraria, ele seria diferente, porque lá você tem os acervos que fazem ver as coisas de forma diferente. Para
mim, a livraria não é só um espaço de venda de livro. É um espaço que você
harmoniza o seu futuro, talvez a sua vida. Para mim, a livraria é tudo isso:
mistura emoção e um pouco da nossa história. Somos livreiros há 54 anos.
Qual é a história da sua família com as livrarias?
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A nossa livraria começou na Praça do Ferreira, em Fortaleza, no ano de
1956, como uma banca de revistas que vendia livros mais focados em literatura política. Com as perseguições dos anos 50 e 60, a livraria sofreu bastante.
Meu tio, que foi o fundador, era comunista de carteirinha, foi perseguido e,
junto com ele, a livraria. Passamos por muitas dificuldades e, na década de
70, acabamos nos especializando no que chamamos de livro didático. Mas o
livro didático não dá prazer, não é algo para livreiro vender, é um aviamento
de receita. A pessoa chega com uma receita do colégio, faz o aviamento dela
e termina sendo um diálogo meio frio, muito comercial e cheio de tensões.
Você não está atendendo o cliente leitor daquele livro, está atendendo um intermediário, os pais. Então, sinto que esse momento do livro didático fez com
que a livraria perdesse suas características, apesar de ter sido uma maneira de
mantê-la viva. Hoje, não trabalhamos mais com o didático, paramos de vender há sete anos e voltamos um pouco à origem, não só em acervo como em
tamanho. Não voltamos a ser uma banca de livros, mas somos uma pequena
livraria de bairro na cidade de Fortaleza.

pulação era de analfabetos. Nós estávamos construindo uma biblioteca que
seria inaugurada sem livros – só o espaço – até que perceberam que para
ter uma biblioteca era necessário ter livros, então fizeram uma campanha
de doação. Hoje, nós temos a Biblioteca Pública do Estado do Ceará com
o terceiro maior acervo nacional em obras raras. Mas, naquela época, os
livros do estado iam para os três municípios onde moravam as famílias oligárquicas. Por isso, quando as pessoas dizem que a elite brasileira não lê,
eu questiono. Ela lê o que ela quer ler, justamente para poder fazer o domínio da forma que ela quer. A ida desses livros para esses espaços manteve
essas famílias no poder.

No Brasil existem cidades com apenas uma livraria para cada 50 mil
habitantes. Ainda há um número muito grande de excluídos. Como
você vê isso após tantos anos trabalhando com livros?
Sempre analisei a questão do livro e da leitura sob uma ótica muito política.
Não dar acesso foi, durante muito tempo, uma opção política no país. Há uma
passagem no livro A Conturbada História das Bibliotecas [escrito por Mathew
Battles, 2003] que fala da dinastia Qin, na China, na qual um dos seus imperadores dizia que para dominar um povo era preciso mantê-lo com fome e
controlar seu impulso intelectual. Então, ele não mandava só queimar o livro
e a plantação de arroz, mas também matava o escritor. Eu sempre analisei a
ausência de livrarias no país sob essa ótica. Houve uma mudança de época,
uma mudança de tempo, mas não houve uma mudança de pensamento. Não
distribuir e não fazer o autor ser lido é uma forma de matá-lo. Os dois pontos
que mais foram achatados no país foram esses: a livraria e a biblioteca.
Quando Jack Kerouac explode como escritor nos Estados Unidos, nos
anos 50, Henry Miller escreve uma carta para ele dizendo: “Jack, se as
pessoas temerem você, irão espancá-lo, matá-lo. Se temerem demais,
irão silenciá-lo”. Não distribuir é isso, é o silenciar?
É calar a voz. Se voltar um pouco à história do livro no Ceará, vai perceber
que ele entrou via França e Portugal, em um momento em que 90% da po-

As políticas públicas dos últimos anos do governo foram muito baseadas na compra de livros para bibliotecas, no fortalecimento das
editoras a partir de compras públicas, mas visando a biblioteca,
não o mercado do livro como um todo. Ter a chance de possuir um
livro é um fator de cidadania, um direito do cidadão?
É preciso associar o livro à leitura. Aliás, foi justamente a ausência de
uma política para a leitura que transformou o livro apenas em um ato negocial, de compra e de venda. O governo é um grande comprador de livros,
na maior parte dos casos de livros didáticos. E, para mim, livro didático
é um formador de conteúdos superficial. Essa falta de percepção sobre o
livro fez com que essa rede de vendas dominasse até as políticas educacionais. A Lei do Livro [Lei nº 10.753, que institui a Política Nacional do Livro]
que o presidente Lula assinou estava escrita desde a década de 90, era um
interesse político. Quase não há diferença entre editora, distribuidor e livraria – todos fazem praticamente tudo. É preciso delimitar ou esse mercado não será organizado. Na discussão da política do livro e no discurso
da formação do cidadão, eu ainda não consigo identificar a função que
se busca para o livro. Há dentro dessa política uma noção muito dura e
intensa sobre a questão econômica do livro. As editoras são muito fortes,
principalmente porque é um mercado em que a grande negociação passa
pelo livro didático. E os livros de literatura, de arte ou fotografia ainda
são poucos ou deixam muito a desejar. Apesar de toda essa campanha de
uma biblioteca em cada município, você precisa ver como esse livro está
chegando lá. O Plano Nacional do Livro de Leitura conseguiu um viés para
a situação, mas precisamos de muito mais. Nós temos uma população não
leitora – aquela que lê, mas não entende – muito grande. Temos uma dívida social alta com isso, com a própria caracterização de um povo cidadão,

Mileide Flores

como prevê a Constituição.
A biblioteca supre sozinha o acesso ao livro e à leitura, ou a posse do
livro é também necessária, é também um direito?
É um direito. Eu sempre coloco a questão da livraria e da biblioteca como
se elas fossem da mesma origem. A livraria se perdeu ao longo do tempo, principalmente nos anos 70, quando o livro didático entrou com força. A década
de 70 foi quando mais se fechou livraria nesse país, e, a partir daí, houve um
crescimento de dois tipos de livraria: a didática e a religiosa. E essas não precisavam do livreiro. Na didática, bastava alguém que soubesse ao menos o
alfabeto para arrumar a prateleira em ordem alfabética de disciplina, porque
não existia nenhuma relação de vínculo, nem com o livro, nem com a pessoa
que estava ali o adquirindo. Isso afasta a figura do livreiro e causa um distanciamento do livro como leitura. Porque o livreiro é um mediador e o livro por
si só não faz leitor. Não é como uma bola, por exemplo, que você entrega a
qualquer pessoa, analfabeta ou não, e ela sai jogando, sabe o que fazer com
ela. O livro, não. Ele precisa de algum conhecimento anterior e precisa de uma
intermediação para que você abra e processe essa leitura. Esse é o ponto mais
crucial da questão, é a falta dessa passagem. Abrir apenas uma biblioteca no
interior, na capital, no bairro – ou abrir uma livraria sem o livreiro presente
– pouco vai adiantar. É preciso um estímulo, porque o livro não está no dia a
dia do consumo do brasileiro. Ainda são poucos que colocam em sua cesta
básica de sobrevivência um livro, então ele precisa realmente dessa mediação
que o apresente. A maioria das casas brasileiras não possui livros. E as que
possuem, em grande parte, são para decoração. Quer dizer, o livro ainda está
numa categoria de elite. Eu tenho o livro, eu possuo o livro, eu sou intelectual.
E o outro que não possui, não pode comprar e nem tem uma biblioteca ao seu
lado, se sente subtraído em relação a isso. Eu gosto da discussão sobre o livro
porque ela passa por todas essas questões: educacionais, culturais, sociais e
morais.
Você pode fazer todas essas transversalidades. Como você analisa o
preço do livro no Brasil?
A grande maioria dos editores não percebe o livro enquanto leitura, está
muito mais centrada na questão econômica da venda. Como nós temos um
governo que adquire uma porcentagem altíssima do que é vendido no Brasil,
então por que vou formar leitor se eu tenho a minha venda garantida? Isso
foi o que mais dificultou a questão sobre o livro como leitura, como agente
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social. E o livro, sob o ponto de vista também do editor e do livreiro, se tornou
uma ferramenta de brigas, vamos dizer assim. O editor, hoje, não vê mais o
livreiro como parceiro. O grande problema foi quando o livreiro percebeu que
ele não era parceiro e também quis competir sendo editor – e ele não é. Então,
essa falta de percepção do que cada um tinha como ação, como função dentro
dessa cadeia, fez com que a população não percebesse mais a livraria. Hoje,
uma das coisas que mais me irrita é quando eu digo: “Sou livreira”, e a pessoa
pergunta: “O que é ser livreira?”. Ou então quando uma pessoa pergunta qual
é a minha editora, depois de ver meu cartão de visitas de livraria. Então, em
algumas regiões, ela não passa nem como uma casa de consumo de livros, não
tem mais essa percepção social. Eu sou capaz de reconhecer a necessidade da
sapataria, mas não da livraria, porque é um tipo de comércio.
A bienal de livros é uma instituição formadora de público?
Sim, mas também depende do tipo de bienal que é feita. Eu faço parte da
comissão que coordena a Bienal do Ceará, que desde 2000 mudou totalmente o foco. Até 1998, era uma bienal de exposição de livros. Era uma bienal de
editores, mas os grandes nunca apareciam, não conseguíamos fazer com que
se deslocassem e acreditassem que iam vender livros em Fortaleza. Então mudamos o foco da bienal em 2000, começamos a fazer um evento temático. Na
época, eu era presidente do Sindicato de Livrarias do Estado do Ceará. Fizemos uma bienal em que as grandes editoras estavam presentes por meio do
mercado local. Essa era a forma da própria livraria local perceber que ela tinha que se modificar e das editoras perceberem que lá existia tanto o mercado
livreiro como o mercado leitor. A população que frequenta a Bienal do Ceará
gira em torno de 500 mil pessoas e esse número só não aumenta porque não
aumentamos o espaço. Muitas delas não vão comprar livros, mas já percebem
que aquilo é um parque de diversões. Isso faz com que as escolas e os alunos
frequentem a bienal. Temos um projeto que se chama Notinha Legal, em que
entregamos ao aluno de escola pública, de escolas comunitárias, de associações, de ONGs, um valor para que possa adquirir um livro. Porque também, só
a visitação escolar, sem que a criança tenha o poder de escolher um livro, é um
pouco estranho. Além disso, há dois anos conseguimos fazer com que o governo do estado, dentro da política de formação continuada do professor leitor,
destinasse uma verba para que o professor pudesse ir à bienal e adquirisse
um livro de sua escolha, para sua formação profissional ou pessoal. A bienal
não é só um espaço de exposição de livros, ela tem um foco muito grande no
debate. Temos um espaço de discussão, um espaço para conhecer o escritor,
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o que é muito importante para as pessoas e para as crianças perceberem que
o autor existe de fato, não é só um nome. O Ceará passou por maus lençóis
nos resultados de nível de leitura, na questão da educação. Eu acredito que
isso contribuiu para que esses projetos, essas ações, fossem feitas. Tanto que
existe uma expectativa muito grande em ver a próxima pesquisa, ver se realmente todas essas ações conjuntas estão dando resultado. A Bienal, além
de seu espaço de exposição de livros, tem também um foco muito grande em
debates, espaço para conhecer o escritor. É bom para que as crianças percebam o escritor não só como algo cujo nome está no texto, mas que ele existe
de fato – se ainda não morreu. Na cabeça de muitos, pela própria adoção dos
livros nessas escolas, parece que o escritor só tem o livro dele lançado depois
que morre, no caso dos clássicos: Machado de Assis, José de Alencar. Que, aliás, são adotados como leitura de forma errada, são lidos para gerar ficha, tirar
nota. Isso também contribuiu para essa geração não se formar leitora. Falo
também por mim: sou de uma família leitora; se fosse pelo colégio, te juro, eu
não abria um livro!

Nordeste e, com parceria do Ministério da Cultura, começamos a fazer fóruns
de debate e de reivindicação de compras da produção regional por parte da
Fundação Biblioteca Nacional. Nossa proposta é que 50% do acervo da Biblioteca Nacional dentro dos estados nordestinos seja de escolhas regionais. Antes de nossa articulação, essa porcentagem era 23%. As bibliotecas passaram
a comprar e, dentro da estrutura de compra do estado para a sua biblioteca,
já vem um encaminhamento do próprio ministério para que sejam adquiridos
livros de produção local. Eu acredito que isso vá gerar uma qualificação dessa
produção regional. É uma coisa muito recente, não dá para falar de resultados
ainda, mas só em ter conseguido fazer essa mudança no pensamento do grande comprador de literatura nacional, já consideramos um sucesso.

Sobre a escolha pessoal: quando você não dá um livro, mas uma nota
para que a criança possa escolher, você estimula para que ela seja atraída à leitura, não é?
Justamente. Ela sai feliz! Existem colégios em que o professor junta as
crianças da sala e diz assim: “Com isso aqui, dá para a gente comprar bons
livros, vamos juntar a notinha de todo mundo, fazer a escolha e a gente lê coletivamente”. A brincadeira e a criatividade em torno de uma ação dessas são
infinitas. Quando o professor é leitor, a relação professor-aluno faz diferença.
Como você tem visto a descentralização e a abrangência da cadeia
produtiva do livro?
Essa é uma preocupação que já está posta. Faço parte do Fórum da Rede
Nordeste do Livro e da Leitura, no qual a gente discute muito a questão da
perda de identidade da população fora de alguns eixos. As características das
linguagens regionais foram sendo perdidas, porque as linguagens passaram
a ser universais. Por exemplo, as pipas, as pandorgas e os papagaios. Não sei
mais qual região usa pipa, qual usa pandorga. Passamos a discutir por qual
razão isso estava acontecendo e descobrimos que os autores que tinham uma
linguagem mais regional não estavam sendo lidos. Os professores muitas vezes ensinavam usando um best seller ou autores de outras regiões, enquanto
o autor local era totalmente desconhecido. Então, juntamos nove estados do

Você acha que o centralismo dos livros didáticos no Brasil corre perigo também de não abarcar o regional?
Ah, com certeza.
E como reverter isso?
A gente já tem escutado que o crescimento da ação leitora por parte da
população está começando a exigir determinados retornos. As editoras didáticas já têm algumas dificuldades de trabalhar todo o seu catálogo de livro de
literatura, já está se exigindo certa qualidade, principalmente no interior. Nas
escolas, existe uma dificuldade na entrada de grandes editoras em determinados assuntos, como história, geografia, porque você passa a ter escritores daquela região produzindo livros sobre a história regional, do estado, da cidade,
muitas vezes por meio de editoras locais. E os livros de literatura produzidos
por autores locais começam também a ter o seu espaço. No Ceará, nós temos
um parque editorial muito pequeno, muito acanhado, mas temos uma produção de qualidade.
Em um país continental como o Brasil, a descentralização do parque
industrial editorial não seria uma forma ativa de fomentar as outras
partes da cadeia produtiva do livro?
Pois é. E também a própria circulação. Em uma livraria como a minha, a
competição com a internet é desumana, principalmente porque eu posso até
querer entregar o livro para o meu cliente da forma mais rápida possível, mas
são 15 dias que me separam de São Paulo. Eu tenho que buscar esse livro,
passar por todo um trâmite – pedido, execução, envio, recebimento, processamento e entrega. Isso leva entre 12 e 15 dias. Mas se o consumidor pedir
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pela internet, vai receber, muitas vezes, em menos tempo, porque a livraria
está mais perto das editoras. Eu não acredito que a livraria vá desaparecer,
o cheiro do livro, o sabor do livro dentro de uma livraria tem outro gosto. A
grande preocupação é com o desaparecimento da pequena livraria, porque a
pequena livraria tem um conjunto de ações sociais muito grandes. Ela está
inserida na rua, geralmente nos bairros onde as grandes livrarias não têm interesse em estar. Ela também é uma formadora de leitores, e talvez seja da melhor forma, da melhor qualidade. Mas essas livrarias não estão conseguindo
se manter nessa competição. E, além da descentralização da produção, quais
outras políticas para isso? Outra questão é a lei do preço fixo, que eu prefiro
chamar de lei do fomento do livro e da leitura. Essa lei traria alguns benefícios
para o pequeno livreiro. Muitas vezes, o leitor está lá, dentro da livraria, conhecendo o livro, abrindo, tocando, mas prefere comprar em uma rede de supermercados, porque lá eles estão dividindo mais, dão mais descontos. Existe
essa briga entre aquele que tem a responsabilidade da leitura, com aquele que
simplesmente tem o livro como uma jogada de marketing, de propaganda do
seu comércio. E o livro vai estar lá, disposto ao lado do salame, do queijo. E
tudo que ele ganhar, ele pode repassar para o seu cliente, enquanto a livraria
de pequeno porte não pode fazer isso. É um problema sério. A lei do preço fixo
deveria ser mais discutida, tem urgência. É um mercado que não tem regulamentação nenhuma.

não só o escritor que frequenta a livraria no seu dia a dia, porque normalmente o pequeno livreiro é amigo de vários escritores locais, mas que também
outros apareçam e se possa realmente desenvolver uma ação cultural. Essa é a
única forma da livraria se manter. Se a pequena livraria fechar, ela não reabre,
ela não retorna.

É pensar a livraria como um aparelho cultural, e não, simplesmente,
um comércio?
Isso. No Ceará, demos entrada na Associação Nacional de Livrarias, pedindo uma discussão maior sobre as retiradas do PIS/Pasep e do Cofins, por
entender que eram impostos cobrados em cima de um estabelecimento com
visível ação social. O retorno do governo era justamente retirar para que ele
pudesse não pagar em imposto, mas pagar em ação. Isso realmente aconteceu, mas aconteceu de forma equivocada. Apesar dos editores dizerem que
o livro não aumentou o preço, ainda não conseguiram me convencer dessa
conversa, o livro continua caro. Temos feito várias ações de negociação com o
governo. A informação que temos é de que vão sair editais para que o pequeno
livreiro possa participar, para que a ação cultural possa acontecer dentro da
pequena livraria. A justificativa é que as grandes redes conseguem parcerias
com o editor, levam o escritor e toda uma ação cultural para dentro da livraria, sem nenhum custo, mas o pequeno livreiro não consegue. Estamos na
expectativa de que isso se torne possível, para que a gente possa movimentar

Além de uma bienal, desses eventos que chamam a atenção da população para o ato da leitura e da questão educacional, quais são os exercícios possíveis de fomento?
Existem vários. O Brasil está cheio de pequenas ações. Isso ficou muito visível a partir de 2005, quando se mapeou e se percebeu que o Brasil só não
estava pior nos índices de leitura por conta dessas ações de voluntários. Existe
um projeto no Maranhão que se chama Jegue-Livro, em que as pessoas saem
lendo, no meio da rua, da praça. São ações como essa que aproximam o livro
da população, mostram que o livro não é algo intocável. Na bienal você percebia que muitas crianças andavam com o bracinho para trás, como se não
pudessem tocar no livro. Foi a partir daí que desenvolvi o Notinha Legal, para
diminuir essa distância, acabar com essa ideia de que livro é algo que você
não pode tocar, que não pode rasgar, nem molhar de suco, porque senão você
perde o livro. Mas o livro também é para ser perdido e para a gente se perder
nele. Uma experiência que me emocionou muito foi um analfabeto ter passado uma tarde inteira na minha livraria vendo todos os livros de cabeça para
baixo! E aquilo foi me causando certa curiosidade, o que ele estava vendo que
estava o encantando? E como chegar para ele e dizer que estava de cabeça
para baixo? Era um adulto! Aí eu falei para ele: “Mas tu gosta de ler, né?”. E ele
respondeu assim: “Eu gosto de livro! Ler, eu ainda não sei, mas eu vou aprender e vou ler livro”. Aquilo me emocionou muito, porque é o valor simbólico
do livro e da leitura. Para essa população que não lê, essa é talvez a forma que
eles encontram de passar de um estágio social, vamos dizer, para outro. Uma
das coisas que eu mais fico com raiva é quando você só trabalha a questão da
leitura a partir do texto, porque aí você exclui essa população.
O ministro da Educação Fernando Haddad chegou a falar que ficou
muito impressionado em ver que crianças que tinham acesso à internet acabavam recebendo notas melhores em português e em elaboração de texto – ao contrário de todo discurso vigente de que a internet
está destruindo a língua. Como você vê o impacto do digital? Quais são
os perigos e as possibilidades do digital para o livro e para a leitura?
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Sou pega nessa armadilha o tempo todo, porque para mim ainda é um bicho
meio estranho. Está certo que a gente tem que trabalhar com ele, mas o computador não é o meu amigo do peito. Brinco que a criança, hoje, nasce com
um chip, enquanto eu tremo em apertar a tecla Enter. Vejo essa máquina que
para mim é estranha, mas que para a criança já faz parte da vida, como uma
grande ferramenta para a leitura. É por meio dela que talvez a gente diminua
as distâncias. Ler na tela ou no impresso é uma questão de escolha. Eu vou
sempre preferir o impresso, mas vai haver pessoas que não. Além disso, é uma
maneira de fazer uma população, que não estava mais escrevendo, escrever –
mesmo numa linguagem truncada, como o uso de “vc” em vez de “você”. Fui
criada no interior, onde não tinha luz nem água encanada. Nenhum escritor
ia para minha cidade. Mas eu tinha os quadrinhos, dos Irmãos Metralha, da
Maga Patalógica. Aquilo me deixava doida! Se essa máquina existisse naquela
minha cidade, tivesse pelo menos um computador, com certeza eu teria acesso a outro tipo de leitura. É um país muito grande e eu acho que o computador
vai diminuir essas distâncias. Eu não tenho medo, como também não acho
que livraria vá fechar e que o livro vá deixar de existir pela existência dessa
máquina. Ela é uma ferramenta que, ao ser usada, qualifica e pode aumentar
leitores que, com certeza, vão terminar no livro de texto.
Para acabar, fale de um livro, de uma leitura sua que você se delicia
até hoje.
Julio Verne é o responsável pela minha formação acadêmica, sou geóloga,
e ele tem culpa nisso. Gosto de Viagem ao Centro da Terra, mas o livro menos
conhecido dele, Heitor Servadac, que conta a história de pessoas que saem no
rastro de um cometa, com os cálculos e aquela coisa toda, é o que mais me
influenciou. Aquilo sempre me fascinou muito. Então, Julio Verne ainda é o
meu escritor. Tenho praticamente todos os livros dele, inclusive uma cópia
da única entrevista que ele deu a jornalistas. Aqui, acho que foi publicada na
Folha de S.Paulo, há uns dez anos. Sempre tenho em mente que um dia vou ter
um livro autografado por ele. Júlio Verne fez toda a diferença no meu olhar. E
ele é o culpado, de forma carinhosa, pela minha escolha profissional.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/mileide-flores/

Poeta e Tradutor
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“O tradutor tem de tentar
recriar, fazer um pastiche
do original. A gente não
deve ter vergonha de
dizer isso.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 30 de abril de 2010, em São Paulo.

Poeta consagrado, tradutor, contista, ensaísta e professor. É com esse arsenal biográfico que Paulo Henriques Britto se tornou hoje um dos principais
artesãos da palavra no Brasil. Seu trabalho como tradutor, de inglês para
português e vice-versa, resultou na edição de cerca de 100 obras. Já traduziu
William Faulkner, Elizabeth Bishop, Don DeLillo, Wallace Stevens, Truman
Capote, Emily Dickinson e tantos outros. Nascido no Rio de Janeiro, em 1951,
dá aulas na Pontifícia Universidade Católica (PUC), onde ganhou por unanimidade o título de Notório Saber em 2002.
Britto começou na área após viver nos Estados Unidos, onde foi estudar
cinema. Morou por lá entre 1962 e 1964 e entre 1972 e 1973. Após o retorno ao
Brasil, as traduções apareceram como um “bico” para complementar a renda.
Gostou e foi fazendo. Muita coisa mudou no ofício da tradução, da época em
que Britto começou até hoje. Primeiro, na própria valorização da profissão
que, por muito tempo, sequer contou com um curso acadêmico formal. “Havia uma ideia de que não se devia investir muito na tradução, porque o que
valia mesmo era o título e o autor.”
Boa tradução, de acordo com Britto, precisa ser um pastiche, uma recriação. “Em tradução de poesias você precisa ser fiel ao significado, à linguagem
figurada, às metáforas e ao plano do significante, ao ritmo, ao esquema de
rimas, ao esquema métrico”, diz. Não gosta de usar conceitos como “transcriação” ou “transluciferação” para definir o trabalho de um tradutor. “O ideal
da tradução poética é você pegar todos os níveis do poema e tentar encontrar
soluções que sejam correspondentes no português. E é o que se faz nas melhores traduções. Para mim, tradução não é ‘trans’, é tradução mesmo.”
Como começou seu trabalho de tradução literária?
Na minha época, tradução não era uma opção profissional. Ninguém decidia ser tradutor como ofício da vida. As pessoas viravam tradutoras por acaso.
Não havia formação, nem escola de tradutor. Pegavam um bico e acabavam se
descobrindo tradutoras. Então, por uma dessas contingências da vida, você
virava tradutor. Eu, por exemplo, tinha largado a faculdade de matemática,
fui para os Estados Unidos estudar cinema, fiquei um ano e meio estudando
na Califórnia. Descobri que não tinha a menor condição de ser cineasta, que
eu não tinha nascido para aquilo. Aí me interessei por linguística, voltei para
o Brasil e comecei a estudar. Para ganhar a vida, fui dar aula de inglês, primeiro como professor particular, depois no Instituto Brasil-Estados Unidos
(Ibeu). Para complementar minha renda, um amigo meu, que era da área de
medicina, disse que a editora Imago estava precisando de tradutor para uma
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obra do Freud. Quando vi já estava traduzindo. Depois da Imago, fui para a
Brasiliense, para a L&PM, e acabei na Companhia das Letras. Entre o final dos
anos 70 e o final dos 80, a tradução era minha principal fonte de renda. Eu já
era professor da PUC, onde entrei em 1978 para ser professor de tradução. De
lá para cá, as coisas mudaram. Eu entrei para a pós-graduação e hoje em dia
a tradução ocupa um espaço bem menor na minha vida. Eu estou muito mais
dedicado à pós-graduação e à graduação na PUC. Mas continuo traduzindo
uma média de uns dois livros por ano.

contato direto com o tradutor. O revisor faz a revisão e manda para o tradutor
aprovar as mudanças que foram feitas, tudo é negociado, tudo é discutido.
Hoje em dia o produto final é muito melhor.

O fato de não existir formação em tradução no Brasil afetava o
produto final?
Não tenho a menor dúvida de que a qualidade do livro traduzido no Brasil
melhorou muito. Comecei a traduzir em 1973 e 1974, ainda peguei o finalzinho de uma espécie de pré-história da tradução. Não havia nenhum tipo de
controle de qualidade, a coisa era feita de qualquer jeito. Os livros saiam das
mãos do tradutor e iam para o revisor, mas o revisor não tinha contato com
o tradutor. A palavra que predominava era a do revisor. O que acontecia era
que o tradutor batia o olho e via que aquela primeira solução óbvia não daria
certo, então fazia uma pesquisa imensa e encontrava uma solução não óbvia,
mas que era no caso a melhor. Aí o revisor, apressado, sem fazer cotejo nem
nada, riscava aquela solução que o tradutor encontrou a duras penas e botava a opção óbvia. Não havia diálogo com o revisor. Aconteceu muitas vezes
de o meu livro passar por dois revisores e ninguém fazer o trabalho final de
compatibilização. Não havia coerência nenhuma. Havia uma ideia de que não
se devia investir muito na tradução porque o que valia mesmo era o título e
o autor. A ideia era que as pessoas compravam com base nisso. O nome do
tradutor não tinha o menor destaque, e demorou um tempo para as pessoas
compreenderem que uma má tradução matava o livro. O mercado rejeitava.
Na área de livros universitários, eu me lembro de muita gente de ciências sociais dizendo: “É preciso ler Max Weber, tem que ler na tradução em espanhol
ou inglês, porque a brasileira é uma porcaria, não dá para usar”. E agora, há
alguns anos, a Companhia das Letras fez uma tradução decente que evidentemente matou aquela primeira [A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo, 2004, tradução de José Marcos Mariani de Macedo]. Ainda que o nome
de um bom tradutor, por si só, não venda um livro, certamente um trabalho
de má tradução destrói completamente o produto. A partir dessa percepção,
as editoras começaram a investir mais no tradutor, dar mais destaque, mais
valor. E o trabalho de revisor passou a ser mais inteligente, com vai-e-vem,

Você já disse que, antes da internet, para pesquisar o nome de uma planta, você tinha que pegar um ônibus e ir à Biblioteca Nacional. Agora é só
entrar no computador. Como isso altera o trabalho do tradutor?
O computador e a internet foram duas revoluções. Uma revolução dentro
da revolução. Alteraram drasticamente o trabalho do tradutor, sob todos os
aspectos. O aspecto da pesquisa é o mais evidente. Todo tradutor tinha o caderninho em que ia anotando as dúvidas e, uma vez por semana, ou por mês,
ou no final do livro, ele ia à Biblioteca Nacional ou à biblioteca da sua cidade
fazer a pesquisa, compilar, pegar uma pilha de livros, e começar a comparar
um com o outro. Hoje em dia, você consulta o Google e elimina quatro ou cinco horas de trabalho. Na parte de pesquisa realmente a mudança foi imensa.
Agora, acho importante destacar também essa negociação entre o tradutor e
o revisor, que é fundamental, e isso só se tornou possível por causa da internet. Eu moro no Rio de Janeiro e quase a vida inteira trabalhei para editoras de
São Paulo, então esse mecanismo de o revisor depois entrar em contato com
o tradutor, para ele aprovar as mudanças feitas, era inviável nos tempos em
que você dependia basicamente de correios, fax e telefone. Hoje em dia, como
a coisa é feita pela internet, eu mando o arquivo eletrônico para lá, o revisor
me manda no Word com aqueles comentários do lado e eu vou aprovando ou
rejeitando um por um, justificando porque eu não aprovei essa ou aquela mudança, e devolvo o arquivo para lá. Vai tudo via internet. É uma troca que leva
um ou dois dias e que se fosse pelo correio exigiria uma semana.
E o que um curso acadêmico traz em qualidade na formação do tradutor?
Essa é a outra grande novidade do momento atual: a profissão de tradutor,
com curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Hoje em dia, você tem
um número de instituições que oferecem a formação de tradutor em nível superior. É um grande diferencial. É claro que não é necessário ter diploma de
tradutor para ser aceito por uma editora, mas ajuda. As portas se abrem para
você. No sistema que nós trabalhamos na PUC, nos dois últimos semestres o
aluno já faz estágio como tradutor. Nós encaminhamos alunos com vocação
para tradução literária para as editoras, o aluno já chega lá com o nosso aval,
sabendo que o primeiro trabalho dele vai ser revisto, em parte, pelo professor
do curso, e isso já abre portas para o mundo da tradução. Outra coisa que
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mudou muito foi o mercado. Quando eu comecei a fazer tradução existiam
basicamente três mercados distintos para o tradutor: o do autônomo que trabalha com editora, como eu sou até hoje; o do tradutor técnico, aquele sujeito que trabalhava para uma firma, a Petrobras, por exemplo, sempre teve
um corpo de tradutores técnicos que são seus funcionários; e por último o do
tradutor juramentado, que é o sujeito que faz concurso, como um tabelião,
é vitalício, cuja tradução tem valor legal. Hoje em dia isso mudou completamente. De cada 10 alunos que se formam em tradução, apenas um ou dois
acabam em editoras. O resto é absorvido por dois novos grandes mercados, o
de legendagem e o de softwares. O número de filmes que passam nos canais
de TV a cabo hoje em dia, seriados ou shows com legenda é enorme. Você não
imagina o exército de tradutores que tem trabalhado dia e noite, sem parar,
para manter essas TVs a cabo funcionando. Antigamente, entravam em cartaz
dois ou três filmes no cinema, então dois ou três tradutores davam cabo do
mercado. Hoje em dia, com a TV a cabo e mais os filmes que são produzidos e
vão diretamente paras locadoras, o volume de tradução que tem que ser feito
para a legendagem é imenso. O outro mercado enorme é o de tradução de
software, a cada momento estão sendo lançados no mercado vários softwares,
todos são desenvolvidos em inglês, sem exceção, e precisam ser traduzidos
e adaptados para o português. Esse mercado tem um nome especial. Não se
fala tradutor de software, o termo é localização. Só no Rio de Janeiro, existem
quatro ou cinco firmas de localização. Em São Paulo deve ter mais ainda. Isso
absorve um número imenso de tradutores. Esse tradutor e o de legendagem,
ao contrário do tradutor de livro, são empregados. Ele trabalha para essa firma, usa um equipamento que a própria firma disponibiliza, usa um software
para traduzir software. Já o tradutor de livros, que é de um mercado que eu
conheço, e que é o que eu formo hoje na PUC, virou a parcela menor do mercado de tradução. Em matéria de remuneração, o mais mal pago de todos é o
tradutor literário. Não tenho a menor dúvida. Os tradutores de software e de
legendagem são geralmente bem pagos.
Nesses mercados, quem ganha melhor, claro, é o tradutor juramentado.
Para você ter uma idéia, durante 24 anos não houve concurso para tradutor
juramentado no Rio de Janeiro. Eu conheço gente que se mudou para São Paulo, e que deu endereço de parentes em São Paulo, para que quando tivesse um
concurso lá pudesse entrar. Agora teve um no Rio. Esse é o que paga melhor.
Trabalha com uma lauda pequena, reduzida, que tem um preço tabelado,
alto. É um trabalho formulado, depois de traduzir por alguns anos certificados, diplomas, fica tudo igual. É como uma forma de bolo. O tradutor literá-

rio que está começando uma carreira numa editora pequena é o mais mal
remunerado. Com o tempo, quando a editora descobre que ele está agregando
valores ao produto, se um livro com o nome dele vende mais e não é rejeitado
pelo mercado, evidentemente ele vai sendo atraído por editoras que pagam
melhor. As editoras também vão pagando uma lauda diferenciada para o tradutor que pega aquele livro que é difícil, que ninguém mais quer pegar.
A tradução de poesia é um trabalho para poetas?
É uma pergunta complicada. Para traduzir poesia, você precisa dominar
certo artesanato do verso. Não sei se quem domina o artesanato do verso necessariamente é poeta. Aliás, nem todo poeta domina necessariamente o artesanato do verso. Hoje em dia isso está tão dissociado. Você pensa no século
19, qualquer estudante de medicina, qualquer bacharel em direito era capaz
de compor um soneto, um mau soneto, provavelmente, mas ele era capaz de
compor. Havia um artesanato mínimo da palavra poética que todo mundo
que passava pela faculdade, pela universidade, dominava. O resultado disso é
que as pessoas tinham mais formação até para ler poesia. É uma pessoa que
sabe escrever um soneto, mesmo um ruim, que aprendeu o mínimo do rudimento, vai ser capaz de ser um melhor leitor de poesia e, certamente, ela tem
condições de ser um melhor tradutor de poesia. Houve um divórcio completo
entre as ideias de artesanato e de educação artística. Eu acho que isso é mal. É
bom que todo artista passe por um artesanato e, sem dúvida alguma, eu acho
importante que todo poeta passe por essa fase do artesanato. Uma das matérias que eu dou na graduação da PUC, fora o curso da tradução, é a oficina
de criação poética. É um curso em que nas primeiras três ou quatro semanas
as pessoas só fazem contar sílaba mesmo. É para contar sílaba, botar acento,
fazer escansão. E a pessoa que teve certa base de artesanato poético entende
como funcionam os métodos da língua, entende quais são os mecanismos do
ritmo, tanto do português e da língua da qual ela vai traduzir, e está habilitada
a traduzir poesia. Se for poeta melhor ainda. Mas o mínimo que se exige é que
ela tenha certo domínio, certo artesanato da palavra poética nos dois idiomas, principalmente no idioma para o qual ela está traduzindo.
Você está há mais de 30 anos nesse segmento. Como evoluiu o mercado
de livros traduzidos no Brasil?
Em primeiro lugar, o mercado aumentou muitíssimo, hoje em dia você tem
muito mais editoras. O que está havendo, evidentemente, é uma certa especialização, o que é normal. Há um certo número de editoras que só trabalham
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com autoajuda. Essas editoras são uma espécie de formador de público. As
pessoas que leem muito pouco são as pessoas que leem autoajuda. Elas começam a ler com esses livros. E muitos tradutores, quando começam a carreira,
vão justamente para essas editoras, que têm exigência mínima de legibilidade.
É um mercado imenso com livros que vendem em quantidades industriais. Do
outro lado, há as editoras universitárias, que são aquelas que editam títulos de
filosofia, ciências sociais, que têm um público muito reduzido, mas altamente
exigente. Muitos desses leitores até podem ler o original, mas se sai em português uma versão boa, respeitada, com notas na língua dele, ele vai dar preferência a ler a tradução brasileira. No meio disso, entre o sublime e o grotesco,
digamos assim, há toda uma gama de editoras atuando em diferentes áreas e
nichos. Isso é muito interessante porque você pode direcionar o tradutor para
o seu nicho. Se existe um sujeito que possui certa formação em engenharia, e
no meio ele bandeia para letras e tradução, ele é um candidato perfeito para
fazer tradução de livros de engenharia e de arquitetura. Se outro sujeito tem
uma formação em direito e vai para o curso de tradução, o perfil dele é o de
tradutor de livros de direito. E, na hora do estágio, eu já o coloco em contato
com uma editora que atua nessa área. Houve essa especialização, editoras que
vão mobilizar certo número de tradutores, que vão se especializar cada vez
mais no nicho deles. É assim que a coisa funciona. Quando eu comecei a trabalhar era muito diferente. Existiam muito menos editoras, e a mesma editora
editava livros de uma gama extraordinária. O tradutor tinha que ser meio pau
para toda obra. Eu lembro que quando era garoto, a grande editora do Rio, que
comprava os livros todos, era a Civilização Brasileira. Ela editava de tudo, de
literatura a O Capital, de Karl Marx. E alguns best sellers também.

Claro que o revisor também tem o direito de meter o bedelho, mas em última análise, com o tradutor explicando o ponto de vista dele, o revisor tem que aceitar.

Era um livro por dia, não era?
A Civilização Brasileira não tinha perfil. Era uma editora que editava absolutamente tudo. De poesia a marxismo. Hoje em dia não existe mais isso, a
maior editora do Brasil, que é a Record, tem vários selos e cada um funciona
como uma editora especializada, que trabalha com os seus autores e seus tradutores. Há uma especialização dentro dos selos da Record. O mercado está
muito mais setorizado. Isso é bom. E não tem mais aquela coisa que falei no
começo, do tradutor e do revisor trabalharem desfazendo o trabalho um do
outro. Agora há um certo clima de trabalho em equipe. Um sabe o que precisa
do outro. E há um reconhecimento fundamental da editora de que a última
palavra é do tradutor. Porque o nome que vai sair lá como responsável pelo
texto é o do tradutor. O tradutor tem que brigar, defender as posições dele.

Um tradutor de poesias recebe pelo direito autoral dos livros ou pelo
trabalho da tradução?
Essa história é complicada. Existe uma legislação no Brasil, aprovada nos
anos 80, se não me engano, que obriga a editora a dar certa parcela dos direitos autorais do livro para o tradutor. Uma parte vai para o autor e outra parte
para o tradutor. Independente de ser prosa, poesia ou o que for. Na prática,
as editoras obrigam o tradutor a assinar um contrato no qual ele abre mão
voluntariamente da parte que lhe cabe dos direitos autorais para a editora.
Se não assinar isso, ele não vai receber nunca mais trabalho dessa editora. Eu
tenho uma experiência de trabalhar há muitos anos com a Companhia das
Letras então, muitas vezes, eles me dão a parte que me cabe dos direitos autorais. Quando o autor é morto, e já está em domínio público, normalmente
o tradutor recebe toda a parte que iria para o autor. Isso a Companhia das
Letras sempre fez. Se eu traduzo um autor que já está em domínio público,
eu entro como se fosse o autor e a parte de direitos autorais que iriam para o
autor vão para mim. A situação depende muito do tradutor e de sua relação
com a editora. Por lei, as editoras teriam de pagar. Na prática, você vai assinar
um contrato e é esse contrato que vai estipular o quanto você vai receber, e se
você vai receber alguma coisa.
Os poetas concretos iniciaram um grande debate sobre a transcriação
da poesia no Brasil, em oposição à teoria clássica, na qual a tradução
tem que manter uma fidelidade ao original. Como você se posiciona
nesse debate?
Um dos meus projetos de pesquisa na pós-graduação é justamente a tradução de poesia. É o projeto que mais me mobiliza e me interessa no momento.
A tradução de poesia no Brasil já possui uma certa tradição. Somos um país
com um nível de tradução poética de excelência reconhecida. Os principais
responsáveis por isso foram, sem dúvida alguma, os poetas concretos. Eles
que elevaram o patamar. Já havia bons tradutores de poesia antes deles; Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida fizeram coisas excelentes, mas era
muito desigual. Eram poetas que faziam tradução. O mercado normalmente
lançava coisas inacreditáveis: edições que não eram bilíngues, sem o original,
sem o menor cuidado com a forma, sem nenhum paratexto, sem representação, sem nota, sem nada. A partir dos concretos, começou a surgir um nível de
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exigência muito maior. Eles começaram a fazer uma tradução poética de um
nível muito elevado e com isso aumentou o nível de exigência. Minha grande
formação como tradutor de poesia se deu na leitura dos livros, dos paratextos,
das traduções. Principalmente do Augusto de Campos, que foi quem eu mais
li. Até porque o Augusto trabalha muito com o inglês, o francês e o espanhol,
que são línguas que eu leio, enquanto o Haroldo de Campos traduzia do alemão e do grego. A teoria dele me interessava muito, mas, na prática, eu não
tinha muito como provar. Quem sou eu para julgar uma tradução do hebraico? Então, o trabalho do Augusto de Campos foi, para mim, uma revelação.
Em relação às posições teóricas dele, a única coisa que eu nunca consegui
engolir foi a ideia de que eles fazem transcriação e não tradução. O Haroldo de
Campos chegou a dizer que a tradução dele era transluciferação. Convenhamos, tradução é tradução. As traduções deles são melhores que as traduções
do mercado. Eles são, sem dúvida alguma, alguns dos melhores tradutores
de poesia do Brasil. Mas o trabalho que eles fazem é tradução, não há porque
chamar aquilo de outra coisa. É uma tradução muito bem feita. Trabalhamos
muito os textos teóricos e as traduções deles no curso com meus alunos. E
como o trabalho deles é melhor do que a retórica! O Augusto de Campos, mais
de uma vez, disse que o importante na tradução é o significante, que as pessoas que leem significado são cegas. Ele cita uma frase perigosa do Walter Benjamin: “O contato entre a tradução e o original, no plano do sentido, é como o
ponto em que uma reta tangencia um círculo” [ideia retirada do texto “A tarefa
do tradutor” ou, em alemão, “Die Aufgabe des Übersetzers”, de 1923]. As consequências dessa afirmação para o tradutor podem ser desastrosas. Você não
pode se preocupar só com o significante e se lixar para o significado, a prática
não é essa. A melhor tradução que o Augusto de Campos fez foi de um poeta que sempre me pareceu impossível de traduzir, o Gerard Manley Hopkins.
Quando você lê essa tradução, e todas as suas grandes traduções, vê que ele
é extremamente cuidadoso tanto no plano do significante quanto no do significado. Como a poesia concreta é uma poesia que semanticamente tende
ao vazio, que só valoriza a forma, o Augusto de Campos, por questões ideológicas, costuma dizer isso sobre o significante. Mas é uma balela! O trabalho
dele mostra que ele dá pesos iguais, como deve ser, para ambos. As melhores
traduções do Augusto de Campos mantém uma fidelidade imensa em todos
os níveis. É isso o que eu trabalho com meus alunos. Em tradução de poesias,
você precisa ser fiel ao significado sim, à linguagem figurada, às metáforas
e ao plano do significante, ao ritmo, ao esquema de rimas, ao esquema métrico. É o ideal da tradução poética: pegar todos os níveis do poema e tentar

encontrar, em todos eles, soluções que sejam correspondentes no português.
É o que eles fazem nas melhores traduções deles. Agora, para mim, tradução
não é “trans”, é tradução mesmo, porque a gente não tem que dar um nome
diferente à isso. Tradução é tradução.
Cite alguns outros tradutores que você gosta.
Temos muito tradutor bom em poesia no Brasil. O Jorge Vanderley, que
morreu há alguns anos, fez uma tradução muito boa dos sonetos de Shakespeare. Infelizmente, ele morreu depois de fazer o Inferno, de Dante, mas antes
de terminar A Divina Comédia. A tradução dele é primorosa. José Paulo Paes
também foi um ótimo tradutor, muito importante, que traduziu poetas como
Konstantinos Kaváfis, um poeta grego que não tinha tradução aqui. Há muita
gente boa fazendo poesia. Na geração mais jovem, em São Paulo, existe o Alípio Correia de Franca Neto, um bom tradutor de poesia.
Você já afirmou que entre a posição tradicional que estabelece uma
diferença clara entre original e tradução, de um lado, e a postura de
autores associados a desconstrução e ao pós-estruturalismo, que tendem a relativizar ou mesmo negar essa oposição, de outro, você tende
a se posicionar como tradicionalista. Como é isso?
Isso é um problema. Porque me vejo, muitas vezes, forçado a adotar uma
posição até tradicionalista. O mundo da teoria e da tradução virou, de repente, uma área de pesquisa de ponta. Uma área que não tem nem 30 anos ainda,
chamada “estudos da tradução”. É uma área de alto envolvimento. Com muita
gente atuando, editoras especiais que só trabalham com isso, revistas internacionais de tradução. Há um ponto a falar sobre isso também. O que acontece
é que muita gente que estuda tradução são pessoas da minha geração, que
tiveram, de uma maneira ou de outra, a experiência de Maio de 68. Essas pessoas envelheceram, viraram universitários, e todo o radicalismo que em 1968
era canalizado para a vida política, agora está sendo jogado na teoria. Saem
posições que me parecem ecos tardios de um certo etos de 1968. Pessoas que,
naquela época, estavam dizendo “vamos queimar as bibliotecas”, hoje em dia
fazem afirmações que a meu ver são completamente descabidas. Por exemplo, existem pessoas no mundo dos “estudos da tradução” que dizem que essa
diferença entre o original e a tradução é uma coisa totalmente reificada. Outros falam que o original é como um homem e a tradução como uma mulher.
Isso é machismo, é uma manifestação do falocentrismo do Ocidente. E não
existe diferença entre o original e a tradução? Como não? O cara que escreve
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o original não saiu do nada. Como se escrever a Divina Comédia e traduzir a
Divina Comédia fosse a mesma coisa, porque se Dante parte de outros textos,
Guido Cavalcanti, poetas provençais, o tradutor também parte. Eu acho isso
um delírio! Uma coisa é negar qualquer valor à tradução, dizer que a tradução é um trabalho mecânico e burocrático. Não é. Agora, dizer que traduzir
a Divina Comédia e escrever a Divina Comédia são a mesma coisa, dizer que
escrever uma obra e traduzir uma obra são a mesma coisa, isso é uma maluquice! É um tipo de radicalismo que não tem como levar a sério. Tem um
sujeito no mundo acadêmico inglês que diz que Shakespeare se tornou este
grande clássico por causa do poderio da Inglaterra. Como a Inglaterra foi um
grande poder no mundo então eles impuseram Shakespeare ao mundo. Eu
fico pensando, já que Portugal e Espanha foram importantes durante tanto
tempo, por que o Camões nunca foi imposto ao mundo como o Shakespeare?
É uma loucura. A Itália, que eu saiba, nunca foi uma grande potência, então
de onde saiu essa centralidade da Divina Comédia? Essa coisa de politizar
tudo, de ver tudo em termos de radicalismos dos anos 60, eu acho que não
tem o menor sentido. Nos debates nesta área de tradução, muitas vezes eu
tenho que defender posições conservadoras, porque não aguento esse tipo
de radicalismo. O cara querer dizer para mim que o trabalho como tradutor e
o trabalho como criador são a mesma coisa, não dá. Não são a mesma coisa.
São trabalhos que realmente têm muito em comum. A gente não pode cair no
extremo tradicionalismo também. É claro que o trabalho de redação, o trabalho de revisão, que tem na criação poética e na criação artística, também vai
existir no trabalho de tradução. Mas esta semelhança só vai até certo ponto.
Você querer anular a diferença da tradução sinceramente é falta de bom senso. Tem um grupo de tradutoras feministas no Canadá, em Quebec, que acha
que é dever da tradutora subverter os textos falocêntricos. Então elas fazem
traduções de textos escritos por homens que subvertem o autor. Sinceramente! Se eu quero ler um autor machista, eu quero ver o machismo dele, até para
poder criticar.

traduzo um texto do italiano, do século 19, eu faço questão de colocar um
caco, uma gíria nova-iorquina do século 20 no meio para mostrar que eu estou
aqui e que eu sou um americano do século 20”. Eu perguntei para ele se ele não
assina as traduções, se ele não faz prefácio, porque o leitor tem de ser muito
idiota de comprar um livro traduzido do italiano e não saber que foi traduzido
por um norte-americano. Mas a ideia dele é que já que ele não consegue ser
neutro, ele tem que se afirmar o tempo todo. Eu discordo disso, acho que o tradutor tem de tentar se apagar sim. Quando estou traduzindo o Henry James,
por exemplo, fico tentando imaginar o que o Henry James faria se escrevesse
em português. A forma de me colocar no texto é assinando, é colocar na primeira página “Tradução de Paulo Henriques Britto”, é fazer uma introdução,
colocar notas. Senão, é de novo esse raciocínio ideológico. Como tradutor, eu
estou tentando recriar, fazer um pastiche do original. Porque eu acho que a
boa tradução é um pastiche. A gente não deve ter vergonha de dizer isso.

A ideologia na tradução pode ser uma questão mais ou menos explícita.
Como você vê isso no Brasil? A ideologia está sempre presente, não é?
Existe uma postura, que é muito pós-estruturalista, que diz que se é impossível anular uma coisa, a gente tem de maximizá-la. Eu acho esse raciocínio completamente maluco. Há alguns teóricos da tradução que dizem que
é impossível o tradutor ser completamente neutro, ele tem que se colocar ao
máximo. O tradutor americano Lawrence Venuti diz o seguinte: “Quando eu

Você já fracassou em uma tradução? Já disse: “Este autor eu não consigo”?
Já. Já aconteceu muitas vezes. Com poesia isso é fatal. Para mim a tradução
é pastiche. E para você conseguir fazer isso com um texto, é preciso ter certa
afinidade com ele. Às vezes acho o cara muito bom, mas o pastiche dele não
funciona. As coisas não batem, eu não consigo recriar os efeitos que o cara faz
em inglês. Aí eu deixo de lado. Já aconteceu isso mais de uma vez. Quando é
um texto de prosa, é um pouco mais fácil. Claro que há traduções que eu sinto
que não ficaram tão boas, então eu peço para a editora não me passar mais traduções desse autor. Quando eu pego e dá certo, a própria editora sente que dá
certo, então eu vejo que esse autor eu sei traduzir bem. E aí a tendência é eles
me darem mais desse cara.
É possível traduzir um autor com o qual você não estabelece uma
relação afetuosa?
Ah, sim, certamente. Já traduzi coisas que eu não gosto nem um pouquinho,
mas trabalho e tudo bem.
E sobre o prazer na tradução?
O ideal é que você pegue um autor que você goste, que você sente que sabe
imitar o estilo dele, fazer um bom pastiche, e que aquilo dê prazer. Isso é uma
delícia. Anos atrás, a Companhia das Letras me chamou para fazer O Arco-íris
da Gravidade, do Thomas Pynchon [1998], que é um grande nome do romance
pós-moderno. Eu sempre tive um pé atrás com essa geração, tentei ler alguns
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autores contemporâneos ligados a ele, mas não gostei muito, então eu não queria fazer. Mas a editora insistiu, ninguém queria fazer, o livro era um abacaxi,
um calhamaço de oitocentas e tantas páginas. Eu acabei pegando o trabalho e
comecei a me empolgar. Adorei o livro e hoje já traduzi três livros do Pynchon.
Virei um Pynchonólogo. Perdi minha má vontade toda com ele, apesar de ter
certas coisas que até hoje me incomodam um pouco. Mas ele é um escritor realmente magnífico. Ele é o cara que mais me ajudou até hoje. De todos os autores que eu já traduzi, e olha que eu já publiquei 100 livros, esse cara foi o que
mais me ajudou, que mais me deu toques. Eu mando listas de dúvidas de quatro
páginas e ele me responde em oito páginas. Explica, ajuda, dá dicas. Ele é um
excelente autor para se traduzir.

moderna, dos irmãos Campos e do Boris Schnaiderman. Os irmãos não sabiam
russo, mas sentaram com o Boris, que é russo e explicava o que estava escrito.
Com base naquilo, criavam a poesia em português. É perfeitamente possível um
bom tradutor de poesia traduzir de uma língua que ele nem conhece, desde que
ele tenha acesso, evidentemente, a uma pessoa que seja um informante. Eu não
sei russo, mas conheço um cara que é russo e pode me auxiliar. Posso pegar uma
tradução desse poema russo para o inglês, para o francês ou para o espanhol e
fazer uma triangulação, uma paralaxe. Posso recriar este poema em português.
É claro que é muito mais trabalhoso e que o ideal é você conhecer a outra língua
também. Mas a única coisa fundamental é você dominar a língua para a qual
traduz. Pessoas como José Paulo Paes, que não dominava essas línguas todas,
mas tinha bom senso, bons dicionários, bons informantes, e tinha acesso a outras traduções para línguas que ele dominava, conseguiam fazer ótimas traduções para o português. Eu acho isso perfeitamente válido.

O que você acha de livros que não são traduzidos a partir da língua original?
O ideal é traduzir diretamente. Esse é o sonho do tradutor. No Brasil, por
exemplo, circulou por muito tempo aquelas edições famosas do Tolstói e do
Dostoiévski, da Aguilar, que todo mundo tem em casa, e que foram traduzidos do francês. Isso não é o ideal. Nós estamos saindo dessa fase em que tudo
partia do francês. Esses autores estão sendo finalmente lançados no Brasil em
traduções feitas diretamente do russo. O Witold Gombrowicz, autor polonês
que eu gosto muito, teve as primeiras versões lançadas nos anos 60 com tradução do francês, mas agora está sendo relançado pela Companhia das Letras,
todo traduzido do polonês. Isso é a maturidade do país. Você ter tradutores
capazes de traduzir a maior parte das línguas européias, das línguas orientais.
Apesar de que sempre vai haver uma lacuna. Talvez você não tenha um tradutor de lituano, então paciência. Mas o ideal, num país com uma indústria editorial evoluída, é que você conte com tradutores bons de praticamente todas
as línguas que tenham uma obra importante. Isso é o ideal.
O José Paulo Paes e o Haroldo de Campos são dois casos de tradutores que
trabalharam com diversas línguas. O José Paulo Paes passou pelo grego, pelo
francês e pelo alemão. E ele mesmo diz que não é um grande conhecedor destas
línguas. Isso é uma questão interessante. Pode parecer paradoxal, mas, a rigor,
a única coisa que é muito importante para o tradutor é dominar a língua para a
qual ele traduz. Os alunos costumam dizer: “Eu resolvi fazer tradução de inglês
porque eu sou bom em inglês”. Isso não é irrelevante, mas eu vou dizer que é secundário. O principal é você ser um bom redator de português. Então, para você
ser um bom tradutor de poesia, você precisa ser um ótimo redator, ser muito
bom em português e conhecer muito bem, como comentei, o artesanato da poesia. Conhecer a língua estrangeira é o de menos. Você vê o caso da poesia russa

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/paulo-henriques-britto/
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“Bibliodiversidade é ter
o sofisticado e o que
interessa para um
grande público.
Livraria não se
mantém com fundo
de catálogo.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 29 de abril de 2010, em São Paulo.

Mineiro de Belo Horizonte, Rui Campos se mudou aos 20 anos para o Rio
de Janeiro e se tornou, quase por acaso, livreiro. Em 1975, teve sua primeira
livraria, a Muro, comprada de amigos endividados. Campos montou a livraria
sem experiência alguma em administração, mas com “entusiasmo”. A Muro
mudou de nome em 1983 para Danzibao. Uma filial na Travessa do Ouvidor
deu a sugestão para o terceiro e atual nome: Livraria da Travessa. Hoje, já com
sete lojas no Rio de Janeiro, tornou-se uma das principais importadoras e distribuidoras de livros.
Rui Campos defende o que chama de “bibliodiversidade” para as livrarias.
Ou seja, ter um catálogo amplo que abrigue best sellers e livros de interesses
específicos à disposição dos leitores. Para Campos, a livraria, para ser bem-sucedida, precisa se enquadrar nas peculiaridades de sua própria natureza. “Já
pensou um cliente pedir Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freyre, e o livreiro dizer que não tem?” Outro aspecto é a localização. A Travessa de Ipanema
vende mil livros por dia. “Para isso, preciso que duas mil pessoas entrem na
loja; ou seja, se não fosse um ponto interessante, elas não entrariam.”
Campos diz que o mercado editorial sobrevive graças ao best seller e se diz
favorável à Lei Lang, aquela que estabelece a necessidade de preços fixos para
os livros na França. É um tema polêmico. “Os grandes editores puxam o tapete de qualquer discussão sobre isso. Não é que discutem e se colocam contra:
eles não discutem”. A consequência, ele crê, é que a livre precificação faz o
mercado ser inflacionado por uma falsa política de descontos. “Na verdade, é
a política de embromar o cliente.”
Como começou a sua primeira livraria, a Muro?
O começo foi por acaso, mas aquele acaso que acontece como uma coisa
predestinada. Eu tinha 20 anos e não tinha noção que teria alguma paixão ligada ao mundo dos livros. A minha juventude nos anos 70 foi muito agitada, no
sentido de tentar uma participação política. Era uma época braba. Eu morava
em Belo Horizonte e tentava participar de diversas formas, pelo movimento
estudantil, teatro etc. Eu tinha um fascínio grande pelo Rio de Janeiro. Aliás,
acho que todo mineiro tem um olho no Rio, principalmente naquela época.
Era um fascínio pela cidade, pela sua geografia, pelo estilo de vida do carioca,
pelas meninas, pelo “x” do sotaque. Era um pouco o símbolo da liberdade, da
cidade cosmopolita onde as coisas aconteciam. Esse eterno drama do mineiro, de se sentir enraizado e, ao mesmo tempo, ter um sonho de conquistar o
mundo. Eu tinha um pouco disso. E o primo de uma namorada minha tinha
uma livraria no Rio, chamada Livraria Carlitos, que era um tipo de incrível
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exército de Brancaleone. Era um grupo de pessoas ligadas ao cinema que
abriram uma livraria para ganhar dinheiro e fazer filmes. Falavam, tramavam e pensavam nesses termos. E eles abriram essa livraria no Leblon,
fizeram certo sucesso em 1973 e depois mudaram para Copacabana. Eles
eram bastante ambiciosos, a livraria tinha perfil de importadora, ficava
perto do Copacabana Palace, era uma coisa ampla, com livros de todo o
mundo, mas não tinha uma base e estrutura comercial elaborada. E nessa
coisa acelerada que é a cabeça dos jovens cineastas e empreendedores da
época, eles abriram uma filial em Ipanema, e convidaram minha namorada, a Marta Luz, e eu para tomar conta. Chegamos ao Rio em janeiro de
1975 e um ou dois meses depois a Carlitos anunciou que ia fechar a filial.
Economicamente, o negócio era um desastre. Mas a livraria era superpretensiosa, no bom sentido. Importavam livros da França, Inglaterra, eram
ousados. Eles tinham em Copacabana um depósito abarrotado de livros
sofisticadíssimos, de alta filosofia.
Você comprou a livraria deles?
Logo depois da minha chegada, para conter um déficit que era cada vez
maior, eles resolveram fechar a loja de Ipanema. Eu tinha 20 anos e não
tinha noção nenhuma de administração, mas tinha muito entusiasmo e
me dedicava muito. Então fizemos um acordo e eles acabaram vendendo
essa loja para gente por uma pequena quantia e aí ficamos com a livraria
de Ipanema.
Por que Muro? É uma referência à guerra fria, a Sartre, a ditadura militar?
Não sei por que, mas a razão social era Muro. Carlitos era o nome fantasia. Eles fizeram da filial uma empresa separada, autônoma. Eles não lembram, mas o nome provavelmente deve ser inspirado em Sartre [O Muro,
1939]. Quando assumimos o controle da livraria resolvemos deixar o nome
Muro e funcionou. Nome é sempre uma coisa maluca, eu tenho dúvidas, é
um troço que me assola. Às vezes, eu fico pensando no nome Travessa, as
pessoas acham sensacional, mas eu tenho dúvidas. Até um tempo, mesmo
a Travessa sendo bem conhecida, eu pensava em mudar o nome. Tem uma
frase muito boa sobre nomes que é “nome é um copo vazio”. Se você pega,
por exemplo, Porcão, Casas da Banha, são nomes horríveis, mas é um copo
vazio que você enche devidamente ou não. Eu sofro muito com esse negócio de nome. Então Muro foi um nome que pegou, mas sempre achei estranho, assim como Travessa. Dazibao, que foi outra livraria do Rio, também
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é estranho. Bem como Azougue...
Na época da Muro você estava morando com o poeta e compositor
Tavinho Paes?
Pois é, na época da vinda para o Rio eu era duro. Essa aventura na Muro foi
muito heróica, muito interessante. Era uma época de muita felicidade, mas
de pouquíssimo dinheiro. Outro dia, passando na rua General Osório, lembrei
que eu juntava grana para comer pastel lá e beber caldo de cana. Eu não podia
comer pastel todo dia, era uma extravagância. O primeiro lugar que moramos no Rio foi na Tijuca, dividia apartamento com um amigo muito querido.
Os seis primeiros meses a gente morou nesse apartamento na Tijuca, depois
começamos a procurar um lugar mais perto de Ipanema. A idéia era dividir
com os amigos, porque saía mais barato, e foi isso que aconteceu, alugamos
um apartamento e procuramos pessoas para dividir. Eu e Marta ocupamos
um quarto, o segundo ficou com Luis Augusto, que era produtor cultural, e
o terceiro quarto não foi o Tavinho que ocupou, foi o Demétrio Gomes, que
era muito ligado ao Tavinho. Era uma dupla de poetas, doidos, performáticos.
Demétrio e Tavinho eram uma entidade. Quem levava o Demétrio ganhava de
brinde o Tavinho. O Demétrio era bem mais fácil de conviver, era aquele cara
bonito, charmoso, bacana, que as meninas adoravam. Mas era também mais
quieto, mais profundo. Depois, ele se matou. Isso fazia parte daquela época. É
curioso, porque quando a gente fala dos anos 70, o pessoal diz “como era alegre, como era legal!”. Mas tinha a repressão, a gente disfarçava, mas a repressão era braba. E não era só a repressão, era a depressão também, muita gente
não sobreviveu. Não tinha muita graça. Hoje é muito comum a gente tratar
isso como um episódio divertido. Realmente, a gente tentava fazer com que
fosse divertido, mas era difícil viver sob censura. A gente era muito vigiado,
perseguido. O medo da polícia era uma coisa constante. As pessoas eram torturadas, desapareciam, eram jogadas de avião. No limite era assim, ninguém
sabia exatamente o que tinha acontecido, mas a pessoa sumia.
Ter uma livraria como a Muro era um risco naquele momento?
Era quase uma obrigação participar e colaborar com a oposição. Os termos
hoje são muito diferentes. Oposição hoje é uma coisa, naquela época era outra. Oposição era todo mundo junto, um bloco só contra a ditadura. Dentro
dessa oposição existiam “trocentas” vertentes, mas eu, nesse meu início de
vida profissional, não fazia muita distinção. Era tão forte a pressão que era
como se todos fossem do mesmo grupo. Tem uma coisa linda, que acho que foi
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o Cacaso quem disse, que é como se todos estivessem escrevendo o mesmo poema. Era um grande poema de geração escrito por diversas mãos, todas colaborando no mesmo texto. Hoje em dia, é muito menos romântico nesse aspecto,
porque é cada um por si.

ler que vai manter a livraria. Você não mantém uma livraria vendendo livro de
fundo de catálogo. Por exemplo, A Interpretação das Culturas [1973], do Clifford
Geertz, a Travessa de Ipanema vende cinco por ano. Em outro tipo de mercado
qualquer, por exemplo, num supermercado, um produto que vende cinco a cada
ano não vai chegar nem perto. Numa livraria isso é diferente, já pensou uma pessoa chegar à livraria e pedir Sobrados e Mucambos [1936], do Gilberto Freyre, e o
livreiro dizer “não tem”? Não é possível, não é uma livraria que se preze. E quantos Sobrados e Mucambos você vende por mês? Dois? Mas as pessoas querem e
precisam ir a uma livraria onde elas encontrem essas coisas.

Como era o mercado editorial naquela época?
Hoje em dia, você tem ferramentas maravilhosas, softwares de gerenciamento, que permitem você administrar uma livraria de grande porte, fazer filtragens
de estoque, ter velocidade de reposição, e tudo isso de forma maravilhosa. Naquela época era tudo na mão, a gente fazia fichinhas, tínhamos até a pretensão
de manter tudo organizado, de fazer fichamento de entrada e saída de cada
coisa, mas era muito comum perder o controle. Aí era na intuição mesmo. A
escolha de livro era feita na conversa com o vendedor, cada editora tinha o seu
representante, seu vendedor que visitava as livrarias. A gente tinha um fichário,
mas era difícil manter atualizado. Cada livro que chegava você botava “mais
um”, depois vendia e anotava “menos um”. Você tinha ou não tinha talento para
aquilo. E eu descobri que eu tinha um talento incrível. Até hoje têm determinadas editoras que eu conheço o catálogo de cor. Quer dizer, o de dez anos atrás,
o atual eu não conheço. Por exemplo, da editora Perspectiva, eu sou capaz de
dizer qual título corresponde ao número da coleção Debates. A coleção Estudos, por exemplo, o número dois é a do Mimesis [Mimesis: a representação da
realidade na literatura ocidental, 1953], do Erich Auerbach. É aquela coisa do
português do armazém, o seu Cabral da casa Lidador. É meu ídolo. O dia que
eu conheci seu Cabral, eu falei “esse cara é meu ídolo”, porque ele sabia tudo,
controlava tudo de cabeça. E eu tenho um pouco disso.
Você escolhia os títulos? Já tinha uma idéia de qual seria o perfil da Muro?
Esse talento para a escolha e para o controle eu sempre tive. A gente conseguiu formar uma equipe na Travessa que consegue perceber tendências. Uma
vez um cliente me perguntou: “Mas quem escolhe esses livros?”. E espontaneamente falei: “Você!”. Conversando com o cliente, estando aberto para perceber
o que as pessoas querem, o que existe por aí, o que está acontecendo de importante, você forma suas escolhas.
Você diz que 20% dos livros sustentam os outros 80%. Como é isso?
Essa lei vale para diversas situações, e também para o mercado de livro. 20%
do que é vendido financia os 80%. É a Lei de Pareto. Claro que a porcentagem é
uma coisa aproximada, mas em geral é assim, porque é a venda desse best sel-

É isso o que você chama de bibliodiversidade?
É ter desde aquele texto mais sofisticado, aquele livro que interessa a meia
dúzia de pesquisadores, até o cara que escreve para um nicho que tem um grande público. É você ter toda essa oferta, dar voz a todo tipo de pessoa, de manifestação cultural, de transmissão de conhecimento que uma civilização precisa.
Se for o best seller financia esse negócio, ele é vendido a um preço vil se olharmos
pelo lado do mercado. Se um livro é vendido no supermercado a dois tostões e
na livraria vai ser vendido pelo preço de capa, você não vai conseguir financiar
aquela livraria, a bibliodiversidade não vai ter onde se manifestar, não vai estar
ao alcance do público para qual ela teria muita utilidade.
Em Paris e em outras cidades têm muitas livrarias de nichos, de interesses específicos. Isso seria uma bibliodiversidade ainda mais saudável?
Você acha que seria possível ter livrarias temáticas no Brasil?
Seria possível desde que não houvesse esse mercado selvagem, capitalista,
essa coisa de o best seller ser vendido em qualquer lugar a preços muito baixos. A
verdadeira livraria, onde você vai encontrar a bibliodiversidade, fica inviabilizada por esse negócio. Mas agora existe a internet, que é uma grande novidade, e
está reorganizando tudo. É uma ferramenta muito legal para esse tipo de coisa,
você pode procurar, você pode encontrar um texto. Antigamente, se dizia que
a internet serviria para vender best seller, mas a internet tem se mostrado uma
grande ferramenta para o fundo de catálogo, para a famosa cauda longa.
Qual a sua opinião sobre a Lei Lang, do preço fixo?
Eu sou um defensor. Até hoje ninguém nunca me mostrou porque a Lei
Lang não seria uma solução quase mágica para poder resolver a questão do
livro. Você entra na questão econômica, coloca uma regra ali e isso dá uma
viabilizada, você transforma o mercado numa coisa muito democrática e com
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muita possibilidade de atingir a sua verdadeira missão. Isso tem que ser visto
com cuidado, porque as pessoas dizem que o mercado não pode decidir, que é
preciso ter liberdade, mas para o mercado cultural isso não é verdade. Ele não
pode ser pensado como uma coisa qualquer, então essa intervenção e a aplicação da Lei Lang atinge diversos setores de uma forma positiva. Eu nunca vi
um argumento contra essa lei que eu concordasse. Cerca de 95% dos editores
franceses defendem a Lei Lang, todos os candidatos da república, tirando Le
Pen, também se manifestaram favoráveis. E para os livreiros brasileiros, qual
a reflexão sobre isso? É muito comum você ouvir falar que a Lei Lang foi feita para preservar as pequenas livrarias, mas essa é só uma das vantagens. O
maior defensor, que é o símbolo da Lang, é o Jérôme Lindon, antigo editor da
Minuit francesa, um célebre editor francês, que dedicou a vida a defender a
Lei Lang. Todos os editores franceses são a favor, os livreiros também. A força
que a Lei Lang tem na França vem dos editores. No Brasil, eu acho que os pequenos livreiros são favoráveis, mas as grandes livrarias – não sei dizer com
certeza –talvez não sejam favoráveis.

muito prazerosa para quem gosta, tem suas vantagens, mas ela é de uma administração quase que torturante. Pegando como exemplo a Travessa de Ipanema, lá tem 80 mil livros, cada livro é único, insubstituível, e não pode faltar.
Cada um tem que estar lá, cada um tem um ISBN [International Standard Book
Number], são centenas de editoras diferentes. Administrar isso é um troço maluco. Hoje em dia, você tem a consignação, que é um excelente negócio nesse
aspecto, porque em vez do livro estar num estoque de editora, para ser pedido
por uma livraria que decida bancar, pagar e depois torcer para que venda, o
livro vai para o estoque da livraria. O problema é que isso tem que ser muito
bem administrado. Então, no começo, na boa época da Muro, a nossa capacidade de administrar consignações era muito pequena, a gente tinha algumas
coisas em consignação, mas a maioria era comprada mesmo, e isso requer um
investimento, você tem riscos muito maiores. Então, hoje, você consegue fazer crescer, ampliar o número de lojas, de filiais. Essa expansão que a Travessa
teve foi possível por essas facilidades e por essa falta de obrigação de investimento em estoque. Mas não é fácil.
Uma coisa fundamental numa livraria, e não adianta sonhar diferente, é
perceber o ponto comercial, o lugar onde você vai tentar a instalação da loja.
A livraria que você vai fazer tem que conversar com o público, tem que ser a
livraria que aquele público quer. É preciso ter um público enorme para viabilizar uma livraria. A Travessa de Ipanema hoje vende mil livros por dia, é muita coisa! Para você vender mil livros por dia você precisa que entrem na sua
livraria pelo menos duas mil pessoas por dia. Ou seja, tem que ser um ponto
interessante, não adianta achar que não. Hoje todo shopping antes de inaugurar pensa em qual livraria espetacular eles vão colocar, porque livraria é uma
coisa que atrai pessoas, entretém. Várias livrarias são muito boas em oferecer
isso. Tem que ter de tudo, a bibliodiversidade tem que ser espetacular, tem
que ter uma arquitetura bacana, o espaço tem que estar bem iluminado, bem
refrigerado, tem que ter um som ambiente que não interfira, tem toda uma
concepção. Outro dia, me perguntaram em qual livraria eu me inspiro, eu disse Ralph Loren, Casa Lidador, Leonardo da Vinci, ou seja, qualquer comércio
que seja bacana. Porque não é só a questão do livro em si, é pensar o espaço.
Tem que ser um lugar agradável, maravilhoso, que as pessoas queiram ir, que
elas possam passar horas legais, se conectar com o que está sendo lançado
no mundo, com o que está sendo publicado na Europa. Ou seja, um lugar integral, com todas essas características. Na hora de escolher um lugar, você
tem que pensar se tem massa crítica, se tem público suficiente para justificar
o investimento, se vai ser viável a venda de centenas de livros diariamente.

Na França existiu um embate contra o preço Fnac.
Exatamente. A Fnac, à medida que foi proibida de vender por preço diferente do preço de capa, conseguiu em troca uma margem de 5%, ou seja, ela
poderia vender com 5% de desconto. Mas, por iniciativa própria, ela resolveu
que não faria mais esse desconto. Hoje ela vende pelo preço de capa. O que me
impressiona no Brasil são os grandes editores que combatem e puxam o tapete de qualquer discussão sobre isso. Não é que eles discutam e se coloquem
contra, eles não discutem. Todas as vezes que isso foi proposto, eles fugiram
e não participaram. O Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) principalmente. Eles não querem discutir, não querem falar sobre isso. Hoje as
coisas mudaram um pouco, diante dos novos mecanismos de distribuição, de
vendas na internet, acho que a lei precisaria se adaptar. É preciso pensar nisso. Você abriu filiais em Ipanema, Leblon, Barra, enquanto o Brasil tem uma
carência enorme de livrarias.
Não vale a pena, como empresário, abrir uma Livraria da Travessa em
um município onde não tem livraria?
A diferença entre ser um bom negócio ou não é a sua capacidade de administrar. Primeiro, você tem que ter talento e conhecer o negócio, tem que ter
vocação, até porque livraria não é muito rentável, existem coisas muito mais
rentáveis para quem quer só um negócio. A profissão de livreiro é uma coisa
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Tudo isso você tem que pensar para ter um modelo de livraria como é a
Travessa, a Cultura.

vez de 50 livrarias para as quais você vai vender, existissem 500, esse seria o
melhor dos mundos. Se cada cidade do Brasil tivesse uma livraria porreta, a
tiragem ia aumentar e o preço ia baixar, esse é o grande caminho. A discussão
sobre lei do preço fixo é bastante sofisticada e não é possível abarcar ela toda
aqui, mas acho que é essa lei que preserva as livrarias. Ela não permite que o
best seller, que é o financiador da livraria, seja vendido a um preço chamariz
em outros lugares, e isso faz com que o lucro desse best seller fique na livraria,
viabilizando o negócio. Aí você consegue ter uma rede de livrarias bem maior,
tiragens maiores e preços menores.

Como é a profissão do livreiro no Brasil e no mundo?
Às vezes as pessoas falam que a Travessa está maravilhosa, que parece
até uma livraria de Paris, e eu digo que não, porque em Paris não tem isso. É
curioso, Paris é a Disneylândia do livreiro, do amante do livro, mas lá não têm
livrarias como a Travessa, a Vila, a Cultura. Há centenas de livrarias pequenas, especializadas, só de jardinagem, só de náutica, só de cães, é lindo esse
jeito francês. Tem também a Fnac, que é essa grande loja de departamento, e
tem a Gilbert Joseph, que tem livrarias de quatro andares, mas muito voltada
para o público universitário, aquele público Sorbonne. Essa é a característica
européia. O outro lado é o modelo americano, que são essas verdadeiras lojas
de departamento, como Barnes and Nobles, a Borders, que são aquelas big
livrarias sem muito charme, mas que são maravilhosas também. Um modelo
não é melhor do que o outro, são estilos diferentes de atuar, até na questão
comercial mesmo. Na França e em quase toda Europa, tem a Lei Lang, tem o
preço fixo, já nos Estados Unidos é um salve-se quem puder. Na Inglaterra, já
teve lei do preço fixo também, depois mudou, foi atrás do modelo americano.
Lá eles têm grandes livrarias, que, aliás, são maravilhosas, mas agora, sem o
preço fixo, eles ficam anunciando grandes descontos. Eu fico olhando daqui e
achando graça, porque os livros das editoras inglesas vêm com o preço impresso na capa, então você vai em uma dessas lojas de departamento e um livro
que tem um preço impresso na capa de 12,99 euros, é vendido por 7,50 euros.
Você pensa que está ganhando um desconto. Eu, como importador, compro
por oito euros – vem na nota, mais o desconto de livraria fica parecendo de
50%. Na verdade, eu compro por quatro euros. Aquele preço de 12 euros é só
para atender a esse tipo de marketing. O livro poderia custar oito euros, tanto
que eles vendem para mim no Brasil por oito. Só que, para poder parecer desconto, eles colocam um preço mais alto na capa. O preço é inflacionado para
atender a essa política dos descontos, a política de embromar o cliente.
O preço de capa no Brasil está alto e muita gente relaciona isso às tiragens baixas. Quais seriam as políticas possíveis para o livro ser acessível a um público maior, um público jovem, estudante?
Isso é verdade absoluta. Quanto maior a tiragem, menor o preço do livro.
E você consegue uma tiragem maior vendendo mais. Mas também é necessário ter uma rede de livrarias maior para conseguir essa tiragem maior. Se em

Você fala em política do best seller. O que é isso, especificamente?
É você utilizar o lucro do best seller para o mercado livreiro. O benefício de
um livro que atrai, um livro que ganhou as páginas da imprensa, o gosto do
público, é que vai impulsionar o mercado livreiro e o mercado editorial. Vamos pegar como exemplo o Harry Potter [escrito por J.K. Rowling]. Vão ser vendidos um milhão de exemplares no Brasil. Você fala: “As livrarias vão ganhar
um impulso! Vendeu Harry Potter à beça, o cara reformou a livraria dele com o
dinheiro que ele ganhou”. Não, porque virou best seller no mercado de não sei
onde, na banquinha, sendo vendido pela metade do preço. O mercado coloca
uma margem de 0,5%, um preço baixo, e essa rentabilidade que era para ser
canalizada para impulsionar o mercado livreiro é diluída nesses pontos de
venda que, em diversos casos, não são o mercado livreiro. Na internet, a gente
vê muito isso: “Vou botar esse livro aqui no meu site, vai entrar um monte de
gente, vai fazer cadastro, depois eu mando uma mala direta”. Essa venda foi
embora. A editora vendeu do mesmo jeito, o livro chegou à mão do público
– nesse ponto tudo bem –, mas não beneficiou o mercado livreiro, que tem a
missão da bibliodiversidade, de não só vender Harry Potter, mas também o Zé
das Couves que escreve para um nicho menor. Esse aí não vai encontrar meio
de distribuição para ele.
As livrarias também estão se tornando lojas de luxo e existe quem se
sinta excluído por isso. Uma pessoa não vai sair da Cidade de Deus e
entrar na Travessa do Leblon, não só pela questão geográfica, mas porque ela vai se sentir inibida. Existe um público maior no Brasil que não
está sendo contemplado?
É verdade que as periferias da cidade têm tido cada vez menos acesso à cultura, e têm cada vez mais consumido uma cultura de lixo. É espantoso atualmente como está forte essa coisa de cultura das celebridades, de ficar em torno

Rui Campos

de fofoca, é deprimente. Então você tem que oferecer para as pessoas outro tipo
de coisa. Por outro lado, eu como empresário não posso fazer nenhuma coisa
que me inviabilize. A gente tem uma vontade danada, tenta democratizar, essa
é uma preocupação. Por exemplo, a Travessa tem aquela cara bacana, mas não
é uma coisa para poucos, não é uma coisa cara, pelo contrário. Você não vai pagar mais caro numa livraria bacana, seja qual for, do que numa outra livraria. É
muito legal você ver pessoas que não têm muita intimidade com os livros e com
esse ambiente pegando um livro e achando aquilo maravilhoso. É legal quando
você vê que está conseguindo oferecer isso. É como se fosse a primeira vez que
a pessoa está tendo acesso àquela coisa maravilhosa que são os livros expostos,
os livros ao seu alcance. Isso é bonito.
Para encerrar, indique um livro para a gente. Indicar um livro? (risos).
Atualmente ando monotemático, tenho lido ciências, divulgação científica. O livro pelo qual estou apaixonado, que é maravilhoso, é aquele do Richard
Dawkins: O gene egoísta. Fala da teoria dos memes, que são os genes da cultura; que, da mesma forma que os genes perpetuam a sua carga de informação
genética, os memes seriam o equivalente para as ideias, para a cultura. Achei
esse conceito fabuloso, e é uma coisa científica. Todo mundo deveria ler pelo
menos esse capítulo dos memes.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/rui-campos/

Documentarista e diretor da ONG Vídeo nas Aldeias
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“O olhar externo sobre
os índios sempre teve
a tendência de focar e
pontuar o que é exótico. Já
a produção indígena traz
um sentimento oposto.
Isso humaniza os índios,
aproxima as pessoas.”

As oficinas da ONG Vídeo nas Aldeias incentivam os índios a construírem
seu próprio filme, sua própria temática e sua própria linguagem. Desde 1987,
a iniciativa já resultou em mais de 70 filmes, sempre com o intuito de apoiar
as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades por meio do audiovisual. Nascido na França, em 1953, o indigenista e documentarista Vicent
Carelli é o articulador da proposta. “O audiovisual assume uma contribuição
fundamental para os próprios índios – à medida que eles adquirem consciência e refletem sobre seus processos de mudança.”
Sua história com os índios começa quando acompanhou o irmão nas terras xikrin quando tinha 16 anos. “Isso abriu minha cabeça para o mundo.”
Participou do Projeto Povos Indígenas no Brasil, do então Centro Ecumênico
de Documentação e Informação e hoje Instituto Socioambiental (ISA). Recentemente, o Vídeo nas Aldeias lançou uma caixa com cinco DVDs e dez filmes
produzidos pelos próprios indígenas. “As oficinas do Vídeo nas Aldeias buscam uma apropriação coletiva do processo audiovisual. Eles dialogam com a
câmera, se expressam. O desejo coletivo das pessoas se expressa na forma de
se relacionar com a câmera.”
Filho de pai brasileiro e de mãe francesa, o documentarista Vicent Carelli
finalizou em 2009 o longa-metragem Corumbiara, sobre o massacre nunca investigado de índios isolados da Gleba Corumbiara, no sul de Rondônia. “É um
filme que emociona, que comove as pessoas, que leva a uma reflexão e fico
pensando de quantas Corumbiaras é feita a história do Brasil.” Para ele, a contribuição dos índios para a formação brasileira precisa ser redimensionada
diante de tantos preconceitos do nosso senso comum. “A cordialidade, que é
um diferencial do Brasil, é herança indígena e o país desconhece.”
Como foi sua breve passagem por um curso universitário na USP?
Bem, comecei a conviver com os índios aos 16 anos. Isso deu um rumo na
minha vida e por isso acabei nas ciências sociais. Mas quando entrei na faculdade, já havia lido muita coisa de etnografia indígena. Passei somente um ano
na USP e vi que a minha vida não era essa. O meu problema era existencial
mesmo. Tranquei minha matrícula depois desse primeiro ano e nunca mais
voltei. Fui morar com os índios Xikrin, no Pará. E levei uns dez anos para voltar a São Paulo.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
30 de abril de 2010, em São Paulo.

Como se deu esse contato com os índios? Como isso aconteceu?
Foi no sul do Pará. Meu irmão queria ser padre e tinha um guia espiritual dominicano. Era um padre dominicano francês de vocação tardia que tra-

Vincent Carellil

Vincent Carelli

balhava com os Xikrin. Nessa época, os Xikrin estavam abandonados e esse
padre era um missionário que não fazia proselitismo, estava ali para ajudar.
Então, eu enchi o saco pedindo para ir e me levaram. Fui eu e a Lux Vidal,
uma professora da USP. Eu tinha 16 anos e isso abriu minha cabeça para o
mundo. Tive uma compreensão mais ampla da humanidade. Aliás, acho que a
experiência do choque cultural – principalmente neste mundo globalizado –
é vital na formação dos jovens. O choque cultural é fundamental para o jovem
não ficar enclausurado no seu mundinho. É evidente que isso pode se dar de
muitas formas. Nem todo estudante brasileiro pode ir a uma aldeia indígena
e nem existe aldeia suficiente para isso (risos), mas alguma forma de choque
cultural é fundamental na formação das pessoas.

dos os arquivos públicos, cruzei com os arquivos de museus, de antropólogos.
Com isso, ficou evidente nesse trabalho que estas fotos e o material histórico
recolhido tinham uma enorme importância para os índios, pois essas coisas
nunca retornam para eles. Os índios vivem processos de mudanças extremamente intensos e a questão da memória para eles é fundamental, por conta
das novas gerações. Então, toda vez que eu ia para a aldeia levando estes materiais havia um interesse e um fascínio enorme. Desta maneira, a ideia de que
o audiovisual assume uma contribuição fundamental para os próprios índios
– a medida que eles adquirem consciência e refletem sobre seus processos de
mudança – acabou por gerar o projeto Vídeo nas Aldeias.

E o seu trabalho com o audiovisual começou quando?
Sempre fui fotógrafo. Fazia still. E, na experiência com os índios xikrin, eu
presenciei o momento em que eles viviam isolados na mata e ainda realizavam
cerimoniais fantásticos. Eu tinha o sentimento de estar sozinho ali presenciando uma coisa que o mundo nunca tinha visto. O audiovisual nasce disso.
Não era possível que aquelas coisas pudessem desaparecer sem que o mundo
as conhecesse. Era a função do registro. Naquele momento, me aprofundei na
fotografia, o audiovisual veio mais tarde. Mas o registro foi uma coisa que se
impôs, pois eu estava tendo acesso a um mundo marginalizado e absolutamente fascinante. A resposta a essa exclusão foi o audiovisual. Mais tarde, já
nos anos 80, participei da criação de um projeto chamado Povos Indígenas no
Brasil, organizado pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação,
que hoje é o Instituto Socioambiental (ISA). A ignorância sobre o mundo indígena era tão profunda que não existia no Brasil um banco de dados confiável sobre o tema. Sequer um censo, muito menos dados que pudessem servir
para jornalistas, pesquisadores e, principalmente, agentes do governo. Não
havia mapas, não havia nada. A proposta desse projeto era criar uma rede de
alianças –independente de ideologias – para reunir missionários, antropólogos, indigenistas, pesquisadores, fotógrafos, viajantes e quem mais quisesse
com o objetivo comum de reunir dados sobre essas populações. A iniciativa era sobretudo de superar as divergências, porque esse mundo também é
muito dividido: indigenista não suporta antropólogo, que, por sua vez, não
suporta missionário e assim vai. Dentro da proposta básica deste grupo, queríamos criar um banco de dados sobre a realidade indígena neste país. Assim,
trabalhei 10 anos nesse projeto, ajudei a costurar alianças. Fiz o arquivo fotográfico do projeto e juntei oito mil fotos sobre os povos indígenas. Juntei to-

O antropólogo Claude Lévi-Strauss faz um elogio ao filme Kiarãsã
Yõ Sãti ou O Amendoin da Cotia, de 2005, do povo Panará. Ele o avalia como “o melhor filme que eu jamais tenha visto sobre os índios da
América do Sul”, elogia o enquadramento, a qualidade das imagens.
Diz assim: “Temos constantemente a sensação de poder ver a vida indígena de dentro”. É isso que vocês buscam?
O Lévi-Strauss era de uma lucidez incrível. Ele tocou na questão-chave nesse comentário: o sentimento de se sentir transportado para a realidade indígena e enxergá-la de dentro. Ele sacou o ponto essencial da coisa e isso já
estava assim. Depois recebemos outra carta dele, também manuscrita, quase
ilegível. Foi um ano antes de sua morte [Lévi-Strauss morreu em 2009, pouco
antes de completar 101 anos]. Era um dos nossos fãs. Evidentemente foi um
cara que até o fim da vida se atualizava e lia tudo o que saía da antropologia
e iconografia indígena brasileira. Aos cem anos podia assistir a este filme e
localizar essa questão.
O “sentir-se transportado” que o Strauss mencionou pode ser uma forma de construir aquele choque cultural que você considera importante? Esses DVDs seriam formas de construir choques culturais?
Sim. Essa produção dos cineastas indígenas são filmes de imersão, que podem gerar uma vivência e uma empatia com estes personagens. Hoje a gente
está levando esses filmes para a rede escolar, pois eles são didáticos, mas não
no sentido literal da palavra. Eles não estão aí para explicar como são os índios ou como é determinado mito. Ali está o humor indígena, a sacanagem,
a alegria de viver. Às vezes, a gente fica se perguntando: “Mas como isso será
interpretado? Qual será a leitura de quem assistir?”. A questão é que os índios
são sinceros, abertos, eles se expõem nos vídeos. O ponto central dos filmes
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não é explicar os índios, é criar empatia por meio dessa imersão sensitiva no
mundo indígena.

por esse olhar. É claro que existem os mais talentosos, os menos talentosos,
mas a sofisticação estética já existe. Há índios com enquadramento clássico,
lindo, e isso nem se ensina. O cara pega a câmera e faz de maneira impressionante. A gente fez filmes em oficinas de 20 dias. Em 2001, os Ashaninka
fizeram o filme Shomõtsi, que o cineasta Eduardo Coutinho considera uma
obra-prima. O enquadramento é coisa de cinema, brota naturalmente, está
na formação deles. Em resumo, os temas são escolhidos por eles e tudo vai
brotando da vida. Como hoje em dia a televisão já chega a muitas aldeias, isso
lhes dá uma cultura televisiva, mas não cinematográfica. Eles adoram filmes
de ação, futebol e jornal. O trabalho começa por desconstruir essa linguagem
televisiva que, evidentemente, o índio tende a executar: o repórter, a entrevista. Trabalhamos muito com um cinema direto, sem entrevista formal, um cinema de observação. O cara precisa estar atento. Não só o olhar, mas escutar.
Esse é o primeiro ponto importante. No começo, adotamos uma série de regrinhas: é proibido zoom, só plano aberto; se quiser detalhe, chega junto com
a câmera. É aquela coisa do documentário, a relação do autor com o seu personagem e com o seu assunto. Isso o cara precisa enfrentar sozinho, porque
nunca estamos no local da filmagem. Ficamos meio reclusos em um espaço e
eles vão procurar seus personagens. Esta é uma experiência fundamental para
quem está aprendendo a fazer documentário.

O Lévi-Strauss também fala da perfeição da escolha dos enquadramentos, dos temas, das locações. Como vocês planejam um filme com
os índios?
A gente estava falando de filme autoral, quando o cineasta ou alguém chega a uma aldeia, por exemplo, com uma ideia: “Quero fazer um filme assim
e assado”. Mas o processo do Vídeo nas Aldeias é completamente diferente
disso. Primeiro porque a gente chega diante de uma demanda. A gente não
chega para dizer: “Oi, estou aqui, vocês querem fazer um filme com a gente?”.
Não é assim. Os filmes surgem de uma demanda deles – ou de jogos ou de
uma liderança já com uma preocupação de resistência cultural, sabendo que
este audiovisual vai potencializar esse discurso. Quando chegamos já existe
um desejo coletivo do filme e que resulta também em um processo de criação
coletivo. Desde a escolha do tema. Muitas vezes é o que está acontecendo ali
naquele momento. O processo de filmagem começa pelas oficinas e também
é uma imersão com a aprendizagem coletiva dos jovens cineastas. É tudo coletivo. Primeiro se filma, depois assiste junto e, à noite, cinema na aldeia. As
salas de edição e de oficina são espaços abertos. Toda a aldeia, conforme o seu
ritmo, vai passando por ali, vendo as imagens que estão sendo produzidas.
A postura dos índios em relação ao filme é de apropriação total. Assim é a
produção do Vídeo nas Aldeias. Partimos de uma experiência completamente negativa que todos eles tiveram: a frustração com audiovisual. Chegam à
aldeia o cara da TV Globo, o antropólogo, o fotógrafo, o jornalista, qualquer
um, mas o material produzido nunca volta para a aldeia. É certa expropriação, apesar de a intenção ser a melhor possível. O fato é que quando você vive
na aldeia e percebe visitantes vindo e indo embora, isso gera uma expectativa.
Depois, quando assiste ao vídeo na televisão, fica frustrado. Há comentários
assim: “Poxa, mas isso ele inventou. Que história é essa? Cortou isso, cortou
aquilo. Nós não somos isso. Ele inventou aquilo e não disse o fundamental”. É
a experiência negativa deles. Portanto, as oficinas do Vídeo nas Aldeias buscam uma apropriação coletiva do processo audiovisual. Eles dialogam com a
câmera, se expressam. O desejo coletivo das pessoas se expressa na forma de
se relacionar com a câmera. Há um texto interessante da crítica de cinema
Andréa França sobre isso [A livre afirmação dos corpos como condição do cinema, publicado em 2006] . As culturas indígenas são esteticamente sofisticadas,
então, quanto ao enquadramento, existe uma relação inata dessas culturas

Vocês já fizeram oficinas e filmes em muitas aldeias. A produção deles
é contínua?
A proposta é uma formação continuada. Hoje já temos vários cineastas formados, editando, com seus equipamentos em mãos. Pouco a pouco viramos
produtores. De formador a produtor e distribuidor. Tudo é novo para eles, os
equipamentos, a internet. Aliás, são internautas apaixonados. Mas como são
de uma cultura oral, o domínio da escrita ainda é muito relativo. Contudo, a
escrita é o grande meio para se chegar a esse mundo da competição por financiamento cultural. Acabamos por cumprir um pouco essa função de produtor,
de escrever um projeto para um edital, de ajudar a captar recursos, de participar de algum evento.
E a questão da autoria nessas obras coletivas. Quem assina? Quem é o
responsável?
Tudo é intrincado. Primeiro porque os cineastas são escolhidos pelo coletivo e são podados à medida que eles deixam de seguir a vontade coletiva. O
jovem cineasta possue um compromisso de escutar e de atender às deman-
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das da coletividade. A gente assina contratos com eles que contemplam essa
questão. Existem os autores, que são os cineastas, mas os direitos de imagem
são coletivos. Para registrar e distribuir um filme no Brasil, se você precisar ter
o RG do filme [o Certificado de Produto Brasileiro (CPB), emitido pela Agência
Nacional de Cinema (Ancine)], a burocracia não aceita sem existir um autor
especificado. No final, digo que os personagens que eles filmam são tão autores quanto os cinegrafistas. Se alguém na aldeia aceita o desafio e entra na
brincadeira de ser seguido e se deixar filmar, ele também começa a criar aquele personagem junto com o cineasta. Ele propõe cenas, dialoga com aquela
produção, passa a ser tão autor quanto o cara que está filmando. São produções de autoria coletiva. Agora, por questões burocráticas, acabam assinando o coletivo, cinco ou seis autores, ou algum especial, porque sempre existe
aquele cara que se apaixona pelo negócio e diz que é o negócio da vida dele.
Esse é o cara.

isso. Esses modelos de financiamento do Ministério da Cultura precisam virar
políticas públicas e não política de governo. Isso precisa ser institucionalizado
com mudanças nas regras. A proposta é muito legal, mas a experiência desses
oito anos mostra um impasse. É preciso dar aí um novo salto.

Você é um crítico dessa burocracia dos editais, principalmente dos
modelos dos Pontos de Cultura. Como preparar as pessoas para fazer
os convênios, tocar a burocracia e executar os trabalhos?
Eu acho que não é uma questão de preparar as pessoas. A questão é mudar as regras do jogo. Ouvi uma vez do secretário-executivo do Ministério da
Cultura, Alfredo Manevy, uma frase genial falada por uma velhinha que recebeu o Prêmio Culturas Populares lá no Nordeste: “O prêmio eu agradeço, é de
Deus. Agora o regulamento é do capeta” (risos). E é mesmo! Nós que somos
deste meio – sou “ongueiro” desde os anos 80 – apanhamos com todos esses
regulamentos, imagine todo esse pessoal. No começo da gestão do Gilberto
Gil, quando fizeram essa revolução na questão cultural, eu acho que havia
uma guerra interna no poder Executivo, entre os funcionários de carreira e
os criadores dessa política. Nesta guerra, os funcionários públicos pareciam
odiar a possibilidade de ONGs e Oscips receberem dinheiro público. Com isso,
o número de regras só piorou. A criação da tal comissão paritária, lá no meio
do processo, impôs as mesmas regras para o Executivo e para ONGs na execução dos recursos públicos. Isso era um desastre não só para os índios, mas
para a cultura popular, que, pela primeira vez, foi introduzida em um modelo
de subvenção. Você jogou na inadimplência milhares de organizações populares. Imagina um cara que tem um maracatu na periferia de Recife. Você diz
que a sede dele pode ser debaixo de uma mangueira, mas depois você pede
uma planilha. Pelo amor de Deus! A questão não é preparar as pessoas para
atender a essas exigências, mas mudar as exigências. Precisamos repensar

O ensino das culturas afro-brasileira e indígena nas aulas de história
se tornou obrigatório com a Lei 11.645/08. Quem deve ensinar essas
culturas nas escolas?
Os professores, não existe saída. A questão-chave da implementação dessa
lei é a formação dos professores. O grande investimento que precisa ser feito
é a reciclagem. É impossível os professores ensinarem uma matéria que eles
nunca tiveram, nunca aprenderam, porque senão o tiro sai pela culatra. Aí
será um desastre. Se cada um chegar e quiser ensinar aquilo que acha que
sabe sobre os índios, aí nós estamos lascados. A questão do conteúdo é difícil, porque estamos topando de frente todos os equívocos nacionais sobre
a questão indígena. Não é fácil. É evidente que é uma decisão politicamente
ousada e bem-vinda, mas precisamos ajudar para implementar isso. Precisamos de investimento na formação dos professores e na produção de material.
O Vídeo nas Aldeias acabou de distribuir três mil kits para escolas públicas
do ensino médio com a coleção Cineastas Indígenas – Um Outro Olhar e publicou um livro chamado Guia para Professores e Alunos. Estamos tentando
topar de frente com os grandes equívocos sobre a realidade indígena. A gente
usou um texto do professor José Ribamar Bessa Freire, em que ele cita frases
do senso comum: «Índio é tudo igual”; “Índios vão desaparecer”; “São culturas
atrasadas», tudo isso para representar esses preconceitos. Usamos essas frases para trabalhar as suas desconstruções. Também buscamos uma releitura
da história do Brasil, trazendo a perspectiva e a versão dos índios dos períodos
históricos que eles viveram. Os índios do Acre, por exemplo, viveram o ciclo da
borracha, que é um período histórico. Dá para fazer uma releitura da história
do Brasil, pois ela tem muitas versões e muitas leituras. Agora, a distribuição
dessa caixa de DVDs é um trabalho experimental. Queremos ter retorno sobre
essa coletânea que distribuímos nas escolas. Sabemos que alguns filmes já
foram vetados, por serem provocativos. Um exemplo é Huni Meka ou Os cantos
do cipó, de 2006, que fala da cultura do ayahuasca na região acreana. Fizemos
alguns laboratórios no magistério sobre esses filmes e parece que todos os
professores falavam: “Esse filme não passa na minha sala de aula”. Imagina
isso! É um tema atual – adolescentes e drogas. Mas a resposta dos professores
é que as escolas não estão preparadas para alguns filmes, por isso queremos
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retorno sobre esse material, para sabermos por onde os debates podem entrar. O Brasil é muito grande. As visões e as leituras destes filmes serão diversas. A gente está tentando coletar este feedback para ter um entendimento
sobre como estes filmes são vistos, se ajudam, em que atrapalham. Inclusive
para orientar futuras produções para a escola.

história brasileira. Substituímos o conceito de segurança nacional pelo conceito de utilidade nacional. Mais fez com que esse último conceito superasse
qualquer outro direito. Se o Brasil precisar fazer uma hidrelétrica no meio da
aldeia, ela vai sair e ponto. Porque isso é de utilidade nacional. Ao mesmo
tempo, é um conceito muito parecido com a prepotência do conceito “segurança nacional”. Se essas condicionantes forem levadas a sério, nenhuma reserva poderá ser ampliada. E existem muitas sendo revisadas. Penso que os
ministros do STF tiveram que engolir a Raposa diante do forte clamor nacional e internacional, mas eles empacotaram as ressalvas, uma questão grave
para ser resolvida. A Advocacia Geral da União sequer contestou e elas são inconstitucionais. Mais grave do que isso foi que as ressalvas puxaram o debate
dos militares – apoiados pela direita – sobre o “perigo” da presença de terras
indígenas em áreas de fronteira, porque seria um perigo para a segurança nacional. Não sei se na Escola Superior de Guerra se estuda a história do Brasil,
mas quem ajudou a demarcar as fronteiras atuais foram os índios. Eles ajudaram a Comissão de Limites, comandada pelo Marechal Rondon, a demarcar o
território nacional. Parece que eles não estudam história. Quem convive com
os índios sabe muito bem que eles possuem um sentimento de pertencimento
ao Brasil, de cidadania brasileira. Isso é de uma ingratidão imensa, nos remete
de volta ao arquétipo do outro como estrangeiro e inimigo em potencial. Os
índios são tratados como potenciais traidores do Brasil e, por isso, estar em
zona de fronteira, é uma ameaça ao país. Nessas horas, a direita e a esquerda
nacionalistas se juntam contra os índios. Era para acabar com terra indígena
em zona de fronteira, então o Lula, para contemporizar, falou: “Vamos colocar
um batalhão de fronteira em cada reserva indígena”. A Raposa Serra do Sol
trouxe tudo isso. Duas grandes forças antagônicas.

E a distribuição comercial deles é possível? Ou eles ficam presos à
marginalidade do audiovisual? A demanda por este tipo de filme em
festivais está crescendo?
Sem dúvida. Eu comecei em 1986 e não havia espaço na televisão pública
naquela época. Ou ouvia algo assim: “Essa não é o formato, a linguagem, o
tamanho. Vamos remontar o filme”. Não era nada. Hoje, a TV Cultura de São
Paulo, com programa A’uwe já passou mais de 40 filmes nossos, aos domingos
às 18h30, no horário nobre. Em 30 anos houve abertura. É um movimento
nacional de despertar do Brasil que não conhece o Brasil. A valorização da diversidade cultural brasileira e as políticas implementadas criaram outro ambiente no país. Desde o começo estes filmes são muito bem vistos em festivais.
Hoje em dia há um pipocar de festivais e mostras pelo mundo. Em qualquer
cidadezinha do interior existe um. E os filmes dos índios estão sendo muito
bem recebidos. Eles possuem um diferencial que surpreende as pessoas. Eu
ouvi muito isso no fim das projeções: «Eu nunca tinha visto um filme apresentando a realidade dos índios assim”. Mas esse “assim” é o quê? É o fato de você
se sentir dentro. Porque o olhar externo sempre teve a tendência de focar e
pontuar o que é exótico: «Olha, que estranho, eles comem isso!». Sempre está
focado em quão diferentes os índios são. Já a produção indígena traz um sentimento exatamente oposto. O dia a dia, o humor, isso humaniza os índios. Ele
ri do que eu riria, ele chora, entende? Para além das nossa diferenças – do “eu
como isso e ele come aquilo” –, nós somos gente! Isso aproxima e surpreende
as pessoas.
Passamos há pouco por um julgamento político muito importante para
os índios: a homologação contínua da terra indígena Raposa Serra do
Sol, em Roraima. Como você encara isso para a cultura indígena?
Foi superimportante, claro. Isso foi alardeado como a grande vitória pela
imprensa, mas é preciso lembrar que a decisão veio junto com quase 20 ressalvas gravíssimas apresentadas pelo ministro Menezes Direito, do Supremo
Tribunal Federal. O reconhecimento da Raposa Serra do Sol gerou o maior
pacote legal de expropriação dos direitos indígenas dos últimos 50 anos da

O Vídeo nas Aldeias serve para um crescimento nas conquistas políticas
das aldeias e para os índios como um todo?
Sem dúvida nenhuma. Há uma importância política, porque minorias invisíveis passam a ser vistas. Isso é estratégico politicamente. Questões como
identidade e afirmação da diferença são vitais para a sobrevivência das minorias. A questão cultural é a questão política das minorias. Por isso, a valorização cultural por meio do audiovisual possui repercussões políticas internas
nas comunidades e também para a representação nacional dos índios. Hoje,
o projeto Vídeo nas Aldeias é muito conhecido no mundo indígena. Das 800
propostas ao Prêmio Culturas Indígenas de 2009, do qual eu fui jurado, 85%
eram de registros audiovisuais. Existe uma demanda reprimida enorme aí.
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Por quê? Existe uma importância estratégica para eles no seu processo de
revitalização. Nós estamos saindo da Idade Média para o que os índios chamam do “tempo dos direitos”. Nós estamos saindo de uma situação em que o
índio que era índio não queria ser. Hoje não. Há direitos específicos. Estamos
nos movendo para outra radicalmente diferente. Muitos índios foram arrasados culturalmente, mas neste ambiente de valorização, estão tentando juntar
os cacos. E mesmo aqueles que estão com uma cultura totalmente operante
estão preocupados com a questão da transmissão e do interesse da nova geração em aprender. O cinema é muito interessante para os jovens que estão
fascinados pela tecnologia, pelo tênis Nike, pelo celular, pela câmera. Mas na
hora do processo de filmagem eles precisam falar com quem? Com os velhos.
E este processo do cinema, do documentário, da ficção, do que seja, gera uma
dinâmica interna na comunidade, de reencontro de gerações. Os velhos ficam
felizes e os jovem descobrem coisas que estavam ali e que eles nunca perguntaram. Eles falam: «Pô, mas você nunca me contou essa história». O velho diz:
«Você nunca perguntou». O encontro de gerações é muito importante, pois é
aí que se dá a transmissão, a revalorização, o resgate. O cinema é muito interessante nesse sentido. Precisamos criar novos centros de capacitação, ampliar o acesso dos índios aos meios audiovisuais. Isso não é só uma instituição
que vai fazer, mas um conjunto delas.

do todo dia. Catástrofe é o que não falta em todo o mundo, mas no Brasil, Corumbiara tocou fundo. É um filme que emociona, que comove as pessoas, que
leva à uma reflexão e fico pensando de quantas Corumbiaras é feita a história
do Brasil. Se ele não moveu a Procuradoria da República a tomar uma atitude,
fez muita gente pensar e ainda vai fazer muita gente pensar sobre a dívida histórica que este país tem com os índios. O último grande intelectual brasileiro
a ter uma relação visceral com os índios foi Darcy Ribeiro. Se você ler O Povo
Brasileiro, ele recria quase que ficcionalmente e de uma maneira muito bela
os 100 primeiros anos da história do Brasil, antes dos africanos chegarem. Ele
fala do cunhadismo tupi-guarani [relação de parentesco estabelecida com os
estranhos da comunidade], os jogos de alianças, ele reconstitui isso e entende
essa cordialidade do Brasil. Darcy reconstitui o começo da formação cultural
brasileira, essa amabilidade brasileira. Essa cordialidade, que é um diferencial
do Brasil, é herança indígena e o país desconhece. O etos do Brasil e do povo
brasileiro deve muito aos índios.
Esse discurso de que a herança indígena nos deu a rede, a mandioca, não sei
o quê mais não significa nada. A contribuição indígena para a formação do
Brasil é muito mais profunda que isso.

Você fez o filme Corumbiara, de 2009, que lembra a denúncia de
um massacre. O que é este filme e até que ponto o Vídeo nas Aldeias o influenciou?
É um filme biográfico, de balanço de vida, é um filme de guerrilha. O cinema
é a única forma de superar a impotência prática de você ver um crime acontecendo e ninguém tomando conhecimento da coisa. A imagem foi o grande
recurso. A única volta possível de um crime de genocídio, que aconteceu na
Gleba Corumbiara, em Rondônia, e que nunca foi investigado. No filme, há
provas inequívocas da existência do crime e quando eu digo que não serviu de
nada é porque não foi aberto o caso. Ficou um debate se o crime prescreveu
ou não prescreveu, mas eu penso que, em um tribunal internacional, o crime
de genocídio não deve prescrever nunca. De qualquer jeito, os índios também
foram atacados 10 anos atrás e isso não teria prescrito. Fiquei muito satisfeito
com a acolhida do filme no Brasil. Muitas vezes a gente acha que o estrangeiro
valoriza mais, e de fato, o Vídeo nas Aldeias foi reconhecido muito cedo no exterior e só agora com o Ministério da Cultura é que o projeto foi redescoberto.
O filme Corumbiara é genocídio, guerra, loucuras, milhares de gentes morren-

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/vincent-carelli/

Fundador e diretor da ONG Núcleo de Cultura Indígena
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“Somos hoje mais capazes
de ter uma visão prolongada
uns dos outros, o que
nos permite reposicionar
como sociedade plural.
Precisamos de tempo e de
liberdade para a criação
cultural. Sem estar obrigado
a criar só para vender.”

Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 24 de junho de 2010,
em São Paulo.

Nascido em Minas Gerais, em 1954, Aílton Krenak é jornalista, produtor
gráfico e líder indígena. Alfabetizou-se aos 18 anos. Na década de 80, passou
a se dedicar exclusivamente à articulação do movimento indígena. Em 1985,
fundou a ONG Núcleo de Cultura Indígena (NCI). Em 1987, em meio às discussões da Assembleia Constituinte, foi autor de um gesto que comoveu a
opinião pública: pintou o rosto de preto com pasta de jenipapo enquanto discursava no plenário do Congresso Nacional, em sinal de luto pelo retrocesso
na tramitação dos direitos indígenas.
Boa parte de sua história, explica Krenak, pode ser definida como opção
pela guerrilha cultural, sobretudo a partir da década de 80, em fins da ditadura. Para ele, esse momento foi um retrocesso da cena brasileira da literatura,
do teatro e do cinema. “Fiz uma opção pela guerrilha cultural. Isso significava
me posicionar em um lugar estratégico, de onde eu pudesse me alimentar das
rebeldias locais, de onde eu pudesse me municiar dos modelos locais para
decidir como me inserir neste cenário.”
Krenak participou da fundação da União das Nações Indígenas (UNI), do
movimento Aliança dos Povos da Floresta e da criação da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Hoje é um dos mais conhecidos líderes indígenas
do Brasil, atuando também como assessor para assuntos indígenas do governo de Minas Gerais. Tornou-se um pensador do momento contemporâneo.
Cultura, para ele, é um modelo imprevisível. “Uma verdadeira transformação
pode acontecer com gente que é chamada de vagabundo e ocupante de beiradas, ladeiras e barracos. Essa gente pode passar a ser vista como expressão da
verdadeira cultura, de reinvenção das identidades.”
Vivemos em um Brasil que completa cerca de três décadas de grandes lideranças indígenas. Como você começou a se envolver com essa
questão da cultura?
Krenak é o nome da minha família indígena de lá do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Os krenak são um grupo de aproximadamente umas 100 famílias
que sempre viveram ali na região do médio Rio Doce e o meu trabalho tem
sido sempre, de alguma maneira, de vincular esta cultura extremamente local
de lá do médio Rio Doce com os nossos vizinhos.
Quando penso essa coisa da cultura, essa potência que é – e não só para os
indivíduos, mas para os coletivos – penso nela como uma onda do mar. Há
momentos de grandeza, visível para todo mundo, e depois parece que há um
mergulho em si mesma. Quando era pequeno, tinha muita curiosidade sobre
essas coisas, principalmente porque eu estava olhando para isso de dentro
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da cultura de uma tribo, ou seja, que já sofria uma segregação. Mesmo assim,
eu olhava com curiosidade tudo quanto era artefato, artesanato, qualquer
mágica ou arte. Assistia, por exemplo, pessoas que faziam aquelas danças de
caboclo, entre elas o mineiro-pau [dança folclórica executada pelos homens
no Amazonas, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro], que é uma coreografia
afro-indígena. Os homens batem os porretes no chão, criam sons, dão
gritos. O mestre desse ritual chama e um grupo de 20 homens dança e bate
os paus. Era uma coreografia muito comum quando eu tinha oito ou dez
anos, porque eles dançavam na rua, não precisavam de nenhum suporte,
nem de palco. Na zona rural ainda existe um pouco disso, mas o Brasil
está, rapidamente, sumindo com essas manifestações e com esses espaços
de autonomia cultural. Nós estamos passando por um tempo curioso: ao
mesmo tempo em que a gente ganha novos espaços para a expressão da
cultura, a gente faz desaparecer alguns lugares que eram naturais. Eles
eram tão públicos que ocupavam literalmente o meio da rua e os pátios das
fazendas. Então, a oportunidade de assistir a isso quando era pequeno fez
minha cabeça. Ver essa gente abriu meus olhos para a cultura.

ta, resiste e reage. Muitos de nós simplesmente engolimos a baboseira toda
que é mandada da religião, da política, da dominação. Há uma meleca geral
hoje com o planeta compartilhando cada vez mais as experiências de todos
os cantos do mundo. Se a gente não ficar alerta, passa batido por muita coisa,
joga fora muita riqueza, muito diamante e ouro verdadeiros. Em troca, você
pode pegar palhaçadas virtuais, que encenam na nossa cara, jogam com a ilusão e solapam a nossa raiz profunda. Se entrarmos nessa visão distorcida, não
perceberemos mais quando algo está comprometido com as raízes que nos
dão identidade e força para olhar o mundo. A gente pode virar uma espécie
de grande plateia do planeta. Aliás, nada contra as plateias. Podemos estar no
palco ou na plateia desde que a gente saiba onde está a cada momento, senão
começamos a consumir qualquer coisa. Passamos a reproduzir qualquer processo sem sentido para o coletivo ou com o qual você se identifica.

O Manoel Salustiano, mestre do maracatu em Pernambuco, falou aqui
nesse projeto que fomentar o maracatu deveria ser o investimento nos
terreiros, os locais onde a cultura se manifesta de maneira autônoma.
Você concorda com isso? É assim que poderíamos preservar essas manifestações que são tão dinâmicas?
É um pouco aquela imagem da onda, que aparece vultosa e depois some. Esses lugares possuem uma potência no sentido político. Mais do que o sentido
de autonomia, eles adquirem o sentido da surpresa, da invenção. E isso pode
conflitar com outros movimentos que acontecem – como a acomodação dos
povos tradicionais nos lugares, um quilombo, uma vila, um patrimônio, uma
cidade, uma praça, uma terra indígena. Isso passa a se relacionar com a economia, com a ocupação territorial. Alguns desses lugares – terreiros, sítios e
lugares da cultura popular – não foram disputados por outra ação da cultura,
mas foram tomados pela especulação imobiliária. Um prédio foi construído
naquele lugar, uma torre, um shopping, uma igreja. É uma coisa política, existe uma dinâmica, uma realidade potente de políticas acontecendo ao mesmo
tempo, na qual a expressão da cultura é quando o pau come. É um processo
de resistência, de recriação, de reinvenção. As pessoas, inclusive, precisam se
tocar que cultura não é um fenômeno pacífico. Cultura não é como cagar e
mijar. Todo mundo caga e mija, mas não é todo mundo que faz cultura, inven-

A sua história também é uma mistura do global e do local. Você citou a
raiz profunda, mas faz tempo que a sua trajetória o levou mundo afora
com uma visão rica das várias manifestações culturais. Para você, raiz
profunda não significa isolamento, certo? Como é lidar com isso na
cultura indígena?
Podemos pensar nisso como as árvores. Aquelas que possuem raízes profundas, lançam seus galhos altos e olham o mundo de uma altura especial,
observam o horizonte de um ponto especial, mas suas raízes continuam lá,
profundas. Podemos voar e ir além. Ter raiz profunda não significa ficar ensimesmado na sua cultura local, achando que o mundo não existe. Mas o que
não pode fazer é trair essa origem. É preciso capacidade de fazer o movimento
das ondas: provocar uma grande onda que tumultua o ambiente e ser capaz
também de retomar um mergulho na sua identidade. E isso está relacionado
com o que você citou no começo da conversa. Estamos com duas ou três gerações de indivíduos que saíram do contexto de uma comunidade tribal e indígena e começam a interagir com a cultura e com a política do Brasil como um
todo. São gerações que passaram a ter certa autonomia e liberdade para transitar no meio das outras pessoas e espaços, sempre trocando e interagindo
sem medo de se perder. Talvez as gerações anteriores à nossa não tenham permitido que os sujeitos de dentro saíssem pelo mundo afora com medo de que
eles não tivessem estrutura para circular e voltar para casa íntegros. Existia
muito uma ideia de que se o índio saiu de sua terra, de sua reserva, não é mais
índio, pois estava se misturando com a cultura do mundo inteiro. Essa crítica
que parece simples é um preconceito ofensivo para caramba. Essa minha ge-
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ração viveu isso super magoada, chateada por ser tratada assim, com tanto
controle e desrespeito. Como se ao sair de nossa tribo fossemos virar outra
coisa. Quando o Mário Juruna [xavante que foi o primeiro representante indígena eleito a deputado federal] saiu pela primeira vez de sua aldeia para circular
pelo Brasil, ele foi para o Rio de Janeiro e andava segurando um gravador. Ele
gravava todas as coisas que os caras falavam, o que irritou muito os brancos
que mandavam no Brasil naquela época. Era tempo de regime militar. Um
general ficou muito puto com o Juruna e disse que ele era um aculturado exótico [o ministro da Aeronáutica do governo Figueiredo, Délio Jardim de Mattos,
criticou a população carioca por ter votado “nas tangas de um aculturado exótico”; em resposta, Juruna escreveu uma carta ao brigadeiro afirmando que havia
sido eleito com 80 mil votos e questionou os ‘votos’ do militar para ser ministro].
Fiquei pensando sobre isso: “Que papo é esse de aculturado exótico? Os outros não eram? Os brasileiros, em geral, não são aculturados exóticos?”. A fala
desse general refletia o pensamento da época. Não era só o pensamento dos
milicos, mas dos brasileiros em geral e até de alguns intelectuais e pensadores. Havia uma consciência média de que os índios que não tinham acabado
deveriam ficar nas reservas. E também que alguma coisa da cultura desses
povos podia ser catalogada, mas essas pessoas não tinham que interagir na
cena da cultura brasileira. Porém, nos últimos 30 anos, esses espaços foram
sendo cada vez mais conquistados, foram se alargando. Os índios também
passaram a se sentir à vontade para mostrar sua cultura: desenhar, pintar,
escrever, fotografar, filmar. Temos uma geração de meninos hoje concorrendo
em festivais e em mostras de cinema no mundo inteiro, com narrativas, documentários, clipes, filmes, tudo feito na aldeia. Há índios sendo homenageados
nas feiras do livro em eventos internacionais. Começaram a formar grupos,
por exemplo, de escritores indígenas.

existe o outro. Se na sua criação – sabendo quem você é, onde você está e admitindo que exista o outro –, você decidir que vai passar a vida inteira fazendo
um retrato para o outro ver você, isso é bacana. Não acho que seja exótico, no
sentido pejorativo, naquele sentido usado pelo general ao se referir ao Juruna.
Deixa de ser um aculturado exótico e passa a ser algo da raiz profunda. Permite que uma árvore lance suas copas às alturas e tenha uma visão panorâmica do mundo, mas sem se ensimesmar, sem ficar apatetada com a paisagem.
Lendo esse escritor egípcio, que inclusive recebeu o prêmio Nobel de Literatura no final dos anos 80 [Naguib Mahfous foi o primeiro escritor de língua árabe
a receber o prêmio em 1988], vejo que ele passou a vida inteira observando e
contando a história da tribo dele, do clã dele, do bairro dele. Passou sua vida
ensinando às gerações passadas e futuras coisas relativas à arquitetura, à filosofia e à religião. O tempo inteiro ele cita frases e mandamentos do Alcorão.
Então, qualquer pessoa que chegar a ler o trabalho dele vai estar se alimentando de uma tradição. Quem sabe esse papo de escritores indígenas não possam
provocar e gerar uma reflexão das pessoas sobre algum detalhe das memórias
indígenas. Essa tradição oral possui um acervo muito grande, independente
de a gente achar importante ou não. Muitas gerações de índios vão poder traduzir essas histórias e escrevê-las. É um registro importante. Uma forma de a
gente deixar uma marca interessante.

Essa é uma questão interessante porque cria novos desafios. Por que
indígenas escritores? Particularidades ou “exóticos aculturados”,
como você comentou, tem em todo canto. O que cria o indígena? Que
certificado é esse?
Eu estava lendo um escritor egípcio esses tempos e olhando a literatura
dele, me perguntei: “Por que é que esse cara é um escritor egípcio? Por que ele
não é só um escritor?” Porque é um cara que passou a vida inteira refletindo
sobre aquela identidade e criando uma narrativa que quer expressar um retrato ou um autorretrato para o outro. E isso é muito legal, é uma das coisas
que vale na vida de alguém: ser capaz de saber onde está e reconhecer que

Sobre os desafios desse novo momento, também vale citar estímulos
que antes não existiam na cultura indígena: a vaidade, a questão financeira, o apoio do governo. Isso também é preocupante para os índios?
Pode engessar as criações e as culturas?
Não tenho dúvida do número de atrações que circulam em torno dessa geração. Desde o cara ser motivado porque agora isso vale alguma coisa até uma
super valorização do “eu”. Fico observando isso, mas penso muito nos nossos vizinhos da América Latina. Passei um tempo pelo Equador e na América
Central. Posso dizer que vivemos uma constante luta pela sobrevivência. Muito daquilo que aparece como expressão da produção local, é uma produção
necessária do cotidiano. Ou seja, o cara precisa fazer o poncho, o chapéu, a
cesta para aquilo ser uma mercadoria do cotidiano que precisa ser trocada
rapidamente, todo dia, igual pão. Ninguém vai olhar o pão como um artefato,
o pão como uma criação culturalmente diferenciada. Pão é pão. Você precisa
fazê-lo senão morre de fome. Há uma produção que é percebida como expressão material da cultura nos países vizinhos, que não é supérflua de maneira
nenhuma. São coisas essenciais para o dia daquelas pessoas. Não imagino
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programas nos nossos vizinhos, nem nos Estados Unidos, no sentido desses
que temos aqui no Brasil para estimular as identidades e culturas locais. O que
estou tentando dizer é que nós estamos vivendo uma experiência muito diferente, sobretudo, no contexto das Américas. Hoje, nosso país, onde existem
negros, índios, russos, portugueses, japoneses, árabes e toda essa pluralidade,
me faz até rever uma definição de Brasil que há algum tempo eu insistia. Era
a de que o Brasil era um acampamento no escuro. De vez em quando um raio,
no meio da tempestade, fazia com que todo mundo se olhasse. Um via a cara
do outro, mas era só um breve instante, porque depois todos voltavam à escuridão. Insisti nessa visão nas décadas de 80 e de 90. Agora, eu sou capaz de
fazer uma revisão dessa cena, estamos sendo capazes de ter uma visão mais
prolongada uns dos outros, o que nos permite reposicionar algumas questões
importantes para nossa percepção, como uma sociedade plural e complexa.
Precisamos ser capazes de prolongar ao máximo a criação da cultura. Precisamos de tempo para isso, o tempo da liberdade na criação. Liberdade no
sentido de que você não está obrigado a criar só porque existe alguém comprando do outro lado do balcão. Você não precisa criar só porque o mercado
quer. Isso, é claro, pode ser um estímulo, pode criar as condições para você
criar, mas não deve virar uma obrigação.

pressar. E é essa atitude franca, de liberdade, de autonomia que faz com que as
vozes da cultura gritem de forma tão espontânea. Há lugar para todo mundo.

Existe um fenômeno do debate dos direitos humanos sobre a afirmação das diversas identidades culturais. Como você vê esse movimento
de afirmação e muitas vezes de ressurgimento de culturas tradicionais? E como você avalia tentativas de mediação como “qualificadoras” desses novos processos para os modelos institucionais?
Culturas e expressões culturais eram reconhecidas em fins do século 19 e
começo do 20, mas, depois, foram banidas do cenário. Agora, muitas delas ressurgem e são admitidas de novo. De repente, falamos então nos tupinambás.
No caso dos negros, há os quilombolas. Ou até uma dezena de outros grupos
e comunidades socioculturais: geraizeiros, faxinalenses, muitas categorias.
Às vezes não dá nem para você dizer que são povos, elas são chamadas de
comunidades tradicionais. Já existem políticas, digamos assim, dirigidas pra
diferentes grupamentos socioculturais. Nosso painel de identidades inclui ciganos, babaçueiros, seringueiros. É uma coisa muito louca, interessantíssima,
porque reconhece características de coletivos e potencializa a expressão de
indivíduos. A gente está em um momento muito próspero de oportunidade,
provocação, reconhecimento e admissão de novas identidades. Ninguém precisa autorizar ninguém a falar, cantar, dançar, escrever, criar, produzir, se ex-

Os aborígenes da Oceania fizeram um movimento político e conseguiram transformar a forma como seu trabalho era visto e apresentado.
Deixaram de ir a feiras de rua e passaram a expor sua produção material
em galerias de arte. Isso, além de valorizar a arte deles, agregou um valor de mercado para a produção. Como você vê isso?
Eu entendo que eles fizeram isso porque tem tudo a ver com a história deles, com o lugar que eles vivem e tal. Mas a expressão material da cultura é
uma espécie de continuum. É como eu falei do pão que sai do forno todo dia.
Ou da farinha que os índios fazem todo dia, por exemplo. Ela é comida todo
dia, precisa ser feita todo dia. Imagino que o que é permanente, eterno e perene na cultura é como essa farinha. Precisa ser feita todo dia. Quando os aborígenes da Oceania decidem que uma parte dessa farinha vai para uma loja
de conveniência, eles precisam ter garantia de que todo dia eles vão comer.
Ou podem morrer de fome. Mas o que me parece é que o essencial na cultura
mesmo nunca vai para a galeria. O que é essencial mesmo fica em casa, na cozinha, para comer, para compartilhar e para viver. O que vai para a galeria é o
excedente, inclusive do ponto de vista do tempo. É o tempo que sobrou e que
você transforma em economia, faz o ateliê, junta 30 carinhas para produzir e
trabalhar e vira um circuito de mostra, de exibição. Mas precisa de incentivo,
você precisa garantir que o pão não vai faltar.
Certa vez você comentou que sua geração viveu uma “guerrilha cultural”. O que foi isso?
Bom, a minha geração viveu experiências de ter que fazer a guerrilha mesmo, no sentido que a palavra significou anos 60 e 70: ir para a guerra, ir para o
pau. Luta armada e luta política. Quando esse negócio passou e deixou de ter
sentido, ficou um grande vazio. Foi aquela maré baixa. A onda que se acabou.
As expressões culturais se esvaziaram: teatro, literatura, cinema. Virou tudo
uma merda. O cinema, por exemplo, virou aquele negócio de pornochanchada. Os caras que arrumavam grana para fazer filme só faziam pornografia,
histórias idiotas, uma palhaçada sem pé nem cabeça. A literatura também
ficou oportunista. Só se publicava quem vendia, ou quem fazia parte das panelas. Houve um empobrecimento geral nas artes. As expressões regionais
da cultura sumiram: Mestre Vitalino, Quinteto Armorial, quem queria saber
disso? A música também entrou nesse vazio. E foi nesse período que nossos
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ouvidos passaram a ser alugados por essa babaquice sertaneja, de gente que
usa cinturão de montador de vaca e chapelão. A cena musical foi toda invadida por essa palhaçada de Barretos e de Chitãozinho e Xororó. Todo mundo
engoliu essa pílula dourada. O século 21 apareceu e as pessoas continuam se
embasbacando com os telões de sertanejo. E tinha gente que defendia, dizendo que aquilo era raiz e autêntico. Diante disso, comecei a pensar como me
posicionar nessa cena. Fiz uma opção pela guerrilha cultural. Isso significava
me posicionar em um lugar estratégico, de onde eu pudesse me alimentar
das rebeldias locais, onde eu pudesse me municiar dos modelos locais para
decidir como se inserir neste cenário. Seja na favela, no mato, no morro, já
dizia a música do Jards Macalé. Um MC, por exemplo, tem sua herança na comunidade, e por fazer parte dela consegue tirar um exército dali. Ele encara e
conversa com todo mundo em uma posição privilegiada. Faz a guerrilha que
não é de uma posição subalterna, ele conversa em posição armada. Hoje, sinto que converso com a cena toda. E mais: eu converso com a cena junto com
meus jagunços todos armados. Se você optou por fazer uma guerrilha, tem
que estar com a sua turma querendo ir para o pau, com vontade de fazer uma
confusão. E a guerrilha cultural é isso. Precisa levar em conta quanto recurso
pode arregimentar e precisa ter um grupo com vontade de lutar junto. Senão,
fica como o Che Guevara na Bolívia: uma guerrilha solitária.

O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro fala que ele tem uma preocupação muito grande, porque os índios sempre foram, naturalmente,
adeptos do Creative Commons, mas, agora, que os brancos estão virando
creative commons, há o perigo de a negociação da autoria começar a se
fechar demais nas culturas tradicionais.
Percebo alguns sinais disso e fico até grilado. A liberdade está relacionada
com a prosperidade. Liberdade e prosperidade não é só rima. São duas faces
da mesma moeda. Não imagino o exercício da liberdade sendo feito em um
ambiente de privação, de miséria, de carência. Sempre imagino como uma
perna puxando a outra. A perna da liberdade puxa a perna da prosperidade,
no sentido de fartura, de ter de sobra. Os acervos da cultura e os espaços de
exercício da cultura devem ser lugares para escutar uma história e poder repeti-la. Sem precisar dar explicação, sem carimbo para nada, podendo gravar,
reproduzir. Isso fica cada vez mais difícil. Para me fotografar ou me filmar, é
preciso assinar um termo de autorização, ir ao cartório. Foi o exercício mais
permanente que eu experimentei nos últimos anos. E isso é uma tendência,
vamos dizer que já exista uma espécie de contrafação. Em qualquer lugar que
você chega, em qualquer de terreiro, já acontece isso. Sinto agora uma coisa
na qual não me reconheço. É uma tendência desses nossos lugares, onde a
criação era espontânea e sempre foi compartilhada, começando a criar uma
relação com o mercado. Aliás, será que não foi isso que aconteceu lá na Oceania, como você falou? De repente, mais que uma sacada criativa, o que rolou
foi uma entrega para um modelo de balcão. Isso não tem a ver com prosperidade e com liberdade. É uma coisa de mercado. O choro, a dança, o desenho,
tudo tem preço.

E qual a sua visão sobre essa cultura nos últimos anos dentro do governo? Houve mudança com o ministro Gilberto Gil?
Não tenho dúvida. Eu levantei o meu estandarte, defendi o pão de cada
dia na cultura. Identifico-me com essa guerrilha. Mas quando o Gil, contrariando a opinião geral, resolveu aceitar o desafio de ter o retratinho dele na
foto do ministério, ele precisava de uma estratégia bem definida. Lembro-me
das primeiras incursões dele no primeiro ano de governo Lula, eu ficava com
o coração apertado. Ele vestia uma bata, tipo Filhos de Gandhy, com aquele
rastafari, e andava no meio daqueles caras de paletó. Ele se destacou no meio
daquela meleca toda como uma personalidade da maior nobreza. Gilberto Gil
fez a intervenção que tinha que fazer e saiu antes do trem virar um chiqueiro.
Pelo menos uma coisa o Gil conseguiu fazer: arregimentar os recursos que
podia – pessoas e consciências. Ele provocou e alertou um monte de gente.
As pessoas que tinham capacidade de entender o toque que ele estava dando,
se mobilizaram em diferentes lugares do Brasil. Dentro e fora das instituições.
Houve alto grau de adesão às suas propostas. Passamos a viver um momento
em que não existe mais autoria. Isso é legal.

Temo que seja isso também. E o pior será se isso for radicalizado para
aquele discurso de que “é mais caro porque é autêntico”. Como é a
obrigação de ser “autêntico” o tempo todo? Como você percebe isso?
Se você obriga uma pessoa a ser autêntica o tempo todo, ela deixa de
ter autonomia, não é?
Você vira prisioneiro disso. É igual ao negócio lá do Xingu. Ao longo do
tempo, as pessoas foram aprendendo que o Xingu tem um ritual periódico
que é o Kuarup. Aí começou a vir equipe de televisão da Inglaterra, caras de
outros lugares do mundo, gente do Brasil para conhecer isso. Alguns compravam calendário do Kuarup para ir pra lá, fazer os seus documentários do tipo
Discovery. Chegaram ao absurdo de trazer uns caras que fazem luta de rua
em Londres para lutar com os caras do huca-huca dentro do terreiro do Kua-
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rup. Que doideira é essa? O que está acontecendo naquele lugarzinho? Está
acontecendo isso que você está falando, o paradoxo do autêntico. Ao mesmo tempo em que passa a ser uma obrigação ser autêntico, esse autêntico
também vira um produto. A autenticidade vira um produto para você vender
para a televisão inglesa ou para qualquer outro lugar. Não sei como a gente
pode evitar que essas coisas aconteçam, nem sei se existe como. De repente,
essas coisas acontecem mesmo. Assim como tinha gente muito preocupada
há algum tempo quando o Olodum e o Ilê Ayiê apareceram. Os conservadores achavam o maior absurdo, falavam que era uma coisa que não ia a lugar
nenhum, que não ia atravessar a década. Cultura é isso, surpreende a gente.
Pode florescer e se expressar da maneira mais surpreendente e bela, de onde a
gente não espera nada. Mas também pode dar o maior chabú de onde a gente
espera tudo. Uma verdadeira transformação pode acontecer com gente que
é chamada de vagabundo e ocupante de beiradas, ladeiras e barracos. Essa
gente pode passar a ser vista como expressão da verdadeira cultura, de reinvenção das identidades. Se nós estamos correndo o risco de vermos lugares
onde a criação sempre foi a expressão da liberdade e da prosperidade se tornarem pequenos mercados, ali também podem brotar outras coisas. Talvez o
sentimento de alargamento do tempo nesses locais seja o principal recurso
desses lugares de criação da cultura. Isso permite que eles se refaçam, que
eles se rearticulem. É como reinventar a própria onda. Talvez não seja possível
fazer o tempo voltar, dar marcha-ré, mas pelo menos podemos reinventá-lo,
no sentido de criar espaços de liberdade e prosperidade. Lembrando sempre
que prosperidade não é você viver desperdiçando, mas ter o suficiente para
curtir, experimentar, viver e não correr atrás do que você vai comer, onde vai
morar ou que vai poder exibir.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/ailton-krenak/

Secretário-executivo do Ministério da Cultura (2008-2010)
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“Na cultura, é preciso
olhar à frente. Estamos
em um ponto de
mutação. Quem
continuar acreditando
nas ideias velhas, não vai
entender o que vivemos e
não vai se renovar.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
28 de junho de 2010, em São Paulo.

Formado em cinema e vídeo e doutor em estética e comunicação audiovisual
pela Universidade de São Paulo (USP), Alfredo Manevy foi crítico de cinema. Fundou com um grupo de amigos a revista Sinopse, especializada em cinema e políticas públicas. Montou, roteirizou e participou de vários documentários e curtas-metragens, como Enjaulados (2003) e Rotina (2003). Partiu para a gestão cultural
após perceber a difícil equação da produção do cinema brasileiro.
“Era difícil você pensar em fazer cinema sem esbarrar em questões estruturais profundas. Isso me atraiu para a política pública, porque, daquele jeito, a
gente ficaria num gueto de produção.” Manevy é secretário-executivo do Ministério da Cultura desde a posse do ministro Juca Ferreira, em 2008. Antes,
foi assessor do ministério de 2003 a 2006 e, depois, secretário de Políticas Culturais. Participou da elaboração do primeiro Plano Nacional de Cultura e dos
debates que resultaram na criação da Agência Nacional de Cinema (Ancine).
Para Manevy, historicamente o Brasil não teve política pública de cultura.
“Ela nunca foi pensada como política estratégica de Estado.” É por isso que o
Plano Nacional de Cultura tem como premissa inverter essa situação – “para
que essa política cultural possa pactuar bases que transcendam oscilações
políticas”. Ele cita o modelo americano que, no início do século 20, contou
com respaldos estatais para estimular a nascente indústria do cinema. Ele
não acha – nem quer – que o caso brasileiro tenha que fazer o mesmo trajeto
monopolista. “Acredito mais em uma economia descentralizada, que valorize
artistas, produtores, direito autoral e acesso à cultura – tudo harmonizado.”
O que é diversidade cultural?
É um espaço de convivência da diferença, das alternativas, das diversas
formas culturais que fazem o Brasil. É um conceito que em grande medida a
ONU e a Unesco vêm trabalhando no plano internacional – aliás, usa-se muito
também a expressão “teoria da cultura”. No caso do Brasil, há uma conotação
política muito forte e poderosa, que é o reconhecimento de que as diversas
expressões artísticas e culturais das diversas regiões são uma força, não uma
fraqueza do Brasil. Parece pouco dizer isso, mas é muito significativo lembrar que há 30 anos os governos militares viam a diversidade cultural como
uma ameaça, como uma fraqueza de dispersão territorial, de dispersão de
uma visão de Brasil, especificamente de uma identidade que queria se criar
de cima para baixo. Isso correspondia a toda uma visão estratégica que se
tinha, com conceitos e valores. Não só de quem estava no poder, mas de uma
parcela grande da sociedade brasileira que tinha vergonha da sua herança
indígena e africana, um complexo colonial que sufocava – e, podemos dizer,
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que ainda hoje sufoca certos setores da sociedade – a percepção de que essa
diversidade é uma grande força, uma riqueza e um grande potencial do Brasil.
Então, diversidade cultural é a convivência das diferentes matrizes: africana,
indígena, portuguesa, libanesa, japonesa, italiana. Não há um continente no
mundo que não tenha deixado aqui uma marca muito forte, um aporte linguístico, cultural, simbólico, na formação da sociedade brasileira. Todo esse
amálgama é diversidade cultural. E do ponto de vista de política pública, isso
vira um grande ponto de partida, porque o Estado deixa de ser o vilão, como
no passado. Ele era quem perseguia, era aquele que escolhia, por exemplo, o
samba como manifestação brasileira e soterrava outras culturas, que eram
e continuam sendo muito importantes. Esse Estado passa a ser proativo, reconhecedor e apoiador dessa força. O Ministério da Cultura esteve há algum
tempo no interior do Paraná, em uma comunidade de descendentes de poloneses, e foi muito interessante ouvir que eles queriam o reconhecimento de
ser brasileiros, que eles não se sentiam reconhecidos pelos brasileiros como
brasileiros. O Brasil e o ministério estavam ali para dizer: “Sim, vocês são brasileiros e precisam manter essas tradições, isso enriquece o Brasil”. Essa mudança de paradigma do Estado com a diversidade cultural explica um pouco
essas tensões do passado.

cada país a defesa da sua cultura sob qualquer critério. Historicamente, há
países cujos poderes de Estado sufocaram a diversidade regional e cultural.
Como a França, no período da Revolução Francesa. Então, a Convenção da
Unesco prevê diretos e deveres. O Estado precisa resguardar a diversidade cultural para fora e para dentro. E o Brasil teve um papel muito importante nessa
discussão. O ex-ministro Gilberto Gil, graças à sua força simbólica, colocou o
Brasil como um dos países líderes dessa negociação na reta final da assinatura
da convenção.

O que foi a Convenção da Diversidade?
A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais, promovida por diversos países que compõem a Unesco, está para
a cultura assim como o Protocolo de Quioto e o encontro de Copenhague estão para o meio ambiente. Na globalização e na liberalização econômica, que
estão muito avançadas no mundo, a tendência é a produção de uma homogeneidade de valores e de cultura pela circulação de mercadoria. Quem possui
mais força econômica tem mais poder de impor sua própria cultura sobre o
consumo de outros países. A tendência, portanto, é existir países produtores de bens culturais e muitos outros só consumidores destes bens. Contudo,
bem cultural não pode ser tratado como sapato, geladeira, automóvel ou outra mercadoria da globalização econômica. Um bem cultural diz respeito aos
valores, às identidades, às tradições, aos pensamentos das sociedades planetárias. A convenção da Unesco vem justamente na direção de resguardar o
direito de cada país utilizar mecanismos de regulação econômica e jurídica
para garantir o desenvolvimento dos seus mercados culturais, o acesso à cultura e o fomento à produção dos seus próprios países. Ao mesmo tempo, a
Convenção da Diversidade Cultural não é só nacionalista. Ela não delega a

Você considera satisfatório o resultado final da convenção?
É só um primeiro passo, porque a convenção é um documento político. Ela
é um acordo muito importante, mas precisa ser implementada. Em função da
alternância natural de poder, muitos países que apoiaram a convenção inicialmente passaram a ter governos que não veem com bons olhos esse tratado. Isso faz com que eles mudem suas políticas e reorientem suas posições.
Preocupa-me, por exemplo, alguns países discutirem que mais importante do
que a convenção é o fundo de apoio à diversidade cultural. Ou seja, os países
ricos colocam dinheiro nesse fundo e os países pobres podem solicitar e usar
esse dinheiro. Seria uma espécie de FMI da cultura, algo que eu não vejo com
bons olhos. A grande força da convenção é o poder regulatório. Ela ajuda a
implementar regras, a dar poder aos Estados-nação, e faz com que os governos exerçam políticas culturais. Ajuda a fortalecer os orçamentos da cultura,
a fortalecer os sistemas públicos de televisão, a criar políticas de apoio à diversidade cultural e aos “pontos de cultura”. É o que seriam manifestações livres da sociedade nos seus diversos agrupamentos. Essa é força da convenção.
Mas a possibilidade de transformá-la em um pequeno fundo para distribuir
remessas de recurso para projetos de países pobres é um modelo de volta ao
passado, uma tentativa de esvaziar a convenção, o que me preocupa bastante.
Estamos vigilantes para evitar que aconteça uma catástrofe – como aconteceu com o meio ambiente – para que a sociedade ganhe lucidez sobre o tema
cultural. E o que seria a catástrofe na cultura? Por exemplo, a perda de mais
línguas indígenas em um ritmo acelerado e o fim de indústrias culturais em
países emergentes, como o cinema na Itália.
Entre as inovações da gestão do Ministério da Cultura estava a realização
das conferências nacionais. O que isso trouxe de avanços? Qual a
diferença da primeira para a segunda Conferência Nacional de Cultura?
São muitas diferenças. A 2ª Conferência Nacional de Cultura [realizada em
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2010] foi muito mais ampla e mais porosa para os artistas e produtores do
que a primeira [realizada em 2005]. As conferências são um modelo de participação social e algumas áreas já possuem uma grande tradição. Há 40 anos,
a saúde realiza conferências para discutir a saúde brasileira. O setor cultural começou a ter conferências no governo Lula com o objetivo de permitir
uma interlocução e uma participação de setores da cultura na cobrança e
na fiscalização do avanço do Estado nas políticas culturais. Naturalmente, a
conferência não é o único mecanismo dessa interlocução, mas é um espaço
fundamental. Há muita participação direta de pessoas que não participam
na militância, mas que possuem uma participação na opinião pública. A segunda conferência trouxe os artistas e setores que não tinham tradição de
militância política. Não é o objetivo da conferência transformar todos em militantes, isso seria muito ruim para a cultura. Mas estes produtores e artistas
possuem uma militância do seu jeito, não da forma convencional. A conferência precisa ser um espaço diferente e aberto, na qual as pessoas do campo
cultural tenham a oportunidade de se manifestar. Mais de três mil municípios
participaram, com artistas, produtores e empresários. Dobrou o número de
cidades que fizeram conferências municipais, o que revela que, para a maior
parte dos prefeitos brasileiros, começa a cair a ficha de que a cultura é uma
agenda importante. Não dá para dizer que ganhamos a batalha, que há secretarias e fundos de cultura em todo Brasil, mas começa a ser criado um consenso de que a cultura é uma política pública que precisa de mais prioridade.
Cerca de 300 mil pessoas participaram de todo o processo da conferência.
Debateram a exclusão cultural, a falta de acesso à biblioteca e aos centros
culturais, a situação das cidades quilombolas e indígenas, a falta de acesso à
tecnologia e à banda larga. O ministério tem recebido propostas de encontro
de troncos linguísticos indígenas, o tronco Jê. Os Guaranis fizeram o primeiro
encontro nessa relação histórica e foi algo promovido pelo Estado. É claro
que o modelo da conferência é piramidal, existem milhares de conferências
locais, lá embaixo, que propõem diretrizes que vão afunilando e chegam ao
final em uma síntese mais genérica. Se você olhar as diretrizes que saíram da
conferência, verá que falam da relação cultura-educação e da cultura como
parte dos planos diretores das cidades. Aliás, não adianta falar de política cultural ou de um plano nacional ou municipal de cultura se o plano diretor da
cidade, que é quem de fato manda e regula localmente, vai em outra direção.
Fica uma coisa abstrata, bem intencionada, mas sem mexer no que importa.
No final, isso afunila em um documento-síntese que aponta uma série de recomendações para o futuro.

O que é o Plano Nacional de Cultura?
Política pública de cultura nunca foi pensada como política estratégica de
Estado. A verdade é que o Estado brasileiro teve dois tipos de relação com a
cultura no passado. Em alguns períodos do Brasil do século 20, o Estado tinha uma relação com a cultura, mas o objetivo era criar totens de identidade
e capitalizar uma relação com certos artistas – fomentar alguns, excluir outros. Claro que eu não posso deixar de reconhecer que, por exemplo, o período
Getúlio Vargas teve um marco. A pedido do ministro Gustavo Capanema, o
escritor e pesquisador Mário de Andrade fez o projeto do primeiro serviço
de patrimônio histórico do país, o que viria a ser o Iphan. O Brasil começou
a ter uma política para a cultura, ainda que com censura e perseguição. Com
a redemocratização do país, você passa de Estado presente, autoritário, para
Estado democrático, porém, ausente. Na Nova República, o Estado se democratiza e as principais instituições culturais são eliminadas do arcabouço institucional: Embrafilme e Funarte somem; o próprio Ministério da Cultura é
criado, desaparece e volta a ser criado. Não havia de fato uma percepção do
Estado moderno brasileiro de que a cultura é um direito e uma necessidade básica da população, como deve ser reconhecido. Ainda hoje é percebida
quase como uma esmola que precisa ser dada para os artistas e produtores
que pressionam. Muitos ainda acham que política cultural é uma reação, um
reativo a uma pressão de setores mais organizados da cultura que conseguem
pressionar o Estado e retirar algum dividendo. E as leis de incentivo refletem
muito essa visão, a de um Estado que não quer se responsabilizar e formular
políticas. Ele passa dinheiro da forma menos compromissada que existe – por
meio de incentivo fiscal, uma maneira de o dinheiro não passar pelo Estado.
O dinheiro é retirado antes de entrar via arrecadação de imposto. Mas o que
é o Plano Nacional de Cultura? É a expressão de um terceiro momento desta
trajetória. Um Estado democrático republicano que se relaciona e assume um
papel na cultura. O Plano Nacional de Cultura visa estabelecer metas de dez
anos, que transcende a gestão do presidente da República, dos ministros da
Cultura, e que fixa metas e que elabora indicadores para que essa política cultural possa pactuar bases que transcendam oscilações políticas. A educação
já possui um Plano Nacional de Educação. Outro dia, abri o jornal Correio Brasiliense e vi a manchete: “Metas da educação não cumpridas”. O jornalista só
pode cobrar aquilo porque existe um plano. É um indicador de Estado, permite que a sociedade se organize em torno de números para cobrar as políticas
públicas. Defendo que o Plano de Cultura tenha metas para o Estado e para o
mercado também. Não é só o que o Estado precisa fazer: mais dinheiro, mais
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Pontos de Cultura, mais filmes realizados, mais acesso a equipamentos culturais. Tudo isso é importante, claro, mas o mercado precisa ter uma meta e indicadores de investimento, de participação nesse processo da sociedade civil.

classes C, D e E não têm acesso. Em parte, por causa do Estado, que não criou
políticas públicas no passado, enquanto em outros países o mercado foi capaz de chegar a partes maiores da população. O preço do livro é altíssimo no
Brasil, o preço de CD e DVD legal e original é altíssimo, inacessível. O mercado
não possui políticas promocionais para as classes C, D e E, salvo honrosas
exceções. A TV a cabo ocupa uma faixa de banal de mercado, não passa de
10 milhões de brasileiros. Na Argentina, a TV a cabo atinge metade da população. E o mercado brasileiro é tímido, é tacanho, são poucos os setores que
topam pensar estrategicamente, fazer propostas, vir para um debate maduro
de construção de uma parceria Estado-mercado. Em outras áreas da economia brasileira, você vê essa parceria: na área siderúrgica, no agronegócio, são
áreas em que o Brasil continua se notabilizando como grande exportador. O
país traz para o centro da sua economia essas commodities, que geram um
dividendo imediato, mas não agregam valor na sociedade do conhecimento.
A economia da cultura brasileira é tímida, não consegue se estruturar em uma
estratégia. O ministério vem reconhecendo a economia da cultura como uma
economia de estratégia. A esquerda moderna precisa olhar para a economia
da cultura como um traço emancipatório e qualificador desse mercado, não
como o vilão. Não dá para criar uma sociedade alternativa para os artistas
e para os produtores viverem separados da economia real. Precisa criar, na
verdade, um deslocamento para novos modelos de negócios, uma economia
descentralizada, com pequenas e microempresas que possam se desenvolver,
desonerando essa cadeia, além de outras medidas.

Como pensar uma política que junte estratégia e realização para
as urgências?
O Brasil careceu e carece ainda de pensamento estratégico. Como sociedade, ainda estamos nos organizando para constituir estratégias consistentes
de afirmação de aspectos potenciais da nação. Se pegarmos o que a China
está fazendo e investindo em animação, por exemplo, isso mostra o que é ter
uma estratégia. Eles dizem: “Em dez anos, queremos ser o terceiro maior produtor de animação do mundo. Não temos software, não temos talento na área
de desenho, o que a gente tem é tradição cultural forte e escolas de belas artes”. Eles elaboraram um diagnóstico do que tinham e do que não tinham, começaram a promover migração de cérebros dos Estados Unidos e da Índia. E
já estão começando a produzir. Em breve, haverá desenho animado chinês de
alta qualidade disputando os espaços dominicais, com a criançada assistindo.
O Brasil possui uma animação de primeiríssima qualidade, grandes talentos
que até pouco tempo se expressavam só por curtas-metragens. Já existem festivais de arte que possuem um papel imenso a cumprir como lugar de expressão e estímulo à experimentação. Sem isso, não se avança. Agora, há grandes
nomes da animação brasileira indo para Hollywood, como o Carlos Saldanha
[co-diretor de A Era do Gelo, de 2002, e diretor de A Era do Gelo 2, de 2006, e de A
Era do Gelo 3, de 2009], e outros grandes nomes em estúdios americanos. Um
brasileiro também desenhou a nova fase de games, o Kinect da Microsoft. Mas
é preciso estratégia para manter os talentos no Brasil. O que o ministério vem
defendendo é que se trabalhe no longo prazo. É preciso que o Estado tenha
um papel fundamental na constituição desse campo. Quem faz cultura é a
sociedade, não é o Estado. Ele não é produtor de cultura, ele cria as bases para
a sociedade poder potencializar o que existe. Mas é preciso estratégia para
evitar catástrofes ou omissões.
Como evitar que aparelhos culturais como livrarias e vídeo
locadoras fechem?
Com políticas públicas. Mas o mercado cultural brasileiro precisa amadurecer. O mercado é muito imediatista, é para poucos, feito para poucos.
A gente está longe de ter uma Casas Bahia da cultura, uma área varejista de
distribuição de CDs e DVDs. É tudo para as parcelas A e B da população. As

Se o país mantiver o crescimento econômico, em algumas décadas teremos outras questões culturais fortes: uma nova onda de imigrantes,
integração com o Pacífico, talvez um novo momento para o BRIC na
área de cultura. Como você vê isso?
São pontos decisivos. Muitas vezes viajo para representar o ministério e
sinto isso muito presente nas conversas. Existe um papel de destaque que o
Brasil deve ocupar. Há um vazio de lideranças no mundo hoje com o fim da
Guerra Fria, somado à perda de credibilidade das lideranças que ainda são
hegemônicas economicamente. A grande contribuição que o presidente Lula
deu, do ponto de vista dessa geopolítica internacional, foi ter percebido isso
e colocado o país em um novo patamar. Não se pode ficar acanhado, precisamos acabar com o complexo de vira-lata. Agora é aproveitar esse momento
geopolítico internacional que favorece reposicionamentos. São a cultura e a
política que podem ser o diferencial da liderança brasileira no BRIC. O fato
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de o Brasil ser a grande democracia do BRIC, uma democracia vibrante, com
uma forte diversidade cultural interna, diferencia-o da China e da Rússia. O
Brasil tem uma mensagem e uma contribuição a dar. No plano cultural, não
pode ser imperialista, no sentido de impor a cultura brasileira. Por exemplo,
Cabo Verde é uma ilha no Atlântico que fala português, embora a maior parte da população fale crioulo – a elite é que fala português. A maior promoção da língua portuguesa lá são as novelas brasileiras. O principal mercado
da cidade, de praia, se chama Sucupira em homenagem a O Bem Amado.
Isso é bacana, é um potencial. Agora, o Brasil tem que ter responsabilidade.
Cabo Verde tem uma música extraordinária que não gerou uma economia
da cultura local para que os artistas pudessem viver exclusivamente de sua
música. São os franceses que ganham dinheiro com música cabo-verdiana.
Isso me parece injusto. O Brasil precisa ajudar Cabo Verde no direito autoral
e criar mecanismos para gerar uma economia da música. O Brasil precisa
entender esse papel novo no mundo e atuar com uma responsabilidade de
ser parceiro, trabalhar com solidariedade, e não reproduzir modelos hegemônicos do passado.

madura com o setor privado e isso não se deu. O que existe hoje é um modelo
excêntrico. Não criamos uma economia da cultura, nem o chamado capitalismo cultural, que, em tese, a Lei Rouanet prometia. A Lei Rouanet aumentou a dependência do Estado travestida de promoção privada. As marcas das
empresas que usaram a Rouanet desfrutam de uma imagem muito positiva
na sociedade e não tenho dúvida de que a lei fez isso. O que as pessoas não
sabem é que esse dinheiro é público, que não há dinheiro daquelas empresas
na cultura. Foi aí que a Lei Rouanet fracassou. Ela é 95% de dinheiro público,
e só 5% de dinheiro daquelas marcas privadas. Se for o contribuinte quem
está bancando, o dinheiro não pode ser distribuído dessa maneira, com essa
concentração absurda.

Fale um pouco sobre as propostas de mudança da Lei Rouanet. O que
precisa mudar no financiamento cultural brasileiro?
A Lei Rouanet completa 20 anos em processo de mudança. No momento
em que foi criada, a vida cultural brasileira tinha duas opções: ter Lei Rouanet
ou não ter nada. Instituição entrar em crise é normal, só que na hora que uma
instituição pública entra em crise, o que você tem que fazer é modernizá-la,
não a suprimir, porque aquela necessidade para a qual foi criada continua
existindo. A opção política daquele momento, quando as ideias neoliberais
eram muito fortes no Brasil e no mundo, era a de que o Estado não tinha papel na cultura, não cabia ter orçamento público para cultura, porque cultura
não é parte das tarefas essenciais do Estado brasileiro. Criou-se uma legislação de incentivo fiscal pela qual o Estado deixa de arrecadar impostos e
os produtores e artistas passam a captar recursos com patrocinadores. Vinte
anos depois, fizemos um diagnóstico: os números falam melhor por si do que
qualquer outro comentário político que possa ser feito. Três por cento dos
proponentes captaram mais da metade de todo dinheiro, é uma concentração
acintosa. Dos 10 mil projetos apresentados anualmente no ministério, só 20%
consegue patrocinador. O que eu mais vejo, quando circulo pelo Brasil, são
bons projetos debaixo do braço do artista e do produtor, em meio ao amadorismo, à informalidade, à dependência. A Lei Rouanet prometia uma relação

De todos os modelos de privatização, a renúncia fiscal foi o mais radical?
Sem dúvida. Dentro todos os modelos de privatização ou de supressão institucional do Estado brasileiro, a cultura foi submetida a um teste de laboratório. As consequências geraram uma profunda desorganização do campo
cultural brasileiro. Quando eu digo desorganizaram, é que o empresário cultural que existia nos anos 70 – criativo, que assumia o risco e construía processos culturais – deixou de existir. Passou a existir a figura do captador, uma
nova forma edulcorada de chamar o dependente do Estado brasileiro, porque
é dinheiro público, incentivo fiscal. Eliminamos a figura do empresário e a
variável do risco. Se você elimina a relação tensa e saudável com o público,
a Lei Rouanet acaba por absolver a arte no que ela tem de circulação sobre a
opinião pública. Ela realmente diminuiu o campo público da arte, a esfera pública na qual a arte circula. Ela engana ao colocar marca privada com dinheiro
público. Ela constrange na medida em que artistas conhecidos, que possuem
trabalhos sérios na área de teatro, precisam até mudar o final da peça ou a
polêmica de um texto – uma cena de nudez, um palavrão – que possa ferir
algum patrocinador. Arte não pode ser higienizada. As empresas demoraram
a entrar na Lei Rouanet – e não se pode culpá-las, porque essa lei foi criada
como um arremedo. Os artistas começaram a bater nas portas das empresas.
E as empresas são pragmáticas: possuem seus conselhos administrativos, de
comunicação e vão sempre optar por um retorno de imagem. Quem não pode
agregar retorno de imagem – eu diria que 90% do que é relevante em cultura
brasileira não dá esse tipo de retorno – está fora desse esquema.
O que mudou, então?
Com a reforma, o ProCultura, que é o nome do projeto que o ministério
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do governo Lula mandou para o Congresso depois de uma consulta pública,
diversifica os mecanismos de apoio ao artista. Como funciona hoje? Dez mil
projetos entram no ministério por ano. Esses projetos recebem um parecer
técnico, o orçamento e a leitura. São avaliados por pareceristas independentes constituídos pelo ministério. Cada projeto recebe o seu, em cada área da
cultura. O ministério aprova esses 10 mil projetos e eles vão para a rua. Quando o ministério aprova, o artista não recebe o dinheiro. Ele recebe um certificado, o que alguns já chamaram de “banco imobiliário”. Você não recebe
nada, você vai ocupando as peças do tabuleiro. Você ganha o seu certificado
e vai para a rua captar. Fica meses tentando. Alguns, em torno de 20%, conseguem parcialmente algum apoio. Com a reforma, o projeto entra no ministério e recebe um parecer técnico. Sendo aprovado, ele recebe o dinheiro. É
simplesmente isso que muda.

universalizar o acesso e consegue, junto com a Fazenda, desonerar o Simples das
pequenas empresas. A Fazenda tinha tirado a cultura do Simples, passado para
uma alíquota que piorou muito a situação tributária das empresas culturais. Na
hora de voltar para a situação anterior, o ministério lutou para que a desoneração
fosse ainda maior para micros e pequenas empresas culturais. São políticas que
precisamos ter para o acesso à cultura e à economia da cultura. O burocrata, o
captador, o intermediário são coisas do velho Detran: quanto pior o serviço e pior
a circulação, mais você precisa do despachante. Os documentos são muitos, os
processos são imensos, vive-se de projeto, então você precisa de um despachante.
Esse tipo de burocrata existe quando o Estado presta mal o serviço, quando não
atende direito, quando os mecanismos são atrasados. Na reforma da Lei Rouanet,
uma das metas é modernizar a gestão pública, justamente para esvaziar a figura
dos intermediários. Buscar transparência. E fazer com que se tenha uma relação
digital com a demanda, ou seja, o parecer poder ser lido no próprio site, tornando
dinâmico o processo. Com isso, o ministério pode facilitar a vida do produtor.

Sobre a desburocratização da arte: quais são os instrumentos possíveis
para manter um controle sem que isso engesse o processo de criação?
O Estado precisa saber diferenciar qual o papel da subvenção pública nesse
processo. Existem projetos que precisam de empréstimo, de financiamento. O
ministério pode entrar como co-produtor, participar da receita daquela obra
e retroalimentar um fundo público que estaria por trás desses apoios diretos
aos artistas. É preciso reinventar a figura do empreendedor cultural no Brasil,
o micro e pequeno empreendedor cultural. Se você olha para a história do
tropicalismo, encontra empreendedores inventivos por trás, assim como no
cinema novo. Essas figuras, que percebem o talento e são capazes de gerar
o processo cultural, são decisivas nesse processo. O que é preciso fazer para
desburocratizar? O mercado cultural brasileiro precisa aumentar. Nesse sentido, quando o ministério defende o acesso à cultura como uma política de cidadania – segundo o IBGE, em torno de 90% da população brasileira não acessa cinema, teatro, livro, livraria – ela também é uma política de economia. Um
projeto como o Vale Cultura visa incorporar em torno de 14 milhões de pessoas. Isso vai dobrar, pelo menos, a economia da cultura no Brasil. Isso pode ir
ampliando. É a primeira política cultural que tira seu foco da exclusividade do
artista, da subvenção ao artista, para ampliar plateias no Brasil. Se um jovem
empreendedor for trabalhar para 8% da população brasileira, vai ter que bater
na porta do Estado em algum momento, porque ele não tem um pai que é um
grande empresário brasileiro para bancá-lo. Hoje, o espaço é muito asfixiado,
muito restrito. É preciso lutar contra tudo. Pode parecer muito geral, mas é
decisivo quando o Ministério da Cultura chama para si a responsabilidade de

Temos poucos cursos de produção cultural no Brasil e a formação de
técnicos é deficiente. Ao mesmo tempo, existe uma mudança tecnológica
em curso. Na questão da cultura e da educação, o que precisa ser feito?
Em uma conversa recente entre os ministros Juca Ferreira e Fernando Haddad,
surgiu uma coisa interessante. O Ministério da Educação criou um catálogo de
cursos do ensino técnico, superior e mestrado profissionalizante. Qual era a ideia?
Os ministros acertaram que, a partir de um diagnóstico de cada área da cultura
– da música, do mercado editorial, do teatro, do mestrado profissionalizante, da
pós-graduação – esse catálogo do MinC pode ser absorvido pelo MEC para que
tenhamos mais Cefets e mais universidades ofertando cursos para as áreas mais
carentes. Não podemos esperar que isso venha das instituições de ensino, porque é outro ritmo. Para surgir um curso universitário de cinema, os professores
precisam se organizar, propor aquilo. Muitas vezes é a partir de uma leitura local.
A ideia do ministério é induzir esse processo para a formação de cenografistas,
técnicos, produtores culturais, gestores públicos, especialistas em crítica, todos
os elos precisam ser contemplados. O objetivo é que o MinC passe a atuar junto
com o MEC, nessa área.
E a crítica sobre produção cultural? Ela ainda é muito tímida no Brasil.
Há uma efervescência de produção que não chega à reflexão. Qual a
estratégia para isso mudar?
A crítica cultural possui um papel decisivo na cadeia criativa da cultura.
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Qualifica os processos, gera espaços de reflexão e amadurecimento estético.
Um pouco da minha relação com a política pública se deve ao fato de ter trabalhado com cinema no final dos anos 90, em um momento muito difícil para
o cinema brasileiro. Era difícil você pensar em fazer cinema sem esbarrar em
questões estruturais muito profundas do campo. Isso me atraiu muito para a
política pública, porque vi que daquele jeito a gente ia ficar muito isolado, em
um gueto de produção, isolado da sociedade e da reflexão também. A crítica
de cinema e de televisão são importantes para evitar o corporativismo, que é
um mal da cultura brasileira, sobretudo na forma política como ela se organiza. Passa-se a mão na cabeça em nome da afirmação. É claro que eu entendo
que, depois de um vazio que foi o período do Collor e do Fernando Henrique
Cardoso, o setor tenha cerrado fileiras para defender a necessidade da cultura
brasileira. Mas não houve uma visão estratégica de incorporar uma visão estética independente do que estava sendo feito. Conheço muitos talentos jovens
que foram prejudicados por esse processo de passar a mão na cabeça, de culto à genialidade, à autoria. O Brasil precisa desenvolver instituições independentes que consigam aprimorar a esfera pública, porque é ela que qualifica o
artista. Todos os grandes momentos da arte brasileira estavam misturados
a um processo de debates de ideias e de arejamento extraordinário. Qual o
papel do Estado nesse processo? A gente defende isso no ministério: é preciso fomentar espaços de autonomia desse pensamento crítico com revistas e
publicações. Editar o programa Cultura e Pensamento é um mecanismo de fomento. Agora, no novo Fundo Nacional de Cultura, que é parte do ProCultura,
haverá um mecanismo de apoio para a crítica. A cultura e a arte brasileira são
de imensa qualidade. A gente não pode arriscar perder força e dinamismo por
certo espírito de protecionismo. Isso não combina com inovação.

do ponto é a área de banda larga. É preciso ter uma política para os conteúdos digitais mais agressiva do que a gente conseguiu fazer. Precisamos
criar pólos de inovação, pólos criativos, pólos de uploads de conteúdos para
enriquecer a rede e ser o contrapeso da universalização da banda larga. Não
adianta universalizar o serviço de conexão, se a sociedade não está com todas as condições de trabalho, de ferramentas, de debate e de fluxos culturais
para fazer o uso pleno dessas ferramentas. Em terceiro lugar, a economia
da cultura. O Ministério da Cultura, nesses últimos oito anos, afirmou essa
agenda do Brasil. Ela é discutida em secretarias estaduais, municipais, por
entidades e empresas. O ministério abriu uma relação inovadora com o BNDES, que criou um departamento para a economia da cultura, também com
a Apex, fez os estudos com o IBGE, ensaiou movimentos com a moda, com
os jogos eletrônicos, tudo isso é positivo. Está na hora de ter uma política
para a economia da cultura percebendo que a universalização do acesso,
combinado com uma política às pequenas e às médias empresas culturais,
vai contribuir com um sistema de inovação, no qual cultura, ciência e tecnologia vão estar juntos. Essa é uma onda que não podemos perder. Para
não ser um país agroexportador daqui a 50 anos, precisamos afirmar esse
tema como estratégico, abrir o debate e enfrentar alguns “donos da bola”
que existem – o Ecad e alguns outros monopólios que precisam abrir suas
caixas pretas. Isso trará um arejamento. O Estado deve apresentar políticas de capacitação, formação, apoio a esses núcleos para potencializar essa
economia da cultura, assim como os norte-americanos fizeram no início do
século 20, quando o Estado entrou e criou Hollywood. Quando digo “criou” é
no sentido de cumprir o seu papel, dar as bases para que aquelas nascentes
companhias pudessem florescer. O modelo brasileiro não vai ser esse, de um
cartel de empresas dominando o mercado. Acredito mais em uma economia
descentralizada, horizontal, valorizando os artistas e produtores, o direito
autoral, o direito de acesso à cultura, tudo harmonizado. Cito o modelo americano porque sempre ouço: “A América é um lugar onde o Estado não tem
papel”. Hoje não tem, mas teve no passado, antes de muitos países, inclusive
dos franceses, dos europeus. Os americanos sacaram logo que ali era um
ponto de virada, de mutação, e se anteciparam, saíram 30 anos na frente. O
Estado desonerou, atuou, tirou os franceses do mercado americano e criou
um mercado nacional para o cinema americano. O mercado americano de
cinema era ocupado pelos franceses nos anos 10. E Hollywood não era o que
é hoje. Foi à Casa Branca, pediu políticas e houve uma resposta. Agora estão
aí com 80% ou 90% das telas no mundo.

Após a gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira, o que é preciso ser feito na
próxima década da política cultural?
Muita coisa. A língua portuguesa, por exemplo, é estratégica, é o terreno no
qual a gente vai navegar. A França adotou políticas para o francês, a Espanha
para o espanhol e o Brasil precisa ter uma política para a língua portuguesa,
feita com os países da África, com Portugal, e com muita clareza de propósitos. Também precisamos perceber que a música é um grande difusor da língua portuguesa no mundo inteiro, assim como a televisão e os escritores. O
escritor angolano José Eduardo Agualusa, por exemplo, defende uma política
para a língua portuguesa. Então, o Brasil precisa propor isso. E essa proposta
deve ser feita pela cultura, pela educação e pelo Itamaraty juntos. Um segun-
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Olhando para um cara que quer começar a trabalhar na área de cultura,
o que ele precisa fazer? O que é trabalhar na área de cultura?
Precisa olhar à frente do seu momento, entender que a gente está em um
ponto de mutação, no ponto de virada estratégica. Quem continuar acreditando nas ideias velhas não vai entender esse momento que vivemos. É preciso
estar muito aberto e disponível para se renovar. Há muito curso universitário
que eu não hesito em chamar de amador e despropositado, por formar pessoas para ir bater de porta em porta das empresas para conseguir patrocínio.
Não se precisa de universidade para aprender a fazer isso. As universidades
precisam cumprir outro papel. Quem está começando no mercado precisa
ficar muito atento para não cair nas armadilhas do passado e nesse processo congestionado e dependente da cultura. Se for um produtor cultural, ele
pode estar atento às áreas de telefonia e TV digital. O Projeto de Lei 29/2007,
que tramita no Congresso, vai abrir esse mercado de produção de conteúdo
no Brasil e criar novas possibilidades para pequenos empreendedores em todas as regiões. É hora de estar atento a essa nova economia da cultura que
está surgindo. E não é economia da dependência do patrocínio ou dos falsos
mecenas – aqueles que usam roupa de moderninho, de independente, mas é
subsidiado como uma família que recebe o Bolsa Família. É preciso inovar em
novos modelos de negócio, olhar para o conjunto da sociedade brasileira e
para esse novo Brasil que está surgindo. Quem chega agora precisa estar muito atento e aberto para não reproduzir tendências. São sugestões modestas,
porque o caminho agora também precisa ser inventado.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/alfredo-manevy/

Cenógrafa e diretora de arte
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“Cenografia é o jogo
de estar integrado ao
espetáculo. Ela traduz
imageticamente a
sensação e a poesia do
espetáculo. O que se quer
dizer com o espetáculo
precisa estar ali.”

Bruna Christófaro é cenógrafa, diretora de arte e pesquisadora de artes cênicas.
Cursou graduação em arquitetura e fez curso de formação de ator. Acabou por direcionar sua carreira para a cenografia teatral. “Minha formação nessa área foi baseada – além das pesquisas – em oficinas de curta duração.” Entre as peças que
a influenciaram, destaca a montagem Romeu e Julieta, do grupo Galpão. A paixão
pelo espetáculo rendeu mote para seu mestrado na Universidade Federal da Bahia.
Bruna Christófaro ganhou destaque nacional com o trabalho na série infantil Dango Balango, da Rede Minas de Televisão (exibida no país todo pelas
TV Cultura e TV Brasil). O programa usa bonecos do grupo Giramundo. “São
bonecos que vivem no Mundo Dango Balango, um lugar que não é o nosso
mundo, e eles vivem as aventuras deles. Há alguns cenários fixos, como a cidade deles, e outros mais abstratos.”
No teatro, a cenografia de Bruna Christófaro no espetáculo Amores Surdos
(2008), do grupo mineiro de teatro Espanca!, foi indicada ao 22º Prêmio Shell de
Teatro, em 2009. “E o cenário conversa com essas coisas. É todo branco, o material
usa transparências e dá para ver o que está acontecendo dentro da casa, no palco. Está explícito e transparente.” Ela também ganhou menção honrosa do prêmio
Opera Prima de Arquitetura por Projeto para um Teatro Contemporâneo (2003).
Como você começou na cenografia?
Eu já fazia alguns cursos de teatro e entrei em um curso profissionalizante, um
curso técnico em Belo Horizonte, de formação de ator. Paralelamente a ele, eu entrei para a graduação em arquitetura e procurei, nela, direcionar o meu aprendizado para o teatro. Já na arquitetura eu desenvolvi uma pesquisa, como bolsista
de graduação, em cenografia. Mas comecei a trabalhar com cenografia mesmo na
peça de formatura que eu fiz – além de atuar, fiz o cenário.
Exitem cursos de cenografia no Brasil?
Existem, mas não em Belo Horizonte. Quando eu entrei em arquitetura, não
existia graduação em artes cênicas ou em teatro lá. Hoje, os cursos de teatro em
Belo Horizonte possuem a matéria de cenografia, o curso de arquitetura inclui,
como matéria optativa, cenografia. Minha formação nessa área foi baseada –
além das pesquisas – em oficinas de curta duração, como os festivais de inverno
e os festivais de teatro.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn
no dia 01 de maio de 2010, em São Paulo.

Tem uma longa tradição de arquitetos que viram cenógrafos, não é?
Sim. É uma profissão muito próxima. Independentemente de ser teatro ou
uma casa, é um projeto. A diferença é saber que, em vez de moradores, são
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atores e diretores que vão habitar aquele espaço. Esse processo de pesquisa consiste em saber transmitir para o espaço essas necessidades. Desenhar,
projetar e ir acompanhando a execução ou executar.

No cinema, não é possível refazê-la. O cinema prevê a pré-produção, que
é importantíssima. Antes da gravação existe um período de pesquisa, de
projeto, de teste. E na hora de gravar, gravou. Está lá para a eternidade.
Toda a transferência que há no teatro – o crescimento com os ensaios,
até chegar o momento da estreia, e depois você ainda poder trabalhar um
pouco em temporada. Mas, no cinema, essa etapa se transfere para a préprodução.

No seu começo como cenógrafa, algum espetáculo te marcou?
Alguns deles. Há um que me acompanha desde que eu comecei no teatro. Na
verdade, nem é só o cenário, mas a peça inteira. Foi até para no meu mestrado
de tão apaixonada que fiquei. A peça é Romeu e Julieta, montada pelo Grupo
Galpão [o espetáculo originou a dissertação de mestrado sob o título O Chão em
que o Ator Deve Pisar: Espaço Cênico e Cenografia no Romeu & Julieta do Grupo
Galpão, 2007, UFBA]. Ela envolve toda uma atmosfera do fazer teatral que me
encantou muito. Antes da peça, eles usavam uma veraneio para o grupo se locomover, para levar os cenários das outras peças, usavam-na como camarim e
tal. E o diretor Gabriel Villela teve a sacada de pegar tanto o grupo quanto essa
veraneio e transformar em material para a peça. Ela era feita para rua. Hoje eles
não apresentam mais, mas eles ficaram muito tempo em cartaz e chegaram a
se apresentar várias vezes dentro de teatros fechados, meio um palco dentro de
um palco. Porque a própria veraneio é o palco deles.
O Antunes Filho fala que em cenografia mais é menos, em relação ao
protagonismo do texto. Qual é a sua visão sobre cenário?
Eu concordo. Fiz a cenografia do Amores Surdos, do Grupo Espanca!. Uma
cenografia muito atuante, mas o público não percebe tanto. É uma história
de amor de surdos em uma família que não se comunica, até acontecer um
realismo fantástico, até acontecer uma coisa muito absurda, que esse povo
nunca viu na vida. E o cenário conversa com essas coisas. É todo branco, o
material usa transparências e dá para ver o que está acontecendo dentro da
casa, no palco. Está explícito e transparente. Ninguém vê os personagens, mas
ao mesmo tempo vê essa agonia que está presente e a cenografia possibilita
isso. De repente, começa a descer lama e os personagens não veem e o público
vê, ainda mais uma lama em um cenário branco. Gera uma tensão no público.
Há uns elementos que possuem força própria. Mas há outros casos para exemplificar isso. O cenário não pode aparecer demais, precisa ser plasticamente
bonito e atender às necessidades da peça. Não se pode pensar: “Ah, me deixa
colocar mais coisa aqui para mostrar que tem cenário”. Precisamos saber o
que a peça pede. A questão do “menos é mais” é por isso, se colocar mais do
que é preciso, a própria peça, com o tempo, vai pedindo para ser retirada.
Isso é diferente para a cenografia de cinema?

É muito comum um cenógrafo trabalhar em várias áreas?
O cenógrafo atua no teatro, na televisão, no cinema, em shows, em videoclipes, na publicidade. Também há vitrines, exposições, museus.
E como é viver de cenografia?
Eu não trabalho só com teatro. O que eu não faço é trabalhar com coisas
que não tenham a ver, coisas fora da minha área. Eu sou arquiteta e cenógrafa e vivo disso. Eu trabalho com cenografia de arte para televisão, que é
um programa com bonecos, é a linguagem do teatro de bonecos, mas é TV.
E, paralelamente, eu faço trabalhos no teatro.
Existem cenógrafos que vivem de cenografia teatral?
Existem, mas em lugares onde existe mais produção teatral. Em São
Paulo e Rio de Janeiro, isso é possível. Em Belo Horizonte, quase não existe.
Lá há um cenógrafo muito importamte, o Raul Belém, ele vive disso. Mas
ele é grande, montou uma escola de formação de cenotécnicos. As pessoas
que trabalham com isso juntam a aula e a produção.
Fale de alguns cenógrafos brasileiros atuantes de quem você goste.
Gosto da importância que o José Dias tem para a consolidação dessa
produção no Brasil, do José Carlos Serroni também. Ele é muito generoso
com a questão de transmitir conhecimento da área, de gerar uma escola
de cenografia, de fazer com que as pessoas tenham meio para aprender.
Há algumas pessoas que são mais próximas de quem gosto muito: André
Cortez, gosto muito do trabalho; Gabriel Villela, que é diretor e cenógrafo, e que consegue por isso amarrar muito bem o diálogo da cenografia
com a peça.
O Serroni fala que a cenografia não deve ser nem decorativa nem
descritiva, deve sempre buscar poesia. Quanto mais harmônico com
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todo o espetáculo, mais adequada será. O que que isso significa?
Por exemplo, uma peça que fale do sertão mineiro. Se eu sair colocando
juta no cenário inteiro, isso se torna muito literal. É preciso encontrar meios
de passar na imagem o que a peça está dizendo, mas não recriar o mundo no
palco. É isso que ele fala da poética, da recriação. Ele está também falando
um pouco sobre o teatro realista, no qual o quarto é o quarto e está cheio de
objetos que tanto para cena quanto para o ator não acrescentam nada.
Como é o processo criativo entre o cenógrafo e o diretor?
Minha formação é de atriz também, por isso sempre me preocupo e fico
muito atenta ao que o ator e o diretor estão propondo ao espetáculo. Acompanho os ensaios, vejo a direção desses ensaios. Pois quem vai fazer o cenário
existir são os atores. Eu posso fazer um cenário – fisicamente montado – e
você ver do que ele é feito, de qual material, qual o tamanho e qual proporção.
Mas para transportar para esse mundo imaginário, só o ator. Sem o ator, não
passa de um painel de fundo, um enfeite, uma decoração.
As novas tecnologias – vídeos, telões, projeções – estão criando mudanças sérias na cenografia?
Eu vi um espetáculo em um festival fora do Brasil que me fez pensar: “Nossa, é a primeira vez que vejo uma projeção integrada ao espetáculo”. Eu acho
que já passou um pouco, mas acontece ainda de se usar tecnologia e ficar
pouco integrada à peça, se tornar apenas um recurso visual bonito. Esse é um
risco, mas as novas tecnologias só acrescentam. Aumentam as possibilidades
de atuação para todos.
Existe o Antunes Filho e a ideia de “mais é menos”, e existe a cenografia do Hélio Eichbauer, de O Rei da Vela, da montagem do Zé Celso Martinez Corrêa, na qual é tudo bem expressionista, extremamente forte,
colorido. Existe uma tendência de sair do expressionismo e ir para o
minimalismo no Brasil?
Eu tenho visto uma tendência mais minimalista. Mas o teatro é tão plural,
que fica complicado falar em tendência. O mesmo texto com outro diretor,
outro cenógrafo e outro ator pode ser completamente diferente. No Dango Balango [programa infantil da Rede Minas apresentado por bonecos criados pelo
grupo Giramundo], por exemplo, esse programa de televisão que eu faço, se
tem essa visão de que de vez em quando a gente faz umas coisas mais dramáticas, outras horas mais limpas. É bom experimentar esses caminhos. Eu
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não creio que tem que ser imposto um tipo de linguagem.
Conte mais experiências do programa com os bonecos. Como é isso?
É um programa de televisão voltado para crianças. É feito com bonecos
do grupo Giramundo. São bonecos que vivem no Mundo Dango Balango,
um lugar que não é o nosso mundo, e eles vivem as aventuras deles. Há
alguns cenários fixos, como a cidade, e outros mais abstratos. Há o boneco
que é o lado mau, outro que é um livreiro. Há histórias sobre cada um e
todos vivem outras realidades também. Isso para a criação cenográfica é
uma delícia. Já faço esse trabalho há quatro anos. Brinco que meus clientes – eu os chamo assim – possuem 55 centímetros de altura e são muito
exigentes (risos). Não posso dar qualquer coisa para eles. Eles têm vida
própria já, um tipo de coisa que eu tenho que ir atrás deles. Se eu criei antes o espaço deles, agora eu já tenho que ir colocando de acordo com o que
eles pedem. Eles são quase autônomos.
Como lidar com os orçamentos fechados das leis de incentivo e dos
limites de recursos neste universo da cenografia? Como se adaptar?
Não só no teatro, mas em tudo, na televisão, na arquitetura, sempre
existe um limite que direciona quais materiais você vai escolher. Eu sempre tenho esse patamar, posso trabalhar até tantos reais. Se tem menos
dinheiro, com certeza eu vou trabalhar com materiais mais baratos, buscar soluções. A concepção do espaço vai ser diferente. É complicada essa
pergunta, porque não limita o cenógrafo, apenas o informa. Porque você
encontra recursos, faz com o que você tem. O máximo que você vai fazer é
negociar um pouquinho mais. Claro que é sempre melhor quando se pode
criar um pouco mais.
Com mais dinheiro a cenografia brasileira seria diferente?
Será que se a gente tivesse dinheiro a gente faria igual à Broadway? Com
todo o maquinário? (risos) As escolhas do diretor, da companhia, fazem
toda a diferença. Existe também o que se quer transmitir. Cada tipo de espetáculo, cada linguagem, tem suas características e seus custos. Não acho
que seja o orçamento que influencia mais a linguagem.
O Gianni Ratto, no Antitratado de Cenografia, fala que existe uma
cenografia polivalente, cuja variedade de temas oferecidos termina por
provocar uma pequena tempestade de tentativas, propostas e imposi-
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ções para o espetáculo. Como posicionar a cenografia diante disso?
A história da cenografia indica padrões: o grego, o medieval, o commedia
dell’arte, o elizabetano. Essa profusão de maquinário aconteceu no teatro italiano. Mas, depois dele, não se seguia mais padrões, você podia fazer qualquer
coisa. Isso define linguagens mais com relação a processos autorais do que
uma linguagem histórica. Cada um segue uma linha. Eu tenho tido um padrão – não sei se é pelo meio, se é pelas pessoas que eu encontro – de todo
mundo pensar mais ou menos numa linha que não vai para o realismo. E todo
mundo fica satisfeito nesse tipo de espetáculo, nos espetáculos que eu tenho
feito. Atualmente, cada espetáculo tem uma sobreposição de camadas. Não
tem mais regra fechada em relação ao texto, ninguém tem necessariamente
que pegar um texto e encená-lo à risca, ele pode ser criado no processo ou
pode ser uma colagem de vários textos. Então o texto, o cenário, os atores, a
iluminação, o figurino, cada uma dessas etapas tem uma voz própria dentro
da peça. Eu tenho visto mais isso. Tece-se o todo do espetáculo a partir de
várias camadas.
Mas existem tendências na cenografia?
Não, eu acho que falar de tendência agora não é o momento, principalmente por essas questões. A profusão de estilos e linguagens é muito grande.
E nessa profusão de estilos existem cenógrafos que viram mais autorais e outros que viram mais funcionais dentro da peça?
Vou falar por mim. É impossível uma cenografia ou uma peça passar por um
cenógrafo sem a sua interpretação. Por mais que se ouça a todos, é impossivel
você não colocar o que acredita. Vem da formação, do estudo. Mas têm peças nas
quais ousa-se mais, e outras que se é mais um suporte pra coisa acontecer. Eu já
fiz cenografia para uma peça cujo palco ficava limpo, usei uma transparência pela
qual se viam os bastidores, uma marca no chão de grama verde e duas luminárias.
Pronto. Aí eu vou falar que eu atuei pouco? Não. Até chegar nisso foram vários ensaios. Precisávamos ver que o espaço vazio era o melhor para os atores poderem
criar seus próprios espaços e histórias. E eram muitas histórias. Qualquer coisa
que eu criasse ia ao encontro com a imaginação do público e deles.
Como é o prazer de acertar com a cenografia.
Além do orgulho que dá? (risos) Acerta-se quando sabe-se ouvir o que está
sendo proposto para aquela peça. Como se eu fosse fazer uma casa para você
e lhe perguntasse qual seu modo de viver, quem você recebe. Gosto de ouvir e
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de entender os atores que vão morar nesta casa.
Fale um pouco sobre a relação entre cenografia e figurino.
Existe a questão das cores e da linguagem. Não vai adiantar nada eu fazer uma linguagem mais poética, mais subjetiva para uma peça se o figurino
for completamente literal. Eles precisam casar. Ou na mesma paleta de cores
ou com cores complementares, esteticamente, eles precisam estar casados.
As pessoas perguntam muito e muitas vezes conduzem o cenógrafo a fazer
o figurino. Eu tenho outra tendência, eu observo muito a iluminação, mais
do que o figurino. Porque o figurino a gente conversa quase sempre. A direção de arte cuida do cenário, cuida do figurino, cuida da caracterização, tudo
para criar uma linguagem que diga a mesma coisa. Eu gosto muito de comprar
materiais, de usar materiais que conversem com a iluminação no sentido de
reflexão de luz, ou no sentido de transparência, de aproveitar uma transparência, de aproveitar uma profundidade do espaço com luz, aproveitar uma
marcação ou uma definição de espaço com a iluminação. O que só funciona
se houver um bom diálogo com o iluminador. Ele pode valorizar muito o que
você pensou. Tanto o espaço quanto o material. E, ao mesmo tempo, se ele
não vê coisas que você pensou que poderiam ser bacanas, aquilo desaparece.
Se o iluminador não viu, ninguém vai ver.
A equipe tem que ser afinada. Você sempre tende a trabalhar com outras pessoas, sugere o iluminador, ou isso é imposto pelo diretor?
É uma escolha que vem do diretor. Sugerimos, mas vem do diretor.
Fale sobre dificuldades de produção de uma cenografia, de encontrar
materiais, encontrar profissionais que saibam fazer.
Quando eu penso em um material e não encontro, eu saio para rua e fico
olhando até achar algum que me satisfaça. Os cenotécnicos salvam a minha
vida todas as vezes, porque eles dão soluções para tudo, às vezes até sobre materiais. São pessoas que precisam conhecer de tudo: serralheria, marcenaria,
costura, tecido. Tudo ao mesmo tempo.
E a mão de obra no Brasil? Existem bons cenotécnicos no Brasil ou a
formação profissional para o setor ainda é carente?
Eu ouço as reivindicações deles de que isso seria necessário. Em Belo Horizonte, por exemplo, se não existe nem curso voltado para cenografia,
imagina para cenotécnicos. Há cursos de formação começando, mas estes pro-
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fissionais precisam ser muito capacitados. Como o arquiteto e o cenógrafo. Não
acho que qualquer arquiteto possa ser cenógrafo, não adianta ele só saber o que
está executando. A linguagem, o uso da dramaticidade, a praticidade que você
tem que ter de montagem e desmontagem, que só a formação de arquiteto não
dá. A mesma coisa vale para a formação de técnico apenas, isso não é suficiente.
É preciso formação sobre a atuação, por exemplo. A coisa ser prática, bem feita, e
para o quê ela vai ser usada. Eu fui montar em Belo Horizonte o espaço de encenação para o Teatro da Vertigem em uma cadeia desativada. Tínhamos que reformar para o Vertigem. Aí chamamos um pedreiro. A gente queria fazer as paredes
de um jeito e o pedreiro não entendia o sentido daquilo. Os atores se arrastavam
no chão e havia buracos no chão que precisavam ser tapados. O pedreiro não queria fazer, disse que não ia ficar bom, que ia durar muito pouco. Eu perguntei: “Mas
muito pouco quanto?”. E ele respondeu: “Duas semanas”. Logo, eu emendei: “Mas
duas semanas é o que precisamos, por favor, faça”. E como ele vai entender que
é para ele tapar um buraco só por duas semanas? (risos) O técnico precisa saber
dos usos dos materiais e também do resultado esperado. Em uma ópera, além de
tudo, o cenotécnico precisa saber pintura de arte, não precisa ser um especialista,
porque provavelmente vai existir um que seja. Mas ele precisa diferenciar: pintura
de superfície, pintura de arte, a imitação de texturas e tal. O conhecimento do cenotécnico precisa ser grande. É bom que tenha uma boa formação. Seja de cursos
ou seja de experiências, passando de um para o outro.
O que é cenografia?
Eu vejo que entre as palavras cenário e cenografia existe uma grande diferença.
Porque a cenografia abrange não só o que eu montei, o que eu usei de material
físico para ambientar a peça. Ela envolve também o uso dos atores, envolve a percepção do público, é um termo mais amplo. Ela envolve os demais elementos da
cena e permite tanto ver melhor o trabalho feito na encenação, o trabalho dos
atores, quanto estimular, dar opção para os atores. Que é o jogo de estar integrado
ao espetáculo. E ela traduz “imageticamente”. É uma imagem do espetáculo, mas
traduz também essa sensação, a poesia do espetáculo, o que o espetáculo quer
dizer tem que estar ali também. É um suporte para que o público embarque e
entenda melhor a história, o texto, o que está acontecendo ali.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/bruna-christofaro/
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“Se o cinema depende
100% do dinheiro
governamental, o que
existe é uma situação
confortável de falta de
risco. Nosso cinema é
domesticado, não um
cinema de ruptura.”

Carlos Augusto Calil é professor no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP)
e desde 2005 ocupa o cargo de secretário municipal de Cultura de São Paulo.
O interesse pelo cinema começou nos anos 60, depois de assistir a Deus e o
Diabo na Terra do Sol. “Fiquei transtornado, no bom sentido.” Na USP, como
aluno, foi jogado no mundo da arte moderna por uma sugestão de pauta do
professor Paulo Emílio Sales Gomes. Sua pesquisa ajudou a revelar as influências ligadas ao poeta Blaise Cendrars no Brasil.
A iniciação com Glauber Rocha não fez dele um defensor da ideologia no
cinema. “Um filme como Cidade de Deus transforma muito mais um país pelo
efeito da linguagem do que pelo projeto político”, diz. Para Calil, a Embrafilme, do qual foi diretor, foi uma iniciativa de suma importância na época,
apesar de faltar reconhecimento e sobrar preconceito por ser uma estatal na
ditadura. “Ela deixava os cineastas incomodados por receber dinheiro de um
órgão da ditadura.” Contudo, segundo Calil, a Embrafilme agiu em uma etapa
fundamental: a distribuição. “Ela merece ser vista com isenção.”
No desempenho de suas atribuições como secretário de Cultura, Calil se
diz satisfeito por ter melhorado a infraestrutura de espaços consagrados da
capital paulista, como o Teatro Municipal e a Biblioteca Mário de Andrade.
“Mas ainda falta uma ação mais presente na periferia.” Outra iniciativa de que
se orgulha em São Paulo é a continuidade da Virada Cultural. “Ela nos ensinou uma coisa fantástica: existe demanda da população por ocupar espaço
público na cidade.”
Como se deu o início do seu gosto pelo cinema?
São coisas que aparecem muito cedo. Já gostava de cinema quando menino
e nem imaginava que fosse me dedicar a isso. Uma das lembranças fortes que
eu tenho era de assistir às matinês de sábado na cidade de Lins (SP), onde eu
morava. Assistia à A Dupla do Barulho [dirigido por Carlos Manga, 1953], por
exemplo, com Oscarito e Grande Otelo, o cinema ficava lotado, as pessoas
todas se divertiam muito e participavam enormemente daquela chanchada.
É uma lembrança bem nítida que eu tenho da minha aproximação com o cinema brasileiro nos anos 50.

Entrevista realizada por Sylvio Rocha no dia 29 de junho de 2010,
em São Paulo.

Como foi sua experiência de formação na ECA?
A ECA era muito precária. Hoje, o vestibular da ECA é muito difícil e eu
mesmo comento com os colegas que se nós, professores, tivéssemos que nos
submeter ao vestibular de hoje, nenhum de nós entraria. É uma grande ironia.
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Nós criamos uma escola muito difícil de entrar. Mas hoje ela é estruturada,
possui equipamentos. Sou da terceira turma da ECA e, quando eu comecei, a
faculdade funcionava muito mais na vontade do que por ela de fato. Os professores não davam aula, com exceções ilustres como Paulo Emílio Sales Gomes, mas os da área técnica faziam mais uma aproximação com o mundo
do cinema. Há o pressuposto muito perigoso de que o cinema não se ensina.
Cinema é uma técnica. Talento você possui ou não. Mas a técnica do cinema
é muito importante ser estudada e aprendida. As escolas de cinema que se
recusam a ensinar técnica de direção e outras técnicas estão equivocadas. A
ECA, naquela época, não ensinava direção. Tínhamos que aprender fazendo.

landragem, mas era um edital público no qual a gente podia se candidatar. A
comissão era de gente conhecida. Falei que eu ia me inscrever com um filme
sobre Canudos. Ele falou: “Canudos? Você vai filmar lá em Canudos?”, eu falei:
“É, me interessa muito”. Ele falou: “Por que você não manda um documentário sobre o Blaise Cendrars?”. Então, mandei os dois e, claro, ele manobrou
os pauzinhos para que eu ganhasse o Blaise Cendrars e não o Canudos. E fui
produzir o filme [Acaba de Chegar ao Brasil o Bello Poeta Francez Blaise Cendrars, 1972]. Precisei sistematizar aqueles conhecimentos todos. Aí o assunto
começou a ficar fascinante e, em vez de fazer um curta em preto e branco, fiz
um de 45 minutos colorido. Naquela época, isso era custo porque a película
virgem, a mixagem, não era o mesmo custo do preto e branco. Virou uma superprodução, me envolvi muito no assunto. Até hoje lido com isso (risos). O
Paulo Emílio era assim: ele pautava você. Essa pesquisa virou um filme e um
livro de textos brasileiros dele traduzidos para o filme. O que sobrou do filme
a gente fez um livro publicado pela editora Perspectiva chamado Etc...Etc... Um
Livro 100% Brasileiro, [1976]. Depois, encontrei Alexandre Eulálio, que era o
crítico que havia escrito o primeiro texto, em 1969. Ele ficou encantado comigo porque eu era um menino de 21 anos que tinha feito um filme sobre Blaise
Cendrars e ele tinha escrito um texto na Europa. A gente se aproximou por
causa disso, fomos trabalhar juntos, aí virei especialista no assunto.

Como foi a viagem para a Europa e o contato com o poeta suíço
Blaise Cendrars?
Foi o Paulo Emílio quem pautou. Eu queria fazer um filme sobre Canudos.
A minha obsessão era Canudos e ele, que era muito esperto, estava com a
cabeça no cinquentenário da Semana da Arte Moderna, no final de 1971; ele
participava de um grupo que estava preparando as comemorações. O Paulo
Emílio era uma espécie de discípulo de Oswald de Andrade, tinha convivido e
gostava imensamente dele. Eu tinha um gosto literário até parecido, já tinha
lido Oswald e Mário. Mas eu nunca tinha ouvido falar em Blaise Cendrars na
minha vida. Fui pedir algumas cartas de apresentação ao Paulo Emílio, já que
nós íamos, eu e um colega, para a Europa fazer um filme de turismo. Ele deu
as cartas que a gente queria, mas falou: “Eu queria que você procurasse tal
pessoa para investigar a questão do Blaise Cendrars com o Brasil”. Ele também não conhecia bem essa história. E, naquela época, estavam saindo os
textos do Alexandre Eulálio na França [L’Aventure Brésilienne de Blaise Cendrars, 1969] e da Aracy Amaral um pouco depois [Blaise Cendrars no Brasil e
os Modernistas, 1970]. Mas nenhum de nós sabia das referências. Ele me deu
algumas cartas de apresentação e lá fui eu. Eu era careca e barbudo, um ser
primitivo, não falava francês (risos). Fui encontrar nomes ilustríssimos que
ele me deu e todos se interessaram. Acabei indo a lugares e conhecendo gente
muito interessante ao longo da minha pesquisa. Mas aquilo não era de meu
interesse inicialmente, era de interesse do Paulo Emílio. Ele me deu filme virgem para fotografar, fui com a minha câmera fotográfica e com o filme que ele
me deu. Quando eu cheguei, dei o relatório para ele, entreguei as fotos e ele
ficou satisfeito. Achou graça na história e, logo em seguida, apareceu o concurso da Comissão Estadual de Cinema, que era a maneira pela qual a gente
fazia o filme de formatura na época. Não é que fosse garantido, não tinha ma-

Como você vê a importância do cinema brasileiro na formação do Brasil?
Já foi muito mais importante que hoje, infelizmente preciso reconhecer. O
Paulo Emílio tem uma visão muito interessante do que o cinema pode representar. A geração dele marcou de certa forma os estudos críticos e os modernistas da geração anterior eram todos críticos. O Paulo Emílio percebeu que a
precariedade do cinema brasileiro precisava ser analisada de perto. Ela tinha
alguma coisa a dizer sobre o Brasil em todos os níveis. E essa visão não era
muito bem vista. A tendência dos intelectuais era separar o que de melhor o
Brasil tinha produzido e centrar fogo nisso. Paulo Emílio, não. Ele foi estudar
o melhor, o pior e o real, se debruçou sobre Humberto Mauro para nos dizer
que a precariedade do cinema e da vida dele eram quase que modelares. Era
uma situação da qual nós não iríamos nos afastar tanto. Isso tudo foi um certo
choque na ocasião, ele passou a advogar e a exigir que fôssemos ver os filmes
da pornochanchada. A gente torcia o nariz porque era uma coisa de mau gosto e ele mostrava que aquele mau gosto tinha muito a ver com o nosso mau
gosto brasileiro, com a precariedade da nação, da cultura brasileira. Naquele
momento, a gente teve um belíssimo contraste do que a geração do cinema
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novo desenhou para o Brasil. Seria um país em que o cinema faria a diferença política e o enfrentamento com a mediocridade, com a precariedade que o Paulo Emílio disciplinadamente nos dava. Havia Terra em
Transe [1967], do Glauber Rocha, em uma linguagem altíssima sobre as
possibilidades revolucionárias perdidas no país, ao lado de Bem Dotado:
O Homem de Itu [dirigido por José Miziara, 1979], coisas que não correspondiam ao nosso desejo de cultura. O que sobrou hoje é essa ideia do
cinema novo de contribuir para o avanço político do país. Mas isso levou
também a uma crise danada, porque cinema é apenas cinema, cinema
não é política. Quando a gente vê com recurso histórico o cinema novo
e aquele projeto de repensar o Brasil por meio de matizes populares –
certa ambição de fazer política pela melhor arte –, isso é uma caricatura
terrível. Um filme que quer explicar o PCC acaba não explicando nada.
Ou ele é bom policial ou ele não explica nada, não tem função nenhuma.
Muitos cineastas esqueceram-se de virar esta página e, portanto, continuam divulgando a ideia de que o cinema brasileiro vai fazer diferença.
Não está fazendo diferença nenhuma mais. Pior: estamos perdendo o
bonde, enquanto outras áreas, como as artes plásticas, por exemplo, estão botando em xeque a cultura brasileira, a inserção brasileira no mundo, a nossa capacidade de improvisar e de criar a partir do quase nada.
É uma contribuição bastante interessante. Mas o cinema brasileiro ficou
acadêmico. É bem feito, mas não posso dizer que é bom. E a perspectiva
de transformar o país ficou muito distante, completamente fora de esquadro. Um filme como Cidade de Deus [dirigido por Fernando Meirelles
e Kátia Lund, 2002] transforma muito mais um país pelo efeito que a
linguagem tem do que pelo projeto político dele. Se você ficar centrado
no projeto político dele, vai quebrar a cara. Não é aí que está a força
dele. Esse filme se transformou em um filme cult internacional, você fala
de Cidade de Deus nos Estados Unidos, os jovens sabem, falam diálogos
de cor do filme. Nas Filipinas, na Tailândia, todos conhecem o filme. Os
críticos daqui esnobam, dizendo que é bobagem, que é a cosmética da
fome. Que tolice monumental isso! Não é cosmética da fome. Fernando
Meirelles não é um discípulo de Glauber Rocha. Glauber Rocha morreu,
é parte da história. Nós faríamos melhor se entendêssemos a história
dentro dos seus parâmetros e não ficássemos tentando esticar um assunto que já passou. O cinema não transforma sociedade nenhuma, o
cinema não provoca revolução, cinema é apenas cinema. E que bom,
porque quando ele é um bom cinema, a gente gosta muito.

Você foi diretor e presidente da Embrafilme. Como você viu a crise da
estatal e do cinema brasileiro naquele momento?
A crise da Embrafilme teve diversas origens, uma delas de nível político.
Era uma empresa que incomodava três tipos de gente, o suficiente para se
tornar inviável. Primeiro, o governo tinha desconfiança dela. Era uma estatal,
mas no fundo gerida pelos cineastas. Foi administrada por gente de governo
por pouco tempo. Havia ali um pacto – que não se dava pela Embrafilme, mas
por outros órgãos de cultura da ditadura – para que o pessoal da atividade
administrasse a si próprio. A Embrafilme fez coisas relevantes, mas vivia sob
a desconfiança do governo. Nós não éramos aliados do regime. Em segundo
lugar, ela deixava os cineastas incomodados em receber dinheiro de um órgão da ditadura. Acontecia uma coisa esquizofrênica: os cineastas recebiam
dinheiro e falavam mal da Embrafilme. O Glauber Rocha foi o único a dizer:
“Recebo dinheiro da Embrafilme, preciso defendê-la e ela é muito importante
para os cineastas”. Ele tinha esse desassombro, de assumir as contradições,
mas os outros desprezavam a Embrafilme, não compreendiam que ela era
fundamental naquele momento. Ela era a ponta de lança no mercado, obrigou
o cinema americano a recuar aqui. Ela ocupou 35% do mercado. Hoje, você
pode perguntar a um ex-diretor da Embrafilme que está dirigindo uma major,
o Rodrigo Saturnino Braga, e ele vai te falar que éramos mais importantes do
que sabíamos. Havia um conglomerado de majors americanas e, mesmo assim, chegamos duas vezes consecutivas a ocupar o primeiro lugar no mercado
contra elas, o que não é pouca coisa. Os americanos nos respeitavam mais do
que a nós mesmos. Aí houve uma crise muito forte nos anos 80, quando de fato
os custos subiram muito e o mercado recuou. É uma combinação perversa: os
custos de produção sobem por um lado, mas a renda diminui por outro. Isso
levou a certa crise na produção da Embrafilme. Ela fazia 18 longas-metragens
por ano e distribuía 22, porque pegava alguns filmes que não eram feitos por
ela. Não era pouca coisa: 18 mais 22 são 40; e ela ainda trabalhava com curta
metragem, com preservação de filme. Não vou ficar defendendo a Embrafilme
porque não é o caso, mas essa fragilidade dela era muito impressionante e ela
acabou, foi liquidada pelos cineastas. O presidente Collor foi aquele legista
que só assinou o atestado de óbito porque ela já não tinha mais nenhuma
capacidade de se manter. Agora, quem me ouve, vai dizer: “O Calil é um saudosista da Embrafilme”. Não sou e nem acho que seria possível remontá-la
porque ela era um fenômeno histórico, uma contradição do regime militar,
mas que se aproveitou bem do álibi que a ditadura dava. Os americanos nos
respeitavam como não nos respeitam hoje. Montar a Embrafilme hoje seria
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uma pontaria sem tiro. O cinema brasileiro agora disputa mercado dentro das
majors com os filmes americanos. Isso era impensável na época, porque os
americanos não podiam distribuir filmes brasileiros. O mercado brasileiro era
dos brasileiros, o americano dos americanos e pronto. Eram territórios muito definidos. Hoje é diferente, a Columbia Pictures distribui filme brasileiro e
ganha dinheiro com isso. Em 2003, a renda da Columbia de cinema estrangeiro foi igual à de cinema brasileiro. É uma pena que a Embrafilme não tenha
sido compreendida nas suas contradições na época, que tenha sido objeto de
disputa política entre os cineastas. Claro que esta disputa política significava
dinheiro. A fragilidade da Embrafilme é que ela era um guichê único e, portanto, muito visada, marcada para morrer. Não conheço no mundo inteiro
uma empresa como a Embrafilme. Ela merece ser vista com isenção, porque
nunca no mundo inteiro uma empresa enfrentou o cinema hegemônico no
mercado, no terreno onde eles determinaram. Quem fez isso? Ninguém, nem
os franceses. Produzir filmes é uma coisa, distribuí-los segundo as regras do
mercado é outra, muito diferente. Conquistar 35% do mercado que era deles
significou prejuízo para o cinema estrangeiro, prejuízo contabilizado. Nós, cineastas e governo, incomodávamos os estrangeiros. Portanto, não tínhamos
chance nenhuma de sobreviver.

ser uma operação direta, tanto que não está no crédito do filme. Foi uma enorme satisfação ter feito isso. Outra foi com o governo do Canadá, que injetou
US$ 700 mil na Embrafilme para investir em cinema de animação e de som;
muitos brasileiros foram para o Canadá estudar, muitos filmes de animação
foram feitos, pólos de animação foram criados no Brasil todo. Foi um boom da
animação naquele momento, a partir do talento daquela geração é a que fez o
Anima Mundi [Festival Internacional de Animação do Brasil].

Você foi diretor lá por quanto tempo? Fale sobre alguns momentos
felizes lá.
Sete anos. Quanto aos bons momentos, houve muitos. Um deles foi ter produzido Cabra Marcado para Morrer [1984, dirigido por Eduardo Coutinho], o
que ninguém sabe. Nós já estávamos sob um controle muito forte do SNI, foi
logo depois da crise com o Celso Amorim [presidente da Embrafilme] no financiamento do Pra Frente, Brasil [1982, dirigido por Roberto Farias]. Portanto, não pudemos assumir a produção do Cabra Marcado para Morrer, mas fizemos o filme da seguinte maneira. Compramos os direitos não comerciais da
obra do Vladimir Carvalho e assim, indiretamente, demos dinheiro a ele, que
assinou o filme como produtor associado. Ele repassava para Cabra Marcado
para Morrer. Ou seja, indiretamente, nós financiamos o filme até a sua realização em 16 milímetros. Quando ele ficou pronto, já era aquela obra-prima que
depois todo mundo viu. Aí ele pôde ser apresentado ao governo de São Paulo,
do Franco Montoro. O Bresser Pereira era presidente do Banespa e conseguiu
o dinheiro necessário para ampliar a película. Naquela época, o 16 milímetros
precisava ser ampliado para 35 milímetros para o filme ser lançado. Mas o
dinheiro que produziu Cabra Marcado para Morrer foi da Embrafilme, sem

Acabou a Embrafilme e chegou a Lei do Audiovisual. Fale um pouco da
criação desse período.
É um desastre. O que se esperava depois da Embrafilme era que, se a dependência do governo para fazer filme diminuísse, aumentaria a sustentabilidade
do cinema brasileiro. Ao contrário, na época da Embrafilme a média da dependência do governo era de 70%. Você tinha que trazer 30% de fora, não importava como. Hoje, mais de 100% subsidiado. Significa que se um presidente
da República lúcido assumir o Brasil e olhar para esta história, ele manda revogar a lei. Aí, o que vai acontecer? Volta à estaca zero. Ou melhor, a um grau
antes de zero, porque a dependência é anterior ao zero, é absurda. Não existe
lugar do mundo com uma política tão equivocada. Outro aspecto: só se investe em filmes e não em produtoras, distribuidoras. Isso também não faz sentido
na nossa atividade. Você precisava investir no produtor e na distribuidora que
possui vários filmes. Não se deve investir em um filme isoladamente, porque
assim você arrisca tudo. Se ganhar, ganha o cineasta, o produtor; se perder,
perde tudo e aquela experiência não serve para nada, se fecha em si. Quando você trabalha com carteira de produção ou carteira de distribuição, você
está trabalhando com conjuntos, com médias, com estratégias de mercado. O
modelo atual é um erro gravíssimo! E por último, mas não menos importante:
o fim do risco. Na medida em que você depende 100% ou 120% do dinheiro
governamental, mesmo que ele venha carimbado por uma interposta pessoa
jurídica, privada ou pública, o que existe é uma situação muito confortável de
falta de risco. Você não tem risco nenhum e, portanto, o nosso cinema é um
cinema domesticado, não um cinema de ruptura. Um filme como Cidade de
Deus foi feito sem dinheiro público, com dinheiro do Fernando Meirelles. Ele
tentou, mas não conseguiu. Mas isso vale para dizer que é preciso ter necessariamente risco artístico e econômico, senão você não rompe nada. O cinema
brasileiro hoje não é bom nem artística nem comercialmente. Se você dissesse
para mim que ele está ganhando todos os festivais Sundance, ok. Mas ele não
entra no circuito, não está ganhando Sundance, não está ganhando Cannes. O
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público fica esperando que o cinema fale com eles. O ano de 2003 é pragmático,
aconteceu uma coisa fantástica. O público do cinema americano estrangeiro foi
o mesmo de 2002, mas o público brasileiro multiplicou e atingiu 22% do mercado. O que quer dizer isso? Que existe um público para cinema brasileiro. Mas o
cinema brasileiro precisa se apresentar a este público com produções que sejam
interessantes e cativantes. O que fez a diferença foi a carteira de filmes exibidos
em 2003. O público não precisa trocar o cinema estrangeiro pelo brasileiro, essa
que é a lição de 2003. A questão é quais filmes brasileiros “assistíveis” nós podemos apresentar ao público? O público irá vê-los? Isso não impede que certas
experiências radicais e extraordinárias, como Jogo de Cena [2007, dirigido por
Eduardo Coutinho], possam ser feitas, até porque é uma produção muito barata.
Nós não temos que ficar fazendo cinema para cineclube ou para parentes de
cineastas e excluir o público dessa equação. Daí vem que o público é burro, que
só gosta de vulgaridade. O público é o público. É melhor a gente negociar com
ele do que ignorá-lo. Isso só acontece porque o cinema brasileiro é desfocado
completamente da realidade, tirando algumas exceções. O grosso da produção
brasileira é completamente equivocada, não possui destinatário. A maioria dos
filmes artísticos tem o seu público, não de milhões, mas de milhares. Aqui, nem
o comercial é comercial e nem o cultural é cultural, então o que é? Um equívoco.

os teatros de bairro. Havia a ideia de que a prefeitura não cuidava do que era
dela. A primeira preocupação que eu tive foi que eu precisava devolver ao contribuinte uma mínima condição de equipamento público, oferecer um serviço
público de melhor qualidade. Foi muito difícil. Se a Biblioteca Mário de Andrade estava esperando para ser reformada desde 1956, você pode imaginar
o acúmulo de problemas que havia. A agenda estava atrasada em 50 anos.
Não quero dizer que meus antecessores não fizeram nada, como o presidente
da República diz muitas vezes que o Brasil começou com ele. A Secretaria de
Cultura de São Paulo começou, aliás, em ótimas mãos, com Mário de Andrade
em 1935. Há essa nobilíssima origem, mas aquele ideário perdeu-se no tempo.
Então, começamos por reformar prédios, passando pelo patrimônio histórico
e valorizamos o Centro Cultural São Paulo. A criação do Centro Cultural da
Juventude também foi muito importante, porque era uma área de fronteira e
está oferecendo informações aos jovens sem querer se transformar em uma
escola. A escola é o lugar da norma, da obrigação, do bom comportamento. Na
cultura, o mau comportamento costuma ser mais bem premiado, os bons artistas costumam ser pouco adequados, pouco convenientes. Portanto, a questão da ruptura, de ser contestador, faz parte da boa arte. O que eu vejo hoje?
As bibliotecas foram sistematizadas e reformadas. Já fiz 38 e ainda falta um
monte. Os teatros também já começaram a ser reformados. No final da gestão,
terei deixado o Teatro Municipal em ordem, a Biblioteca Mário de Andrade
em ordem, as bibliotecas reformadas, funcionando, o público melhor atendido, os fomentos na medida do possível funcionando, o fomento de teatro e de
dança em dia. O que eu acho que pode melhorar muito é uma programação
dentro da cidade. A Virada Cultural nos ensinou uma coisa fantástica: existe
uma demanda da população por ocupar espaço público na cidade de São Paulo. É diferente de Recife, de Olinda, da Bahia, porque nesses lugares o espaço
público sempre foi do público. Aqui, não. A Virada Cultural nasceu como um
festival de 24 horas e não é mais só isso. Hoje, é um festival de 24 horas reocupando um território estratégico, que é o centro da cidade, e foi por isso que
deu certo. O show pode ser bom, mas a graça da Virada é encontrar as pessoas
mais legais e disparatadas em termos de classe social, de idade, de gosto, em
um território da cidade de São Paulo, o centro, que é de todo mundo. O bairro
é meu, mas o centro é de todos nós. Vamos lançar agora um edital para que
os artistas plásticos proponham a ocupação dos espaços públicos com obras
de arte. Se der certo, pretendo ampliar para que a cidade seja, enfim, sensibilizada pela arte contemporânea para que ela encontre desafios no espaço
urbano para se posicionar. Por um lado, os equipamentos públicos municipais

Vamos falar um pouco dos filmes que são importantes para a sua
trajetória, a sua formação, os filmes brasileiros.
Meu encantamento com filme brasileiro surgiu com Deus e o Diabo na Terra
do Sol [1964, dirigido por Glauber Rocha]. Quando vi, fiquei transtornado, no
bom sentido. Ele foi ao encontro de uma série de inquietações minhas. Chegou na hora certa, antes dos meus 18 anos. É claro que eu adorei ver chanchada no Cine Lins, no interior de São Paulo, quando eu tinha seis anos de idade.
Adorava A Dupla do Barulho, com Oscarito, Grande Otelo e Carlos Manga,
mas foi o Deus e o Diabo que me deu vontade de fazer cinema. A partir dele
fui conhecer um pouco os filmes, estabelecendo relações mais amigáveis com
uns, menos com outros. Foram experiências indeléveis. Limite [1931, dirigido
por Mario Peixoto] é um filme que eu admiro muito, assim como Vidas Secas
[1963, Nelson Pereira dos Santos], Cabra Marcado para Morrer, Jogo de Cena,
Cidade de Deus. Não sou de gostar de pouca coisa, não. Há muitos filmes.
Conte um pouco sobre a sua gestão como secretário da Cultura de São Paulo.
Quando assumi, em 2005, todos os equipamentos culturais da cidade estavam caindo aos pedaços: o Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade,
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têm que estar em ordem, os acervos conservados; por outro, o espaço público
pode ser reocupado pela população com o estímulo do poder público. A Virada não tem patrocinador – nunca vai ter – nem mediador. É a prefeitura devolvendo o imposto recolhido e trazendo as pessoas para uma festa – a Virada
Cultural hoje é o carnaval da cidade. Na Bahia, ela não teria muito sentido,
porque os baianos estão nas ruas, assim como os pernambucanos. Mas para
os paulistanos e populações de cidades com menos tradição de expansão de
rua, faz diferença. A Virada não se exporta facilmente: no Rio não funcionou
da mesma maneira, as características são diferentes. É um trabalho infernal,
desgastante. Falta um trabalho que eu ainda não consegui fazer, que é uma
ação mais presente na periferia. Consigo fazer algumas coisas na periferia,
mas a periferia é imensa, é um mundo a se descobrir e ainda não consegui
fazer isso. Talvez eu consiga até o final da gestão iluminar pontos da periferia
que são irradiadores de cultura. E lá é um lugar completamente desprovido
de equipamento urbano. Só quando você conhece que entende a dificuldade.

teve que inventar como funcionaria. E, claro, ficou muito satisfeito porque a
população aderiu. Hoje, a Virada pertence à população de São Paulo, não é
mais de político algum.

Quais são os bastidores da produção da Virada Cultural? Como é
produzir um evento desse tamanho na maior cidade do Brasil?
É uma loucura (risos). É uma Armata Brancaleone [referência ao filme de
Mario Monicelli, de 1966]. Existe um curador, o José Mauro Gnaspini, que faz a
diferença. É um sujeito que não tem noção de hierarquia artística, é capaz de
achar graça no Wando, no rock, no Elomar e no Egberto Gismonti. Conheço
poucas pessoas que transitam com igual desenvoltura nesse universo. Não
existe um curador para o palco dito brega, é o mesmo para tudo. Por outro
lado, ele tem uma visão de que a cultura é essa arte que pode ser muito louca. Em 2010, tivemos coisas interessantíssimas, como body art encontros de
nerds, tudo isso pode conviver, porque a sociedade é plural. A graça é por ser
sem preconceito de classe e sem preconceito artístico. Um dos shows mais interessantes da Virada, no qual estive presente, foi o do Sidney Magal – um dos
melhores que já houve. Ele entendeu a proposta, comprou o projeto e se entregou ao show. As pessoas ficaram loucas. A Virada é uma trabalheira que dá
um prazer enorme quando levanta o balão. A gente não sabe como consegue
fazer aquilo, porque é uma equipe reduzida – meia dúzia concebe, quarenta
pessoas realizam – para um evento de milhões de pessoas. Aquela quantidade de gente nunca saiu na rua para celebrar a cidade. Foi uma conquista.
Quando houve a eleição para prefeito, fiquei muito atento às propostas dos
candidatos em relação ao futuro da Virada Cultural. A ideia foi do José Serra,
mas ele não sabia como fazer. Ele queria um festival de 24 horas, a gente que

E o cinema digital? Como você vê o digital chegando ao cinema. Isso
barateou a produção, facilitou o surgimento de novas produções?
Eu queria ter nascido hoje, começado a fazer cinema hoje, porque simplificou enormemente a produção. A impressão é que a maneira de filmar
e montar do meu tempo era uma coisa pré-histórica. A gente pegava a película com a mão, cortava com uma guilhotina, colava com durex; a digital
ficava na película com a gordura do dedo. Hoje você não tem contato, você
opera a imagem sem contato físico. Nós tínhamos dificuldades enormes de
fazer fusão. Nunca consegui fazer uma fusão na minha vida porque pressupunha uma tecnologia de laboratório que a gente não tinha. Por outro lado,
as novas tecnologias são enganosas. Os cineastas farão filmes melhores e
mais fáceis, mas não necessariamente porque a técnica simplificou; a inteligência continua tão complexa quanto, os roteiristas são tão valorizados
quanto, uma boa história com bons diálogos com bons atores são coisas que
têm valor em qualquer época. Nesse caso, o cinema digital não pode fazer
nada, mas a ideia de você poder produzir para qualquer plataforma é genial,
de não ter que ficar restrito a um suporte. Você percorre as plataformas todas, os suportes todos sem fronteira. É fantástico! As pessoas filmam muito
hoje, embora filmar muito não significa que é melhor, porque você precisa
ter clareza de qual é o seu objetivo. Claro que quando eu filmava documentário eu só podia filmar um take e, se não desse certo, eu estava frito, porque
não tinha película 35 milímetros para suprir. Hoje é mais fácil fazer depoimentos, mas não se iluda: se você filmar demais, não necessariamente você
vai melhorar o seu projeto. É ilusório isso.
Qual é o caminho a ser trilhado para o jovem que começa no cinema?
Aprender a técnica. É o que pode fazer diferença. Se tiver talento, o talento aparecerá. O cinema novo, por exemplo, negou a técnica. Eles não sabiam
decupar. A câmera do Glauber Rocha andava porque ele não decupava, diferente do Walter Hugo. Não estou dizendo que ele é melhor do que o Glauber,
mas que um não sabia fazer isso, por isso negou a técnica e inventou a forma
de filmar. Hoje, é impossível negar a técnica – impossível e inútil. A primeira
coisa então é: aprender os instrumentos. Em seguida, treine a dicção. Se você
tiver dicção, você faz.
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Fale alguns nomes importantes do nosso cinema. Humberto Mauro?
Quem mais?
Humberto Mauro é muito interessante, sobretudo pela frustração da carreira dele. Que, apesar de frustrada, foi realizada. Quando ele se afastou do
cinema dito comercial e se refugiou em uma repartição pública como o Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince), ele não deixou de fazer filmes
admiráveis. Fez muitos curtas naquele momento, mas ele teve que se reinventar. O triste é que ele é a encarnação da nossa sina, da inviabilidade. A coisa
mais chocante no cinema é que todos envelhecem e morrem ressentidos. É
horrível. Não conheço cineasta brasileiro feliz, de bem com a carreira e com
a vida. Todos têm projetos frustrados. Existe uma ideia de vitimização. Lima
Barreto morreu amargurado, Anselmo Duarte morreu amargurado, Glauber
Rocha morreu frustrado, e o Humberto também, certamente.

aprende com filmes que não são bons, porque quando o filme é bom parece
que tudo é fácil de encaixar. As obras boas são extremamente ilusórias. Um
filme bom parece fácil de fazer, mas, claro, não é.

Esse jovem que estuda técnica, como ele viabiliza a produção? É via edital?
Quem tem força e talento viabiliza. Existe demanda por projetos bons e
dinheiro oferecido a projetos bons. A questão é que nem sempre temos projetos bons. O cineasta é que decide fazer segundo o ímpeto interno, que nem
sempre encontra eco em alguém exterior. Estamos muito viciados na coisa
romântica de se fazer “o meu longa”. Mas para quem? Para quem, além de
você mesmo?
E sua atuação como professor? Como é dar aula?
Gosto muito de dar aula. Divirto-me com os alunos. Fico lembrando de
mim como aluno. Eu era muito rebelde, não queria ninguém cagando regra na
minha frente, queria alguém que me ajudasse a ver o que importava, alguém
que me estimulasse. Eu não sei se eu sou um professor como eu gostaria de ter
tido, mas tento ser. Provoco um pouco, retiro o aluno de certa comodidade,
porque existe a tendência de se colocar na aula como espectador. E, sobretudo, os deixo falar. Vou vendo a cada ano como vão evoluindo: o gosto e a
cabeça. Há turmas que adoram Glauber Rocha, outras que odeiam. Dou aula
de cinema brasileiro, preciso colocar no colo deles a nossa mediocridade e a
nossa genialidade. Se eles se comportarem como aristocratas, não vão a lugar
nenhum. Eles vão tentar reinventar o cinema brasileiro pela enésima vez. E
para todas as pessoas que dizem querer reinventá-lo eu digo: “Já está inventado! É melhor tomar conta desse legado e participar dele, é melhor e mais fácil,
senão será mais uma geração frustrada”. Eles falam: “Finalmente um filme
bom”. Eles acham que eu tenho que passar só filmes bons, mas às vezes você

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/carlos-augusto-calil/

Presidente da Fundação Elias Mansour e do Conselho Estadual de Cultura do Acre
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“Um dos grandes objetivos
a perseguir na área de
cultura é fazer com que
ela seja entendida como
outras políticas universais:
saúde, educação e
segurança.”

Entrevista realizada por Lia Rangel e Sergio Cohn no dia 11 de junho
de 2010, em São Paulo.

Com formação em direito, mestrado em relações internacionais e concursado como gestor de políticas públicas, Daniel Zen organizava o Festival Varadouro, com bandas que produziam música autoral no Acre. No diálogo com
os gestores culturais do estado, acabou por chamar a atenção dos dirigentes.
Foi assim, sem ter a pretensão de ser gestor, que veio a assumir em 2007 a
presidência da Fundação de Cultura Elias Mansour, cargo equivalente ao de
secretário de Cultura no Acre.
Daniel Zen analisa que a regra dos investimentos públicos em cultura no
Brasil é focar a produção, deixando de lado o aspecto da circulação e o estímulo à formação de plateia. “É comum no contexto sociocultural brasileiro
ver teatros e cinemas vazios, ou shows com a lotação subdimensionada.” Para
ele, os governos precisam entender as demandas culturais de cada lugar, além
de dialogar com a sociedade como forma de radicalizar o processo democrático brasileiro. “Quando você estabelece políticas gestadas com a sociedade
civil, você chega a alguns consensos naturais para estabelecer um mercado
mais solidário.”
Integrante da rede Circuito Fora do Eixo e da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), Daniel Zen descreve o panorama cultural do
Acre como efervescente, “uma abolição cultural”. Ao mesmo tempo, o de um
estado onde preconceitos ainda sobrevivem contra a grande população indígena. “Quem não é do Norte não tem ideia da dimensão desse apartheid.”
O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro diz que o Acre será um
ponto central da cultura brasileira nos próximos tempos, em termos
de inovação e pensamento por conta do que acontece no estado hoje.
Como você vê isso?
Não só o Acre, mas o Norte do Brasil é uma região não-descoberta do ponto
de vista da produção cultural. Ainda existe certa visão bucólica ou pitoresca
sobre a população amazônica em geral. O senso comum que povoa a cabeça
das pessoas está muito ligado às manifestações que se diziam folclóricas: o
boi do Maranhão ou o boi de Parintins. Ainda existe isso, mas também muito
mais. O Acre vivencia agora um momento de efervescência, de abolição cultural. Chegou a vivenciar isso em um período semelhante na década de 70,
início dos anos 80, em virtude da mobilização e da militância de cultura muito
forte de pessoas que hoje ocupam cargos estratégicos nos Poderes Executivo
e Legislativo. Aquele contexto era o de articulação e de mobilização em torno
da construção de políticas públicas de cultura. O órgão gestor da cultura no
Acre é uma fundação cultural, faz o papel de uma Secretaria de Estado de Cul-
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tura e possui mais de 30 anos. Esse tempo, aliás, é um pouco incomum, porque
na maioria dos estados a área de cultura é ligada às secretarias de educação
ou a órgãos que agregam a cultura ao turismo, ao esporte, ao lazer. No Acre, já
havia essa centelha no poder público para que a institucionalidade das políticas
ganhasse força. E também uma articulação muito forte do ponto de vista da
produção cultural. O fim dos anos 70 e início dos 80 foi marcado por uma produção intensa para o teatro e para a música. Mas pouco depois disso, o título de
“década desperdiçada” para os anos 90 se encaixou muito bem para a produção
cultural acreana. Houve uma lacuna daquela mobilização de militantes e artistas até o momento que vivemos hoje com uma produção mais contemporânea
e jovem. Há uma intensa produção audiovisual hoje. Isso decorre, claro, daquela militância do fim da ditadura e também pela consolidação de políticas públicas e por investimentos em formação cultural. Portanto, vivemos hoje uma
comunhão entre investimentos institucionais, mobilização, articulação e uma
criatividade peculiar da Amazônia, do etos amazônico. Quando falo do que é o
ser amazônico, não estou só pensando em uma estética regional, que remete
a elementos florestais, mas também de coisas que nos remetem à Semana de
Arte Moderna. A busca por processar coisas globais, mastigar, digerir, tentando
colocar para fora algo que mescla elementos da estética global com elementos
bem peculiares e típicos da Amazônia.

contros em festivais de culturas indígenas [o Festival Yawá, por exemplo,é organizado pelo povo Yawanawá desde 2002]. Esse panorama fez com que eles se
motivassem a buscar com os velhos das aldeias os elementos da língua que
já vinham se perdendo e algumas tradições, práticas e rituais que estavam
ficando esquecidas mas que ainda estavam guardadas na memória dos velhos
sábios indígenas. Hoje, nas mais de 35 áreas demarcadas no estado do Acre,
praticamente todas as etnias promovem seus próprios festivais e encontros,
mesmo sem um envolvimento oficial do Estado. Os encontros de cultura indígena que eu mencionei tiveram incentivo e promoção do estado, mas, hoje em
dia, os índios nos convidam como representantes do estado para participar e
a interagir de eventos organizados por eles mesmos. Com isso, começa a existir uma quebra de alguns paradigmas e preconceitos. O fato de haver na Amazônia e no Acre um contingente de população indígena muito significativo
não quer dizer que não haja preconceitos das pessoas que habitam os núcleos
urbanos. Mesmo nos menores municípios isso ainda existe em relação a essas
populações indígenas. Em Jordão, que é um dos menores municípios acreanos e onde a maioria absoluta da população é de índios, existe praticamente
um apartheid entre os índios e os não-índios. Entre aqueles que habitam o
minúsculo núcleo urbano do município e a maioria avassaladora de índios
espalhados pelas terras indígenas. Quem não é do Norte, e não conhece a realidade dos estados da Amazônia de uma forma mais próxima, não tem a ideia
da dimensão desse apartheid cultural ainda existente.

Fale alguma experiência ou alguma iniciativa nesse sentido do Acre.
A música e o audiovisual possuem vários exemplos. Agora, a produção de
artes visuais do Acre é muito interessante também. O artista plástico Hélio
Melo, por exemplo, foi homenageado em uma das últimas Bienais de São Paulo. Sua técnica naif é bem própria e retrata o cotidiano dos povos da floresta,
do seringueiro amazônico e acreano. Há vários outros artistas que mesclam
também elementos amazônicos com técnicas de grafite e coisas mais contemporâneas. A música absorve isso com os grupos de jovens que transam
muitos elementos – desde as guitar bands britânicas até o cotidiano amazônico. Acabam por descortinar um diferencial de padrões estéticos e poéticos.
Toda essa produção precisa ganhar musculatura e volume, mas existe uma
identidade acreana forte. O estado possui hoje 14 etnias indígenas de vários
troncos, como Pano e Aruak, e que trazem consigo, no pós-processo de aculturação, a revitalização dos elementos tradicionais em cânticos, celebrações,
danças, práticas ancestrais, com características modernas. Essa junção do
secular com o contemporâneo se faz de forma bastante lenta e às vezes até
imperceptível. Uma coisa interessante nesse processo foi a promoção de en-

Apesar das referências modernistas de inspiração nos índios, a cultura
brasileira nunca conseguiu olhar com constância a cultura indígena. O que
surge agora é a cultura indígena se mostrando sem intermediários, não é?
Exatamente. Esse é o caminho e o diferencial desse momento. Há uma
aproximação, ainda que embrionária, entre elementos de cultura indígena
ancestral com elementos da cultura contemporânea mundial. Eles estão tomando as rédeas dos seus próprios destinos, resgatando os seus processos sociopolíticos, tendo a cultura como catalisador e vetor. Esse processo se inicia
com a luta pela demarcação das terras indígenas e está inserido no contexto
de união dos povos da floresta e da expansão das fronteiras agropecuárias
no norte e noroeste do Brasil. E, especificamente no Acre, está ligado a todo
aquele fenômeno do êxodo da floresta, à expansão das fazendas para formação de pasto para o gado e, consequentemente, à expulsão das pessoas que
habitavam as florestas. Não são só índios, mas seringueiros, ribeirinhos, caboclos, coletores de castanha. No auge dos dois ciclos da borracha, chegou-se a
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ter contingentes migratórios de mais de 200 mil pessoas em um período curtíssimo de tempo. Essas pessoas habitavam dentro da floresta e trabalhavam no
sistema de aviamento [relação de exploração do seringueiro pelo patrão e que resultava no endividamento prévio e contínuo dos trabalhadores]. Aquele momento
migratório foi um marco civilizatório diferenciado do que se vinha construindo
no Brasil. Para o Sul e o Sudeste, havia fluxos migratórios de japoneses, italianos, alemães, ora para trabalhar na lavoura do café, ora em outras atividades.
Na Amazônia, o tipo de migração foi interna, muito também propiciada pelas
secas nordestinas. Ali você estabeleceu realmente um tipo de colonização diferenciada. A colonização do Acre é sui generis, peculiar, com esse choque de
civilizações, entre o migrante nordestino famélico e o índio nativo.

Fazendo menção aos meus idos anos 70 e 80, a produção musical acreana
estava muito ligada também àquela estética da MPB brasileira, inspirada naquele contexto dos grandes festivais. Em um determinado período, você observa a produção de alguns artistas de música autoral acreana com a temática
florestal muito consistente. Keilah Diniz, Damião Hamilton, Heloy de Castro,
Felipe Jardim, Pia Vila, uma série de artistas produzia para um público acreano e fluía essa produção nos Festivais Acreanos de Música Popular (Famps),
que eram uma espécie de versão estadual dos grandes festivais das televisões.
Passado esse período de efervescência da MPB acreana, há um lapso que coincide com aquela ascensão que comentei de alguns militantes e produtores a
cargos políticos e outras realidades que não só a cultural. Muita gente que
produzia era músico ou artista plástico e foi ser funcionário público ou empreendedor da iniciativa privada em áreas não-culturais. A música, entre os anos
90 e 2000, sofreu uma desarticulação, inclusive com a extinção dos Famps. Só
no início dos anos 2000 é que uma nova geração de músicos começou a surgir
tentando fazer a ligação com aqueles músicos antigos que tinham certa produção e até uma discografia posta. Quando você tentava buscar referências
de música, você sempre remetia às mesmas pessoas, aos mesmos músicos,
aos mesmos compositores. Essa turma nova começa a querer se desvencilhar
de uma realidade que foi se consolidando no início dos anos 2000: a grande
quantidade de bandas covers de rock and roll e o último suspiro do movimento
do rock brasileiro com Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Paralamas dos
Sucesso. Esses grupos começam a procurar um caminho de resgate da música autoral acreana. Surgem compositores, músicos e iniciativas fundamentais
para esse tipo de articulação. Na ausência dos Famps, surgiu o Festival Universitário da Canção, na Universidade Federal do Acre (UFAC).

E as migrações posteriores, como a alemã ou a dos gaúchos e paranaenses?
Com a consolidação da falência do sistema de coleta extrativista do látex
para produção de borracha, o governo militar programou políticas de expansão dessa fronteira agrícola. Quando esses novos habitantes chegam com estímulos oficiais para desenvolver outro tipo de atividade que se julgava mais
pertinente na Amazônia, você encontra uma resistência no Acre que não se
encontrou em outros lugares, como no Mato Grosso, onde a expansão implantou o modelo da monocultura da soja ou das pastagem para o gado. Aliás,
a fronteira da soja e da pecuária se expande rumo à Amazônia de forma mais
intensa a cada ano. Mas voltando, houve uma resistência no Acre a essa nova
migração. Foi justamente a resistência dos povos da floresta, graças à junção
dos esforços de seringueiros, índios, ribeirinhos e extrativistas, preocupados
com a manutenção do seu modo de vida, do seu status, de habitar as florestas
e delas tirar o seu sustento. Essa é uma característica cultural fundamental
que norteia os rumos da produção cultural do Acre e da Amazônia em geral.
E como esse contexto se manifesta nas produções artísticas?
Já se manifestou mais. Peças teatrais e músicas giravam em torno dessa
resistência à expansão agropecuária. Era uma forma de dar suporte a esse
movimento de resistência, da mesma maneira como aconteceu em outros períodos da arte engajada, da música de protesto. Hoje, acredito que temos outro contexto, há uma produção não necessariamente ligada a uma realidade
opressora e antagônica, digamos assim.
Nesse contexto de protesto, de repente nasceu um rock fortíssimo no
Acre. Como a produção acreana dialoga com o resto do Brasil e do mundo?

Isso quando?
No ano de 1999. Depois, ele aconteceu por mais três ou quatro edições, se
não me engano. Houve também um outro projeto, que se chamava Projeto
Fábrica, que nada mais era do que um ajuntamento de bandas em eventos, em
quadras de escolas e colégios. A galera se juntava com as bandas de garagem
que estavam na obscuridade. O termo mais acreano é banda de quintal. O
Projeto Fábrica era uma alternativa de se encontrar e tocar. A grande maioria tocava cover e uma outra parte despontava com música autoral. Aqueles
que tinham essa preocupação com autoralidade acabaram, nesses momentos
propícios, se encontrando e tentando articular algo mais sistêmico, mais consistente. Nasce então uma iniciativa interessante, que era o Catraia Records,
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da qual eu participei também, uma tentativa de fundar um selo fonográfico
voltado para a música autoral.

des muito semelhantes, com as pessoas tentando se estabelecer com a sua
produção autoral. Assim, os contatos se espalharam de uma forma gigantesca. A turma de Cuiabá tinha uma ideia muito forte, que vinha sendo gestada
há algum tempo, de construção de uma grande rede de articulação nacional.

Você tem uma banda também?
Tenho. Tive várias bandas. Meu apelido de Daniel Zen é de uma banda cover
que da época da faculdade. Chamava-se Estação Zen. Fazia covers dos sucessos do rock dos anos 80. A gente tocava na noite dos bares no final dos anos
90. Meu envolvimento como músico começou com essa banda, depois ajudei na produção das bandas dos amigos. O Catraia Records almejava ser um
selo fonográfico, mas o que a produtora menos fez foi lançar disco. A gente
articulava festas, sempre com esse viés da autoralidade. Esse movimento foi
ganhando força com a qualidade da produção. Foi quando surgiram bandas,
como Los Porongas, que hoje está em São Paulo tentando se estabelecer. O
que propiciou essa integração com um movimento maior de cunho nacional
foi justamente esse contexto da internet e das redes sociais. Não me refiro ao
Orkut ou ao Facebook, mas ao acesso do conhecimento pela rede. A gente já
conhecia iniciativas de festivais e de outras coisas relacionadas à música autoral pós-década de 80 no Brasil – como o Abril Pro Rock e o Bananada –, mas
era uma realidade distante para a gente. Não nos víamos como atores daquele
processo. A gente começa a se entender como músicos autorais de um circuito
maior que não era só acreano e nortista. Nessa busca, nasceu um festival chamado Guerrilha Rock Festival, com esse intuito de intercambiar experiências
com as bandas autorais do estado vizinho Rondônia. Elas também viviam um
processo muito semelhante ao das bandas autorais acreanas. A partir dessa
tentativa de retomada, desse intercâmbio musical entre Acre e Rondônia, começamos a nos entender como sujeitos de um processo de integração maior,
muito parecido com o de outros estados também considerados periféricos do
ponto de vista da produção cultural, entre eles Mato Grosso e Goiás.
Como vocês descobriram isso?
Por meio da internet. Aquilo que a gente já conhecia de ler em revistas e
jornais começou a se intensificar por meio de contatos de e-mails e tentativas
espontâneas mesmo de relação: “Pô! Vou fazer contato com esse pessoal aí,
vamos ver o que dá”. A partir do contato com Rondônia, começaram a surgir outros contatos bilaterais. A gente conheceu uma turma de Cuiabá que
produzia o Festival Calango e aí liga para cá, liga para lá, manda um e-mail. A
gente começa a conversar, ficava sabendo que fulano estava produzindo um
festival, éramos convidados a ir, mas também não havia cachê, eram realida-

O Espaço Cubo, com o Pablo Capilé?
Exato. A turma do Espaço Cubo, que depois se tornou o Circuito Fora do
Eixo de música independente. Havia naquele momento uma ideia bem embrionária que foi se consolidando de forma muito veloz, justamente pelas
possibilidades que as ferramentas da internet possibilitam. Hoje são mais de
50 coletivos de músicos, produtores culturais, jornalistas, ativistas da cultura, trabalhando com um modelo de produção que tenta incorporar alguns
preceitos de economia solidária e de autogestão. É uma tentativa de estabelecimento de um mercado médio, de um circuito que permita a circulação
cotidiana, de articulação de diferentes elos da cadeia produtiva da música, de
um circuito de festivais por meio da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin) ou de festivais não filiados. Portanto, a inserção do Acre
nesse contexto aconteceu de forma bastante natural, por meio dessa ebulição
de algumas bandas tentando se enxergar como músicos autorais acreanos,
fazendo a ponte com aquilo que já tinha vindo antes, mas olhando para um
horizonte futuro. Na década de 80, a galera conta que ia à loja, comprava um
bolachão e aquele disco circulava por não sei quantas casas. É uma realidade
que aconteceu no Acre recentemente. Roqueiro das antigas diz: “A gente ficava esperando chegar uma unidade daquele lançamento do disco do Iron Maiden para ir lá comprar e tinha que ser emprestado para todo mundo porque
não vinham dois ou três”. Isso foi antes do MP3.
Como é a conexão de internet lá? No Amapá, o pessoal do Mini Box
precisa ir a Belém para poder fazer download das músicas.
Exato. No Amapá ainda não tem conexão banda larga. No Acre existe e há
um projeto muito interessante que o estado está implantando agora: o Floresta Digital, de internet gratuita, de alta velocidade, para todos. O projeto já está
disponível na capital, com acesso gratuito, livre, para toda população. Você faz
um cadastro, só para fins de controle estatístico, mas sem nenhuma vedação
de acesso a qualquer tipo de site.
Como foi seu salto para gestor? Quais foram os desafios desse salto?
Nunca pensei ou projetei ser secretário estadual de Cultura – ou, no nosso
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caso, diretor-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a autarquia responsável pela gestão da política cultural do Estado. A
minha formação é em direito, pela Universidade Federal do Acre. Assim que
concluí a graduação, ingressei no mestrado de relações internacionais na
Universidade Federal de Santa Catarina, por meio de um programa da Capes,
que se chama Mestrados Interinstitucionais. Pude cursar o mestrado no Acre,
sem ter que sair de lá. Pouco tempo antes de me formar na pós, trabalhei no
Ministério Público Estadual como assessor jurídico. Tudo me levava a crer
que eu seguiria carreira nessa área jurídica, apesar de já na faculdade eu ter
um apreço forte pelo direito administrativo e pela administração pública. Foi
com esse espírito que prestei um concurso estadual para a carreira de gestor
de políticas públicas, que é uma carreira recente criada no Acre, inspirada no
cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, que existe no Ministério do Planejamento. Este cargo foi criado
pelo Bresser Pereira quando foi ministro e que por sua vez é um cargo inspirado em uma carreira do Estado francês. É o conceito do profissional generalista que atua em diferentes campos da administração pública. Ali começou o
meu distanciamento daquilo que era a minha área de formação. Em paralelo
a tudo isso, eu era partícipe do processo da música autoral, ora tocando, ora
atuando nas bandas dos amigos, ora na produção do Festival Guerrilha, que
depois se transformou no Festival Varadouro, agora em sua sexta edição. Esse
projeto abriu o horizonte daquela ideia inicial de integração Acre/Rondônia
para uma integração maior com outros estados. Isso tudo acontecia nas horas
vagas. Eu tinha o meu emprego, o meu trabalho no governo estadual e trabalhava com a produção musical paralelamente, por prazer pessoal. Quando o
Festival Guerrilha passou a se chamar Varadouro, a intenção era render uma
justa homenagem a outras iniciativas anteriores. O Jornal Varadouro foi um
dos principais jornais de resistência do Norte no período da ditadura. Além
disso, Varadouro é o nome dos caminhos que se trilham na floresta, que ligam
os seringais. É a estrada, o highway florestal, o caminho pelo qual você escoa a
produção. Quando o festival mudou de nome, abriu seus horizontes para um
contexto mais nacional, de integração, se inserindo no circuito de festivais.
Tive a oportunidade de dialogar de forma mais próxima com os representantes do poder público, já trabalhando como recém-concursado no estado. Isso
despertou atenção do hoje governador, à época vice-governador, do secretário de Educação e também do presidente da fundação cultural. Foi assim que
eu vim a ser chamado para assumir a presidência da fundação. Reputo isso a
essa combinação de elementos: envolvimento com a cultura, em especial com

a área de música, o fato de já trabalhar no estado na área de gestão, além da
formação em direito e relações internacionais.
Qual é a missão e os desafios da Secretaria de Cultura do Acre?
Quando eu fui convidado, fiquei bastante assustado. Apesar do envolvimento com a área de música, não era tanto a minha praia, eu não tinha um
estudo mais profundo e sistemático sobre políticas públicas culturais. Acabei
me aprofundando e me interessando muito pela área de planejamento e gestão de políticas públicas de cultura, procurando devorar tudo o que aparecia
pela frente, de literatura produzida sobre o assunto, tentando mesclar minhas
paixões: a gestão pública e a produção cultural. No primeiro momento, a dificuldade foi projetar o que viriam a ser os programas, os projetos e as ações
concretas. Tive o apoio de uma série de profissionais que já atuavam nas diferentes linguagens artísticas e culturais e que também eram da área de gestão.
No Acre, havia financiamento por edital ou a negociação de dava no balcão?
Essa foi uma das coisas mais significativas que a gente tentou quebrar:
esse paradigma do balcão. É uma prática que era comum. Um dos pontapés para a guinada da política de balcão para a política de editais foi dado
de forma mais efetiva com o Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura. Esse talvez tenha sido um dos grandes desafios que se descortinaram
ali. Os editais quebram a lógica, que é cômoda, de beneficiar uma meia
dúzia de privilegiados, justamente aqueles que possuem relação e acesso.
Hoje até existem pessoas que questionam a política de editais, também
porque o edital, pela sua complexidade, acaba se tornando não acessível
para um tipo de público, que também não acessava o balcão justamente
pela ausência de relações de cunho pessoal e de conhecimento. Não é só
a questão do balcão versus editais, mas a questão da elevação do grau da
institucionalidade da cultura, do ponto de vista do poder público. Isso
passa pela implantação dos sistemas de cultura nas esferas federal, estadual e municipal. Também passa pelo desenvolvimento de cada instância
da estrutura institucional, dos mecanismos de gestão que integram esses
sistemas mais amplos e mais complexos; passa pelos planos de cultura,
pelos diferentes programas de fomento e de incentivo. Esse processo de
reforma da Lei Rouanet também inspirou um processo de revisão de leis
de incentivo nos estados, que são muitos semelhantes ao mecanismo de
renúncia fiscal federal. A diferença é que, no plano federal, a renúncia fiscal é baseada no imposto de renda e, nos estados, no ICMS.
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Como você avalia esse método de financiamento da cultura?
Ele é válido, mas não pode ser isolado, não pode se colocar como único ou
como o principal mecanismo de fomento e financiamento à cultura, justamente porque ele privilegia aqueles projetos com retorno de marketing e de apelo
comercial. Projetos com uma linguagem de vanguarda, ou sem um retorno
de imagem ou de marketing imediato, geralmente são preteridos nesses processos de fomento com renúncia fiscal. Nesse processo, há a decisão do poder
público que aprova aquele projeto para torná-lo apto a captar o recurso, mas
também a decisão do empreendedor privado, que diz, ao final, se realmente
vai ou não vai financiar aquele projeto, se interessa relacionar a imagem da
empresa dele a tal projeto. Essa é a grande questão de ter a renúncia fiscal
como único mecanismo de fomento. Não quer dizer que não seja válido. Acho
muito válido, porque se a gente fala hoje em um contexto de fortalecimento
das cadeias produtivas da cultura – uma área que é responsável, segundo estudos ainda que precários, por 6% do PIB nacional –, você precisa estimular
esse tipo de troca baseada em razões de mercado e de comércio. Mas como
você estimula aquilo que não se enquadra nesse contexto? Por meio de outros
mecanismos. Os fundos públicos de fomento, pelos quais se acessa o recurso
de forma direta, são importantes. Boa parte dos estados vem revendo suas
leis de incentivo, baseados também no modelo único de renúncia fiscal, para
constituir fundos. Ao mesmo tempo, estão implantando planos, construindo
e consolidando seus conselhos de estado na área de cultura, tanto conselhos
de patrimônio histórico como conselhos de cultura. É a busca por multiplicar
e consolidar mecanismos de participação popular e de exercício do controle
social na gestão pública na área de cultura.

diferenciado, não é mais o debate do acesso de crianças e jovens à matrícula
na rede pública. A universalização do acesso ao ensino fundamental já existe.
A discussão passou a ser a qualidade e as condições de oferta, que tipo de ensino as crianças estão acessando na rede pública e na privada. Na cultura, o debate ainda é prévio. Discutem-se as políticas de universalização, ou seja, como
as pessoas terão acesso a museus, a bibliotecas, ao cinema. Ora você foca no
produtor, no fomento à produção cultural, ora no fluidor, no consumidor, no
público, por meio de mecanismos diversos. O Vale-Cultura, por exemplo, é
uma grande sacada do governo federal no sentido de mudar essa lógica. Se o
foco está no acesso da população à produção cultural, existe necessariamente
um estímulo a essa produção. Se o investimento ou o foco exclusivo estiver
na produção, não necessariamente você está preocupado com a circulação
da cultura e, consequentemente, há um descaso em relação a como ela flui. É
comum no contexto sociocultural brasileiro você ter teatros e cinemas vazios,
shows com a lotação subdimensionada. A grande massa de trabalhadores
brasileiros não possui acesso ou não se interessa. Ou por não ter condições
financeiras ou por não ter condições de preparação mesmo, o que remete a
formação de plateia e uma série de coisas.

Qual é o orçamento da cultura do Acre?
Rio Branco, a capital, possui uma população de aproximadamente 350 mil
habitantes, é uma cidade pequena. A população do Acre é de 700 mil habitantes, então, populacionalmente falando, é um estado pequeno. O orçamento
da área de cultura transita entre R$ 20 milhões e R$ 22 milhões por ano, incluindo investimentos e despesas com custeio da máquina pública. A meu
ver, é um orçamento considerável. Precisa melhorar e vem melhorando ano a
ano, justamente nessa lógica de intensificar os investimentos com o objetivo
de democratizar o acesso aos bens e serviços culturais. São três os grandes
objetivos a perseguir na área de cultura. O primeiro é fazer com que a cultura
seja entendida como políticas que devem ser universais, assim como a saúde,
como a educação, como a segurança. Hoje, o debate na educação é um debate

E os outros dois pontos?
Além da democratização do acesso, é preciso ter um trabalho focado no
mercado. Não qualquer mercado ou um megamercado, mas um que seja fundado nos preceitos da economia solidária, inclusivo, sustentável, que possa
estimular o consumo de massas. E o grande terceiro objetivo é a gestão das
políticas culturais de forma compartilhada com a sociedade. Ou seja, pautar a
gestão pública de cultura com os preceitos da cidadania, da democracia participativa. Não só a participação social por meios dos canais institucionais,
dos conselhos, dos fóruns, das conferências, mas também de forma mais horizontal. Fazer com que esses espaços públicos de debate existam em uma
quantidade cada vez maior, se multipliquem, e permitam a radicalização dos
processos democráticos do país.
Na perspectiva do produtor cultural, o que diferencia o desafio de
trabalhar no Acre ou em um estado como São Paulo?
A princípio, as distâncias geográficas de outros centros. Mas isso também
é muito relativo. O Acre começa a se situar na geopolítica nacional e da América Latina sob a perspectiva da integração com o Oceano Pacífico, por meio
da abertura da Rodovia Transoceânica, que está pronta até a fronteira com o
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Peru, e que o estado peruano também já está prestes a concluir a pavimentação integral. Isso liga o Acre até os portos do Pacífico. No Centro-Oeste e no
Sul, o que dificulta a inserção da produção cultural, não só do ponto de vista
do artista, mas do produtor também, é justamente a distância – o que a gente
chama de custo amazônico. O custo amazônico, que foi muito debatido na
Conferência Nacional de Cultura, é realmente o custo real que onera produções da Amazônia. Circular com um espetáculo teatral, ou com uma turnê de
shows, ou com uma caravana de exposições de artes visuais pela Amazônia,
é infinitas vezes mais caro do que no Sudeste, onde você tem uma ligação
rodoviária e uma densidade populacional maior, em que você pode, em uma
semana, circular por uma quantidade x de municípios de carro, fazendo vários municípios, um a cada dia, ou até mais de um por dia. É diferente você
fazer isso em um estado como o Amazonas ou o Acre, em que boa parte dos
municípios você só tem ligação por avião ou via fluvial. Imagine o custo de
levar toda uma comitiva, uma turnê, com equipamentos, pessoas, cenários, a
um município isolado, de barco. Agora, quando você parte para olhar sobre
esse outro prisma, ou seja, do Acre em uma situação geopolítica privilegiada
em relação aos demais países da América Latina, em especial Peru e Bolívia,
e os países que fazem fronteira com o território acreano, aí a coisa muda de
figura. É algo que ainda está em construção. A abertura e a pavimentação da
rodovia em si não resolvem a questão, até porque é uma questão histórica
de séculos. Esforços como o Mercosul e o Merconorte – muito discutidos no
Acre – e outros esforços integracionistas vão passar, ainda por muitos anos,
pela necessidade de quebra de resistências culturais, incluindo as linguísticas
e as dos costumes. É impressionante a riqueza da cultura andina e a nossa ignorância sobre ela. Assim como é impressionante o grau de desconhecimento
da população do Peru e da Bolívia sobre a produção cultural acreana e dos
estados de fronteira. Não é a estrada que vai resolver a situação, mas permitirá condições para a redução das diferenças com o passar do tempo. Vai abrir
outros horizontes para o Acre e para a produção cultural do Norte.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/daniel-zen/

Superintendente do Itaú Cultural
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“No financiamento da
cultura, o mecenato
avançou mais do que o
fundo nacional de cultura
e os orçamentos federal,
estaduais e municipais.
Mas o mecenato não é a
ovelha negra.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
28 de maio de 2010, em São Paulo.

O Itaú Cultural surgiu como resultado de uma escolha do banqueiro Olavo
Setubal para investir em cultura dentro da extinta Lei Sarney. Com uma história de mais de 20 anos, o instituto desenvolve muitos projetos para incentivar
e discutir a produção artístico-intelectual brasileira. Apesar de ser sediado em
São Paulo, o instituto tem amplitude nacional. “Fazemos programações locais
com espaços já legitimados nos outros estados”, diz Eduardo Saron, superintendente do Itaú Cultural desde 2002.
Saron, que também é membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura como representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), começou a se interessar por arte na juventude. “Eu era de família de classe média
e, como estudante secundarista, percebi que havia um abismo entre a escola
privada e o mundo da escola pública.” Sentiu a necessidade de engajamento e
passou a militar no movimento estudantil. A proximidade com Milu Villela o
levou a trabalhar no Itaú Cultural. O desafio era transformá-lo “em um espaço
de reflexão e difusão da arte contemporânea”.
Sobre as proposta de mudança na Lei Rouanet, Eduardo Saron questiona
alguns argumentos apresentados no debate. Para ele, o modelo de cultura por
leis de incentivo não é a ovelha negra do financiamento do setor. O desequilíbrio entre o mecenato e os orçamentos públicos é que teria gerado esse
“desconforto”. “Esse desequilíbrio fez com que se pensasse: ‘Poxa! Mecenato
é a ovelha negra’. Não é. A ovelha negra é a distância desses dois modelos de
recursos. Além de mexer na Lei Rouanet, também precisamos aumentar os
fundos e o orçamento ministerial.”
Como começou o seu interesse pela cultura?
Quando comecei a fazer movimento estudantil. E a partir do momento que
passei a me referenciar nesta tribo – até para a construção da própria identidade – percebi que a cultura era um ponto forte de amadurecimento e de
reflexão do próprio movimento estudantil. A história mostra isso. Então, ali
os estudantes começam a participar de grupos de teatro e a circular mais com
a turma para ver shows. Na minha época, aqui em São Paulo, a gente ia ao
Centro Cultural para ver uma apresentação artística ou mesmo para ver pessoas e paquerar. Foi nesse momento que eu percebi que esse universo tinha
um espaço de reflexão importante sobre a vida. Confesso que o meu primeiro
interesse foi mais pela reflexão do pensamento crítico do homem contemporâneo. O apelo estético, para mim, não era o mais importante naquele momento, e sim poder debater o papel da humanidade, do nosso mundo. A arte
era uma belíssima provocação para fazer esse debate. Ou pelo menos para eu
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ficar mais atento e perceber o que estava ocorrendo. Foi esse o momento do
input de fato. Fiz parte do movimento estudantil e percebi com os colegas que
a cultura era fundamental. Claro, isso não era nenhuma descoberta, até porque, historicamente, o movimento estudantil tem muita proximidade com o
mundo da cultura. É só você olhar a UNE dos anos 60 com o CPC [Centro Popular de Cultura].

23 anos. Ele surge, obviamente, dentro desse escopo da Lei de Incentivo à Cultura, com a Lei Sarney [Lei 7.505/86, que regulamentava a dedução no imposto
de renda de contribuições para a cultura], de uma maneira muito interessante.
Quando a Lei Sarney foi criada, o doutor Olavo Setubal chamou um grupo de
pessoas do Itaú e pediu um estudo e uma proposta para que a gente pudesse
usar a Lei Sarney da melhor forma possível. Ele recebeu duas ideias. A primeira foi criar um núcleo dentro do marketing no qual os recursos pudessem ser
alinhados com o pensamento da comunicação do Grupo Itaú. A outra foi a de
criarmos uma organização com missão, identidade, equipe e visão próprias. A
instituição teria sua política cultural construída a partir dos inputs do Grupo
Itaú e do mundo da cultura. Todo mundo imaginou que ele fosse optar pelo
primeiro, porque agregaria valor à marca, impactar a imagem, é muito mais
fácil, imediato e pragmático, se você coloca esse núcleo dentro do marketing.
Mas ele optou pela segunda.

Onde você estudou?
Eu estudei na PUC. Mas há um momento interessante antes, quando eu fiz
magistério na escola pública durante o colegial. Meu pai só soube disso depois. Foi ainda secundarista que comecei no movimento estudantil. Cheguei
a ser vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas aqui
em São Paulo. Depois fui para a UNE. Eu era de uma família de classe média e
foi ali que percebi que havia um abismo entre a escola privada e o mundo da
escola pública. E é importante as pessoas se mobilizarem para, pelo menos,
tentar mudar o seu entorno.
E a ida para a produção cultural especificamente, como foi?
Eu trabalhava no governo federal, na área de comunicação há dez anos,
quando conheci a Milu Vilela. Ela tinha uma série de projetos, por meio do
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e dialogava com empresas públicas como a Petrobras e a Eletrobrás. Naquele momento, ela já tinha assumido
o Itaú Cultural. Houve uma afinidade e comecei a acompanhar mais de perto
o trabalho dela. Quando ela já tinha seis ou sete meses de Itaú Cultural, me
convidou para trabalhar lá e fazer um profundo processo de transformação
da instituição: organizar a abertura, a nacionalização, a construção de parcerias nacionais e internacionais, além do aprofundamento dos instrumentos
que o Itaú Cultural já tinha – embora ainda fossem frágeis –, como editais
públicos para seleção de novos talentos. Ou seja, transformar o Itaú Cultural
em um espaço de reflexão e difusão da arte contemporânea brasileira. Vivenciei quase do princípio esse momento de efervescência do Itaú Cultural com
a chegada da Milu.
Descreva a missão do Itaú Cultural. Quais foram as propostas e como
esse trabalho evoluiu?
O Itaú Cultural é muito inovador na sua forma de trabalho ao imaginar a
participação mais orgânica do setor privado dentro do mundo da cultura.
Hoje, o Ministério da Cultura possui 25 anos de história, o Itaú Cultural possui

Por que o Olavo Setubal escolheu essa opção?
Primeiro porque ele era um visionário. Junto com o Eduardo Villela, criou
uma das maiores instituições financeiras do mundo – depois dessa fusão com
a família Moreira Salles –, fruto de todo esse empenho, de toda essa disposição
dele. A perspectiva dele era que se colocasse uma unidade dentro do marketing haveria, claro, coisas boas realizadas, mas seriam feitas necessariamente
coisas sempre de curto prazo, de impacto pragmático, de retorno imediato.
Com uma organização à parte, no fundo você dá a essa organização certa independência e qualidade de tempo para poder pensar. O tempo da cultura
e da arte é diferente do tempo do marketing, do tempo dessa comunicação
que demanda retorno rápido para a marca. Esses dois tempos, em algum momento, podem ser conflitantes. Foi algo como: “Desenvolvam os seus projetos,
pensem os seus produtos, realizem as suas atividades, alinhem-se com o mundo da cultura, mas no tempo da arte, no tempo da cultura, na dinâmica do
mundo artístico cultural”. Ele criou as condições para que a gente tivesse produtos como as enciclopédias [Arte e Tecnologia, Artes Visuais, Literatura Brasileira, Teatro, Panorama Super-8]. Nosso site, hoje, tem quase um milhão de
acessos. Com toda a certeza, é um dos sites mais acessados de uma instituição
cultural com o nosso perfil. A metade dos acessos são para as enciclopédias.
Se você me perguntar quanto demora a se fazer uma enciclopédia, eu digo
que há dois tempos: primeiro, mais ou menos três ou quatro anos para colocar uma enciclopédia no ar; depois, o mais complexo é a manutenção dessa
enciclopédia. A nossa enciclopédia de artes visuais, que foi a primeira e que
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surgiu como um banco de dados nosso antes mesmo de ser criada a internet,
consome um grupo de especialistas imenso. O retorno, que às vezes o marketing exige de imediato, é de médio e longo prazo. É claro que quando o doutor Olavo Setubal pensou em criar uma organização com identidade e missão próprias, ele pensou também que seria natural que, se essa organização
desse certo, iria agregar valor à marca. É o que a gente faz hoje. Temos muita
mídia espontânea, de veículos de áudio, de vídeo, de impresso e de internet
– praticamente 25% de toda a mídia espontânea que o Banco Itaú-Unibanco
consegue mês a mês. Isso é desdobramento de um produto de qualidade, de
impacto, de dimensões de compreensão significativa para o mundo cultural e
para o mundo artístico. A decisão de criar uma organização que fosse à parte
do marketing não quer dizer que o marketing fique alheio ao trabalho. A gente
conversa, consulta um ao outro. Às vezes o marketing nos pergunta: “O que
vocês acham desse projeto que a gente está querendo apoiar?”. E vice-versa.
Cada um com as suas devidas funções, cada um com as suas devidas missões,
respeitando um ao outro, mas sabendo que ambos possuem o seu começo,
meio e fim. Às vezes, em alguns momentos, eles convergem.

meu país, com as pessoas que vivem nele, com os seus colaboradores, com os
seus funcionários. Enfim, o marketing do grupo se move para o Itaúbrasil ou
desenvolve uma plataforma de patrocínios, que, além da cultura, passa pelo
esporte, pelo meio ambiente. Obviamente, ele está observando como é que se
agrega valor à marca, além de questões mais estruturantes, de como eu respondo adequadamente a uma sociedade que hoje me vê como um líder. Um
bom líder precisa mais do que entregar coisas bem feitas e com custos justos,
acessíveis: precisa entregar coisas que tenham compromisso com o país.

O marketing também constrói seu espaço com o projeto Itaúbrasil, não é?
Eles perceberam a importância da cultura e da arte para agregar valor à
marca. Estão tentando cada vez mais se associar a esse universo, direta ou
indiretamente. O Itaúbrasil surge com a perspectiva de valorizar a cultura
brasileira. Há algo muito interessante ali, porque os projetos Bossa Nova e
Roberto Carlos não se utilizaram de incentivo fiscal. Percebeu-se que era um
movimento importante de apoio à cultura brasileira. E também porque existe
a exigência que a sociedade faz e vai fazer cada vez mais sobre as empresas: o
questionamento se os produtos e serviços dela são de qualidade, feitos sobre
um custo justo. São questões sempre postas na mesa, de primeira, segunda
e terceira prioridades, no momento da decisão do consumidor. Hoje, as perguntas são mais complexas: “Qual o retorno para o país? Quanto emprego
gera? Como a empresa distribui o lucro? Qual a sua responsabilidade perante
as questões ambientais, sociais, culturais, artísticas?”. Essas e outras questões estão entrando como componentes do consumidor para decidir sobre
um ou outro banco, sobre uma ou outra maionese. Claro que custo, qualidade
do serviço, importância do produto, ainda são determinantes para o consumidor – embora não sejam para países que estão em um estágio de desenvolvimento avançadíssimo. Quando você está diante de um país plenamente
desenvolvido, o que conta é a responsabilidade que essa empresa tem com o

O Itaú Cultural desenvolve vários projetos, como o Rumos e o
Observatório, fale sobre como é o trabalho desta instituição na prática.
Estamos aprendendo muito com o setor cultural nesses 23 anos. A equipe
do Itaú Cultural tem mais de 100 profissionais, todos praticamente oriundos
do mundo da cultura. Quem não vem daí são estagiários, meninos e meninas,
que estão se formando e, com toda a certeza, se não ficarem no Itaú Cultural, vão continuar no mercado da cultura. Aliás, existe aí um grande gap no
Brasil. Quem é esse gestor cultural? Quem forma esse profissional? Qual é a
universidade. Isso quase não existe. Tenho lá no Itaú Cultural gente de arquitetura, ciências sociais, administração, filosofia. O mercado, a universidade
ou o mundo da educação ainda não conseguiram perceber que é fundamental
criar algo interdisciplinar, que passe pela humanidade, mas também pela administração, pelas questões práticas da produção cultural, do planejamento,
da prestação de contas, das relações com a comunicação, das parcerias, das
preocupações com relações institucionais e internacionais. A universidade
não percebeu que precisa formar esse profissional. Muitas vezes, o Itaú Cultural acaba, na prática, formando esse profissional que o mercado precisa cada
vez mais. Temos um conjunto de comitês, de núcleos internos, que compõem
uma governança. Somos a única instituição cultural do país que tem duas certificações ISO: uma que acompanha, monitora e orienta todo o processo de
comunicação dos nossos produtos e da nossa programação; outra é para toda
a administração da verba incentivada e não-incentivada, desde o momento do
nosso planejamento até a prestação de contas. Nossa governança passa por
um conselho, composto por pessoas do Itaú-Unibanco e por pessoas da sociedade, portanto não é exclusiva do banco. No momento em que o nosso planejamento é desenvolvido – nossas ações são feitas pelo grupo de profissionais
do Itaú Cultural –, ele também é colocado para análise dessa governança, com
o objetivo de aprovar, orientar e alinhar. Decidimos estrategicamente não fazer espaços culturais nos estados. A partir de São Paulo, a gente dialoga com o
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país inteiro. A nossa compreensão é que existem espaços culturais, o que falta
são dinâmicas suficientemente bem colocadas para atender ao consumo cultural no país: uma programação, um produto de qualidade. Daí esse diálogo
com o país para a gente construir programações locais com os espaços que
já são legitimados pelos seus estados. O Itaú Cultural possui vários programas e produtos. O primeiro, e um dos mais importantes, são as enciclopédias
de artes visuais, teatro, literatura, arte e tecnologia. Lançaremos mais quatro
volumes em breve: cinema, música, dança e política cultural. As novas enciclopédias vão convergir com as outras diante da perspectiva de que essas
áreas de expressão estão se interligando. Além da enciclopédia, você tem o
programa Rumos, que existe há 11 anos. É um edital público, um movimento
imenso para democratizar o acesso, não só os recursos, mas essa organização
que permite que o artista se veja, e que seja visto. Temos um programa que
trabalha em 11 áreas, não só artísticas, mas áreas do pensamento. Eu diria
que o Rumos e as enciclopédias são os nossos mais importantes programas.

2010 é de R$ 1,3 bilhão, esse limite estaria em R$ 6,5 milhões. Com isso, não
teríamos pela Lei Rouanet a Orquestra Sinfônica Brasileira, um novo Museu
da Língua Portuguesa ou o Museu do Frevo que está sendo feito no Recife.
No ano passado, o ministério anunciou a criação de uma organização para
óperas no país. A organização foi apresentada com um financiamento pela lei
de incentivo, pelo mecenato, e vai custar R$ 12,5 milhões. Com esse projeto
de lei, isso não aconteceria. Então, há questões nesse projeto de lei que me
preocupam muito mais do que, por exemplo, essa questão da contrapartida.
O empresariado brasileiro precisa aumentar sua contrapartida no uso da Lei
Rouanet. Usar 100% a todo o momento é ruim. Mas também acho que 100%
para algumas questões são fundamentais. Você hoje não consegue 100% para
fazer um programa nacional de qualificação profissional dos gestores culturais. Para mim, seria fundamental. Se você fizer um projeto educativo isolado
para sua instituição cultural, ou para um Ponto de Cultura isolado, e não associar a áreas de expressão como artes visuais, como artes cênicas – áreas que
dão 100% –, você não consegue 100% de abatimento fiscal. Para mim, projeto
educativo precisa ter 100% de abatimento fiscal. Se você associar esse projeto
educativo, por exemplo, à música popular, você não vai ter 100% de abatimento fiscal, porque música popular está no Artigo 26. Portanto, há questões que
mereceriam mais de incentivo fiscal, como plataformas experimentais que
oferecem riscos enormes e às vezes o projeto nem acontece. Não acontecer
faz parte desse processo de elaboração, de compreensão, de construção da
arte e da cultura.

Com a proposta de mudança da Lei Rouanet, o que o Itaú Cultural
precisaria fazer para se adaptar? Os investimentos iriam diminuir,
haveria nova fórmula de composição de investimentos?
Historicamente, o Itaú Cultural nunca utilizou o Artigo 18 [dispositivo da
Lei Rouanet que permite às pessoas jurídicas deduzir do imposto de renda devido 100% do valor utilizado em determinados projetos, como os de artes cênicas, música erudita e artes visuais], mas sempre o Artigo 26 [dispositivo que
permite às pessoas jurídicas deduzir do imposto de renda devido 30% do valor
aplicado em patrocínios e 40% das doações]. Significa que a gente sempre deu
contrapartida se falarmos especificamente da nossa operação com Lei Rouanet. Mas o Itaú Cultural não trabalha só com a lei de incentivo. Em 2009, operamos quase R$ 40 milhões. Desse total, R$ 30 milhões foram por meio da Lei
Rouanet, o restante foi fora. E dos R$ 30 milhões, tudo foi feito com o Artigo
26. Significa que já existe uma contrapartida. Então, se você olhar friamente
como está o projeto de lei hoje, para o Itaú Cultural não muda absolutamente
nada. É claro que outras instituições têm a prática de utilizar o Artigo 18, de
captar 100% e não utilizar outros recursos para operar a sua instituição. Mas
acho que o projeto de lei ainda vai melhorar. Há um processo de aprimoramento que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão conduzir para
melhorar a execução. Para mim, essa nem é a principal questão. Existe outro
ponto no projeto de lei que me preocupa muito, que é o teto de investimento para o proponente de 0,5%. Como a projeção do mecenato brasileiro para

Dois pontos são sempre levantados sobre a Lei Rouanet. Um é sobre o
caráter provisório de uma lei de incentivo, por não existir uma política
permanente para o setor. E outro é a limitação estética quando o artista
está vinculado a um mecenas ou a uma empresa. O que você pensa sobre
estas questões?
Nunca teria que existir caráter provisório para lei de incentivo. O debate
da institucionalização da arte é um negócio histórico. Se você pegar a história do incentivo no mundo, você pode questionar a produção do Michelangelo, por exemplo. Afinal, Michelangelo foi apoiado pela Igreja. Foi suportado
e patrocinado para fazer aquelas belezas. Não quer dizer que ele teve a sua
criatividade e a sua importância minimizadas. Esse é o primeiro ponto. Se
eu me associo a um patrocinador, independente se é renúncia ou não, será
que eu deixo de fazer, de criar, ou me vinculo de tal forma que a minha criatividade fica em segundo plano em relação ao meu patrocinador? A história
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prova que existem coisas maravilhosas e inquestionáveis que foram patrocinadas. Se havia incentivo fiscal ou não, aí entramos em outra conversa. A
institucionalização da arte é um debate que sempre se dá no fio de navalha. Em alguns momentos atrapalha, mas a história já provou o contrário.
Quanto ao incentivo fiscal, o que está distorcido nesse modelo é o desequilíbrio com os outros espaços de capacidade de investimento na cultura. Os
investimentos em cultura hoje estão no mecenato com a Lei Rouanet, no
Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e no Fundo Nacional de
Cultura. Se você pegar historicamente esses modelos, o mecenato foi o que
conseguiu avançar mais rapidamente e se descolou de maneira muito dramática do Fundo Nacional de Cultura e do próprio orçamento ministerial,
do orçamento dos governos municipais, estaduais. Agora, esse desequilíbrio
que gerou esse desconforto todo não possui culpa no mecenato, e, sim, na
diminuição do investimento para o fundo e do orçamento público federal,
estaduais e municipais. Em 2008, por exemplo, enquanto havia um mecenato de praticamente de R$ 1 bilhão, o Fundo Nacional de Cultura tinha
R$ 250 mil e o orçamento ministerial era o penúltimo orçamento da União
– só ganhava do Ministério da Pesca, que tinha acabado de ser criado. Esse
desequilíbrio é o grande problema. Como o mecenato não tinha condições
de sofrer achatamento por parte da área econômica do governo, o governo
dava um teto, como R$ 800 milhões, aí o mecenato conseguia empurrar esse
teto para cima, fruto dessa dinâmica do mercado. Enquanto isso, o governo
dava um teto para o Fundo Nacional de Cultura e, muitas vezes, fazia o contingenciamento do recurso. Liberava lá em dezembro, com menos de um
mês para executar. Por mais que os caras pudessem ser geniais, com uma
capacidade imensa de execução financeira, de estabelecer convênios, de
repassar recursos, é muito difícil você executar um descontingenciamento
nesse tempo. Esse desequilíbrio fez com que se pensasse: “Poxa! Mecenato é
a ovelha negra”. Não é. A ovelha negra é a distância desses outros dois modelos de recursos. A Lei Rouanet possui 18 anos. Sempre falo que ela surge
antes da internet, e só por isso já merece ser revista, porque o mundo da
internet e do conhecimento, para a cultura e para a arte, fez uma revolução.
Mas além de mexer na Lei Rouanet, também precisamos aumentar os fundos e o orçamento ministerial.

área cultural? E também outro ponto: do ângulo do Itaú Cultural, o que
é o Centro Cultural Banco do Brasil?
Instituições como o Itaú Cultural, o CCBB, o Instituto Moreira Salles, o
Instituto Santander e o próprio Sesc possuem um sentido de perenidade, de
construção de legado, de pensamento estratégico, de visão de longo prazo.
Conseguem transformar a sua capacidade de ação em um projeto de médio,
longo prazo, que é fundamental na perspectiva de construção de política pública. Você não constrói política pública no curto prazo, com um evento, pontualmente, mas, sim, no horizonte. Se você pega um Itaú Cultural, que tem um
programa de edital público há 11 anos, você começa a criar uma dinâmica no
mercado. Há uma dinâmica com os artistas, uma dinâmica no mundo cultural
que, faça chuva ou faça sol, todo ano, em março, você encontra editais abertos. Quando você tem uma dinâmica da Petrobras que começa a fazer editais,
você induz o mundo da cultura a perceber isso como: “Se o meu projeto não
está maduro ainda para ser apresentado, posso apresentá-lo no ano que vem”.
Ou: “Olha o conjunto de projetos que foram apresentados, reconhecidos e
hoje estão recebendo verba! Como é que eu me enxergo diante desse conjunto,
para fazer alguma coisa que possa indicar esse olhar da Petrobras”. O sentido
de perenidade do legado está muito presente nessas organizações, e isso é um
grande diferencial para quem quer fazer cultura bem feita. Sempre faço duas
perguntas quando me apresentam projetos: “Tem a condição de esse projeto
ser perene? E depois que ele é feito, qual é o legado, qual é o rastro que ele vai
deixar para a cultura e a arte brasileira?”. Se uma das respostas indicar uma situação negativa, esse projeto não merece estar próximo do que a gente pensa
de apoio, de fomento, de construção, de difusão de arte e de cultura no Brasil.
O Instituto Moreira Salles possui essas duas características muito presentes.
Eles constituem, digitalizam, difundem acervo. São publicações fundamentais para a reflexão a respeito do mundo da cultura, que se aproxima muito
das características do Itaú Cultural. É interessante que são duas organizações
que se juntaram agora, Itaú e Unibanco, que tinham espíritos muito parecidos. Os dois bancos vieram de uma série de fusões anteriores. As instituições
culturais dessas duas organizações são muito parecidas na origem, com dois
importantes patrocinadores, Walter Moreira Salles, de um lado, e Olavo Setubal, de outro. Do ponto de vista prático, o Instituto Moreira Salles não entrou
na fusão. É, hoje, um instituto da família Moreira Salles. E o Itaú Cultural também não entrou na fusão, porque o Itaú Cultural é do Grupo da Itaúsa, que
é parte da família Villela e Setubal. O Itaúsa tem parte do Itaú-Unibanco, a
holding financeira. Então, nem um nem outro faz parte da fusão. O que temos

Itaú e Unibanco fizeram uma das maiores fusões entre bancos. As duas
instituições culturais, o Itaú Cultural e o Instituto Moreira Salles, têm
características bastante particulares. Como você vê essa fusão para a
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feito é conversado muito mais do que conversávamos antes, porque talvez
esse seja outro gap da cultura. A falta de articulação entre as organizações
faz com que alguns projetos sejam sobrepostos e que outros nem aconteçam.
Formação de público foi uma questão que pesou bastante na Lei
Rouanet, nesses oito anos. O que você pensa a respeito?
Formação de público está intimamente ligada a uma questão estrutural
do Brasil, que é a educação. Você não faz um grande projeto de formação de
público sem dialogar firmemente com a educação. E você não faz um programa de formação de público para amanhã, para daqui a três dias, um ano
ou cinco anos. Você faz um programa de formação de público para daqui a
20 anos. Por outro lado, as últimas vezes em que se viu a cultura se aproximar da educação, isso aconteceu como – vou ser grosseiro aqui – uma medíocre ferramenta, um simples e medíocre instrumento de melhoria das condições metodológicas e pedagógicas do mundo da educação. Como se fosse
somente uma forma de o professor dar uma aula ou de abordar uma temática de maneira mais lúdica. Não como um espaço de efetiva transformação
e construção de pensamento crítico. Educação e cultura precisam se juntar
em um pensamento estratégico unificado. Sem elementos fundamentais
para a construção de um pensamento crítico de uma nação, não haverá um
processo de formação de público. Se você pegar São Paulo, ou se observar
um programa do Ministério da Cultura dos Pontos de Cultura, você vê que
há uma dinâmica cultural intensa pelo país. Mais nos grandes centros, menos nas pequenas cidades, mas existe. Mas por que as pessoas vão pouco?
No Itaú Cultural, a gente tem um público de 300 mil pessoas por ano, com
todas as atividades gratuitas. Temos uma série de projetos de formação de
professores também gratuitos, assim como o curso de pós-graduação para
gestores culturais. Eu gostaria de ter mais público? Claro que sim e me esforço para isso. E não estamos usando nossa capacidade máxima, dá para
receber mais pessoas. Os programas para atrair os professores, para que eles
depois tragam os seus alunos, existem. No ano passado, a gente trouxe 30
mil crianças de escolas públicas com ônibus do Itaú Cultural; vamos buscar
as crianças para trazer ao Itaú Cultural. Tudo isso com custo zero, só com
a nossa capacidade de se articular com a escola, para que ela possa estar
em uma atividade no Itaú Cultural. Então, essa aliança entre a educação e
a cultura é fundamental para você pensar de fato em um programa estruturante, de 10 ou 20 anos, para um processo de formação de público mais
qualificado. Sem contar o mundo digital, que aí é outra história, que passa
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por questões de direitos autorais e pela sensibilidade para o conteúdo.
Qual é a sua postura em relação a essas mudanças que estão sendo
discutidas na Lei do Direito Autoral?
O Brasil teve três leis de direitos autorais nos últimos 20 ou 30 anos. Quando você vai se defrontar com uma obra, com uma produção artística, você
tem que descobrir em que momento ela foi feita, se no momento um, dois, ou
três. Se foi no momento dois, não se proponha a fazer nada, porque é o mais
hermético. Você não pode fazer absolutamente nada com a obra, por mais
que você tenha a autorização do artista. No momento três, você ainda possui
muitas limitações. As enciclopédias do Itaú Cultural só são garantidas porque
a gente conseguiu provar que não existe finalidade econômica, que são trechos de obras e tudo tem um fortíssimo caráter educativo, de formação para
pesquisadores, professores e alunos. Mesmo assim, em alguns momentos, nos
defrontamos com problemas. Quer dizer, está aí um produto que deveria ter
absoluta condição para navegar de maneira muito confortável em relação aos
direitos autorais. A Lei dos Direitos Autorais precisa ser rediscutida. Em tese,
concordo com a questão da finalidade educativa, contudo, sei que, na prática,
é muito complexo fazer isso funcionar.
Para fechar, fale de um filme ou de uma peça de teatro que tenha como
referência o trabalho de um gestor cultural.
Caramba, é difícil. O filme que eu me pego pensando de vez em quando
sobre o papel da arte e da cultura é um filme dos anos 80: Blade Runner [1982,
dirigido por Ridley Scott]. Se você pegar o final do filme, aquela discussão sobre o ser humano e o replicante é impressionante. No fundo, é o seguinte: ou
a gente põe a turma para pensar sobre a missão de cada um e, portanto, vai
a fundo na construção de um pensamento crítico contemporâneo, que hoje
está superexacerbado por essa questão do meio ambiente, ou você não cumpriu o seu papel. Costumo brincar que educação dá as bases para a construção do pensamento, mas a cultura dá as condições. Ou impõe a crítica a esse
pensamento. Por isso, não há como um andar dissociado do outro. Para mim,
o final de Blade Runner faz pensar o papel de cada um. Fora a trilha sonora,
que é excepcional. Sou um apaixonado pelos anos 80.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/eduardo-saron/

Fundador e diretor do Grupo Tapa
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“Não existe no Brasil um
projeto suprapartidário
para os próximos 20 anos
que pense a cultura para
além das eleições. Até
existem idéias ótimas, mas
elas se perdem.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
17 de maio de 2010, em São Paulo.

A origem do Grupo Tapa, nas palavras do diretor de teatro Eduardo Tolentino, está ligada a brincadeiras de universitários como “pretexto para
tomar um chope”. O ambiente carioca da década de 70 inspirava arte no
cotidiano e contaminava aquele grupo de amigos do curso de ciências sociais da Pontifícia Universidade Católica (PUC). “Havia muita efervescência”. O grupo se profissionaliza em 1979 com o nome de Teatro Amador
Produções Artísticas (Tapa), intercalando peças infantis e adultas. Entre
elas, A Menina e o Vento (1979), de Maria Clara Machado, e Uma Peça por
Outra (1980), baseada em textos de Jean Tardieu.
Desde então, Tolentino já trabalhou com cerca de 600 atores. A pesquisa do grupo é marcada pela busca de uma dramaturgia nacional e pela
montagem de clássicos do teatro: Viúva, Porém Honesta (1983) e Vestido
de Noiva (1994), de Nelson Rodrigues, A Mandrágora (1986), de Maquiavel, A Moratória (2008), de Jorge Andrade, entre outras. O Tapa se notabilizou nos anos 1990, já com sede em São Paulo, com o projeto Panorama
do Teatro Brasileiro, que já teve segunda edição em 2010. Em 30 anos de
trabalho, Tolentino recebeu diversos prêmios e é responsável pela formação de uma geração de atores.
As críticas de Eduardo Tolentino se aprofundam ao falar do modelo de
financiamento brasileiro da cultura. Artistas, gestores e produtores abdicaram, segundo ele, da função de construir uma política cultural em detrimento do jogo de balcão. “Acho que perdemos completamente o foco.
Fomento é ilusório, tutelar e satisfaz o terreno da expressão – vivemos
em uma época em que todos querem se expressar e que todos devemos
ser financiados para isso. Perdem-se todos os focos de contato com o público.” A situação piora quando a cultura se afasta da educação. “De que
adianta uma cidade como Ourinhos (SP) receber um espetáculo este ano
e outro daqui a três? Se não existe um planejamento de circuito, você não
formará público nenhum.”
Como começou o Grupo Tapa?
O Grupo Tapa começou na PUC do Rio de Janeiro, nas ciências sociais, em
1974. Era uma brincadeira, nós ensaiávamos três ou quatro vezes por semana, duas horas por dia – um pretexto para tomarmos um chope depois. Isso
durou até 1979, quando o Tapa realizou seu primeiro espetáculo profissional.
Até então a gente se apresentava em um clube ou na própria faculdade. Eram
seis meses de ensaio e quatro dias de apresentações. Não passava de uma
brincadeira, porque estávamos em outras áreas.
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Qual foi essa primeira peça?
Foi a peça infantil A Menina e o Vento, da Maria Clara Machado. Depois eu
escrevi uma peça infantil chamada Apenas um Conto de Fadas e só em seguida fizemos a nossa estreia profissional, em 1979. Nosso primeiro espetáculo
adulto profissional foi uma coletânea de textos do Jean Tardieu [Uma Peça por
Outra, montada em 1980], um autor absurdista, francês, pré-Ionesco e pré-Beckett. Durante os cinco primeiros anos, a gente intercalava uma peça adulta
e uma infantil.

voltei, o pessoal estava combinando fazer alguma brincadeira de final de ano e
alguém sugeriu uma peça de teatro. Foi uma coisa que nasceu por acaso. Mas,
como eu digo, ainda no colegial, eu comecei a ser um assíduo frequentador de
teatros. Não só eu, uma leva de gente que convivia junta e hoje nem trabalha
na área artística. Íamos ao teatro toda semana e, anteriormente, aos festivais
de MPB. Creio que houve, para mim, um encaminhamento artístico natural,
outras pessoas se desligaram disso. Me lembro que eu tinha uma máquina super-8 e comecei a brincar com cinema. Isto é, alguma coisa nesse campo iria
acontecer, eu não sabia o quê.

O que significou o fato de vocês virem de outras áreas, o que isso trouxe
de reflexões?
O primeiro ano do curso de ciências sociais na PUC era polivalente e havia
de tudo: economista, geógrafo, historiador, sociólogo. Depois é que você se
especializava. Eu fazia economia, embora tenha me formando em jornalismo
mais tarde. Naquele momento, no Brasil de 1973, quando entrei na faculdade,
quem não assistisse dois ou três filmes por semana, uma peça de teatro e um
show de MPB, nem conversava. O campus da PUC era muito ativo. No ginásio
da universidade, nós assistimos, por exemplo, ao Chico Buarque, à Nara Leão,
ao MPB-4 e ao Quarteto em Cy cercados pelo Exército. Se cantassem Apesar
de Você, o Exército invadiria. Havia muita efervescência na participação da
vida cultural. Não foi uma coisa que começou isoladamente. Nós íamos aos
festivais, aos shows da Elis Regina, aos da Nara Leão. Parece até bobagem dizer isso, mas fazia parte da pólis, do sentido político da vida, você ter uma
vida cultural. Nos anos 70 era assim que funcionava, pelo menos em uma cidade como o Rio de Janeiro. Acredito que em São Paulo também. Então, nós
estávamos simplesmente fazendo uma coisa da qual participávamos como
espectadores. A maior parte dessas pessoas era de diletantes, não queria trabalhar como profissional. Quando anunciavam um ensaio geral do Calabar
para a censura, a faculdade inteira corria para o Teatro João Caetano para assistir. Foi uma passagem quase natural para outra área. Nós não pensávamos
em um primeiro momento em sermos profissionais de teatro. Só estávamos
participando de uma coisa que fazia parte da vida.
Por que o teatro?
Foi por acaso. Nós entramos na faculdade em 1973 e, em julho, eu fui viajar para fora do Brasil para competir como nadador. A nossa passagem dava
direito a voltar por vários países da Europa. Mas eu achava que devia voltar
para o Brasil e que alguma coisa tinha que acontecer na minha vida. Quando

Em 1983, vocês montaram Viúva, Porém Honesta, do Nelson Rodrigues.
Como foi?
Viúva foi uma peça que mudou um pouco a nossa vida e a nossa trajetória.
O grupo estava com quatro anos e era a nossa terceira peça adulta. Partimos
de um estudo sobre a obra do Nelson Rodrigues. Eu sempre fui muito apaixonado pelo Nelson, assim como era grande parte do grupo. Viúva era uma peça
desconhecida que havia sido montada em 1957, com um grande fracasso de
público e de crítica. No entanto, quando a descobrimos, dissemos: “É o que
queremos fazer nesse momento”. Talvez seja uma das peças do Nelson Rodrigues mais frágeis como dramaturgia, mas contém uma iconoclastia que
ia muito ao encontro daquilo que pensávamos no momento. É uma peça que
termina com um personagem falando: “Nem a solteirona escapou”; diz que
ninguém tem moral; o diretor do jornal vende o país e o editor-chefe vende a
família; o psicanalista cobra por taxímetro; enfim uma peça a respeito de uma
descrença institucional. Por isso é possível entender porque não foi aceita em
1957, quando se vivia a esperança de um país juscelinista, progressista, o país
do amanhã. Para nossa geração, o amanhã havia chegado e se apresentava
bastante doloroso. Viúva, Porém Honesta colocou o grupo em um outro patamar, ao mesmo tempo houve um resgate do texto por meio da montagem. Algumas pessoas passaram a escrever sobre o texto do Nelson. A peça nos tirou
dos horários alternativos e nos colocou nos oficiais, proporcionou viagem internacional e nos deu os primeiros prêmios importantes no teatro adulto. Só
havíamos ganhado prêmios no teatro infantil. Enfim, foi uma peça que mudou
muito a nossa vida. Nelson Rodrigues sempre mudou a vida do Tapa.
Por que o nome do grupo é Tapa?
Era Teatro Amador Produções Artísticas, o que diz muito bem a respeito da
nossa origem e da ausência de pretensão profissional que tínhamos no perí-
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odo da faculdade. Aliás, demorou bastante para conseguirmos viver de teatro. Nossa primeira peça, Apenas um Conto de Fadas – um texto meu –, teve
uma carreira excepcional. Ficamos um ano e meio em cartaz, com um grande público, mas não dava para viver. A peça foi produzida com o dinheiro
que eu havia ganhado como assistente de produção do filme Muito Prazer,
do Davi Neves, ganhador do Festival de Brasília em 1979. Muita gente nos
ajudou. Um amigo meu conhecia um pequeno serralheiro, então o cenário
foi construído com material precário. Eram 16 pessoas em cena, o que criava uma força coletiva, uma trazia um vestido, outro trazia não-sei-o-quê.
Acho que começamos a viver de teatro lá por 1988 ou 1989. Até entrar o
Fernando Collor (risos).

Fale sobre A Megera Domada, de Shakespeare, que vocês montaram em
1991.
A Megera Domada faz parte de um ciclo de comédias clássicas que começou
com Maquiavel. Depois fizemos Sr. do Porqueiral, foi um sucesso inesperado.
Trata-se da história de um jeca que chega na cidade grande e é manipulado
pela metrópole. Como estávamos na Era Quércia, começou uma afluência de
políticos no teatro para ver a peça, que nos surpreendeu muito. É um texto
médio do Molière, mas caiu como uma luva para São Paulo naquele momento.
Nós tínhamos pensado em montar O Burguês Fidalgo, uma peça maior, porém
soubemos de outras pessoas que a estavam fazendo. A que nós montamos
funcionou para a plateia paulistana de uma maneira surpreendente. A Megera
Domada, por sua vez, foi um projeto que dava sequência a esses clássicos, então explorando Shakespeare, um autor mais difícil. Nós começamos com um
pequeno público, mas acreditávamos muito no espetáculo. Quando fazíamos
alguma coisa que resultava em uma peça lotada, nós dizíamos: “É isso. Temos
que buscar esse público que a gente acha que a peça deve ter”. Ficamos um
ano e meio em cartaz com A Megera, insistindo, até que o público veio. Tínhamos atrizes muito fortes e havia muita provocação entre os integrantes do
elenco para tocar nesse ponto, apostando nesse microcosmo. A Megera talvez
reflita algumas bases sociais das quais a gente esteja perto. Foi em uma época
em que as mulheres estavam se impondo no mercado de trabalho, com opinião e personalidade. E as provocações eram muito grandes dentro do grupo.
No Tapa, as mulheres foram as primeiras a serem consideradas grandes atrizes, antes dos atores. Havia um jogo muito interessante e muito vivo que fazíamos com a peça. Do ponto de vista técnico, passamos uns quatro ou cinco
meses ensaiando a peça sem poder usar qualquer palavra, contando a história
apenas com imagens. Até para vencer a dificuldade da fala shakespeareana.
Naquele período, atores se viraram para se expressar. Quando a palavra chegou, ela ficou tão fácil, deixamos de nos assustar com o verbo shakespeareano.

Na sequência, vocês encenaram Molière, Shakespeare e Plínio, certo?
Não, não. O Grupo Tapa se mudou para São Paulo em 1986. Nós fizemos
O Tempo e os Conways [1986, texto de J. B. Priestley]. Pela primeira vez trabalhamos com uma atriz de renome nacional, a Beatriz Segall. Essa história é fantástica. Meu pai havia morrido e me deixou um apartamento, que
eu usei para montar a peça. Consegui pagar todas as pessoas, os atores,
mas eu perdi o apartamento. Só consegui recuperá-lo quando viemos para
São Paulo. A peça fez muito sucesso em São Paulo e no Rio. Viemos fazer
uma temporada e se tornou um sucesso enorme. A Aliança Francesa era
um teatro com uma história importante nos anos 60, quando o Antunes
Filho o ocupou, com a Maria Bonomi e o Ademar Guerra. Porém, estava em
decadência devido à degradação da região da República. Achamos o teatro uma graça, propusemos fazer a peça lá e fizemos muito sucesso. Nós
conversamos com a Aliança para ver se eles topariam que ficássemos por
um ano apresentando um repertório, com a possibilidade de renovação
caso desse certo. Nisso foram 17 anos dentro da Aliança. Naquele primeiro momento, trouxemos as produções que havíamos feito no Rio: Viúva,
Porém Honesta; Uma Peça por Outra e Pinóquio. Nossa primeira montagem
em São Paulo foi A Mandrágora [1988, texto de Maquiavel], uma produção
muito simples e barata. Logo depois, fizemos o Solness, o Construtor [1988,
texto de Henrik Ibsen], com Paulo Autran no elenco. Já o Molière foi mais
interessante, porque até então nós pagávamos à Aliança. Um diretor da
Aliança viu o trabalho do Jean Tardieu e propôs, por meio da Lei Sarney,
nos dar um patrocínio. Nós deixaríamos de pagar o teatro e eles produziriam uma peça. Assim, o Molière entra na nossa história [Sr. de Porqueiral,
encenada em 1989].

Como você pensa o repertório do grupo?
A princípio, você não pensa em um repertório. Isso acontece ao longo da
formação. A gente sempre se voltou para o que gostaríamos de falar e para o
que seria desafiante para aqueles atores naquele momento. Não para um ou
outro ator fazer, mas para o conjunto. Material humano nós temos, então é
o que queremos dizer e o que podemos dizer. Não adianta eu querer montar
Édipo Rei porque é uma peça bacana, se não houver capacidade de dirigir um
coro que possa dar conta da peça. Mesmo que eu tenha um ator para fazer o
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Édipo Rei, por exemplo. Nós fomos equilibrando essas forças, às vezes acertando, às vezes errando. Mas ampliando, sobretudo, nossos repertórios individuais e coletivos. Fizemos muitos ciclos de leitura de autores. A partir de um
determinado momento, passamos a traduzir muita coisa que não chegava ao
Brasil. Temos um bando de traduções inéditas, que nem fizemos ainda. Não
basta você querer fazer, pois depende de como e de quando você pode fazer.
Nós lidamos com isso no Brasil.

esgota em um sucesso.
Você disse que o Nelson Rodrigues mudou várias vezes o Grupo Tapa.
Como foi essa montagem surrealista de Vestido de Noiva, de 1994?
Na montagem, há um espelho que vai revelando as coisas virtualmente. Vestido de Noiva nasce do acaso. Havia uma grande paixão pela peça e vontade de
montá-la, mas não naquele momento. Eram os 50 anos da estréia de Vestido
de Noiva e estávamos muito sem dinheiro. Havia uma montagem da peça feita
pelo Arthur Nunes, no Rio, mas nenhuma em São Paulo. Propusemos a ideia à
Marta Góes, responsável pelo Departamento de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura. Queríamos fazer uma leitura e um debate sobre a obra no final
do ano. Ela aceitou e nos deu uma pequena verba, algo como R$ 5 mil hoje em
dia. Com esse dinheiro pagamos os décimos terceiros, a conta de luz, saímos
do buraco e ainda descobrimos que estávamos com um material excepcional
na mão. No entanto, tínhamos uma leitura de Vestido de Noiva, não um espetáculo. E aí entra o acaso. Nós nos propusemos a fazer essa leitura com uma
atriz que tivesse alguma repercussão de mídia. Uma atriz conversou comigo,
topou fazer e, uns cinco dias antes, telefonou cancelando: “Vou ter que fazer
uma novela, uma plástica e não vou fazer a peça”. Todas as outras que chamamos estavam comprometidas. Até que a Maria Teresa Vargas sugeriu: “Por que
vocês não fazem com a Sônia Oiticica, uma atriz rodrigueana histórica e que
está meio afastada?”. Liguei para Sônia, que tinha 76 anos, e ela disse: “Que
bom, eu sempre quis fazer a Madame Clessi. Agora não tenho mais idade, mas
como é uma leitura eu posso fazer”. Sônia tinha o acento rodrigueano muito
forte e o domínio do pensamento do Nelson. Ela foi musa dele, aliás A Falecida
foi escrita para ela. Fizemos uma leitura ensaiada com figurino, cenário e luz.
Quando a Sônia começou a ler, me veio uma coisa na cabeça: a obra estava
fazendo 50 anos, saudada com um marco da modernidade, mas muitas coisas
no procedimento da peça já não eram mais modernas. Ela fora escrita quando
Cidadão Kane ainda não havia chegado ao Brasil. Pensei assim: vou trabalhar
em cima do espetáculo do Ziembinski, mas em cima da ação do tempo sobre
a peça. A Madame Clessi envelheceu e o Brasil é um país que já tem divórcio.
Alguns pontos do texto têm uma marca do tempo. Ao olhar para eles, eu posso
refletir um pouco sobre o que nós mudamos e esmaecer essa leitura. Foi a partir disso que fizemos a montagem. Nós esmaecemos Vestido de Noiva, como se
fosse uma fotografia em sépia. Trabalhamos com algo que vinha perturbando os amadores há muito tempo: o cartesianismo dos planos da realidade.
Em 1976, eu havia assistido à última montagem do Ziembinski para Vestido,
com aquele cartesianismo – a divisão clara entre realidade e alucinação –, e

Mas como foi a construção dessa identidade do Grupo Tapa? A relação
interna entre os atores, a direção e o público?
Se o Tapa sobreviveu 30 anos, foi por dois motivos fundamentais. No Rio,
nós éramos um grupo mais ou menos da mesma faixa etária e da mesma
condição sócio-cultural, que frequentava os mesmo bares e até as mesmas
praias. Quando viemos para São Paulo, ampliamos muito esse espectro, conhecemos gente vinda de outras condições, filhos de operários, de fazendeiros. Isso resultou em um melê total, muito rico. Também nos misturamos
etariamente, uma coisa séria que se perdeu no Brasil. O teatro é um pouco
como o circo, você aprende pela troca de gerações. Um trapezista excepcional ensina um jovem contorcionista, que, por sua vez, faz algumas coisas
mirabolantes. Há troca entre os dois. Assim, o circo se desenvolve. No Brasil,
houve uma ruptura geracional, aquela história de “não confie em ninguém
com mais de 30 anos”, do Marcos Valle. Há uma desconfiança grande por
parte das duas gerações. Os mais velhos não aceitam as mudanças das gerações mais novas e estas consideram os anteriores ultrapassados. Parou de
haver uma troca no teatro e nós rompemos um pouco esse modelo, trabalhando com gente de todas as faixas etárias. Por exemplo, quando fizemos
Rasto Atrás [1995, texto de Jorge Andrade], o elenco contava com o jovem
Daniel Machado [filho do ator José Carlos Machado] e com a Sônia Oiticica
[atriz de Romeu e Julieta, encenada nos anos 30, e ex-integrante do Teatro do
Estudante do Brasil], com 80 anos. Esse é o primeiro motivos da longevidade
do grupo. O segundo é que nós traímos o público diversas vezes. Não fomos
em busca do sucesso, mesmo quando analisamos o repertório por fases. Por
exemplo, nas comédias clássicas sempre dávamos um passo diferente da
montagem anterior. E ainda fazíamos coisas no meio. Montamos comédias
clássicas e, de repente, fizemos Melanie Klein [2003, texto de Nicholas Wright], uma peça de gabinete, psicológica. Muita gente, de um público conquistado, levava susto. Ao mesmo tempo em que não nos fechamos a uma
questão estilística, fizemos um público residual e não um público que se
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percebia que os diretores que haviam tentado romper com isso quebraram a
espinha dorsal da peça. Então veio a questão do espelho. Colocamos no palco
um grande espelho refletindo o porão do teatro como o plano da realidade, na
qual a Alaíde estava sendo operada. Em vez de ter um corpo, era espelho sobre
espelho; a mesa do hospital era um espelho. Alaíde tinha a visão das mãos dos
médicos sobre ela. Ao mesmo tempo, Madame Clessi, que na montagem do
Ziembinski aparecia como voz, se materializava e desmaterializava em cena,
a partir do uso da transparência do espelho. Pensando na platéia dos anos 40,
quando o teatro ficava às escuras ouvindo uma voz, deveria existir certa sensação fantasmagórica, afinal ainda se vivia a era do rádio. Mas nós estávamos
em outra era. Em nossa montagem, havia a imagem de Alaíde se olhando no
espelho e vendo Madame Clessi, porém, de repente, Madame Clessi desaparecia por trás do espelho. Fomos brincando com as idéias virtuais que a cena
permitia e também com três mitos: Édipo – ela precisa se cegar para se conhecer, pois está em estado de coma; Dante – ela vai descer ao inferno através
de uma prostituta, assim como Dante e Virgílio; e Alice, de Lewis Carroll, com
esse mergulho surrealista no espelho.

Pra Ver a Banda Passar, Bossaudade, mais tarde os festivais e os shows do dia
7. A televisão achou os seus caminhos e foi liberando as outras áreas nas suas
especificidades. Nesse sentido, o teatro é o que mais acaba ganhando, porque
o contato entre você e uma pessoa nunca vai acontecer se você não estiver lá.
O fato teatral é diferente de tudo, porque é você e uma pessoa na sua frente –
ou duas, ou três. O que vi hoje você não verá amanhã. Não existe tecnologia
que te permita ver amanhã o que você presenciou hoje. Amanhã a atriz estará
menstruada, o espectador bateu com o carro antes de chegar no teatro e isso
altera completamente. Essa é a especificidade do teatro. Você pode ter megashows, transmissão via internet, que você vai sempre reunir 30 pessoas e vai
conseguir contar uma coisa entre você e essas pessoas. O diretor inglês Peter
Brook tem aquele teatro dele, no qual temos a sensação de estar em um lugar
pós-bomba atômica, porque é todo descascado. Ali há gente de todo o mundo
assistindo e o elenco é multi-cultural, quase uma Arca de Noé. Acredito que o
Brook se aproximou muito do que será o teatro no futuro, sem nenhuma tecnologia, onde eu pego um copo e transformo em um barquinho e convenço as
pessoas de que nós estamos no meio do oceano.

O que você acha desse crescimento da experiência do virtual, das novas
tecnologias e do audiovisual no teatro?
A história do teatro é assim: cada vez que uma tecnologia é incorporada,
acontece um corte epistemológico que cria uma outra arte. Isso libera o teatro para voltar à sua origem, que é o contato entre pessoas. O uso que fizemos
do virtual não tinha nenhuma tecnologia, apenas a maquinária do teatro. Não
havia vídeo ou qualquer outro elemento externo, tudo acontecia na frente do
público. Eu não sou nem um pouco contra desenvolvimentos multimídias,
apenas acho que isso acaba gerando uma outra arte. Quando essa outra coisa
se fortalece e vira uma arte independente, o teatro se liberta outra vez para o
contato humano.

Como o teatro se relaciona com a cidade e qual a importância de uma
casa teatral?
É um ponto fundamental que nós enfrentamos. São Paulo está parando,
ninguém consegue chegar ao teatro. O espectador que mora na Zona Leste
não chega a um teatro na Zona Sul. Não temos uma pólis pensada. Em Paris,
existem 14 linhas de metrô com 28 terminais, e quase todos possuem grandes
centros culturais, principalmente nas regiões periféricas. Ali são subvencionadas coisas fantásticas que o espectador não vê no circuito central. Isso cria
um fluxo de metrô fora dos horários de pico. Há um pensamento sobre essa
cidade. Isso engloba uma política de produção cultural em longo prazo, apartidária, supragovernamental.

A radio-novela é um exemplo disso?
Talvez tenha sido. Eu acho que a televisão é o melhor exemplo disso. Eu
nasci em 1954, junto com a TV brasileira. No início da televisão havia uma
mistura de impostação radiofônica, um pouco de cinema e um pouco de teatro. Até que ela achou os seus caminhos – bons ou ruins, não interessa – e
hoje a televisão é diferente daquela que se fazia na década de 50. Um bom
exemplo é a TV Record, em São Paulo: tinha um auditório e produzia-se um
programa igual aos da Rádio Nacional. Foi daí que nasceram O Fino da Bossa,

Você diz que uma das coisas que contribuíram para os 30 anos do
Grupo Tapa foi o fato de não dependerem de dinheiro público.
Já dependemos também. É igual ao FMI, quando não há para quem recorrer. Mas eu recorro com uma dor brutal.
Qual sua opinião a respeito da Lei de Fomento?
Esse é um assunto super complicado, porque a Lei de Fomento começou
na Aliança Francesa, por meio da reunião de grupos com o movimento Arte
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Contra a Barbárie. Sinceramente, acho uma lei assustadora. Quando começamos a nos reunir, nosso foco não era verba, mas pensamento de política
cultural. De repente, o Arte Contra a Barbárie foi crescendo e começou a se
transformar em disputa de balcão. Paramos de pensar em política cultural
e passamos a discutir política financeira para cultura. Acho que perdemos
completamente o foco. Fomento é ilusório, tutelar e satisfaz o terreno da expressão – vivemos em uma época em que todos querem se expressar e todos
devemos ser financiados para isso. Perdem-se todos os focos de contato com
o público. As leis de incentivo na produção comercial já haviam feito isso.
Um cara é um nome na televisão e consegue dinheiro para fazer uma peça,
o que lhe dá prestígio e o coloca em uma vitrine, mas o público que se dane.
Ele mora no Rio de Janeiro e vem à São Paulo fazer teatro às sextas, sábados
e domingos, porque a televisão já está marcada de segunda a quinta. Não há
nenhum compromisso com o teatro como ofício. Qualquer sapateiro trabalha
cinco ou seis dias por semana. Um ator, no Brasil, passou a trabalhar duas ou
três vezes. No final de semana, ele faz um Shakespeare que lhe dá prestígio,
mas a relação com o público não tem a menor importância. Isso nas leis que
envolvem a iniciativa privada. O fomento foi a ampliação disso para as leis
públicas. Hoje, dos duzentos e tantos espetáculos de teatro em cartaz, 90%
não têm a menor qualidade profissional. Posso dizer isso sem culpa. Precisa
haver uma mudança radical em relação a isso. Temos que começar a olhar
para o espectador. Sei que não se produz sem leis de incentivo no Brasil de
hoje, precisamos mudar isso.

a questão artística passa por outras áreas. Não precisa nem ir para o primeiro
mundo, basta você olhar o teatro argentino. Lá, existem reis-momos como
presidentes e ainda assim conseguem ter uma vida cultural que nós não temos. Eles voltaram a fazer de quarta a domingo, estabelecendo preços populares e tentando atingir outras camadas de público. Outra questão é o nosso
nível educacional. Recentemente um dos gestores da cultura na Inglaterra fez
um seminário no Sesc e ficou muito chocado com a separação entre cultura e
educação que acontece por aqui. A verba da cultura, em qualquer lugar, pressupõe uma atividade vinculada ao sistema de ensino. Para citar só um caso,
falemos de São Paulo, que é um estado rico. De que adianta uma cidade como
Ourinhos (SP) receber um espetáculo este ano e outro daqui a três anos? Se
não existe um planejamento de circuito, você está jogando dinheiro fora, não
formará público nenhum. Nós temos um problema do tamanho do Brasil, mas
precisamos começar a resolvê-lo de algum ponto. Como todo eleitoreiro no
Brasil, independente de quem esteja no poder, sempre tentam dar uma solução do tamanho do Brasil, o que é impossível. É preciso começar com coisas
menores que vão crescendo, com planejamento em longo prazo. Em São Paulo, a criação dos CEUs [Centros Educacionais Unificados] foi uma ideia ótima.
Havia tecnologia de ponta, mas sem pessoas preparadas para lidar com ela.
São câmeras e refletores maravilhosos, que em seis meses estarão quebrados
porque ninguém sabe usar. Precisávamos ter 38 Sescs para atender a todas as
regiões de São Paulo. Não existe no Brasil um projeto para 20 anos, que seja suprapartidário e que pense a cultura para além das eleições. Até existem ideias
ótimas, mas elas se perdem. O Brasil é um país em que as esquerdas não fazem
coalisão. Elas se juntam aos partidos mais espúrios para conseguir se eleger e
ficar na frente do outro no poder.

Vale-Cultura não seria uma saída?
A questão é anterior. Vale-Cultura vai simplesmente tutelar o espectador, e
um espectador tutelado nunca será um espectador. Nós vamos piorar o problema. O Brasil está tutelado. Dominar um ofício se tornou algo feio. É uma
vergonha você saber fazer alguma coisa no Brasil de hoje. Um excelente estudante não é estimulado a estudar.
Existe alguma perspectiva de mudança?
Eu não vejo nenhuma. Sou completamente pessimista e acho que estamos
em um poço sem fundo. Essa tutela é muito confortável e cala a boca de todo
mundo, porque temos uma socialização de miséria. Nessa socialização, há
uma pequena divisão de dinheiro vinculada ao terreno da expressão. Todo
mundo se expressa hoje em qualquer blog sem pontos e sem vírgulas. Acho
que o Brasil está na retaguarda em relação ao mundo contemporâneo, onde

Levando ao extremo o raciocínio, mesmo pelo viés da crítica, de
que teatro é uma arte de transformação e questionamento, por que
continuar fazendo?
Tenho sérias dúvidas sobre isso. Não sei se continuarei por muito tempo.
Eu faço porque não sei fazer outra coisa. Olho para o Brasil e vejo essa quantidade de analfabetos funcionais. A minha função não é ensinar ninguém a ler.
Falo para quem já sabe. Vejo os anos passarem e as pessoas fazendo uso demagógico disso, para aumentar o IDH do Brasil. No carro que me trouxe para esta
entrevista, o motorista me contou sobre um sobrinho dele, que faz faculdade e
não sabe as capitais do Brasil. Isso é assustador. Chegamos a um ponto em que
acredito que não existe volta, independente de quem esteja no poder. O teatro
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é transformador, mas não mata ninguém. Quando os médicos começarem a
matar e as pontes a cair, talvez as pessoas comecem a perceber que existe
alguma coisa errada acontecendo. Recentemente eu fui a Manaus e fiquei
muito assustado com o que vi. O Teatro Amazonas, aquela jóia um pouquinho barroca demais, está no meio de um camelódromo. Na frente do Rio Negro, surgem aqueles apartamentos de milhões de dólares tão cafonas quanto Miami. Do outro lado, a população ribeirinha recebe Bolsa Floresta para
não desmatar. Só que os que desmatam estão do lado de cá. Entre os dois
há uma ponte, que já é considerada a mais cara do mundo e ainda está na
metade da construção. Os igarapés estão sendo aterrados para construção
de casas populares, então não terá como escoar a água da cidade. Acho o
Brasil assustador hoje. É que de vez em quando achamos alguma coisa para
continuar, alguma teimosia. Mas olho com bastante perplexidade o que estamos vivendo. O Luigi Pirandello diz uma coisa muito legal: “Para que haja
vida você precisa ter movimento e fixação”. Se você só se move, não acontece nada. Se você apenas se fixa, também não acontece nada. Ou seja, é o
equilíbrio dessas duas coisas que faz você andar. O Brasil adotou o modelo
americano. Temos um país movido à indústria automobilística e aos sindicatos dessa indústria. Esse é um modelo que nasceu nos anos 1960 e que
perdura. O país não pode crescer porque gera inflação, ou porque não tem
produção nem mão de obra especializada. Os trabalhadores estão sumindo
cada vez mais, com medo de fazer curso técnico e perder o Bolsa Família.
As escolas técnicas, por sua vez, estão sendo desqualificadas. Isso quando
existe uma universidade, porque é uma falcatrua total, inflada de maneira
doentia. Pode ser que pessimismo seja uma coisa pequeno-burguesa, então
tenho que desconfiar um pouco desse meu pessimismo. Mesmo assim, vejo
com pessimismo o pensamento no Brasil hoje.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/eduardo-tolentino/

Fotógrafo e produtor
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“Quem sabe, o maior
instrumento universal de
fazer cultura hoje seja
a câmera fotográfica. O
indivíduo passa a ter uma
ferramenta riquíssima de
desenvolvimento
de linguagem.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
16 de abril de 2010, em São Paulo.

Foi manuseando uma câmera fotográfica soviética plástica “porcaria” que
Iatã Cannabrava se apaixonou pelo mundo da imagem. Com trabalhos importantes no registro da paisagem urbana e das periferias de grandes cidades
como São Paulo, Cannabrava também é dono da produtora Estúdio Madalena, diretor do Paraty em Foco e organizador do Fórum Latino-Americano de
Fotografia de São Paulo.
Cannabrava considera que a falta de gestores culturais é só mais uma das carências das quais padece o mercado de trabalho como um todo. “O Brasil vive um
drama de falta de mão de obra qualificada da construção civil à produção cultural.”
Para ele, o artista precisa se autoproduzir para levar sua obra ao conhecimento
do público, além de conhecer questões burocráticas dos editais de fomento. “Não
basta ter uma boa ideia: precisa saber falar ‘projetês’.”
“A grande novidade nos últimos tempos no âmbito da fotografia é a plataforma digital, que gerou uma democratização na produção de imagem”, diz.
“A máquina digital trouxe um instrumental riquíssimo de desenvolvimento de
linguagem do indivíduo.” O desafio, no caso, é aproveitar esse novo movimento em prol da arte. “Cabe a nós gerarmos informação cultural para que isso
tenha um desenvolvimento além do simples ato de fazer um clique.”
Como você começou como fotógrafo?
Lembro-me de ter montado muitos fundos infinitos. Montei mais laboratório do que usei. Fotógrafo tinha que ter laboratório e estúdio. Nunca tive uma
foto de estúdio que eu gostasse, mas tive vários estúdios. Aprendi a por massa
corrida, pintar, descascar fundo infinito. Comecei moleque, meus pais eram
exilados políticos, morei dos seis aos 17 anos fora do Brasil. E nos últimos dois
anos de exílio, morei em Cuba. Lá, um professor da escola me deu de presente
uma máquina soviética plástica. Uma porcaria de máquina, mas com ela fiz
as minhas primeiras fotos. Adorei aquilo. Demorou dois meses para revelar o
filme, porque foi para a estatal: Empresa Estatal de Revelaciones de Películas.
Aliás, empresa pública para revelar filme era bastante estranho. Mas me senti
abrindo uma porta de comunicação com o mundo por meio desse primeiro
filme que eu fiz. Uma pena que eu não tenha mais a máquina soviética para
por no meu museu de memórias. Ela ficou um dia no banco de trás do carro,
pegou sol e derreteu (risos). Quando eu voltei para o Brasil, nenhuma escola
aceitou a documentação de Cuba. Era março de 1980, o início do fim da ditadura militar. Eu e meu irmão fomos matriculados, para terminar o segundo
grau no Colégio Equipe. Era um colégio bastante avançado para a época, um
bastião de resistência da ditadura militar. Os professores todos tinham en-
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volvimento com a luta pela liberdade, tudo muito disfarçado, claro, para poder
sobreviver. Eles deram uma força e aceitaram a gente, mas pouco depois já tínhamos que pagar mensalidade. Então, disseram assim: “O que você pode fazer
para pagar a mensalidade?”. Falei que era fotógrafo. Entre Cuba e Brasil, a gente
passou um ano no Panamá, onde eu tinha feito um estágio em um laboratório
de fotografia. Então, as minhas primeiras fotos profissionais foram para montar
um portfólio, para eu poder dizer que era fotógrafo. Comecei assim.

o trabalho para ele, para mostrar para o público. Mas o que diferencia o gestor
é que ele age para o terceiro, tem a visão mais política do fazer cultural.

E depois do Equipe, o que aconteceu?
Vivi uma fase esquizofrênica da vida. Eu era moleque, cheio de energia,
uma pilha ambulante. Meus pais eram jornalistas, intelectuais. A partir da
minha formação em casa, eu tinha essa vontade de fazer militância política
e fotografia ao mesmo tempo. Lembro que eu fui, em 1984, para o Festival
Mundial da Juventude dos Estudantes, um festival dos partidos socialistas do
mundo inteiro feito em Moscou, na época União Soviética. Preparei a mochila de fotógrafo: as câmeras, quatro lentes, filmes e filmes – aquilo pesava um
montão. Mas lá, eu não sabia se eu ia para reuniões políticas, para as manifestações, ou se eu fotografava. No fundo, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Quase tive um surto de estresse lá, porque eu não sabia o que fazer. Eu vivi
a militância política na juventude do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
era fã do Leonel Brizola, naquela época governador do Rio de Janeiro. Cheguei
a ir para o Rio trabalhar no projeto dos CIEPs [Centros Integrados de Educação
Pública, projeto criado pelo então secretário da Educação, Darcy Ribeiro] e já
fazia meus trabalhos fotográficos. Depois, trabalhei no Centro Cultural São
Paulo por muito tempo. Em 1984, desenvolvemos um trabalho coletivo, que
virou um livro chamado São Paulo, Gigante Intimista, um projeto original do
Fernando Lemos.
E como foi o começo como produtor cultural?
Essa história de ser filho de militantes políticos me trouxe contato com o
fazer coletivo, com essa atividade de juntar pessoas. Hoje é muito estranho
usar a palavra “político”, porque ela está deturpada do uso do dicionário, mas
sou um amante do ato de fazer política, de conseguir conciliar os interesses de
uma sociedade em detrimento de um caminho individual. A política deveria
ser o caminho comum. É esse fazer político que, muitas vezes, coloca o artista
em uma posição de gestor. Costumo dizer que o produtor é o que faz algo para
terceiros. Pode ser um editor de livros, mas de livro dos outros. Se for curador,
cura a foto dos outros, e não dele. Não existe nada de errado no artista que faz

A figura do produtor cultural no Brasil é singular no mundo, não acha?
O diferencial do produtor cultural que existe no Brasil é a questão da empresa própria. Em outros lugares do mundo, o produtor cultural sempre está
ligado a instituições públicas e privadas, ou ele é um curador autônomo. Mas
essa coisa das pequenas empresas de produção é uma coisa específica do Brasil. Acho que isso surge desse mix dos agitadores do meio com uma formação
cultural grande. O que eu fiz na minha carreira foi deixar de viver aquela esquizofrenia, porque eu era fotógrafo e ativista. Hoje eu divido o tempo entre
o ato de fotografar e de gestar projetos culturais. Tenho uma empresa, que se
chama Estúdio Madalena, e faz a produção do Paraty em Foco [festival internacional de fotografia que está em sua sexta edição].
Como surge o Estúdio Madalena?
O nome Estúdio Madalena surge no momento em que mudo meu escritório
para a Vila Madalena. Mas começou com outro nome, é uma história engraçada. Começou como Clínica Fotográfica (risos). Era uma clínica bem no modelo das clínicas de tênis, de aperfeiçoamento, de workshop, de treinamento,
muito em moda na época. O grande drama, hoje, é que o Brasil e o mundo
vivem um boom na fotografia. E o Brasil vive um boom cultural também. Além
dos problemas tradicionais, de sempre, de faltar verba, tem outro problema:
a falta de gestor para utilizar a grana, para produzir. Falta mão de obra. A deficiência hoje é maior no setor produtivo do que no governo. Não dá para responsabilizar o governo por essa falta de formação de gestor cultural. O Brasil
vive um grande drama de falta de mão de obra qualificada, da construção civil
à produção cultural, sem falar na academia. Ao mesmo tempo em que temos
grande desemprego, temos falta de mão de obra qualificada. Na época da Clínica Fotográfica, havia escolas muito boas e já eram um modelo de gestão
que funciona bem ainda hoje. Mas havia uma lacuna no aperfeiçoamento.
Hoje, todos fazem workshops, mas, na época, em 1990, não. Montei, então,
uma estrutura para gerar workshops de fotografia. Nesse momento, também
se consolidavam os festivais internacionais de fotografia no mundo todo. Já
havia alguns, como o de Arles, na França, com bastante história. E se consolidavam, no Brasil, as semanas nacionais de fotografia da Funarte. Começavam
a formar novos modelos, o fotógrafo deixava de ser a figura atuante e isolada
para se agrupar em festivais, encontros, workshops, oficinas, cursos. Rio e São
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Paulo tinham suas estruturas e começaram a vender fotos em galerias. Foi um
processo crescente que culminou com um mercado fotográfico poderosíssimo. Só que esse mercado não tem gestor. A grande deficiência é a formação
do gestor, de curadores, de produtores culturais, de montadores de exposição.
A produção artística é fenomenal, mas hoje não basta o artista ter uma grande obra e esperar que batam na porta dele. O artista precisa ser ele mesmo o
seu produtor cultural. São dois trilhos: por um lado, você precisa desenvolver
uma produção artística com frescor; por outro, você deve gerar essa carreira
artística. No fundo sempre foi assim, só que hoje, com o mercado mais competitivo e ampliado, você tem que ser competitivo, não só na qualidade do seu
trabalho, mas na forma de levar o seu trabalho a conhecimento do público.
Um grande exemplo de mecanismo de conseguir financiamento para um projeto, hoje, são os editais: privados, públicos, nacionais, internacionais. Você
precisa saber preencher o formulário de um edital, inscrever um projeto, objetivar, justificar. Brinco que é quase aprender um idioma, o “projetês” (risos).
Não basta ter uma boa ideia, precisa falar “projetês”.

O real sentido de um festival, de um encontro de qualquer área cultural, é a
rede de contatos que se cria. Só a montagem de um festival você já estimula
uma rede de interconexões variadas, entre artistas, produtores, museus. Esse
é o lucro do festival. Mesmo que as suas palestras não sejam as melhores, as
mais brilhantes, o simples fato de acontecer um encontro internacional, de
qualquer área cultural, é um grande ganho para artistas e produtores.

Falando em boas ideias, fale um pouco sobre o Paraty em Foco.
O Paraty em Foco é um desses festivais que aparecem nesse Brasil já com
essa fotografia pulsante. Ele é fundado por Gian Carlo Micareli, um italiano
que sugeriu que fizéssemos algo parecido com a Flip para a fotografia. Fui
convidado a dar um formato a esta ideia. Meu papel no Paraty em Foco é montar um esquema curatorial e transformar uma ideia em algo viável, agradável,
funcional. Uma das coisas interessantes é que o Paraty em Foco nunca buscou
ter uma fonte única de financiamento. Apesar de ser o sonho de todo mundo conseguir um projeto na Lei Rouanet, um financiamento de 100% de um
patrocinador, fugimos disso. Sempre procuramos ter quatro ou cinco fontes
de financiamento. O Paraty em Foco tem uma energia muito grande. Sempre
brinco que é a Arles Tropical. Arles é a cidade do sul da França, onde se faz
o mais famoso festival de fotografia. Enfim, aqui, no nosso festival, não dá
para andar de salto alto, no sentido mais filosófico e poético da brincadeira.
Precisamos andar de Havaianas, porque as ruas de Paraty são de pedra. Isso
traz uma característica ao festival, de acontecer no centro histórico de Paraty,
com pelo menos 20 workshops acontecendo em pequenas casas, galpões ou
casarões antigos. Grandes fotógrafos do Brasil e internacionais vão conversar
ali. E não só no auditório. É o que eu chamo de programação não oficial: ao
fim do evento, você vai para o boteco fazer um lanche, beber uma cerveja e,
quando vê, está sentado com os grandes personagens da fotografia mundial.

O que é o Encontro de Coletivos Fotográficos?
Uma das manifestações fotográficas que chama atenção nos últimos anos
são os encontros de coletivos fotográficos. Não é uma coisa exatamente nova.
Isso surgiu com base nas cooperativas. O coletivo é uma forma na qual se mistura a produção comercial com a produção cultural não mais focada no autor
indivíduo, e sim no autor coletivo. E o encontro é o quê? Um movimento cultural. Logo, fazemos um encontro, uma discussão. Isso pode servir não só para
dar um parâmetro ao movimento, mas para dar parâmetros a outras pessoas.
Isso pode ter alguma produtividade para algum fotógrafo e talvez ele perceba
outras formas de produção.
Como a fotografia pode alcançar um público mais amplo no Brasil?
Vou voltar um pouco na história. A Funarte teve um papel fundamental no
crescimento da produção fotográfica brasileira. Quando o presidente Fernando Collor destroi a Funarte, ele faz um grande dano e um grande bem à produção cultural brasileira – e especificamente à fotografia. Ele nos deixa órfãos.
Faço um paralelo com o México para dizer como a presença do Estado é fundamental até hoje. Enquanto os mexicanos têm um pai forte, durão, controlador, que não dá mesada, os brasileiros são um bando de órfãos da Funarte
pegando dinheiro no mercado, circulando, pegando bolsa, fazendo projetos,
Lei Rouanet, mil leis de incentivo. A gente foi atrás de outros mecanismos. A
Funarte e outros movimentos muito peculiares, como a Galeria Fotótica, aqui
em São Paulo, nos deram uma base. Há ainda o Mês Internacional da Fotografia e outros eventos. Existe hoje uma série de agentes na produção cultural,
não só na fotografia, que não são fruto só do Estado, mas de uma diversidade
da sociedade civil. E o público com tudo isso? Da mesma maneira que a gente não precisa mais de uma figura paternal dizendo como tem que fazer as
coisas, a gente também não precisa dizer ao público como ele deve fazer as
coisas. A fotografia digital, a popularização do equipamento e os novos instrumentos da captação de imagem – celular com câmera, câmera de pequeno
porte – trouxeram uma democratização do uso, do acesso, de produção de
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imagem. Hoje, você vai a uma festa de aniversário, tem um coitado de um fotógrafo contratado ali disputando com 28 câmeras e mais 12 celulares (risos).
É todo mundo fotografando. Isso do bairro de classe C ao bairro de classe A.
Há uma grande massificação, se produz fotografia aos milhões. Cabe a nós gerarmos informação cultural para que isso tenha um desenvolvimento além do
simples ato de fazer um clique. Mas não cabe a nós dizermos qual é o caminho
que isso deve seguir. Cabe a nós fazer encontros e festivais. E tudo isso é muito
acessível hoje. Você pode participar de um festival até pela internet.

fica pequena. O que a gente pode fazer? Vamos aumentar a base cultural do
indivíduo para este instrumento ser usado com mais riqueza. Vamos mostrar
a imagem, mostrar os históricos, propor discussão, levar os cursos e as informações para a internet e comunicar mais. Maior que a invenção da fotografia
e da câmera digital é a invenção da internet. Porque, mais do que poder fazer
foto com mais facilidade do que antes, posso mostrar de uma maneira que
nunca pensei poder mostrar antes. Este é o grande ganho da fotografia para
mim, como profissional e como amador. Antes, se produzia o pensamento –
no centro da universidade e nas elites da sociedade – e se difundia via televisão, livro, imprensa. Hoje, o pensamento está vindo de fora para dentro e
vice-versa. O pensamento que surge nas margens da cidade, principalmente
na América Latina, onde as margens são as periferias, circula de um lado para
outro. Não existe mais barreira.

Segundo a Kodak, o número de fotografias no mundo passou de 100
milhões, em 2001, para 200 bilhões, em 2008, com uma média de 600
fotos por pessoa. Como você vê isso?
Adoro esses números. Embora os ache engraçados, eles mostram a realidade. Existe uma massificação do fazer fotográfico que não necessariamente
vem acompanhada de reflexão. Antes havia uma elite dona de uma chamada
reflexão, como existe hoje um grupo de pessoas fazendo uma reflexão muito
profunda. Mas o que existe hoje é a possibilidade. Há um parque de produção
de imagens. Uma estrutura de produção de imagens brutal, na qual se brinca
dentro dela. No Brasil, com as deficiências de formação genérica, se um menino aprender a fotografar isso já é um ganho.
As crianças e os jovens hoje fotografam bem naturalmente. E eles
possuem uma coisa que a geração anterior não teve: a ligação direta
entre a ação e o resultado propiciada pela câmera digital. Se ele clica
errado, descarta. Antes, a gente não tinha essa chance, só percebia uma
foto mal feita depois de revelada. Isso é bom?
Houve muito medo da classe fotográfica dessa invasão de fotógrafos amadores. Aliás, “amadores” nem é a palavra correta. É uma palavra tão bonita,
não é? No Brasil, e em português, é que tem um sentido estranho. Se alguma
criança tiver um estímulo, ela vai usar aquele aparelho com uma curiosidade diferente. Pode colocar um copo na frente, deformar a imagem e começar
um processo criativo, de descobertas. O que a máquina digital trouxe foi um
instrumental riquíssimo de desenvolvimento de linguagem do indivíduo. O
indivíduo passa a ter um instrumento universal. Um menino chinês faz uma
brincadeira paralelamente ao brasileiro. Ele não precisa aprender português
e nem o brasileiro precisa aprender mandarim. É um instrumento universal.
Quem sabe, o maior instrumento universal de se fazer cultura hoje seja a câmera fotográfica. Isso traz um ganho que qualquer crítica que possa ser feita

Essas novas câmeras também fazem vídeos. Isso muda o quê?
Existe toda uma geração – e me incluo nela – que costuma se queixar: “Ah,
não há recursos. O digital trouxe muita gente para o mercado e agora não
existe mais trabalho”. Esta é a “geração Lenços Cleanex”, uma brincadeira
que, aliás, nem é minha, mas de um amigo curador espanhol Alejandro Castellote. Essa geração precisa procurar patrocínio nos lenços Cleanex. Muito
se queixou que as artes visuais e que o meio das artes plásticas se utilizam
do suporte fotográfico. Já que esta queixa foi tão forte, agora podemos dizer
que nos apropriamos do cinema e que nossa câmera pode filmar. Mas isso é
uma brincadeira. Esta fronteira nunca existiu, foi criada por algum interesse
comercial que eu não sei exatamente qual é. O Eadweard Muybridge, que é um
dos precursores da fotografia, tinha aquela foto em que ele estudava o cavalo
em movimento [The Horse in Motion, 1878]. A fotografia e o cinema nascem
juntos. Costumo brincar que a gente faz fotografia estática em movimento.
Porque fotografia estática em movimento é aquela em que uma vem depois
da outra e, ao final, você tem a sensação de movimento. É como o cinema. E
aí você tem todas as opções do meio de campo disso: stop motion, slide show.
São nomenclaturas para identificar produtos. Recentemente, vi um vídeo feito pelo Gustavo Pelisson sobre uma partida do Flamengo. Ele fez com uma
Canon 5D, essa câmera que está na moda nesse momento, que faz vídeo de
primeiríssima qualidade. A primeira coisa que me lembrou ao ver o vídeo foi
o Canal 100 [famoso cine-jornal brasileiro criado na década de 50]. Porque o
Canal 100 era feito com grandes objetivas, com película de cinema, filmando
com várias câmeras. Ele tinha uma dinâmica de cinema documentando o jogo
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de futebol. Anos depois, um jovem fotógrafo me traz um vídeo que é mistura
de vídeo com fotografia parada, estática, tudo muito bem editado, que me
lembra do Canal 100. Provavelmente ele nunca assistiu ao Canal 100, não tem
idade para isso. Não sei se ele pesquisou, acredito que não. Ele simplesmente
usou a ferramenta contemporânea, que traz uma forma de ver – porque isso
influencia. A câmera fotográfica tem uma profundidade de campo, ou seja, a
relação dela de foco e desfoque é muito diferente da câmera de vídeo tradicional. Inclusive, o seriado de televisão House está fazendo o último capítulo
com uma câmera fotográfica. Esta interação, esta ruptura de fronteiras, é um
alívio para quem as inventou. No dia em que a gente não precisar mais pegar
visto para ir para país nenhum é porque o mundo está melhor. No dia em que
a gente não precisar de visto para fazer pintura, cinema, fotografia, o mundo
vai ficar melhor.

Há um crescimento de galerias de fotografia, de tentativas de inserção
da fotografia como produto de arte. Como você vê isso?
Quero ser um pouco mais amplo na resposta. Vejo muitas pessoas falando
a expressão “o mercado da fotografia”. Quando se fala em mercado da fotografia, parece que se está falando da galeria, não é? Hoje temos de falar dos
mercados para a fotografia. Por exemplo, estou muito feliz com o meu mercado para a fotografia. Para mim e para as pessoas que trabalham comigo, é um
excelente mercado. Estamos trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo o que
gostamos e nos divertindo. Levo muita porrada também. Tenho um mercado
de fotografia muito grande ao meu redor, que é o mercado de fazer eventos,
festivais, encontros, atividades, ações sociais com fotografia. Portanto, falo
isso porque o mercado fotográfico não é só o da arte fotográfica. Porque se
todo mundo quiser vender em galeria amanhã, não vai haver galeria e nem
sentido para isso. Fotojornalismo é um mercado, publicidade é um mercado,
dar aula é um mercado. Mas voltando à sua pergunta: existe sim um boom no
mercado de arte, e uma inserção muito grande da fotografia neste mercado. A
fotografia vem de uma origem de um pensamento separado. O artista é uma
coisa, o fotógrafo, outra. Até porque o fotógrafo é uma coisa ampla. Se eu levar
uma multa de trânsito agora voltando para casa, vai chegar uma fotografia
em casa. Não dá para a gente ficar totalmente louco e achar que isso é arte
só porque isso é fotografia, e fotografia é arte. Não dá para a gente fazer essa
filosofia esquizofrênica completa. Na verdade, essa fotografia é uma fotografia aplicada, de controle do governo sobre os abusos de trânsito do cidadão.
Se você pegar isso e quiser fazer um trabalho artístico em cima, é diferente.
Seria uma releitura de uma fotografia que está sendo usada como sistema de
controle. Se eu, além de levar essa multa, bater o carro e ficar com uma dor,
vão me fazer uma tomografia computadorizada e vão me entregar uma foto.
Essa foto também não é arte: é medicina. A fotografia é muito mais ampla do
que o aspecto da arte. Ela pode ser aplicada ao jornalismo, à publicidade, à
documentação. O que a gente não precisa é ficar estigmatizando. Você pode
ter uma fotografia publicitária colocada em um contexto do universo da arte.
Quando se fala de fotografia e arte, se fala do contexto no qual você joga a
fotografia. No Fórum Latino-Americano de 2007, inclusive, inventamos uma
brincadeira muito séria de mudar nomenclaturas. Não tem mais o fotógrafo
documental ou a fotografia construída, começamos a brincar que existem o
caçador e o agricultor. O fotógrafo caçador é aquele que está caçando imagens. O agricultor está semeando imagens para que elas produzam, interferindo e regando.

Você organizou o Fórum Latino-Americano de Fotografia, realizado
pelo Itaú Cultural. Há diálogo entre os países ou um pensamento latino
na fotografia?
É engraçado, porque eu falo que as fronteiras precisam acabar e organizo um Fórum Latino-Americano de Fotografia. Vocês me pegaram! A gente
cria um fórum com essa nomenclatura porque há uma necessidade real de
evidenciar um trabalho cujas diferenças todas de acesso existiram durante
anos e já não existem mais. Mas elas deixaram o legado da dificuldade de
colocar a produção latino-americana à venda no mundo da arte. Mais do
que a produção tradicional europeia ou norte-americana, que são os dois
blocos de produção de fotografia mundial. Por um lado, há necessidade de
chamar a atenção para uma fotografia produzida na América Latina, mesmo que ela não tenha um viés latino-americano. Por outro, a fotografia latino-americana é vista quase sempre por este viés no mundo. É o jeito como
ela é vista e não como ela se mostra. Somos vistos como latino-americanos.
Quando a gente propôs para o Itaú Cultural fazer o Fórum Latino-Americano, eles aceitaram de imediato. Mas se você pergunta para um brasileiro se
ele é latino-americano, ele demora 10 segundos para responder. Muitos até
respondem não. Existe um sentimento do brasileiro de distanciamento da
América Latina. A América Latina é “o outro”. Por quê? Temos outro idioma,
ou seja, toda a América Latina fala espanhol, menos o Brasil e as Guianas. A
ideia do fórum era inserir o Brasil na seara de fotografia latino-americana,
porque a conexão era muito mais forte entre nós e a fotografia argentina, do
que entre nós e a fotografia mexicana, por exemplo.
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Um dos fotógrafos ícones do Brasil, o Sebastião Salgado, é caçador?
É um caçador que rega as plantinhas (risos). E existe o recoletor também. A
Rosângela Rennó, por exemplo, é uma recoletora, uma catadora do material
já produzido. Há muitos profissionais hoje que trabalham com a produção já
realizada. Ou seja, o ato da criação não é o ato do clique. É o ato da reunião,
da reorganização das ideias, da reordenação das imagens, da reconstrução de
uma imagem. Há muitos termos hoje e o segredo é não ser radical na leitura
desses termos. Como dizer: “Isto é fotografia construída” ou “isto é fotojornalismo”. Não. Aquilo pode ter sido feito para ser utilizado no jornal com uma
ética jornalística e, neste momento, está sendo aplicado em uma sala de aula
como instrumento de ensino. Amanhã pode estar sendo aplicado e visto em
uma galeria, porque foi deslocado para outra leitura. O mercado trabalha esta
maleabilidade. As fotografias até passaram a adquirir valor. Uma fotografia
pode valer 99 Cent [1999], o nome de uma fotografia de Andreas Gursky, fotógrafo alemão, cuja fotografia foi a mais cara até hoje. Foi vendida por um
milhão de libras esterlinas. Ironicamente, a fotografia é de um supermercado
desses de 99 centavos, uma fotografia belíssima. A meu ver, isso não tem nada
a ver mais com a arte ou com o valor em si da arte. São jogos e brincadeiras
do mercado de arte, que sempre valorizou e desvalorizou artistas por regras e
razões que não dizem respeito a mortais como eu (risos).

Não adianta fazer edital de festivais em um ano e não fazer nos anos seguintes.
É preciso continuidade nessas linhas. Daqui a 20 ou 30 anos, vamos colher os
frutos dessa conduta linear de apostar em um caminho.

Quais políticas – públicas ou privadas – são necessárias para a fotografia?
Discutimos muito isso com o Ministério da Cultura, recentemente. A Funarte lançou uma série de editais público, mas, antes, havia pedido aos fotógrafos que falassem o que queriam no edital. E nós falamos. Pela primeira vez,
são editais amplos. Esse é um dos caminhos. Criar mecanismos de repasse
de recursos, que não seja só a Lei Rouanet, só o patrocínio privado direto. Há
quatro editais que atendem ao mercado fotográfico neste momento. Um deles é para realização de encontros e festivais de fotografia. Costumo dizer que
um jovem fotógrafo que assiste a um festival de fotografia evolui em quatro
dias o equivalente a três ou quatro anos da vida dele. Pela energia, pelos contatos. É uma revolução, uma transformação, principalmente se for um festival
fora do país dele – ou mesmo fora do estado e da cidade. O festival não é feito
apenas para congregar os protagonistas do festival, é feito para que você gere
novos protagonistas. Não há um festival do qual não surja uma nova liderança, um novo artista, um novo patamar de reconhecimento. O grande papel do
Estado neste momento é aperfeiçoar os mecanismos de repasse de recursos
públicos da maneira mais democrática possível e seguir linhas de conduta.

A relação com a educação é um caminho interessante?
A fotografia precisa, de uma vez por todas, ser inserida no currículo escolar
básico e obrigatório. Até aula de alfabetização visual deveria constar no currículo básico. Cada criança, a partir de certa idade, deveria ser capaz de discutir
uma imagem. Não ache que você precisa dar aula de fotografia para ensinar a
usar câmera. Meu filho de seis meses não pode ver meu celular que fica louco.
O sorriso que dá para o celular ele não dá para nenhum dos brinquedos que
ganhou até hoje. O aprender técnico se dá naturalmente hoje no mundo digital. Mas a alfabetização visual estimula a reflexão.
E sobre autoria coletiva e pós-produção?
Aprender a por uma pausa nesta loucura digital seria um papel das escolas,
com certeza. Caberia ao Estado e acho que é viável, hoje, ensinar fotografia e
ter um laboratório fotográfico em todas as escolas. Em um país como o Brasil,
isto não era viável, mas dá para ter câmeras digitais e computadores nas escolas. Não consigo imaginar a escola do futuro no Brasil – o futuro que digo é
amanhã, é daqui a 12 horas – sem um computador para todos os alunos. Não
dá para imaginar. Agora, em um país das carências como o nosso, não sei a
viabilidade disso.
Como ensinar este olhar fotográfico para a criança?
Ver e chamar a atenção para o que está sendo visto. A escola tradicional, a
meu ver, está fazendo o mesmo modelo de aula há 50 anos pelo menos. Como
é que o mundo de 50 anos atrás pode continuar a ser ensinado nas escolas do
mesmo jeito? Parto do princípio que a gente deveria tentar mudar o processo
de ensino. Se você quer tomar sol, você precisa ir a um lugar que tenha sol.
E precisa saber usar protetor solar, saber qual o horário X para tomar o sol
Y. Você não vai aprender o que é protetor solar se não quiser tomar sol. É o
que deveria ser a escola: por a criança para desenvolver o seu projeto pessoal.
Você dá informação para que ela possa alterar os seus desejos.
Em uma entrevista, você se referiu a um escritor argentino para falar de
seu começo na fotografia. A frase era assim: “Quando você volta ao lar
do qual partiu, pensa que fechou o ciclo, mas percebe que sua viagem foi
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só de ida. Do exílio, ninguém regressa”. Fale sobre ela.
Levei um susto quando recebi esse texto pela internet. Todas as grandes
transformações do indivíduo são para sempre. Não no sentido catastrófico,
nem dramático, mas você precisa ser consciente. Isto estava em um texto do
Tomás Eloy Martinez. E eu senti isso na pele quando eu li. Não existe regresso
das coisas vividas. Você se transforma, mas não há regresso. Existe um espetáculo da Renée Gumiel chamado A Memória Gruda na Pele [1993], em que ela
dança já com a idade bastante avançada e tem o mesmo sentido dessa expressão. A memória gruda na pele, faz parte de você. Para mim, a experiência do
exílio é parte integrante da minha vida. Sempre me sinto um exilado.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/iata-cannabrava/

Produtor de cinema e diretor da REC Produtores
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“O produtor deve ser
empreendedor também,
somar um conceito ao
outro. Aquela ideia do
produtor que grita, que
está suando, estressado, é
uma cafonice gigantesca.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
03 de maio de 2010, em São Paulo.

Pernambuco hoje vive um novo momento do cinema com a projeção conquistada por diretores como Cláudio Assis, Lírio Ferreira e Marcelo Gomes.
Mas muito antes dos louros colhidos por filmes como O Céu de Suely [2006,
dirigido por Karim Aïnouz], o produtor João Vieira Júnior teve de lidar com a
invisibilidade e com a inviabilidade do cinema no Nordeste. “A produção era
pontual e sem nenhum vislumbre, nenhuma possibilidade de continuidade.”
Formado em direito e em jornalismo, João Vieira Júnior abriu uma produtora, a REC Produtores Associados, uma das responsáveis por recentes lançamentos cinematográficos, entre eles Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Baixio
das Bestas (2007), KFZ-1348 (2009), O Céu de Suely (2006) e O Rap do Pequeno
Príncipe Contra as Almas Sebosas (2000). A REC também atua em comerciais
e vídeos institucionais, uma forma de respaldar a atuação em cinema. “Entendemos que precisávamos ter, mesmo em volumes menor, alguns outros
trabalhos de audiovisual para proteger essa atuação do cinema.”
Apesar de achar que sua praia é mesmo o escritório, Vieira costuma viajar
com as equipes de filmagem e participar da rotina do set. Já peregrinou por
muitas locações Brasil adentro. “No sertão, as pessoas te recebem tão bem,
abrem suas casas com honestidade e criam relações verdadeiras.” Vieira diz
que é justamente o bom tato social que caracteriza o produtor competente.
“Existe toda uma obrigação de construir carreiras o tempo inteiro. É a sua, a
dos diretores, das pessoas que você seleciona para o filme.”
O filme Baile Perfumado quebrou um silêncio de 20 anos de longasmetragens em Pernambuco. O que era Pernambuco antes do Baile?
Nos anos 80, eu estava na universidade. Quando alguém queria fazer um
curta-metragem, era um pandemônio. Não havia equipamento na cidade do
Recife e pensar em financiá-lo era uma grande dificuldade, e também um
grande acontecimento. Não existiam produtores ali. Se você fosse minimamente organizado, talvez lhe fossem atribuídas as responsabilidades da produção, de organizar esse equipamento, de pensar uma pequena logística para
as pessoas. Esse conceito do produtor criativo só foi aparecer em Recife, entre
os meus amigos, já nos anos 90. A produção a partir dos anos 80 era absolutamente pontual e sem nenhum vislumbre, nenhuma possibilidade de continuidade. Foi o tempo em que eu e alguns dos meus contemporâneos estávamos
na universidade. Paulo Caldas, Marcelo Gomes, Cláudio Assis, Lírio Ferreira
e Adelina Pontual são os grandes realizadores que apareceram naquele momento. Algumas políticas públicas que foram instituídas só a partir do final
dos anos 90 é que criaram e sistematizaram essa produção. O Baile Perfumado
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[1997, dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira] apareceu nos anos 90 como
um respiro; reúne todas as pessoas que se identificavam com artes, com produção cultural. Alguns amigos entraram naquele projeto momentaneamente
e acabaram construindo ali uma carreira.

Quando o cinema alcançou um maior público no Brasil, havia filmes
que eram feitos para um público mais amplo: de pornochanchada a filmes dos Trapalhões. Isso possibilitava aos estúdios trabalhar com outras produções. Você sente falta disso? O caminho não é ter estruturas
grandes e uma produção constante?
A produção não deixou de acontecer. Apareceram outros nichos hoje, ao
mesmo tempo em que existe uma crise de distribuição global. Agora, as alternativas começaram a aparecer. Há um filme feito no Maranhão e distribuído
apenas lá, somente em DVD. O filme, chamado Que Filme é Esse?, vendeu 80
mil unidades e foi feito com uma câmera caseira. Ora, o que significa esse
número de 80 mil? Significa uma quebra de paradigma absurda. O Cinema, Aspirinas e Urubus [2005, dirigido por Marcelo Gomes] vendeu 10 mil DVDs para
o Brasil inteiro. Um filme da Globo Filmes, por exemplo, vende 30 mil DVDs.
Então, esse filme do Maranhão que nunca ia conseguir chegar às salas de cinema criou uma coisa alternativa. Foi muito parecido com o que a música fez
há dez anos: encontrar os seus pontos de venda dentro do estado.

Existia universidade de cinema em Pernambuco?
Os cursos de cinema em Recife são muito recentes. Hoje, em 2010, existem
cursos de cinema na universidade federal e em duas particulares. Nos anos
80, as pessoas estudavam comunicação – jornalismo ou rádio e TV – e as que
se identificavam com o cinema acabavam criando esses roteiros. Quando tinham alguma chance, faziam seus roteiros e conseguiam produzir curtas.
Qual era a cena cultural no começo dos anos 90?
Recife vivia um marasmo gigantesco, aquela ressaca dos anos 80. Com
a saída da ditadura, havia uma falta de perspectiva muito grande dos profissionais. Os mais ricos tentavam sair do Brasil, mas a grande maioria das
pessoas de classe média estava presa na cidade e não tinha um plano de trabalho ou um plano de construção de carreira. E quando eu olho um pouco
para trás, inevitavelmente acabo comparando gerações. Aquela geração do
meu momento era interessada em conhecimentos muito diversificados: lia
de psicologia ao existencialismo de Sartre, via todos os filmes de Bergman na
primeira possibilidade que acontecesse de uma mostra. Havia um dado de
inconformismo. Curiosamente, no final dos anos 80, li em uma revista uma
relação sobre as melhores metrópoles do mundo para se viver. Recife era a
quarta pior de 100 metrópoles do mundo. As pessoas ficaram chocadas, e ao
mesmo tempo a gente ria um pouco daquilo, porque já conhecia exatamente em que contexto a gente estava. Foi a época também em que os tubarões
começaram a aparecer na praia de Boa Viagem, resultado de uma interferência enorme feita para a construção do Porto de Suape. Quando parecia que o
mundo ia desmoronar, essa autocrítica começou a gerar talvez uma nova produção cultural. A música historicamente sempre parece se adiantar a esses
processos. Foi quando apareceu o mangue beat e várias bandas de subúrbio.
Um grupo alugou um grande galpão, um lugar chamado Biggest Place, em um
bairro histórico de Recife, no centro, que estava abandonado. Começaram a
fazer shows contínuos e isso gerou um interesse por essas bandas, por nomes
que entraram na história recente da música brasileira: Chico Science, Fred
04, Mestre Ambrósio e outros. Mas, naquele momento, todos comungavam de
uma precariedade de recursos e de oportunidades.

Você trabalhou com filmes de temas difíceis, como Baixio das Bestas
[2007, dirigido por Cláudio Assis]. Como se dá a relação para captação de
um filme como esse?
Para chegar a isso, vou falar um pouco como é a minha relação com os diretores. Tenho há dez anos uma produtora em Recife que se chama REC Produtores Associados. Antes dela, eu já tinha trabalhado com outra produtora de
publicidade do Recife. Antes de ir para o cinema, tinha feito curtas esporadicamente nos anos 80 e 90. A publicidade me deu uma noção de prazo, de criação de cronogramas, de como lidar com um dinheiro que não era exatamente
meu, de como apresentar um resultado e manejar corretamente esse dinheiro. Isso acabou sendo fundamental, porque às vezes se faz muita diferença
entre a experiência na publicidade e no cinema. No meu caso, acho que uma
coisa contribuiu para a outra. Sempre me identifiquei muito com as artes e a
minha relação com os diretores do cinema autoral é superimportante. Entre
um produtor e um diretor se estabelece uma relação de cumplicidade longa e
duradoura. Um filme leva muito tempo para ser feito. A captação de recursos
sempre é difícil, e mesmo depois do filme pronto, você vai ter anos e anos
representando e defendendo, e ainda dizendo por que é que você fez aquele
filme. É superimportante que esses interesses da relação entre produtor e diretor estejam muito claros, afinados, e que as pessoas comunguem se possível
até dos mesmos pensamentos estéticos. Por exemplo, o cinema que eu me
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interesso é muito parecido com o que Marcelo Gomes gosta. São diretores
com quem eu já trabalhei e com quem possivelmente vou voltar a trabalhar.
E talvez eu tenha aprendido muito com o que eles sabem de cinema também.
Mas vejo que a gente tinha uma interseção ali, por termos saído da mesma cinefilia, dos mesmos cineclubes. Isso talvez tenha ajudado muito a construir o
diálogo. Quando resolvi abrir essa produtora do Recife, eu quis muito ter uma
empresa que desse certo, então convidei dois amigos e duas pessoas queridas
para serem meus sócios. Estão comigo até hoje e a gente entendeu que seria
preciso criar as áreas de atuação. Eu não conseguiria ter uma produtora pontual, que fizesse um filme durante dois ou três anos e que, ao acabar, você não
soubesse qual seria o projeto seguinte. Eu gostaria de ter uma produtora que,
mesmo na entressafra entre os filmes, pudesse continuar abrindo as portas,
pagando contas, contratando. Existe esse dado que eu sempre falo: o cinema,
além de caro, leva muito tempo para ser feito. O que você faz entre uma coisa
e outra? Como você sobrevive? Como você tira as certidões negativas, que são
importantes para o trabalho de um produtor que lida com os sistemas de incentivo à cultura? Eu me perguntava um pouco de tudo isso e me movimentei
muito. O primeiro projeto da REC era o Cinema, Aspirinas e Urubus, primeiro
longa do Marcelo Gomes, primeiro longa da minha produtora, primeiro longa
do fotógrafo Mauro Pinheiro, primeiro longa do ator João Miguel. A gente entendeu também que precisava ter, mesmo que em volumes menores, alguns
outros trabalhos de audiovisual, alguma coisa para televisão, um pouco de
publicidade ou vídeos institucionais que fizessem uma segunda camada para
proteger essa atuação do cinema. A mim, coube dirigir um departamento de
cinema e TV, um dos meus outros sócios passou a fazer o administrativo-financeiro e o terceiro, o atendimento comercial. Isso também foi certa novidade. Até para nossa sobrevida depois disso, fizemos quatro longas. Esse ano
a gente filma o quinto longa da REC, que se chama Era Uma Vez Verônica, o
novo filme de Marcelo Gomes. Lançamos em 2010 um filme que chama Viajo
Porque Preciso, Volto Porque te Amo, do Marcelo Gomes e do Karim Aïnouz,
um filme conceitual, que à primeira vista você diz assim: “Com toda essa dificuldade que se tem para distribuir, como você conseguiu?”. A distribuição
nacionalmente é do Adhemar Oliveira, da Espaço de Cinema. O filme estreou
no Festival de Veneza. Junto com isso, para poder chegar à captação, abri uma
produtora que é do Recife, que está fora do centro financeiro de captação, o
eixo Rio-São Paulo. Os editais são importantíssimos para os projetos que eu
decido fazer. O que levou a gente a começar a construir uma situação favorável para esta empresa? De um lado, o talento dos diretores. De outro, o Brasil

do ministro Gilberto Gil, que foi um outro Brasil para a cultura. A REC tem dez
anos, mas eu acompanho a cultura desde os anos 80. Esse olhar do Ministério
da Cultura, que descentralizou e criou novas oportunidades, foi fundamental. Houve o fortalecimento de novos sistemas, novas políticas criadas dentro
desse sistema, que ajudaram a viabilizar o cinema. Eu juntaria no mesmo caldeirão o talento desses diretores e essas novas políticas públicas criadas pelo
Ministério da Cultura, pelo ministro Gilberto Gil, que fez uma mudança de
paradigma fundamental para a produção cultural brasileira. Acho que é um
novo Brasil que se construiu em relação a cultura a partir dele.
É mais fácil captar com o edital? É mais democrático assim porque existe
uma comissão de avaliação que decide?
As comissões são diferentes. O roteiro é fundamental, mas a comissão lê
uma série de outros dados: o currículo daquele produtor, se ele tem usado
dinheiro público, que responsabilidade ele tem tido com o dinheiro, se ele
conclui ou não seus filmes, como são os lançamentos, quais os resultados.
Existem outras coisas que também são importantes para o cinema. O Cinema,
Aspirinas e Urubus foi a 80 festivais internacionais, um trabalho maravilhoso
de difusão da cultura brasileira fora do Brasil. Foi vendido para dez países.
Karim é um diretor brasileiro muito conhecido fora do Brasil também, a partir dos filmes dele. Como produtor, existe toda uma obrigação de construir
carreiras o tempo inteiro. É a sua, a dos diretores que trabalham com você,
das pessoas que você seleciona para o seu filme. Você olha o perfil e vê se
realmente aquela pessoa serve para somar em uma equipe. O produtor está
construindo carreiras ininterruptamente, cuidando dessas carreiras – ou as
alimentando. É uma coisa que me encanta muito nesse trabalho.
Conte um pouco como é fazer uma locação no sertão, como no caso de
Cinema, Aspirinas e Urubus?
Também fizemos em O Céu de Suely. É incrível. Existe uma coisa romântica de filmar no sertão. As pessoas te recebem tão bem, abrem as casas com
honestidade, você cria relações verdadeiras. Nas três experiências que eu tive
de filmar no sertão, em filmes de baixo orçamento, essas relações foram maravilhosas. Imagine que você chega ao sertão e vai alugar a charrete de uma
casa, de uma família, que está em uma fazenda e que sobrevive com um salário mínimo. Você precisa pagar alguma coisa, mas ao mesmo tempo entender
qual é a dinâmica daquilo tudo, qual o impacto que você causa ou não para
que aquilo tudo seja correto. Se você alugar por R$ 500, vai fazer um rebuliço
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na vida daquelas pessoas. É preciso ter cuidado para não abusar da boa vontade das pessoas, porque quando você se relaciona com elas, elas também te
oferecem coisas, ainda mais se você chega educadamente. Um outro dado é
que, ao filmar no sertão, você blinda essa equipe: as pessoas se concentram no
trabalho de um jeito, porque você não pulveriza os interesses, as saídas. Existe
uma imersão, todo mundo se volta de fato para o trabalho e acaba que no dia
da folga as pessoas estão juntas, vão numa piscina, vão fazer alguma coisa. O
processo do cinema e da produção cultural são intensos demais.
Além de Cláudio Assis, Marcelo Gomes, Karim Aïnouz, a renovação é
uma preocupação da REC? Trazer diretores jovens e abrir espaço?
Totalmente. Há um projeto de Hilton Lacerda, que foi roteirista de filmes
do Cláudio Assis, para o primeiro longa dele de ficção. Hilton já tinha dirigido
Cartola: Música para os Olhos [2007] também junto com Lírio, mas esse é um
documentário. Eu produzi outro documentário, o KFZ-1348 [2008], de Gabriel
Mascaro e Marcelo Pedroso, dois diretores jovens, com 25 e com 28 anos do
Recife, que foram assistentes de Marcelo Gomes em outro momento. Esse é o
longa de estreia deles, um caso atípico, foi o longa mais rápido que eu fiz na
minha vida. Um dia eu estava no escritório, eles chegaram e disseram: “Tenho
aqui um filme para o qual queria pesquisar uma cadeia de ex-proprietários
de um Fusca que a gente vai encontrar em um ferro-velho”. Achei aquilo interessante. Em um ano, a gente conseguiu financiar esse filme. Era um filme
barato, de R$ 500 mil. A gente ganhou já no primeiro edital, complementou
recursos e, um ano depois, já estava filmado. Mas esses casos são muito raros
e eram diretores estreantes.

man Capote que descrevia como ele acompanhava, em 1955, a montagem teatral
americana de Porgy and Bess [1935, com música de George Gershwin, letras de Ira
Gershwin e DuBose Heyward]. A equipe estava excursionando pela Europa e iria a
Moscou e a Leningrado. Era a primeira vez que um grupo de teatro americano iria
à União Soviética, então tinha uma loucura para quebrar aquelas barreiras. Ele,
como historiador e jornalista, descrevia aquela companhia, as pessoas, os bailarinos, os cantores. Ele fala que o produtor estava sempre nervoso, suando, que
não dormia. Até ele caiu nessa falácia. É fundamental que você tenha uma certa
tranquilidade para ter uma compreensão de todo o processo, e que você pense no
seu futuro, se planeje como produtor. Isso é fundamental para a sobrevida não só
da empresa, mas das carreiras que você está trazendo junto, porque quando você
vai financiar um filme e pega um dinheiro tão alto, não é uma pessoa física, é uma
pessoa jurídica que está se responsabilizando por aquilo. Uma coisa que eu achei
fundamental nos últimos anos é que eu e meus sócios chegamos a passar por uma
consultoria de gestão. Como produtor, você pode cair na bobagem de achar que
pode administrar qualquer processo – e não pode. Você pode criar logísticas muito interessantes, colocar 70 pessoas no sertão fazendo deslocamentos de 100 quilômetros entre uma cidade e outra com equipamentos, juntar pessoas do mundo
inteiro. Mas administrar a gestão com pessoas que precisam estar satisfeitas no
seu trabalho, com as suas funções definidas, com procedimentos muito claros,
é outra coisa. Foi quando eu vi como era enriquecedor poder conversar com os
diretores e viajar em todos os temas, mas você tinha que olhar para isso não meramente como administrador, mas para saber que produtora você é, como você vai
ser daqui a quatro anos, como você vai ser daqui a dez, que tipo de projetos você
precisa, e poder se antecipar aos problemas.

E a questão da fidelização dos diretores a uma produtora, isso é importante?
É importante, mas também não pode ser a única tônica. Por exemplo, acho
muito legal eu ter uma produtora de produtores. Não tenho diretores associados a mim, porque ou eu faria só os filmes deles ou eles teriam a prioridade.
Vejo qual é a prioridade do projeto como produtor. Não posso ter só um projeto, tenho que ter mais de um, então você precisa entender qual é o momento.
De quatro projetos que eu tenha, você tem que perceber que um é mais rápido
de viabilizar porque consegue uma fonte de financiamento, tem um tema que
interessa mais às pessoas naquele momento, pode gerar mais discussão na
sociedade. O produtor deve ser empreendedor também, somar um conceito
com o outro. Aquela ideia do produtor que grita, que está suando, estressando, é uma cafonice gigantesca. Outro dia eu estava lendo uma crônica do Tru-

Como produtor, você precisa acompanhar a equipe, estar próximo.
Sou um produtor pé no chão. Eu vou junto, apesar de não gostar muito do set,
não tenho uma função muito clara ali, me sinto um pouco desnecessário. Mas
vou para conversar com o diretor no momento esperado. Se eu estou no escritório, vou produzir muito mais do que no set. Além disso, acho que quanto menos
gente naquele lugar, melhor para ele funcionar bem. Mas eu vou junto porque,
além de produtor, em alguns filmes também acumulo a produção – ou sozinho
ou dividindo com outra pessoa. Então eu acabava tendo um conhecimento muito
grande do que se queria fazer, da articulação, do acompanhamento do dia a dia,
das contas, da relação com as pessoas. Não sei se no futuro essa possibilidade ainda vai ser possível, mas eu me sinto também mais seguro hoje, porque entendo
bem o processo.
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Você quer dizer que entende as necessidades desse processo, aprendendo sobre elas para se antecipar aos problemas. Essa é uma função
importante para o produtor?
É sim. Se você é um produtor que não tem a obrigação de estar no set acompanhando, de saber por que a alimentação custa tão caro para uma equipe
que trabalha 12 horas, mas passou pela produção executiva antes ou foi diretor de produção, você avalia isso tudo com muito mais tranquilidade, porque
é uma carreira em construção. O produtor que tem que fazer as articulações,
reunir aquelas fontes de financiamento e garantir prazos, se estiver muito ausente talvez perca um pouco. Estou falando de modelos que são próximos
para mim, os filmes de baixo orçamento, de uma empresa produtora que está
no Recife e que possui experiência de apenas quatro ou cinco longas, o que
não é um número tão significativo quando você vê outras produtoras. Mas
que é bastante quando se entende qual o planejamento, o perfil e a construção que se vê para ela. Recentemente, fui a um congresso de doutorandos e
mestrandos de administração sobre empreendedorismo na Universidade Federal de Pernambuco. Existiam vários painéis, um deles sobre produção cultural. Eu estive lá, falei um pouco do meu trabalho, sobre minha empresa produtora, para aqueles estudantes de administração. Quando acabou, um deles
veio falar comigo: “Só comecei a prestar atenção quando você disse que um
filme mais barato custava R$ 2 milhões”. Fazia muito sentido o que ele estava
falando, porque ele vai administrar carreiras, criar empresas. Quem discute
economia da cultura ainda somos nós, que trabalhamos com isso, e isso ainda
não chegou para os outros segmentos da sociedade, para os outros gestores,
os administradores, os economistas.

meno do Recife, mas de qualquer lugar, me preocupa um pouco que as pessoas por vezes deixam de estudar. Alguém que quer ser diretor começa a operar
aquela câmera, faz os vídeos da família, e não sei o quê. Aí, aos 18 anos, acha
que já é um diretor de cinema, mas não foi às exposições de arte, não foi ao teatro, não estudou as escolas de interpretação. Aliás, todo mundo que aparece
para fazer um estágio na produtora está interessado em ser diretor. Roteirista
quase ninguém quer ser! Talvez porque deva dar um trabalho enorme ser escritor. Que ótimo, é maravilhoso realmente ser diretor, mas você precisa estudar muito, se formar o tempo inteiro. Pode aparecer o caso de alguém genial
aos 18 anos, mas acho que ele não pode deixar de prestar atenção à interface,
à interseção com as outras artes para a formação dele, para que ele seja realmente um diretor brilhante, que desperte interesse. Isso é fundamental para
essa geração que acessou tão cedo a tecnologia, que pode usar com maestria
uma câmera, se debruçar sobre ela e entender como tudo isso funciona, mas
que não viu os filmes que formaram os bons diretores.

Gostaria de saber sua opinião sobre um fator que impacta diretamente
a economia da cultura: as novas tecnologias, a internet, o que isso
representa para o cinema hoje?
Quando a gente fala de tecnologia e de internet, a primeira coisa é o acesso superdemocrático que isso trouxe para tantas gerações. É maravilhoso, foi
uma coisa encantadora. Lembro que, há uns quatro anos, vi um palestrante
da Petrobras falando dos editais, das prioridades do Programa Cultural Petrobras. Falou que naquele ano, no segmento de tecnologia e novas mídias, eles
tinham ficado surpresos porque metade dos projetos tinham sido do Recife, o
que não deixa de ser engraçado, porque foi a época em que as pessoas se sentiam morando na pior cidade do mundo. Sem dúvida, a possibilidade desse
processo fez crescer muito a produção na cidade. Apesar de não ser um fenô-

No caso do produtor, também é importante ele conhecer as artes? Até
que ponto isso facilita o trabalho dele?
Claro, é importante. O produtor deve ter no mínimo essa curiosidade. Por
exemplo, quando eu escolhi ter uma empresa produtora que prioritariamente
trabalhasse com cinema, eu já tinha trabalhado, mesmo que pontualmente,
com teatro e exposições. Realmente acredito na possibilidade desses diálogos.
Quando eu vou produzir um elenco de um filme, é bacana que eu possa chegar
ao diretor e lembrar que posso contribuir efetivamente. Mas desde que esta
outra arte não esteja tão distante da compreensão. Se um diretor fala para
mim que quer fazer um experimento de commedia dell’arte, aquilo não pode
parecer de outro mundo para o produtor. Ele deve ser empreendedor e conhecer todo um processo criativo para aquilo fluir com toda a equipe. Não pode
parecer um patrão ou alguém alheio ao processo. Ele não precisa conhecer
essas coisas em profundidade, mas pode gostar como espectador, como um
admirador das artes.
Fale um pouco sobre O Céu de Suely.
Fui convidado para o projeto para ser o produtor-executivo, mas o filme
não foi produzido pela minha produtora. Ele é da Videofilmes. Eu já conhecia
o Karim Aïnouz. Fui convidado pelo Maurício Ramos – produtor da Videofilmes – talvez um pouco pela experiência que eu já tive com o Cinema, Aspirinas e Urubus. Primeiro, acho O Céu de Suely um filme brilhante, emocionante.
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Talvez tenha ficado emblemático qual o desejo do diretor com aquele filme.
Ele queria fazer realmente um filme de imersão, no qual as pessoas todas
estivessem concentradas na feitura, na realização daquele filme. Ele utilizou técnicas para isso: o elenco vivia situações durante a pré-produção e a
filmagem muito parecidas com as dos seus próprios personagens. Viviam
como se fossem moradores daquela cidade e esses atores não se relacionavam com a equipe de filmagem como nos outros processos de cinema que
se relacionam, quando acabam ali e vão tomar uma cerveja. O ator continuava concentrado, voltava para aquela realidade que foi construída para ele
como personagem. A equipe tomava sua cerveja ali, juntos. Era um cuidado,
uma situação especial para aquele filme. Foi uma coisa muito diferenciada.
A gente filmava em uma cidade que ficava a 600 quilômetros de Fortaleza, a
800 quilômetros de Recife, no sertão do Ceará. Com uma folga por semana,
ninguém conseguia sair, era todo mundo concentrado no trabalho. Foram
oito semanas de filmagem.

Em outras palavras, ser produtor é também trabalhar com relações
humanas, não só com números. É preciso ter essa consciência, não é?
Fazer um filme é como administrar uma empresa dentro de outra empresa. Essa empresa possui seus departamentos: fotografia, arte, edição. Há um
monte de pessoas com suas aspirações, desenvolvendo suas carreiras, longe
das suas famílias. Às vezes, é véspera do Natal, está querendo voltar para casa,
mas vive uma situação que não pode sair. E precisa saber que as outras pessoas da equipe também vivem necessidades reais, talvez tão graves e complexas
quanto as suas de produtor, mas, com certeza, todos precisam estar envolvidos no fechamento do processo do filme. Por isso eu comentei do produtor
autoritário. Esse modelo não chega a lugar algum. Não mais. Acho bacana
procurar um nivelamento de toda a equipe e dizer também o quanto você
está envolvido no processo, que você não é superior a ninguém.

Como você faz para pensar com o diretor o que ele precisa?
Essas decisões são tomadas em conjunto com a equipe criativa. Como a relação entre o diretor e o produtor é muito anterior a tudo isso, eu escuto muito o
diretor. E você vai embarcando em entender como é aquele sonho. Se aquele sonho me dá segurança de administrar o orçamento, os prazos, os cronogramas,
tenho que propiciar e adequar o máximo possível. O diretor que está conduzindo tem uma responsabilidade gigantesca sobre aquela equipe, aquele elenco,
sobre o resultado final de todo aquele material. Quanto mais feliz e satisfeito ele
está, mais curto é o caminho para você chegar a algum lugar.
E quando esse sonho é impossível de ser realizado?
Claro, isso também acontece nesse processo. Mas não é uma dificuldade tão
grande porque é uma coisa matemática, lidar com números. Cabe um pouco da
organização do produtor e da quantidade de planilhas que ele cria, dos orçamentos. Quando você pega esses números, você apresenta: “Olha, superlegal o que
você me apresentou, mas qual é o valor real que isso tem aqui dentro desse filme,
porque ele está impactando financeiramente dessa forma aqui”. Uma cena com
três mil figurantes pode fazer você perder uma semana de filmagem, talvez. Você
não pode dizer isso ao diretor no dia em que ele estiver mais cheio de problemas,
mas em algum momento talvez tenha que dizer. Nem sempre eu respondo na hora
que aquilo me assusta, porque às vezes a pessoa muda de ideia no dia seguinte; aí
você já evita um conflito desnecessário.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/joao-vieira-junior/

Diretor do Instituto Gerdau
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“Precisamos aproximar
cultura e educação.
Não vejo, no Brasil, um
programa estruturado
entre academia e os
principais centros e
institutos para formar
gestores na área.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
24 de junho de 2010, em São Paulo.

Nos anos 90, quando o diretor do Instituto Gerdau, José Paulo Soares
Martins, trabalhava na preparação dos festejos pelo primeiro centenário da
companhia, ouviu do presidente: “Vamos transformar Porto Alegre em uma
Barcelona da América Latina”. Se o pretensioso objetivo não foi cumprido, ao
menos a capital gaúcha ganhou uma mobilização cultural forte com a montagem da Fundação Iberê Camargo, com a realização da Bienal de Artes Visuais
do Mercosul e com o financiamento da música clássica.
O Instituto Gerdau, departamento de responsabilidade social e de cultura
do conglomerado gaúcho, tem um histórico de inclusão ligado ao pioneiro
João Gerdau que, no final do século 19, chegou ao Brasil trazendo influências
da tradição germânica. “A arte sempre esteve presente na família e foi introduzida na empresa”, diz Martins. Por isso, a atuação da companhia em cultura
extrapola a renúncia fiscal e passa pelo investimento de capital próprio. “Ficamos até um pouco fora da curva nesse debate sobre a Lei Rouanet.”
A relação entre a cultura e educação é o ponto a ser resolvido, segundo
Martins, para uma maior inclusão dos brasileiros e a introdução de novos gestores na área. “A produção cultural de dez anos para cá cresceu muito. E isso
não foi acompanhado pela capacidade de formar bons gestores. O meio é ver
como é que a gente realmente contribui nesse processo. Temos parcerias com
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, mas isso é uma gota d’água no universo da sociedade brasileira.”
Como associar a responsabilidade social à cultura?
Primeiro vou falar um pouco sobre o significado da cultura dentro da Gerdau. O tema responsabilidade social está introduzido, hoje, na maior parte
das organizações. É uma tendência natural na sociedade, principalmente em
um ambiente em que a comunicação está aberta e todas as pessoas ficam
sabendo o que acontece. Dá-se importância às empresas que estão envolvidas com essas questões. Nossa organização nasceu em 1901 e possui bastante
experiência nas áreas relacionadas aos seus negócios, e também na convivência com as comunidades. Desde o início, até por tradição da família que deu
origem à empresa, que é a família Gerdau, a preocupação com o entorno do
negócio sempre existiu. O pioneiro João Gerdau chegou ao Brasil em 1869 e se
instalou em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada
Agudo – na época, Colônia de Santo Ângelo – trazendo um pouco da tradição
germânica e da igreja luterana. As primeiras iniciativas foram no sentido de
apoiar a comunidade, para que ela tivesse um nível de organização importante. Casualmente tinham atividades culturais: formação de um coral e de uma
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pequena orquestra que tocava músicas típicas alemãs. A trajetória da empresa conta com várias ações, não só de solidariedade, mas também de ações
culturais como apoio ao Theatro São Pedro, em Porto Alegre; constituição da
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre; da Orquestra de Câmara do Theatro São
Pedro. Um pouco da contribuição para a comunidade também era a partir
do gosto das pessoas que constituíam a direção, vinculadas à família Gerdau
Johannpeter. A partir da década de 70, começou a gestão de Jorge Gerdau Johannpeter, que, por formação, era um grande apreciador das artes. Seu pai,
Curt Gerdau Johannpeter, criou uma das primeiras galerias de arte no Rio
Grande do Sul. Essa visão da responsabilidade social com o gosto familiar começou também a ser estruturada como algo mais estratégico dentro do trabalho que desenvolvíamos. O ponto principal dessa nova visão em relação à
cultura e às artes foi em 1992, quando começamos a preparar a comemoração
dos 100 anos da empresa, que seria em 2001. O Jorge Gerdau disse em uma
das reuniões: “Talvez a maior contribuição que a gente possa dar a Porto Alegre, que é a cidade que nos originou, seja transformá-la em uma Barcelona
da América Latina”. Para fazer isso, ele enumerava três grandes desafios. O
primeiro era conseguir criar um pólo de investimentos na região Sul – porque
tudo era muito focado no Sudeste. O segundo grande desafio, nas palavras
dele, era que a gente não fazia nada sem ter um herói. A gente começou a ver
qual seria o herói gaúcho nas artes, e aí se escolheu Iberê Camargo, quando ele
ainda estava vivo. Trocávamos uma série de informações sobre como resgatar
o trabalho que ele vinha fazendo e quando ele chegou a um estado terminal
da doença, nos convidou para organizar a Fundação Iberê Camargo. A partir
daí houve uma atividade de organização da fundação, do acervo, da avaliação
do significado de uma sede, da construção dessa sede, e de uma programação
cultural intensa. Volto a 1992, porque foi quando começaram dois debates: a
tentativa de fazer um polo de investimentos e, depois, de criar um centro em
que a arte começasse a se incorporar – daí a Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Hoje, temos uma visão clara de que o nosso papel é auxiliar a organização
do processo. A gente procura, em toda distribuição geográfica do Brasil – eu
vou falar só de Brasil, porque no exterior é outra política em relação ao tema
–, favorecer projetos culturais que sejam trazidos pela comunidade. No caso
de alguns projetos, existe uma visão estratégica como país e outros são mais
projetos focados na inclusão social por meio das artes. Há programas desde,
por exemplo, a Orquestra Bachiana, com o maestro João Carlos Martins, que
desenvolve um trabalho de inclusão social, até programas maiores como o da
Fundação Iberê Camargo ou do Theatro São Pedro. Nossa grande preocupa-

ção, em todos esses casos, são os programas de educação pela cultura para a
criança e para o adolescente. Por mais que a gente esteja hoje trabalhando na
gestão de uma operação enorme, como a Bienal Mercosul, já na oitava edição,
nosso principal objetivo é trabalhar o tema da educação, propiciando para
que o maior número possível de jovens transite nesses espaços de exposição.
Que possa, por meio das artes, acrescentar algo ao seu conhecimento. O Jorge
Gerdau aposta nisso ao dizer: “Temos sete edições da Bienal. Então, são sete
oportunidades para aquela criança, se ela ainda está na escola, ter contato
com o programa educativo. Tenho certeza que esse jovem se sai melhor do
que um que não fez nada disso”. Essa visão de ajudar na formação de crianças
e de jovens por meio da cultura e da arte é fundamental. Temos uma visão
clara sobre a nossa participação na cultura e praticamos isso. Não só pela utilização da renúncia fiscal, também alocamos capital próprio na cultura. Aliás,
existe todo um debate sobre as mudanças na Lei Rouanet. Ficamos até um
pouco fora da curva – e às vezes somos muito criticados –, porque achamos
que as empresas não podem só se basear na renúncia fiscal de 100%. Elas precisam alocar capital próprio nos investimentos. Essa é a nova visão. Estamos
à disposição do Ministério da Cultura para tentar ajudar em uma mudança
de políticas públicas. Mas a grande preocupação hoje é ajudar o meio cultural
como um todo, para que ele se organize. Nós, como sociedade civil das artes,
não estamos organizados. Não quereremos ensinar ninguém, não temos essa
pretensão. Mas acredito que um pouco das experiências que as empresas tiveram na formação das suas associações, das suas confederações, pode ajudar
nisso. Só seremos mais fortes, culturalmente falando, se a sociedade civil não
ficar só na dependência do governo para que haja essa melhoria.
São todos os projetos culturais que pensam em longo prazo? Como é a
participação de vocês no Grupo de Institutos Fundações e Empresas, o Gife?
Em todas as ações da Gerdau existe a visão de longo prazo. É um pouco a
tradição do negócio da siderurgia também. Não se planeja em curto prazo.
Sobre o Gife, nossa entrada é recente, faz três anos. Nunca sentimos a necessidade, na organização, de criar um instituto ou uma fundação. Nossa visão
sempre foi de que a marca Gerdau deve ter todos os matizes: o do negócio, o
social, o cultural, e assim por diante. Não preciso criar nenhuma marca a mais
para dizer que sou diferente. A marca precisa conter todos esses arquétipos,
pois eles são esperados pela sociedade. Mas acabamos criando um instituto,
porque víamos com isso uma forma de trazer para o debate da cultura a família Gerdau Johannpeter, que é nossa acionista. O instituto é uma forma de
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manter acesa aquela chama empreendedora do João Gerdau quanto à sociedade e à cultura. O instituto tem muito esse papel de agregar os membros da
família nesse ideário, que são os valores da organização, no que diz respeito
a investimento. O Gife, hoje, está aberto também a empresas, mas tinha uma
preferência mais para os institutos. Agora, participamos do Gife, do conselho
do Gife. Temos tido a oportunidade de contribuir nas discussões sobre o pensamento do investimento social no Brasil. Muitas organizações ainda estão
muito mais voltadas para o marketing do que para a responsabilidade social.
Quanto mais o Gife puder aquecer esse debate, mais poderemos crescer. Nossa participação é a de contribuir e de trocar práticas com outras organizações, como de tentar vender um pouco da nossa visão sobre cultura.

um problema só da Gerdau. Isso deve abranger todas as grandes empresas e
suas cadeias de fornecimento.

Como a Gerdau pensa em incentivar toda essa cadeia produtiva e essa
malha de fornecedores e empreendedores que não investe ou tem acesso
à cultura?
A responsabilidade social demanda relações éticas, de construção conjunta, visando ganhos mútuos. As áreas de fornecimento e de clientes estão
envolvidas nesse tema, por exemplo. A siderurgia possui duas cadeias na
área do fornecimento muito críticas. A cadeia da sucata metálica que, em
uma visão bem simples, vai desde o lixão até os pequenos empresários que
estocam ferro para vender às siderúrgicas. E a cadeia da mineração, que vai
desde o problema da mata nativa e do carvão, até os fornos das siderúrgicas,
que trabalham de forma integrada. São cadeias que possuem impactos sociais fortes. Nossa organização e algumas outras no setor têm desenvolvido
programas focados na inclusão social dessas cadeias. A cadeia de carvão,
por exemplo, é extremamente complicada dependendo da região. São cadeias que são agressivas ao meio ambiente, porque avançam em regiões de
mata nativa. Tínhamos, inclusive, uma operadora no Norte que fechamos,
porque constatamos que a maior parte da madeira que chegava vinha com
certificado falso. Então, temos programas específicos e simples de formação
de cidadania. Nesse debate com o Ministério da Cultura e com a Câmara dos
Deputados para rediscutir uma nova lei de renúncia fiscal e de incentivo,
também estamos propondo que se aumente o nível de vantagens para pequenas empresas e pessoas físicas ao fazer investimento na cultura. Outro
ponto é a possibilidade de fazer isso por meio de cooperativas de pequenas
empresas, o que significaria somar para poder ter um valor maior de investimento. A legislação, hoje, não favorece, por isso estamos primeiro atacando
o tema da legislação para buscar aprimorar e fazer a inclusão. Mas não é

E a questão tecnológica: cultura digital, internet, novas mídias? Como
isso é visto pelo Instituto Gerdau?
A tecnologia vai mudar muito a sociedade nos próximos anos e, por consequência, vai mudar a questão da cultura e do uso dela. Na discussão da Fundação Iberê Camargo havia a dúvida se faríamos uma sede. A gente se perguntava: “Qual será o papel de um museu físico daqui a 50 anos?”. Terei uma
capacidade tal de conexão, de forma que a pessoa talvez não tenha que ir fisicamente ao museu, e veja na web, ou no instrumento que for colocado à disposição dela. Não tenho todas as respostas da sua pergunta, só acho que vai
mudar a nossa vida completamente, e que isso pode significar um ganho ou
uma perda enorme, dependendo de como a sociedade conduza esses temas.
Quem estuda mais, vê os problemas da privacidade, da falta de decisão própria em relação a conteúdos. Quer dizer, há uma série de coisas para abordar.
Mas, sem dúvida, vai ser uma grande revolução.
Como pensar a formação de público? Qual é o resultado da formação nos
projetos de vocês: o museu, a Fundação Iberê Camargo, a Bienal do Mercosul?
Na década de 70, eu me considerava um hippie, achava que ia mudar o mundo. Até levava jeito: magrinho, de cabelo comprido, andando de macacão para
lá e para cá. Não fizemos grandes mudanças nesse período todo, acho até que
atrapalhamos um pouco a vida do mundo. Quando falei sobre a expectativa
que temos com os programas em relação à criança e ao adolescente, isso está
focado na formação. Vamos conseguir promover mais acesso do jovem à arte
na intensidade que uma sociedade como a nossa necessita? Nós estamos em
uma posição de sentar no escritório, com ar-condicionado, e tomar decisões,
mas a realidade do nosso país é dura. Às vezes, a gente coloca em segundo
plano uma série de ações que deveriam estar efetivamente sendo trabalhadas. A própria gestão pública da educação e da cultura carrega décadas de
sofrimento no que diz respeito a recursos e a políticas públicas. Na Gerdau,
temos um grande programa de trabalho voluntário organizado e disseminado
na organização. Há um conjunto de formas para a inclusão de jovens na arte.
Se você analisar a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, a Feira do Livro de Porto Alegre ou uma das apresentações das orquestras nas várias regiões em que
a gente atua, sempre vai existir uma escola pública, uma creche ou mesmo
um asilo assistindo e participando daquilo, acompanhado por um voluntário
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nosso. Também existe um processo de interação deles sobre o significado das
obras. É uma forma de mobilizar as pessoas todas para o tema, porque a arte
sempre foi muito distante das pessoas em geral. Porto Alegre, por exemplo,
que sempre teve uma efervescência cultural, mas nunca organizou um evento
de porte como a Bienal de Artes Visuais, nos faz perceber claramente a mudança atual. Não precisamos mais falar que a Bienal vai acontecer. As pessoas
já procuram e se envolvem.

botar R$ 1 ou R$ 2 no fundo de cultura”. Esse fundo vai atender a x entidades,
que eu previamente selecionei, e isso ainda vai ser utilizado como renúncia
fiscal no imposto de renda. Uma simples engenharia de contribuição pode
revolucionar a questão de acesso a recurso para a produção cultural no país.

Qual a sua opinião sobre a política de editais?
Quando o recurso é público o edital é fundamental. É, sem dúvida, a forma de democratizar o acesso. Quando o recurso é totalmente privado, o edital pode ser uma forma de viabilizar a participação de mais personagens do
que os do interesse do gestor da organização. Como nós temos essa visão de
trabalhar sempre com projetos de médio e longo prazo, dificilmente ampliamos muito o leque de entradas de programas, porque, senão, vamos abraçar o
mundo e não conseguimos fazer nada. Temos uma linha bem estabelecida, de
privilegiar as artes plásticas e a música clássica. Alguns parceiros são eleitos
nesse sentido e a gente continuamente trabalha com eles – embora a crise
econômica recente nos tenha feito sofrer muito com alguns deles.
Houve impacto em investimentos de vocês?
Impactou fortemente. Para nós, o edital, por exemplo, seria um problema,
porque não poderíamos manter a continuidade dos trabalhos iniciados. Seria
bom se eu pudesse chegar amanhã e dizer: “Não vou mais apoiar a Fundação
Iberê Camargo ou a Bienal Mercosul. Vou partir para um edital e ver que outro
grande empreendimento, no Brasil, vou poder apoiar, porque esses têm vida
própria”. Mas acho que demora um pouco. Passa pela possibilidade de organizar fundos de endowment para essas organizações, passa por organizar um
sistema de financiamento que tenha a participação de mais agentes financiadores, pessoas físicas e empresas. Contudo, se o recurso possui gestão pública
não há saída, o edital precisa ser organizado, porque seu papel é de democratização de acesso de recursos para toda a sociedade. Também avalio que precisamos de uma política pública de inclusão de novos investidores – aposto
muito nisso. É o caso da pessoa física. Por que é que o incentivo à cultura via
renúncia fiscal via contribuição de pessoa física precisa dividir espaço com
o Fundo de Assistência à Criança e Adolescência? Se houver espaço próprio
para isso, tenho certeza que os bancos terão os cartões de cultura, como o
Cartão Solidariedade do HSBC: “Toda vez que eu fizer uma despesa x, pode

Existe muita atenção na produção cultural, mas, muitas vezes, a reflexão
crítica sobre a arte fica de lado, não acha?
Sou um gestor interno de uma empresa de siderurgia. E a primeira Bienal
Mercosul foi, para nós, quase um exercício paranoico. Quando a gente foi
avaliar uma das instalações montada para a Bienal, parei em um canto, olhei
aquilo e me emocionei. Falei para um amigo: “Se os meus acionistas imaginam que a gente está financiando esse troço, estou na rua”. Porque há total
ignorância sobre o significado do processo. Do ponto de vista de debate sobre
a questão crítica, o que nós temos feito de forma concreta é que a Bienal em
si organiza a exposição, o programa educativo e seminários para tentarmos
criar um novo conceito sobre o tema. Ou, pelo menos, para rediscutir as questões relacionadas à arte. Grande parte da programação da Fundação Iberê
Camargo também é de seminários, trazendo pessoas que possam ajudar na
discussão. Mas a pessoa tem que se contaminar e, para isso, tem que estar
exposta. Se essa forma de exposição vai ter um resultado melhor, não sei, mas
é melhor estar contaminado do que não contaminado. Tem que ter um pensar
a mais. Sentimos falta desse pensar. Que papel tem a Bienal de Artes Visuais
do Mercosul? Ela é só para Porto Alegre? Como tratar o tema da arte latino-americana? Como ela vai crescer? O que será uma bienal nos próximos 50
anos? Tudo isso faz parte do nosso debate.
Sobre o modelo de uso da Lei Rouanet, você percebe um uso aberto,
sem a negociação via balcão? Ou para a maioria das empresas isso não
está estruturado?
Eu não diria que não está estruturado. Talvez esteja, mas em uma visão
mais de marketing. Se eu tenho uma empresa que, pelo processo de condução, precisa fortalecer a imagem com uma comunidade próxima, eles sabem
que a música é um instrumento fácil para entrar e favorecer sua imagem. Na
hora de fazer o investimento, a decisão é privada. Se no final do período de recolhimentos de impostos há a possibilidade de usar renúncia fiscal, a empresa
vai usar ou não. Esse é um dos cenários possíveis. A tendência é as empresas
caminharem mais. É um processo em que a decisão sempre vai estar relacionada a uma estratégia sua. Na medida em que a sociedade se estrutura, as
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empresas começam a ter um processo de gestão mais organizado. O investimento passa a estar associado a uma estratégia. Mas demora, não é simples.

bloco das principais reivindicações. O pessoal de cinema, do teatro, a mesma
coisa. É um processo fundamental, porque, se a sociedade civil relacionada
ao tema não se organiza, a gestão fica nas mãos de oportunistas políticos ou
de gente com visões erradas. Eu diria que a nossa nota é dois, porque mesmo tendo um avanço importante em alguns temas, temos ainda um caminho
muito grande a seguir. É uma cidade jovem, mas que se estruturou melhor nos
últimos dez anos. Estou tranquilo com o Rio Grande do Sul e com Porto Alegre. Vamos conseguir avançar nesses temas, não só nas ações que a gente está
conduzindo. Há outras empresas que atuam fortemente e temos conseguido
crescer bastante.

Como pensar a formação de gestores e de produtores culturais?
Existe um grande problema de formação de gestores em várias áreas no país,
não é só na questão cultural. A formulação da estratégia em uma empresa,
como neste cenário que descrevi, pressupõe pessoas com outro nível de amadurecimento. Não só o oportunismo visando o atendimento de um marketing
de curto prazo. O problema da formação dessas lideranças abrange a sociedade
como um todo. O país possui essa dificuldade de formação de lideranças, até
porque ele cresceu muito, e ninguém cresce sem ônus. Todas as grandes organizações brasileiras estão extremamente preocupadas com a formação das suas
lideranças e em como fazer um processo de sucessão inteligente de lideranças.
No meio cultural é a mesma coisa. Em dados do Ministério da Cultura, a produção cultural de dez anos para cá cresceu muito. E isso não foi acompanhado
pela capacidade de formar bons gestores. O meio é ver como a gente realmente
contribui nesse processo. A gente tem experiências de parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, duas universidades grandes que têm esse tema dentro de suas disciplinas,
com estágios dentro das fundações. Mas isso é uma gota d’água no universo
maior da sociedade brasileira. A solução é as empresas abrirem mais a possibilidade de trazer esses profissionais para dentro dos seus quadros.
Porto Alegre foi uma cidade que teve uma experiência internacional
fortíssima com o Fórum Social Mundial, com a Bienal do Mercosul e com
todo esse processo de integração cultural com os países vizinhos. Em
que estágio estamos?
Se eu pensar em dez estágios de integração para Porto Alegre, nós devemos
estar no segundo. Há muito caminho pela frente. Até um ano atrás, não tínhamos uma associação dos produtores culturais do Rio Grande do Sul. Havia
todo um problema de dificuldade de entendimento, com opiniões divergentes
sobre a condução da lei de renúncia fiscal estadual. Ninguém se entendia. Ficamos discutindo por um ano e meio e não chegamos à conclusão nenhuma.
Até fiz uma brincadeira: “O estado disponibilizou para renúncia fiscal com
ICMS a quantia de R$ 25 milhões para o ano de 2007. Terminou o ano e nós
não conseguimos usar nem R$ 1 milhão. Isso é uma vergonha”. Isso acontece
porque a gente não se organiza. Há toda a parte de organização da sociedade civil, que os produtores culturais formem uma associação, que façam um

A cultura brasileira tem conquistado um espaço cada vez maior no
mundo. Há mais atenção e mais mercado, inclusive. A Gerdau trabalha
nesses outros países a cultura brasileira também? Há diálogos?
Não. Por enquanto estamos fortalecendo as culturas locais e com cautela.
Quando a gente fez a pizza dos investimentos da empresa, mais de 80% estava
no Brasil. A gente tem conversado um pouco sobre isso, porque um cidadão
do Peru ou do Chile deve se perguntar: “Por que esses caras investem mais
no Brasil do que aqui?”. Entendemos que a sociedade brasileira nos ajudou
a crescer, então é para ela que a gente tem que dar a maior parte dos valores. Outro ponto é que algumas de nossas unidades ficam em lugares muito
pobres e pequenos. Temos uma unidade em Chimbote, uma cidade no interior do Peru, e, lá, eles têm as danças típicas. Desenvolvemos um programa de
musicalidade local, mas é uma comunidade muito pobre, não dá para levar a
cultura brasileira para lá. Vamos prestigiar o que eles fazem nesse momento,
tentar fortalecer o que eles têm. Hoje, a nossa política é de fortalecer mais o
investimento no Brasil e apoiar as culturas locais, sem fazer muito intercâmbio, porque precisa ter muito fôlego para isso. Posso até gerar um problema
lá, pois eles vão pensar que em vez de estar investindo na cultura deles, nós
estamos querendo impor nossa cultura lá.
Como você vê o Vale-Cultura e a discussão do acesso público?
Temos uma política de apoiar todo programa que usa renúncia fiscal e de
não cobrar ingresso. É uma discussão terrível. Na Fundação Iberê Camargo e
na Bienal Mercosul, em que a gente tem um duplo papel – na gestão e também
como investidor – há gratuidade absoluta para tudo. Em outros programas
isso não se consegue. Na Feira do Livro, conseguimos isso plenamente. No teatro, isso já é mais complicado. Quanto ao Vale-Cultura, acredito que ele seja
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importante em um papel provisório de inclusão, mas é preciso cuidado para
não criar o ônus de uma dependência absoluta. O processo ainda está na fase
de debates um pouco por essa preocupação.

uma experiência de integração de pessoas que estão nos cursos de gestão,
para que trabalhem em gestão tanto na Iberê Camargo quanto na Bienal de
Artes Visuais. Isso tem ajudado, mas é só um começo. Não vejo, hoje, no Brasil, um programa estruturado de trocas entre a academia e os principais centros, organizações, fundações, institutos, com o objetivo de formar gestores
na área. Tanto que se pegarmos nossos especialistas, a maioria teve passagens
no exterior, não ficaram restritos ao Brasil.

Se o país mantiver o crescimento atual, em uma década podemos ter
problemas diferentes: imigrantes de países vizinhos, outra política de
integração, talvez até com o Pacífico, além de outro movimento cultural.
Como lidar com isso?
Não sei. Provavelmente, antes disso a gente tenha que ter um choque de
modelo no mundo. Não é a conversa de aquecimento global só. No fundo, a
gente tende a ter uma crise de insumos no mundo e isso vai exigir nos repensarmos. O Brasil está em uma posição privilegiada, vai continuar crescendo
e precisará encarar novas pessoas participando. Do ponto de vista do negócio da Gerdau, isso é maravilhoso, porque quanto mais crescer a população
e a necessidade de infraestrutura, mais aço a Gerdau vai vender. Do ponto de
vista da cultura, é uma excelente oportunidade para novas integrações, por
essa capacidade que o brasileiro tem de cativar e de usar a cultura. Para a infraestrutura pode ser um gargalo, porque a gente vai ter que aceitar e crescer.
Crescer não é ruim. O problema é como crescer. Vamos abrir mão de áreas
hoje sagradas, de proteção ambiental, e usar os novos recursos que o Brasil
tem em excesso – como água, minerais – ou não vamos usar? A estratégia do
país, em um longo prazo, ainda está aberta para alguns temas.
Por último, gostaria de perguntar sua opinião sobre o papel da
universidade em relação à cultura.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul mantém um instituto de artes. Estudei lá por oito anos e nunca ouvi falar no instituto. Então, a própria
universidade não busca integração dos alunos e dos educadores para introduzir a arte na formação. Nem como parte não formal dos cursos trabalhados
na universidade. Há o problema de não entender que cultura é algo que deve
fazer parte da educação de qualquer um: do engenheiro, do químico, do físico.
Isso não acontece e nem sei se tem algum programa estruturado de educação para as artes sendo colocado em disciplinas mais técnicas ou exatas. Sobre a formação de profissionais, às vezes o pessoal diz: “Mas a pessoa sai mal
preparada da faculdade”. De uma forma geral, todos saímos um pouco mal
preparados. A gente sai da universidade com a expectativa da juventude, do
aprendizado, mas isso é diferente da realidade. Programas de integração são
fundamentais, não só no caso da cultura, mas em outras áreas. Começamos

Para assistir essa entrevista em vídeo:
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“Saímos de uma situação
na qual o Estado não tinha
nenhuma responsabilidade
para ser desbravador.
Agora, é quem abre
a porta para todas as
manifestações culturais.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 28 de
setembro de 2010, em São Paulo

Nascido João Luiz Silva Ferreira, na Bahia, pouca gente o chama assim. Juca
Ferreira já foi Candeias, codinome de militante político contra a ditadura, e
também usou o nome falso de Francisco Xavier, no exílio da Suécia. Começou
na política do movimento estudantil. Foi eleito presidente da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas (Ubes) em 1968, ao mesmo tempo em que o
AI-5 era lido nas rádios. “Os primeiros meses do AI-5 foram tempos difíceis,
muita gente presa, muita repressão.”
O militante Juca Ferreira era contra a luta armada. Mesmo assim, seu engajamento no MR-8 o levou à prisão. Quando saiu, ajudou levar companheiros
procurados pelo governo militar brasileiro para o Chile. No exílio, formouse em sociologia pela Universidade Paris 1. Em seu retorno, aproximou-se do
movimento ambiental, foi vereador e secretário do Meio Ambiente em Salvador pelo Partido Verde.
Nesta entrevista, Juca revela que Gilberto Gil já havia sido convidado para
ser ministro por Fernando Henrique Cardoso.Tempos depois, Juca foi chamado por Gil para ser secretário-executivo do Ministério da Cultura no governo
Lula. “Gil foi um acerto enorme.” Juca substituiu Gil como titular a partir de
agosto de 2008, e encampou políticas e visões iniciadas com o colega, ampliou
o debate sobre a reformulação da Lei Rouanet e conseguiu a aprovação do
Vale Cultura. “É preciso que a economia da cultura se torne pungente no Brasil. E não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional.”
Em 1968, você virou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) no mesmo dia que foi decretado o AI-5 pela ditadura.
Como foi isso?
Eu era estudante secundarista, tinha saído do colégio militar, era uma
pessoa crítica, lia muito, tinha uma perspectiva de esquerda e minha família
tinha um engajamento político. O Centro Popular de Cultura fazia algumas
reuniões lá em casa. Iam muitos artistas e pessoas ligadas ao programa de
alfabetização do Paulo Freire. Eu até gostava do colégio militar onde eu estudava, mas era um conflito, porque ele era muito característico daquele momento que vivíamos. Eu era bom em matemática, física, geometria descritiva.
Lembro que os professores se orgulhavam que o problema de descritiva que a
gente estudava só era ensinado no segundo ano de engenharia. Mas as áreas
de ciências humanas eram fracas, não havia um ambiente favorável para o
desenvolvimento da compreensão crítica do mundo. Então, fui para a escola
pública mais importante de lá, o Colégio Central [Colégio Estadual da Bahia],
onde estudavam várias pessoas, o Glauber Rocha, tinha um ambiente de cul-
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tura muito forte e que já estava retomando a vida cultural. Em 1966, o grupo
de teatro do colégio produziu uma peça que foi proibida [Aventuras e Desventuras de um Estudante, de Carlos Sarno]. Foi um salseiro em Salvador, foi
a retomada do movimento estudantil. A escola tinha uma vida cultural grande. Lá, organizei um grupo cultural de estudos e debates que foi funcionando
e crescendo em audiência. Era um ambiente muito favorável. Havia pessoas
pensando, grupos marxistas de todas as tendências. O nosso grupo entrou
com um viés cultural, discutindo filosofia. O primeiro evento que organizamos foi sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre. Depois a contribuição da
sociologia para o pensamento crítico, Antonio Gramsci, Freud. As discussões
despertavam um interesse enorme e a gente ia buscar professores nas universidades – como Perseu Abramo e João Ubaldo – e na própria escola, porque
havia um bom plantel de docentes. Com isso, comecei a me tornar conhecido,
eu tinha um bom nível cultural, sempre li muito e minha casa era um ambiente
de muita reflexão. Meu pai era engenheiro, mas era um intelectual, foi quem
me entregou Caio Prado Júnior para ler naquele momento. E aí eu me filiei
ao Partido Comunista, o Partidão, em 1967, mas um mês depois eu já estava
inquieto porque a vida interna do partido era muito doutrinária e autoritária. Sua compreensão era muito distante de um Brasil que já estava surgindo,
com uma cultura ligada ao rock’n’roll e todo aquele inicio de ruptura dos anos
60. O Partidão, apesar de ter muitos intelectuais como Jorge Salomão e Waly
Salomão, que eram ligados a esse processo emergente, não assimilava isso.
Quem fazia isso era somente uma parcela do Partidão, uma franja da esquerda que passava por fora dos partidos tradicionais. Rapidamente eu me identifiquei com isso. Eu também tinha amigos na Polop [organização de esquerda
chamada Política Operária] que refletiam teorias daquele momento, pessoas
que mais tarde vieram a formar as diversas organizações armadas. A minha
entrada na política foi assim, fui direto para o miolo da discussão. Em 1967, é
implantado mais um acordo MEC/USaid e a Bahia de 1968 tinha manifestação de manhã, de tarde e de noite. A proposta de reforma na educação no Brasil pelo MEC/Usaid priorizava absolutamente o ensino formal, a preparação
para o mercado de trabalho, enquanto todo lado humanista era subestimado
e cerceado. A proposta era reorganizar a estrutura de ensino, voltado principalmente para as escolas técnicas. Isso gerou uma inquietação social. Os
pobres viam na educação a possibilidade de ascensão social, mas quando eles
perceberam que a reforma ia consolidar a estratificação – eles ficariam mesmo no andar de baixo da sociedade – as manifestações aumentaram. Lembro
que a revolta era tão grande que havia radicalização. Uma vez um grupo jogou

uma máquina de escrever de cima do prédio em direção à polícia. Imagina se
isso acerta a cabeça de um soldado? Mataria. Aquele momento abriu uma
demanda de liderança, pessoas que pudessem falar para aquelas pessoas que
não eram do movimento estudantil. Eu tinha uma característica complicada
porque eu era muito tímido – ainda sou, mas disfarço bem hoje em dia. Mas eu
tinha facilidade de verbalização, nível cultural razoável e sentava na metade
da sala, ou seja, era amigo da turma mais rebelde. Quando eu ia discursar, tinha dificuldade com a timidez. Precisava soltar piada e brincar com o pessoal.
E isso era a cara daquele momento, a inquietação social e o humor.
Foi assim que você foi eleito presidente da Ubes?
A minha ideia era fazer um grupo cultural para dar minha contribuição
para aquele momento, mas rapidamente eu fui guindado para falar diante de
10 mil pessoas. Falava em nome do movimento secundarista. E junto com os
maiores líderes do movimento estudantil da época: Marcelo Cordeiro, Eduardo Safira. Eles eram os caras mais conhecidos e representavam algo já constituído, enquanto eu ainda era aquele cara que estava chegando dos secundaristas. No dia do Ato Institucional Nº 5, nós estávamos em um Congresso
da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a gente constatou que a
grande maioria do movimento secundarista no Brasil era mais à esquerda do
que o Partidão, mais à esquerda do que a Ação Popular (AP), do que o PCdoB
e do que as organizações tradicionais. Rapidamente nos descobrimos maioria, mesmo sendo fragmentados e sem grandes articulações nacionais. Então,
encabecei uma chapa que articulamos. E a essa altura eu começava a não ser
mais só um descontente. Estava virando um dissidente do Partidão, já não
aceitava as teses oficiais do 6º Congresso do Partido Comunista. Estávamos
formulando novas ideias muito influenciadas por Cuba e por toda essa agitação cultural, com tropicalismo e coisas do gênero. Durante a apuração da
eleição da Ubes, já se ouvia no rádio a leitura do AI-5. Faltavam poucos votos
para terminar a apuração e eu cheguei para os organizadores do PCdoB e da
AP e disse: “Os votos são meus, vamos finalizar”. Ele respondeu: “É, mas precisamos contar”. E eles dissolveram a reunião na intenção de não consolidar
a perda da instituição. Fui eleito assim, enquanto a rádio dava o AI-5, que foi a
radicalização da ditadura dentro da própria ditadura. Foi uma vitória política
que não foi construída, refletiu mais aquele momento do que gerou uma nova
construção. Os primeiros meses do AI-5 foram tempos difíceis, muita gente
presa, muita repressão. Eu recuei para a luta interna, para escrever documentos e para participar de reuniões nacionais [Juca deixou o PCB em 1968 com a
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dissidência da Bahia; passou a integrar, com outros militantes do Rio de Janeiro,
o Movimento Revolucionário Oito de Outubro - MR-8]. Foi aí que começou a se
articular uma esquerda brasileira.

Chile, evidentemente como clandestino, discuti com os exilados a chamada
primeira geração da organização. Houve uma reação porque eles estavam se
preparando para voltar e continuar o que começaram. Foi uma reação muito
radical, mas eles começaram a perceber que não era um desbunde como eles
imaginaram, viram que era uma opressão política. Quando eu voltei, a gente
foi desmobilizando, fui o último a sair porque eu era secretário político, tinha
que dar o exemplo, tiramos todas aquelas pessoas que estavam naqueles cartazes. A maioria foi para o Chile. A ideia era desmobilizar para sair do cerco
porque era inviável fazer frente a algo tão avassalador e que tinha um objetivo tão claro de extermínio. Depois, fui pela segunda vez ao Chile, mas ainda
com uma perspectiva de voltar ao Brasil e fazer trabalho político no interior
de São Paulo e na região do ABC. Alguns voltaram e começaram a ser presos.
Então, vimos que o cerco era profundo. Quando veio o golpe no Chile, fui para
a Suécia. Foi uma mudança radical para mim porque só aí que passei a ter
tempo. Comecei a estudar profundamente a política. Li muita gente que eu
nunca tinha lido e reconfigurei minha compreensão de muita coisa. Ao mesmo tempo, virei trabalhador braçal na Suécia: auxiliar de cozinha, guarda de
trânsito, estivador, garçom, faxineiro, baby sister. E foi interessante. Aqui no
Brasil, como classe média, a sociedade só se interessa pelo trabalho do pescoço para cima. E lá a sociedade só se interessava pelo meu trabalho do pescoço
para baixo (risos). Mas juntei as duas partes. Eu lia muito, recuperei o meu
tempo perdido. E, naquele momento, estavam emergindo os punks e eu ficava
revoltado quando eles diziam: “Jogue fora seus livros e discos dos Rolling Stones e dos Beatles porque eles aburguesaram, faça seu som na garagem porque
pior que seja é melhor que o som destes burgueses”. Emergiram o movimento
de mulheres, movimento homossexual, a questão ambiental também. Era a
fragmentação de um programa político por afinidades e a gente lidava com
tudo. Penso que isso constituiu uma espécie de lastro para a minha migração
política, que eu já fazia pelos meus estudos, mas também pela possibilidade
de viver em uma sociedade cujas ideias circulavam livremente. Havia acesso
ao pensamento mundial. A programação cultural tinha muita coisa boa, e me
interessei por ópera e muita música.

Você foi para o exílio também. Como foi esse período e a sua graduação fora do Brasil?
É até difícil dizer isso, mas o exílio não foi ruim para mim. Depois do congresso da Ubes, eu passei a ser quadro da resistência ao regime militar. Na
Bahia, a perspectiva não era fazer luta armada, inclusive eu defendia isso. A
intenção era montar um trabalho político no campo e nas classes médias.
Contudo, a partir do seqüestro do embaixador americano no Rio, a repressão
chegou à Bahia. O nome de meu irmão mais velho – que não militava – foi denunciado como o ponto de contato com a organização do Rio. Ele foi preso e
não disse que não era ele e, sim, eu o envolvido. Passou um ano preso. Mas fui
localizado depois que um cara do interior confessou que era eu o procurado.
Fui preso também, passei três meses e meio preso e fui solto perto do Natal.
Lembro que eu estava na Festa do Bonfim e uma pessoa chegou até mim e disse: “Sua advogada disse para você sumir porque os militares vão vir aqui lhe
prender”. Vi que era grave. Passei três meses trancado em um lugar e fui para
o Rio de Janeiro. E lá eu disse que a luta armada era um erro, fui o primeiro a
dizer isso dentro da organização. Já tinha também escrito alguns documentos. Em uma das cartas do Carlos Lamarca para a namorada dele, ele comenta
isso: “Li o documento de Candeias, acho que está no caminho certo, mas é
preciso aprofundar mais”. Candeias era o nome de guerra que eu escolhi em
homenagem a um compositor de samba do Rio de Janeiro. Mas minha opinião não me impediu de participar de alguma maneira do processo. Fizeram
cartazes de “procura-se” e aí fui viver a situação mais radical de clandestino.
Se fosse preso eu seria eliminado ou barbaramente torturado como foram todos os outros. Vivi mais de um ano nessa situação. Alugava um quarto como
estudante da Bahia. Vivi como clandestino, dei atendimento e assistência a
uma base dos portuários. Aos finais de semana, eu ia para Belford Roxo e São
João do Meriti dar assistência a essa base. Mas chegou o momento em que a
esquerda armada começou a ser desbaratada e o que eu dizia contra a luta
armada passou a ter audiência. Escrevi algumas coisas, mesmo banais para a
época, mas comecei a ter certa influência política. Propus desmobilizar todos
que estavam nos cartazes, todos os clandestinos, suspender ações armadas
e migrar para um partido que voltasse a fazer trabalho político de resistência ao regime militar. E consegui ganhar a organização para isso. Fui para o

Sua militância no movimento ambiental começa por influência do exílio?
A cultura dos escandinavos é muito ligada à natureza. Lênin chamava os
comunistas escandinavos de folclóricos porque eles eram diferentes, eles
sempre foram preocupados com isso. Lá a organização de observadores de
passarinhos, por exemplo, é uma organização de massa. Muita gente gosta
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de observar pássaros, passear na floresta, cuidar da natureza. Estocolmo é o
delta de um rio com várias ilhas, não cai uma gota de esgoto no rio, você pode
pescar para comer o salmão que passa ali na volta da desova. É uma sociedade
predisposta a isso, possui critérios ambientais. E eu cheguei com muitos problemas de saúde por causa de um ano e meio de clandestinidade, em um esquema heavy metal de sobreviver contra a repressão. Tive asma no Chile, tive
problemas no estômago, no intestino, sinusite. E, na Suécia, fui morar em um
coletivo de malucos alternativos. Um médico natureba, que migrou da alopatia,
me disse: “Curo você todo em três meses”. Quando ele apertou meu joelho, eu
fui ao inferno e voltei. Ele falou: “Isso é estômago”. Até brinquei com ele: “Mas
o estômago já está aí no joelho?” (risos). Ele me explicou aquela teoria dos meridianos e me deu literatura sobre o tema. Fui convivendo com os alternativos.
Três meses e meio depois eu já fazia regime radical, tomava chá de chuchu todo
dia. E estava novinho em folha, já trabalhando em um hospital como auxiliar de
cozinha e lendo muito. Eu resolvi ler a bibliografia sobre a alienação do trabalho. Peguei toda literatura sobre isso. E a Suécia me fez revisitar culturalmente
e politicamente o Brasil. Todo exilado não para de fazer revisão da derrota. Era
inacreditável a consolidação da ditadura no Brasil em 1973, ao mesmo tempo
começávamos a entender o desenvolvimento capitalista.

consultorias. Também me candidatei e fui vereador pelo Partido Verde por
dois mandatos. Quando eu vim para o ministério, eu era vereador, tive que
me licenciar. Também dirigi uma fundação que o Gil havia criado, a Fundação
Ondazul, um grupo ambientalista. Participei de muitos movimentos ambientalistas, o mais interessante foi o SOS na Chapada da Diamantina, que só com
delegados fez congresso para 300 pessoas. Era impressionante. Havia professores, alunos, lavradores, sindicalistas, prefeitos, empresários, todo mundo
participava. Participei de outros: contra a extração irresponsável de urânio
em Catité (BA), a favor do Rio Almada perto de Ilhéus, entre outros. Fui virando um militante razoavelmente conhecido pelo movimento ambientalista na
Bahia. Acabei secretário de meio ambiente de Salvador. E por aí vai.

Como foi sua formação de sociologia no exílio? Como retorna para a
Bahia e chega até a fundação Ondazul, criada pelo Gilberto Gil?
No Chile eu me dediquei pouco à formação porque eu ia voltar para o Brasil
e eu não tinha a ideia de recompor a minha vida estudantil, mas fiz algumas
coisas. Fui aluno de Ruy Mauro Marini no curso de economia da Universidade
do Chile. Eu me mexia pouco lá para não me tornar conhecido entre os exilados
porque eu estava com uma perspectiva de volta. Já na Suécia foi a mudança.
Cheguei lá com nome clandestino de Francisco Xavier de Almeida. Fiz curso
de sueco, entrei na universidade, a minha perspectiva era ensinar português.
Inscrevi-me no curso de cultura latina e especialização em português. Fiz dois
anos e meio. Quando vi que a anistia ia sair eu me reciclei, porque aí não era
mais me preparar para me integrar à sociedade sueca. Fui para a França, me
inscrevi em um instituto da Universidade de Paris e me formei em sociologia
do desenvolvimento. Quando saiu a anistia eu fui para a Suécia, trabalhei um
pouco para juntar dinheiro e voltei para a Bahia. Comecei a trabalhar na Fundação Cultural do Estado da Bahia, fui assessor dois anos e meio, no Projeto
Axé [destinado ao atendimento de meninas e meninos de rua]. Ajudei a montar
a pedagogia do projeto com a parte cultural. Fiz um monte de trabalhos e

Quando e como você soube que Gil foi convidado a ser ministro?
Ele me disse. Ele já tinha sido convidado por Fernando Henrique Cardoso.
Eu tinha vindo aqui conversar com ele e com Fernando Henrique. Foi uma
reunião lá no Palácio da Alvorada. Fernando Henrique é bem falante, brincalhão, gozou o Gil porque havia convidado o Gil para uma reunião de grandes
personalidades do mundo da língua portuguesa e ele estava em uma fase de
alimentação radical com macrobióticos. Gil tirou do bolso umas bolinhas laminadas e era um banquete de bolinho de arroz integral. Ele comia com a
mão. É o lado alternativo de Gil. A conversa foi boa com Fernando Henrique,
mas não avançou porque Gil fez exigências para aceitar e uma delas é que ele
nomearia os superintendentes regionais do Ibama. Aí não teve condição. Mas
a relação dele com o Fernando Henrique era muito boa, havia facilidade de
trato. Depois, Gil foi convidado por Lula em novembro, mais ou menos. Lula
já tinha vencido a eleição, estava escolhendo a equipe. Não me lembro da data
exata, mas Gil me chamou para vir com ele. Aquilo era uma mudança grande
para mim também. Demorei algum tempo para aceitar, e Gil foi insistindo. Até
que eu consegui reverter meus planos pessoais e topei. Ele me chamou para
ser o secretário-executivo.
Qual o diagnóstico do Ministério da Cultura que você encontra?
Primeiro a fragilidade do Estado brasileiro. Era uma casquinha de ovo, tinha sido muito fragilizado. A grande contribuição do neoliberalismo foi o enfraquecimento do Estado. O ministério não tinha relação com nada relevante
no mundo da cultura. Nem sob o ponto de vista da economia, nem sobre a
inclusão das pessoas de acesso à cultura, nem sob o ponto de vista de desenvolvimento dos processos mais fundamentais. Pelo contrário, 80% do dinhei-
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ro do ministério ia para renúncia fiscal e quem definia os seus usos eram os
departamentos de marketing das empresas privadas. O ministério era quase
nada, o menor orçamento da República e não tinha nem noção de política
pública. O Estado não se sentia responsável de cumprir certas funções. Os
primeiros meses foram a consciência de que tínhamos que ser arautos de um
novo período, fundadores de um novo processo. O Gil falou com toda sinceridade em uma das primeiras reuniões internas: “Eu não sei o que é política
pública, vocês vão ter que me dizer. Eu sinto que o Estado tem que definir sua
ação”. Disse isso e nos obrigou a aprofundar o conceito, como é que se define
o Estado, ações, programas, políticas. Qual é o papel do Estado? Até onde ele
deve ir? Onde ele não deve ir? Isso tudo foi muito amadurecido. Os que são
contra esse trabalho do ministério – e se beneficiaram da situação anterior de
dinheiro disponibilizado sem critério – vêm para cima dizendo que isso é dirigismo. O projeto não é dirigista, sufocante da iniciativa privada ou a sociedade. Pelo contrário, é empoderamento da sociedade e das empresas culturais, é
desenvolvimento do acesso pleno à cultura e da economia da cultura.
Qual a influência da diversidade no balanço dos oito anos da gestão Lula?
Essa foi uma grande contribuição do ministério. Muitos tinham a idéia de
que o que é relevante na cultura brasileira já está no Rio ou em São Paulo. Não
conseguiam compreender a complexidade de uma formação brasileira, a necessidade de se relacionar com essa diversidade cultural – com matrizes nos
povos indígenas, nos povos africanos, nos portugueses e em uma gama muito
grande de imigrantes que vieram formar a sociedade brasileira desde o século 19. São italianos, libaneses, japoneses, eslavos, ucranianos, todos fazem
parte do Brasil hoje. Paulo Leminski, por exemplo, já vem dessa integração de
eslavos com brasileiros. Parte do Brasil hoje já é resultado dessas novas influências. O Brasil se tornou muito complexo. Evoluiu com singularidade, com
identidade e com personalidade. Dou o exemplo da música. Não existe um
gênero musical que traduza o Brasil inteiro, apesar de admitir que o samba
é o que mais nos representa. Foi pensando assim que nós começamos então
a insistir nesse ponto da diversidade, porque muitos privilégios foram constituídos ao longo do tempo. Cerca de 80% do dinheiro do ministério ia para
Rio e São Paulo; e, desse valor, 60% ia para as capitais fluminense e paulista;
e 3% dos proponentes ficavam com mais da metade do dinheiro do ministério. Isso é um escândalo, um estrangulamento, isso é matar no nascedouro
qualquer nova possibilidade cultural. Quando quisemos revitalizar o cinema
brasileiro, houve uma luta para que o dinheiro não ficasse só no Rio e em São
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Paulo. Nós precisamos mostrar que era necessário abrir. Nos primeiros meses
de governo, houve um dia bonito, quando fizemos uma reunião no Teatro do
Leblon. O teatro estava cheio, dava para pedir autógrafo para mais da metade
do público – era tudo gente fina, artista consagrado e conhecido, muitos populares nas novelas. Gil disse assim: “Vocês vão ter que se acostumar com a
ideia porque eu vou dividir esse dinheiro com o Brasil inteiro, não se justifica
que 80% do dinheiro fique em dois estados”. Então, lá atrás na plateia, um
rapaz levantou o dedo e disse: “Ministro, não diga mais que 80% do dinheiro
fica no Rio e São Paulo porque eu dirijo o maior complexo cultural na Baixada Fluminense e a gente nunca viu um tostão do Ministério da Cultura. O
processo de concentração nesses dois estados também é muito grande”. Isso
nos deu uma clareza de que a mudança era fundamental. Precisamos nos relacionar com todas as formas de cultura, todas as manifestações, matrizes,
singularidades, linguagens. O corpo simbólico brasileiro é maior do que o que
tradicionalmente se chama de arte. É preciso considerar tudo: moda, design,
valores, manifestações tradicionais. Essa lucidez inicial de alargar o conceito
de cultura e de assumir a diversidade brasileira foi o que possibilitou toda
generosidade posterior. Quando fomos pensar, o conceito de política pública já estava consolidado. Nós trataríamos com a mesma relevância tanto as
manifestações culturais do Piauí, Pará, Rondônia, Acre, quanto do Rio, de São
Paulo, da Bahia, de Minas, de Pernambuco, de Goiás. Hoje eu vejo campanhas
publicitárias falando dessa diversidade cultural, tornou-se algo visível no Brasil, é motivo de orgulho. Isso é uma pequena contribuição que demos. E não
que fomos os primeiros, mas era o contraponto à consolidação de um Brasil
hierarquizado. A gestão do Ministério da Cultura escancarou. Abrimos todas
as portas, nós viemos para escancarar isso.
O Plano Nacional de Cultura é uma forma de institucionalizar isso?
Não só. Tudo que a gente tem feito. Os editais têm disponibilizado dinheiro
para todo mundo. Quando começamos a abrir a política de cinema foi uma
chiadeira enorme, tentaram inventar uma teoria econômica de que o cinema
precisa de uma infraestrutura. É claro que precisa, é óbvio. Mas, diga-se de
passagem, precisa cada vez menos. O cinema brasileiro nunca será gravado
em grandes estúdios como é o cinema americano. O brasileiro se aproximará mais de outros modelos. Mas, mesmo considerando essa necessidade de
concentração tecnológica, a criatividade precisa ser nacional, precisa refletir
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais. Essa ideia teve muitas
resistências, algumas bastante violentas. Gil foi um acerto enorme, é um grande
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artista popular, reconhecido e querido pela população brasileira, usou todo o
seu capital simbólico para ofertar essa mudança. E no começo era um momento de botar todas as fichas nessa mudança de conceito. Saímos de uma situação
na qual o Estado não tinha nenhuma responsabilidade para ser desbravador.
Agora, é quem tem aberto a porta para todas as manifestações e matrizes.

mesmo sabendo que não estamos imune. É importante dizer isso. Ninguém
está imune a desvios de conduta, mas quando não existe anuência, quando o
corpo avalia suas posturas, você se livra de 90% das suas possibilidades de um
desvio de recurso ou de uso da coisa pública para interesse privado. Também
não vejo a presença da CGU dentro do ministério como um problema. Pelo
contrário, dá tranquilidade. As pessoas que fazem esse trabalho de garantir a
lisura dos processos são a minha garantia.

Quais os dias mais difíceis nesses oito anos?
O início é mais difícil porque o Estado é muito frágil. As possibilidades de
desvio de dinheiro público são muito grandes. E lidar com dinheiro sem critério é porta aberta para malandragem. A cultura política é muito complicada. Aliás, em oito anos não tivemos nenhuma crise no Ministério da Cultura,
porque somos republicanos, tratamos a questão pública com uma responsabilidade muito grande. Os erros advêm da tentativa de acertar. O que fizemos
aqui não foi para fortalecimento de partido político. Pelo contrário. Tivemos
uma batalha enorme para mostrar que a coisa mais avançada é o partido servir ao interesse público e não o inverso. É uma mudança de paradigma político
e dá um trabalho enorme. Tivemos que separar o joio do trigo, não há possibilidade de misturar grandeza com miudeza. Ou seja, quem quer pegar dinheiro público para se beneficiar com estas coisas não pode fazer parte dessa
experiência. Isso também foi duro, tivemos que cortar na carne várias vezes.
Todas as denúncias que foram feitas por algum proponente foram repassadas
imediatamente para a Polícia Federal e para o Controladoria Geral da União
(CGU). Isso não significava uma adesão à acusação, mas uma possibilidade
de investigação e até uma possibilidade de liberar a pessoa que estava sendo
acusada para que não ficasse em suspeição sem conseqüência. Isso tem servido como paradigma. Construímos isso em cima de um programa político e de
uma postura. Estamos muito além da média no grau de compromisso republicano com a coisa pública. Isso foi fundamental para o acerto do ministério
porque não tem como nos envolver em baixarias na relação com a coisa pública, somos absolutamente rigorosos nesse aspecto. Muita gente fala: “Ah, o
Juca se dedica muito”. Eu acompanho sim, porque quero dormir em paz, quero olhar no olho do meu filho, quero voltar para a Bahia com credibilidade. Eu
disse ao Gil no dia que eu aceitei: “A única coisa que eu acumulei é a minha
credibilidade pessoal e para onde eu for e eu quero levá-la”. Ele olhou no meu
olho e disse: “E você pensa que eu estou te chamando por quê?”. Ali houve um
pacto de que nós faríamos a coisa da maneira mais absolutamente certa. Isso
permitiu que o ministério tenha conduzido esse período todo, tanto no período do Gil, como no meu, com a mais absoluta tranqüilidade em relação a isso,

Como você vê a cultura nesse novo cenário geopolítico do Brasil?
A mudança de grandeza do Brasil no mundo terá várias conseqüências.
E será preciso uma visão estratégica. Esse crescimento, para ser sustentado
em longo prazo, tem que garantir uma educação de qualidade para todos,
acesso pleno à cultura – tanto no manejo de tecnologia como na compreensão do mundo – e o fortalecimento da coesão social. Existem sociedades e
países que até determinado momento de sua história eram parecidos com
o Brasil: mestiços, plurais, convivência pacífica, mas uma injeção externa
de intriga gerou um problema. O Líbano é um bom exemplo: tinha tradição
de convivência pacífica entre uma diversidade de mulçumanos, católicos,
maronitas, tanto cultural como religiosamente era uma diversidade enorme. Foi bombardeado e isso quase leva à insolvência da nação. No Brasil, as desigualdades precisam ter uma resolução definitiva, assim como o
preconceitos, a discriminação e toda essa complexidade cultural. A gente
tem que estimular cada vez mais o diálogo intercultural e o fortalecimento
destes vínculos. Nós temos essa possibilidade e o Brasil é um país que não
vive uma democracia racial e cultural, mas pode realizar isso plenamente.
Por que lá na frente talvez a gente necessite disso mais do que hoje. Outra
coisa: não há possibilidade de garantir um Brasil grande e bem sucedido
na base de uma economia de commodities. Isso tem data de validade. O
Brasil precisa migrar para uma economia de valor agregado. O mundo está
demandando e existe a curiosidade em relação à cultura brasileira. Nós
temos uma imagem muito boa no mundo, as pesquisas indicam que é uma
das melhores imagens no mundo. A nossa cultura desperta interesse, tem
singularidade, demonstramos na formação do Brasil uma capacidade de
superar certos limites. O Brasil tem conquistas, tem riquezas acumuladas
e temos que ter orgulho disso. Precisamos produzir culturalmente. Nós
temos que montar uma indústria cultural sólida. Em termos econômicos,
ela tem a mesma importância que tem os commodities, que os setores industriais e de serviços tradicionais.
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E a virada do Brasil para o mundo? Para o Oceano Pacífico, para a
América do Sul e para os Brics?
Existe uma discussão nesse momento para buscar avaliar até que ponto o
governo Lula é continuidade do governo FHC ou até que ponto ele contribuiu.
Foi uma lucidez e uma grandeza ter incorporado o que havia de positivo na
experiência anterior: a administração da moeda, o combate à inflação, a estabilidade financeira para que o Brasil possa pensar um projeto de médio e longo prazo. Foi importante o presidente Lula ter compreendido isso. Agora, Lula
agregou uma série de elementos irreversíveis no projeto de desenvolvimento
do país. A inclusão social e econômica de milhões de brasileiros foi feita não
só por solidariedade, mas também porque precisamos de consumidores. O
Brasil não pode ter um mercado do tamanho do mercado da Inglaterra, que é
uma ilha pequena do Mar do Norte. O mercado brasileiro precisa ter o tamanho da nação brasileira. O que o governo Lula fez ao incorporar os brasileiros
na economia é estratégico. Foi o que segurou o Brasil na hora que a crise bateu
nas nossas costas. A inclusão ainda é precária, é preciso consolidar de fato:
abrir a economia, garantir acesso educacional a todos, superar as amarras de
se basear apenas no agronegócio, é preciso diversificar para além da metalurgia tradicional, da indústria automobilística. É preciso ter um pensamento
estratégico, e a economia cultural e criativa é importante. Essa é a segunda
economia nos EUA desde meados do século passado. É a terceira economia
inglesa. Não estamos inventando nada, só precisamos entrar em uma escala
de economia de valor agregado que até hoje está em segundo plano. E não
nasce de geração espontânea. Nos EUA, foi fruto de uma ação pactuada entre
o Estado, os empresários e os criadores. A gente precisa entrar nessa também.
Os que ficam defendendo seus privilegiozinhos desde a década de 70 fazem
uma cena medíocre. Não resistirão ao impulso do capital internacional, porque já se percebeu que o mercado brasileiro é significativo e a economia brasileira tende a crescer por duas décadas. É preciso que os agentes econômicos
nacionais e a elite brasileira operem o Brasil com grandeza e não apenas como
escravo do passado. E existem vários desafios a enfrentar. Um deles é o da cultura. É preciso que a economia da cultura se torne uma economia pungente
no Brasil, não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional.

e o presidente da federação, Paulo Skaf, me chamou para tomar um café na
sala dele. Quando cheguei, havia uns 30 empresários brasileiros, eles estavam
acertando alguma coisa e não pararam de conversar após minha entrada. Eles
exercitavam o esporte de falar mal do presidente Lula. Fiquei constrangido,
quieto, mas ali pensando comigo mesmo que era boa oportunidade de entrar
na conversa. Quando a atenção se voltou para mim, eu disse: “Sou doido para
fazer uma pergunta. Vocês nunca ganharam tanto dinheiro como no governo Lula e por que existe tanta dificuldade em aceitar?”. Eles foram obrigados
a dizer que é o período mais promissor que já viveram e não conseguiram
me explicar porque o presidente Lula deu uma contribuição irreversível para
o desenvolvimento brasileiro, inclusive beneficiando os mais pobres e as elites. É importante superar estes preconceitos e limites. Esse Brasil que está
surgindo não possui expressão satisfatória na mídia. Se eu não conhecesse
o Brasil, chegasse do exterior e lesse os jornais e revistas semanais, eu sairia
correndo. Nem desarrumaria a minha mala. A impressão é que o país está à
beira da insolvência, da ditadura, de uma experiência stalinista. Na verdade,
isso é uma reconstrução da realidade. Essa fissura não é boa. Precisamos da
compreensão do país real. Como diz o presidente Lula, vivemos um momento
mágico, recuperamos a autoestima, a crença no futuro. O Brasil está andando.
Evidentemente que ainda existem um milhão de mazelas, mas elas podem
e devem ter um enfrentamento pactuado pela sociedade. Esse é o papel da
democracia. A democracia é o exercício do dissenso, mas, ao mesmo tempo,
é a construção da base consensual que permite a evolução pacífica. Vivemos
um momento no qual ainda não temos a cultura democrática que precisamos,
mas já estamos construindo uma realidade infinitamente melhor.

Já existe uma mudança de consciência do empresariado?
Existe. A gente quando pensa nesses limites ideológicos, a gente pensa na
esquerda, mas o empresariado também tem, a direita também tem. Eu estava
em um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/juca-ferreira/
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“A ideia do nosso trabalho
é fazer com que o mundo
moderno não acabe com o
tradicional, que ele possa
ser inserido e a gente
componha, assim, uma
nação Brasil.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
30 de maio de 2010, em São Paulo.

Em um rincão central do Brasil, no estado de Goiás, o produtor cultural
Juliano George Basso trabalha com a preservação da memória brasileira. Ele é
o coordenador do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que promove atividades inclusivas com indígenas, quilombolas e populares. Cientista social por formação, organizou o primeiro encontro em 2001.
Nele surge uma aldeia multiétnica, shows musicais caipiras, peças de teatro e
até manifestações regionais de outras regiões brasileiras. “A cada ano a gente
traz mais coisas relacionadas à cultura.”
Juliano George também é produtor do documentário Pep Cahoc (2007),
sobre o rito de iniciação indígena do povo Krahô, e do álbum Chapada dos
Veadeiros, com músicos dos grupos da região. Coordena o projeto de Registro
de Patrimônio Imaterial da Caçada da Rainha, financiado pelo Iphan. É presidente eleito da Associação Comunitária de São Jorge (Asjor). “Na região, já
existia a priorização sobre flora e fauna. Então, trouxemos a ideia de pegar o
aspecto humano, conhecer mais a cultura e integrá-la ao ecoturismo.”
Basso aposta que a cultura digital pode ser um campo bastante oportuno
na contribuição para a preservação dos legados indígenas. Em 2006, quando
a internet chegou ao pequeno distrito goiano de São Jorge, não havia cabo
nem telefone. O cenário, hoje, surpreende. “Praticamente todas as pessoas do
povoado já não são analfabetas digitais”, diz Basso, considerando que a web,
por envolver imagem e som, propicia um aprendizado mais simples do que a
complexidade do escrever. Também para os índios, a globalização é real.
Como é morar na vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, com a
cultura de lá, a questão ambiental e o passado do garimpo?
É muito bom morar na Chapada dos Veadeiros, porque é um lugar de natureza exuberante, muito bonito. São Jorge vem da cultura do garimpo de quartzo, que teve vários picos ao longo do tempo. Em 1912, houve os primeiros
achados de quartzo. Depois, outro pico aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em 1942, quando acharam outra jazida grande. Garimpeiros de vários
lugares do país foram para lá. Então, na vila de São Jorge, diferente da maior
parte da região da Chapada dos Veadeiros, a especificidade é o garimpo de
cristal de rocha. No restante da chapada, o garimpo mais comum era o ouro,
com uma exploração mais antiga, do século 18. Havia ali o arraial de São Félix,
que foi a segunda Casa de Fundição do estado de Goiás, onde se arrecadava
a tributação sobre a mineração. Todo ouro encontrado ia para São Félix, uma
cidade muito importante na região. Várias coisas dessa época tiveram uma
reverberação na cultura. São Jorge teve uma ocupação mais tardia que o ciclo
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do ouro. A partir de 1912, os migrantes da Bahia e de Minas Gerais foram a
São Jorge garimpar o cristal de rocha. Foi uma exploração precária, havia dificuldades econômicas, as pessoas não tinham muito acesso a nada, viviam ali
de uma maneira muito difícil. Vale lembrar também que essa área, na época
da construção de Brasília, foi delimitada pelo presidente Juscelino Kubitschek
para a criação do Parque Nacional do Tocantins, com 625 mil hectares. Mas
o governo não conseguiu fechar esse parque. No final da década de 80, começaram a fechar o parque com uma área de 10% do que era no original. Essa
área se tornou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Quando houve
a decadência do garimpo, só algumas famílias permaneceram. Começava a
ideia do ecoturismo, com alguns projetos voltados à preservação da natureza, do meio ambiente, da flora, da fauna. A organização não governamental
WWF fez um trabalho grande lá chamado Projeto Veadeiros, ajudando a formar associações. Foi nessa época que cheguei para morar lá. Depois, passei
muito tempo fora do Brasil, morei e estudei na Espanha, fui para a Índia, para
a África. Quando voltei ao Brasil, fui morar em São Jorge. Em 1997, fizemos
a fundação da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Na época, havia toda essa
priorização sobre flora e fauna. Nós, então, trouxemos a ideia de pegar o aspecto humano, as pessoas que viviam na região, conhecer um pouco mais da
cultura, e integrar o desenvolvimento do ecoturismo.

auto medieval que já conseguimos incluir no Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Também existem várias folias de santos, a festa da Sussa – dançada pelos kalungas –, o Congo de Niquelândia, que é um congo de
penacho, que já foi descrito pelo naturalista austríaco Emanuel Pohl, quando
passou por lá no século 19. Tudo pertence à cultura tradicional viva e antiga,
uma manutenção de fé religiosa. A gente trouxe essa ideia de abrir um pouco
a lente e olhar para essas culturas com o objetivo de entender, pesquisar e
tentar repassar aos mais jovens.

Existiam manifestações culturais ativas ou vocês tiveram que fazer um
trabalho de recuperação?
Todas estavam muito vivas, embora não estivessem adaptadas a esse novo
momento do turismo. As pessoas tinham a vivacidade da cultura nas suas
comunidades. Isso ainda é vivo com as festas tradicionais, mantidas pelas
pessoas mais velhas, mas com dificuldade de repassar aos mais novos. Nesse
trabalho, pensamos em registrar as manifestações como patrimônio imaterial. Ainda mais porque, em 2000, foi publicado o decreto sobre bens de natureza imaterial [Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial]. Ao mesmo tempo, começamos a realizar
o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros para mostrar
para as pessoas o que tinha na região e fazer com que elas também pudessem
conhecer umas às outras. As comunidades eram muito isoladas. Uma riqueza
muito grande de lá é a comunidade do Sítio Histórico Kalunga, uma comunidade quilombola de cerca de 250 mil hectares. Essa comunidade mantém
uma cultura tradicional com resquícios da África. Mas não só isso. Próximo
dali existe a cidade de Colinas do Sul, com a festa da Caçada da Rainha, um

E como surgiu o Encontro de Culturas Tradicionais?
Começamos fazendo o Festival de Cultura de São Jorge, em 1998, logo após
a fundação da Casa de Cultura. Trouxemos coisas de Goiânia, mais voltadas
ao teatro, juntando com os grupos dali. A segunda edição aconteceu em 1999.
No ano seguinte, foi publicado o decreto sobre o patrimônio imaterial, então,
junto com o Ministério da Cultura, discutimos a necessidade de fazer uma coisa
mais específica aos povos da região. Aí o evento começou a se chamar Encontro
das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que aconteceu em julho
de 2001. Nesse começo, trouxemos os grupos da região para a Casa de Cultura.
Montamos um palquinho do lado de fora. Trouxemos coisas de fora que dialogavam com a cultura dali, como a música caipira. A cultura lá tem muito a ver
com as rádios AMs, que pegam nas roças. Levamos a dupla Zé Mulato e Cassiano, dois músicos bem caipiras, e outras coisas mais modernas, como o grupo
pernambucano Cordel do Fogo Encantado. Foi um evento bastante importante.
No segundo ano, a gente começou a misturar mais um pouco as coisas. Trouxemos os kalungas, os Krahô, do Tocantins, e o percussionista Naná Vasconcelos,
que fez uma oficina misturando isso tudo. A partir daí, começou-se a fixar o
encontro. Em 2003, com a mudança política no país, a vontade de apoiar essas
manifestações foi maior. A gente conseguiu um patrocínio com a Petrobras – foi
o começo da política que ela vinha fazendo na linha de patrimônio imaterial –
que fez o encontro crescer um pouco mais. Levamos vários grupos do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas, de Chapada Gaúcha (MG), para trocar conhecimentos com os grupos da região. No final, a gente fez uma grande mistura
de música com o Hermeto Pascoal. Foi nesse ano que conseguimos fazer uma
boa divulgação, inclusive com reportagem no Jornal Nacional. A partir daí, com
todas essas coisas, com o patrocínio da Petrobras, a coisa pegou. A cada ano a
gente foi trazendo mais coisas relacionadas à cultura. Levamos Tião Carvalho,
Siba, Carlos Malta, Roberto Corrêa, pessoas que têm interesse nas culturas tradicionais. São pesquisadores que fizeram oficinas e debates.
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Além de músicos, você vê interesse de outras áreas da cultura, como
cinema, artes plásticas e teatro em relação a essas culturas tradicionais?
Em 2007, por exemplo, a gente conseguiu levar um pesquisador do Congo,
que é professor na Universidade Estadual de Kent, nos Estados Unidos, um etnográfico que se chama Kazadi wa Mukuna. Ele escreveu um livro sobre a influência banto na música popular brasileira. Isso foi como um tema, e a gente
conseguiu trazer grupos que estão dentro desse universo, como as romarias
da Nossa Senhora do Rosário, as congadas de Minas. Também conseguimos
levar os maracatus, coisas que se misturaram por lá. A partir de 2004, criamos
as rodas de prosa para discutir vários assuntos, como o patrimônio imaterial
e o conhecimento tradicional, sobretudo como isso pode ser resguardado e
a quem pertence. Você não pode pegar, por exemplo, o patrimônio genético
de comunidades indígenas, ou o patrimônio de conhecimento, sem antes ter
autorizações, mesmo se for com um suposto benefício às comunidades.
É um grande desafio pensar o direito autoral coletivo para essas
culturas, não?
É um problema, porque existe o coletivo, que é da comunidade, mas, ao
mesmo tempo, há um indivíduo que representa. Essa discussão não é só nossa, envolve o mundo inteiro, e não há resoluções ainda firmes que façam com
que se tenha uma lei que consiga abarcar tudo. É um assunto que ainda se discute, que não teve avanços até hoje. As leis internacionais também são completamente opostas a essa ideia de patentes coletivas. Temos avançado, mas
não existe um momento perfeito. Procuramos trazer para dentro do encontro
essas discussões desde que começou uma política pública chamada Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Há a participação de nove ministérios, liderados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo também 30
representantes da sociedade civil. Fazemos reuniões em São Jorge para discutir esses assuntos: qual a maneira de criar sustentabilidade para essas comunidades extrativistas, como vender seus produtos, como gerar renda. A ideia
do programa Cultura Viva também é muito importante de ser discutida, porque tem dado muito certo e abrange o Brasil todo. E, além disso, começamos
a pensar sobre a diversidade cultural a partir dos conceitos da Convenção da
Unesco. A ideia é trazer grupos de outros países. Trouxemos grupos da Índia
e da Colômbia. É uma maneira de abrir para as comunidades esse processo
de globalização, ao mostrar que essa cultura tradicional, passada de pai para
filho, também existe em outros lugares. A possibilidade de troca de experiên-
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cias em relação a isso é outra discussão que promovemos no encontro.
Um desafio para a preservação das culturas tradicionais é a fixação
delas, porque todas são mutáveis com o tempo e absorvem mudanças.
Como vocês pensam isso?
A gente tem um projeto que vem funcionando muito nessa área, chamado
Turma Que Faz. É uma ideia do nosso Ponto de Cultura para desenvolver os
jovens da região. Esse projeto trabalha com as crianças de quatro anos até
jovens de 22 anos. Não precisa ser a mesma manifestação, mas beber na raiz
e transformá-la também é importante. Os jovens têm aula de viola, violão,
aprendem a fazer animais do cerrado em argila e a criar tambores. No final, a
gente faz uma ópera popular, que envolve os pais e os jovens. Também criamos com as mães a Cooperativa De Mãos Dadas para gerar atividades semelhantes aos filhos. Isso tudo feito em uma cultura de garimpo. Foi uma conquista, porque as pessoas do garimpo são muito fechadas, desconfiadas, têm
um individualismo muito grande. Apesar disso, conseguimos levar os jovens
de São Jorge a participarem do trabalho. Em Alto Paraíso (GO), por ser maior,
a gente trabalha mais dentro das escolas, treinando os professores e fazendo
com os alunos. Conseguimos esse projeto por meio do Fundo para Infância e
Adolescência, junto com o conselho, com a prefeitura, além do patrocínio da
Petrobras. Pagamos bolsas, todos que estudam recebem ajuda de R$ 50 a R$
200. Fazemos a formação de jovens que, depois, vão ensinar nas creches. Já
vai gerando emprego. Além disso, ainda concluímos uma cartilha sobre uso
sustentável dos frutos do cerrado, com receitas e pinturas das crianças. Agora a gente está fazendo uma sobre o uso medicinal das plantas do cerrado.
São produtos culturais com os quais a gente espera gerar sustentabilidade
dos projetos. Com o ecoturismo, os visitantes da região podem assistir a um
espetáculo, comprar um CD, ver os animais do cerrado feitos em argila. É a
maneira que encontramos de sensibilizar os jovens, a partir de sua própria
história. Aliás, valorizamos muito os mais velhos como mestres que ensinam.
Conseguimos recuperar um pouco da memória deles, editando alguns livros
sobre garimpo e sobre histórias fantásticas da Chapada dos Veadeiros. São
pessoas analfabetas que foram entrevistadas e gravadas.
E a relação com os índios Krahô, que é muito próxima lá?
Tenho uma relação pessoal com os Krahô, que souberam manter sua cultura. Lá, ganhei nome, família, fiz parte de rituais junto com eles, criou-se
uma amizade. Desde o começo do Encontro de Culturas Tradicionais, eles fo-
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ram parceiros. Já fizemos até uma feira de sementes tradicionais. Por meio
da agricultura, eles conseguiram recuperar seus mitos, suas festas, seus rituais, refazendo a agricultura antiga deles. Historicamente, o contato com os
não-índios levou vários povos indígenas a perder o resguardo da semente e
das roças tradicionais. Desde a introdução do arroz como elemento novo até
o milho híbrido. Lá em Goiás, ainda existem essas sementes antigas. E isso
proporcionou que os Krahô pudessem retomar aspectos culturais dos seus
rituais. Eles possuem 250 anos de contato com o branco, são guerreiros que
conseguiram preservar a sua cultura, ter a sua terra demarcada. São várias
aldeias, uma cultura tradicional muito forte, cerca de 10 mil anos no cerrado brasileiro. Logo, possuem coisa demais para nos ensinar, sobretudo como
mestres da região, do bioma e do relacionamento com a natureza. Os Krahô
foram o primeiro povo indígena a participar do encontro. Depois, tivemos a
ideia de montar uma aldeia multiétnica em uma pousada chamada Aldeia
da Lua, próxima ao Vale da Lua, que é um lugar muito bonito na Chapada
dos Veadeiros. Chamamos várias etnias: Desana, do Alto do Rio Negro; Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu; Xavante, do Mato Grosso; Kayapó, do
Pará; Krahô, do Tocantins; Xerente, do Tocantins; e Fulni-ô, de Pernambuco.
Chamamos sete lideranças e fundamos essa aldeia. Desde 2007, a gente faz
essa aldeia multiétnica que dura uma semana. Tudo é voltado para a cultura
indígena. Cada etnia toma conta de um dia das atividades, com seus rituais,
com a sua culinária, com sua cultura, há filmes e oficinas. Há uma interação
com os outros grupos indígenas. São parentes que nunca se encontraram. São
possibilidades para uma união maior dos povos indígenas. Eles ficaram muito
dispersos pelo país. A ideia é fazer uma união para o pensamento e para a política mais forte sobre os seus direitos como povos primários do Brasil.

já podem ser alfabetizados digitalmente. É diferente de escrever: é imagem,
é som. É uma maneira diferente de fazer. Há uma ansiedade entre todos os
povos tradicionais em participar desse processo. Os jovens querem participar
para mostrar a cultura deles, como os Kayapó, que adoram filmar, olhar para
eles mesmos, assistir à festa deles. A internet pode divulgar isso no mundo
todo. É um mecanismo fantástico. Quando chegou a internet em São Jorge, em
2006, a gente não tinha cabo, nem telefone. Foi uma antena do Gesac [programa de inclusão digital coordenado pelo Ministério das Comunicações]. Isso facilitou enormemente a nossa vida, porque a gente já não precisava estar tanto
fora, podia fazer produção de lá, agregar as pessoas. Praticamente todas as
pessoas do povoado já não são mais analfabetas digitais. Ministramos cursos.
Hoje, as pessoas fazem coisas que antes eram impensáveis.

Existiu um amadurecimento de políticas públicas para os povos tradicionais?
É o caminho que a gente vem buscando. Avançamos muito nesses últimos
anos do Ministério da Cultura, mas sempre desejamos avançar mais. Antigamente, o assunto nem era pautado dentro da perspectiva política. Então, a
gente começou a mostrar esse Brasil, que estava resguardado.
E a cultura digital dentro do contexto das comunidades? Você trabalha
a cultura digital como uma rede de troca, como possibilidade de
ampliação do encontro?
É a grande ponte que se faz. A cultura digital hoje me parece uma das ferramentas mais avançadas para inserir esses povos. São povos analfabetos que

Na Chapada dos Veadeiros, há um misticismo muito forte. Muita gente
faz turismo ligado a isso. Como vocês lidam com essa questão?
O misticismo é uma herança forte dos povos indígenas, que são muito voltados ao mundo espiritual, às mitologias. Na chapada, muita gente trouxe o
esoterismo. Muitos estudiosos dessa linha colocam que lá é um centro irradiador do mundo, pela fonte de cristal, pela posição geográfica, por toda essa
coisa. Na cultura popular, isso tem um fundamento forte também. Existem
muitas pessoas místicas lá, que desenvolvem a mistura de religiões e crenças.
Muitas vezes são pessoas simples e analfabetas, mas com muitos ensinamentos. Em Natividade, por exemplo, a Dona Romana é uma negra que diz receber
ensinamentos de três guias. Eles dizem a ela que aquele lugar, há milhões e
milhões de anos, estava sendo preparado para os trabalhos dela. Para ir até os
Krahô, sempre passo na área dela para conversarmos. Dona Romana tem um
grande galpão, onde estoca água, sementes, agasalhos, livros. Ela diz que vai
chegar um momento em que muitas pessoas vão procurar esse lugar, porque
o eixo da Terra não está certo. Aquela região por si, com os povos tradicionais, já tinha essa mística. Algumas pessoas se aproveitaram disso para fazer
um turismo místico, de cura e tal. Não se sabe até que ponto as pessoas são
verdadeiras no que estão fazendo em relação a isso, mas estamos vivendo mudanças. Em 2012, por exemplo, termina o calendário maia, muitos pensam
que pode haver uma grande mudança. São paradigmas da natureza também,
o aquecimento global, todas essas coisas são reais. Não são mais coisas só dos
pensamentos místicos, como antes. Existe uma mudança difícil de ser pensada hoje. O ser humano explora demais os recursos naturais, então o pensamento da sustentabilidade começa a entrar um pouco mais em voga agora.
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E a questão do registro dessas manifestações tradicionais?
Existe por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) uma metodologia chamada Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). É uma boa metodologia, bem técnica, que serve para registrar
em um livro os saberes da nação brasileira. Ali, estará todo o patrimônio imaterial: o modo de fazeres, de costumes, as festas e as celebrações. Esse registro
é feito no Iphan e pode ser pedido também como Registro Cultural da Humanidade, por meio de uma documentação específica para a Unesco, como é o
caso do Recôncavo Baiano, que foi feito rapidamente e com muita vontade do
ministro Gilberto Gil. Ele viu a riqueza daquilo e registrou – não só nacionalmente, como internacionalmente.

patrimônio cultural da Chapada dos Veadeiros. Que mecanismos nos davam?
O primeiro edital público do Iphan para o registro do patrimônio imaterial.
Fomos aprovados – nove projetos no Brasil foram aprovados. Foram cerca de
R$ 70 mil para fazer isso.

O que é patrimônio imaterial? Quando você tomba algo que é imaterial,
o que isso significa?
Esse verbo “tombar” não é muito bom. Na verdade, não existe um tombamento. Tombar é para patrimônio material. Para imaterial, é registrar. Registrar significa uma memória, porque se por acaso aquilo desaparecer, existirá
uma memória sobre o que houve em determinada época. Mas a ideia não é
essa. É que esse registro abra a possibilidade de olhar mais para determinado
bem. De alguma forma isso toma uma valia nacional.
Qual o resultado concreto disso, para além do registro?
Como gestores e produtores culturais, podemos usar os mecanismos para
investir nessas populações.
Você ganha a legalidade?
De certo modo, já existe a sua legalidade. É como se abríssemos uma lupa sobre
aquela manifestação diante de um panorama nacional. Ela não está só, isolada
naquele lugar. Quando você faz isso, você possibilita a geração de conhecimento
para as escolas e para a humanidade também, dependendo do grau de valia disso,
do peso de que se quer dar. Internacionalmente, quem decide isso é a Unesco. Mas
quem vai fazer tudo isso são as políticas públicas, não é a sociedade civil organizada. A gente usa os mecanismos que as políticas públicas nos dão, tentando fazer
com que eles ajudem a incentivar as culturas tradicionais. A gente fez isso com a
Caçada da Rainha, um exemplo prático.
Como foi esse processo?
Quando começou o encontro de São Jorge, uma das ações era registrar o

O que leva o processo a ser difícil, certo?
Muito pouco, mas fizemos muitas parcerias, nos movimentamos para fazer
um bom produto. Desde o começo conversamos com a comunidade sobre o
significado disso. A gente falava que a nossa intenção era registrar esse patrimônio, acompanhar tudo, saber como as coisas são feitas, as histórias dos
mais velhos, a memória. Duas dessas fontes já morreram, inclusive. Só por
isso, esse registro já está válido, em ter a memória dessas pessoas que já faleceram. Elas eram como bibliotecas orais que a gente perderia se não tivesse
esse conhecimento. É uma coisa difícil de ser entendida por uma comunidade
por ser uma questão muito técnica. Na prática, apresentamos que todo esse
processo resultaria em um livro, que estaria nas escolas e bibliotecas. A festa,
que era uma festa na qual vinham só os mais velhos, começou a crescer com o
encontro. Mais pessoas apareciam. Também fizemos um filme: A Festa da Fé,
sobre como a Caçada da Rainha é feita, em um ato de fé. Enfocamos as folias,
que são duas, que giram dez dias em toda roça montada a cavalo. Passamos
nas casas, filmando esse aspecto um pouco escondido da festa. Todos se dedicam a um determinado santo e fazem promessas para obter alguma cura.
A região se manteve muito nisso, por uma carência de hospital, de recursos.
A fé serviu para curar muita gente, como se fosse um hospital da fé. Hoje, a
Caçada da Rainha possui seu registro, seu filme, isso fez crescer a autoestima das pessoas. Houve um benefício interno, não um benefício de patrocínio.
Mas dinheiro não depende da gente, e sim do poder público e da organização
da comunidade de poder também fazer sua produção cultural. A festa em si
tomou um corpo diferenciado, sobreviveu ao modernismo. Entrou nele e absorveu muitas coisas.
Para além do registro, têm crescido no Brasil inspirações das culturas
tradicionais em outras criações artística. Você percebe isso no cinema,
no teatro e na música?
É um movimento que começou com o Mário de Andrade, quando iniciamos o entendimento sobre o ser brasileiro. Somos uma grande mistura. Isso é
muito importante na nossa formação. Todo mundo está pegando essa fonte: o
cinema, a universidade, principalmente os estudantes. São Paulo mesmo teve

Juliano George Basso

um boom da cultura popular. Vários grupos de maracatu surgiram. Antonio
Nóbrega veio e também ajudou nesse fomento com o Instituto Brincante. É
um movimento muito bom e que se torna cada vez mais forte.
Para encerrar, fale um pouco da questão do estado de Goiás, não só da
Chapada. Qual a articulação de vocês com a cultura do estado de Goiás?
Goiás é um estado um pouco complicado, comandado por grupos ruralistas.
Goiânia, como capital, absorve as pessoas do interior que vão estudar. É muito
forte o movimento de rock em Goiânia, com vários festivais de rock independente – bons festivais. Quando a gente começou a fazer o encontro, havia uma dificuldade de fazê-lo com apoio do estado de Goiás. A nossa facilidade foi estar um
pouco mais próximos a Brasília. Depois que o norte de Goiás se tornou Tocantins,
a nossa região virou lá bem em cima no mapa, quase na divisa. A proximidade cultural é mais com Tocantins do que com o restante do estado de Goiás, apesar de
haver coisas maravilhosas em Goiás, como as congadas de Catalão e as folias de
reis espalhadas por todo o estado. Mas não existe uma política pública do estado
para isso. A política sempre foi dentro da capital, e nada para o interior, com exceção de Pirenópolis e Goiás Velho. Há festas muito interessantes, como a Procissão
do Fogaréu, mas se perdeu muito a cultura tradicional, dos tapuias, dos congos,
por não haver políticas que sustentem isso. Pirenópolis, que também foi um grande centro turístico, tem a Festa do Divino e as Cavalhadas. Em todo lugarzinho do
interior de Goiás, há comunidades quilombolas pequenas e festas tradicionais.
Mas como quem faz a política está na capital – quem vai para a capital são os filhos de quem tem um pouco mais de dinheiro, que vão para estudar – geralmente
o interior acaba um pouco abandonado. Não existe um pensamento muito forte
dentro do estado sobre as cultura populares, a não ser aquele pensamento antigo,
folclórico, de querer manter a cultura lá sem ver que ela se transforma. A gente
sabe que cultura é dinâmica, sempre se movimenta. O registro vem também para
resguardar aquele momento. A ideia do nosso trabalho é fazer com que o mundo
moderno não acabe com o tradicional, que ele possa ser inserido e que a gente
componha, assim, uma nação no Brasil. O nosso pensamento é de uma metodologia única e brasileira. Nossos fundamentos e mitos são fortes aqui. Não precisamos importar fundamentos de outros lugares, podemos gerá-los nós mesmos.
Estamos nesse processo.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/juliano-george-basso/
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“Hoje, com as novas
tecnologias, só vale a pena
procurar uma editora se
ela for contribuir para a
qualidade final da obra.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
04 de maio de 2010, em São Paulo.

Pelas mãos de Lúcia Riff passam algumas das principais decisões relacionadas à vida literária de grandes escritores brasileiros. Nascida em 1954, no
Rio de Janeiro, e formada em psicologia, Riff é referência para entender como
autores administram suas obras e se relacionam com editoras, dentro e fora
do país. Em sua agência, acompanha cerca de 60 escritores, como Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Adélia Prado, Luis Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura, além dos legados de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral
de Melo Neto.
“O agente administra o trabalho do autor, a obra, a imagem, os direitos
autorais, os contratos. Cuida para que os livros sejam bem editados, tenham
bons contratos, que o autor tenha paz para escrever e se sentir seguro em seu
relacionamento com a editora, que entenda o mercado editorial”. Para Lúcia,
o Brasil ainda é carente de uma política de valorização, circulação e divulgação do escritor. “Na prática, nós não possuímos nenhuma política séria, boa,
consistente, como fazem os alemães.”
Agenciar muitos escritores é motivo de preocupação para Lúcia Riff. “Surgem
propostas, convites, ideias, indicações que eu fico tentadíssima a assumir, mas o
meu medo é não dar conta”. Isso porque todo o trabalho “é muito personalizado,
é importante entender a personalidade de cada editor”. A agente confessa que
não dá conta dos pedidos de representação que recebe. “São muitos pedidos.”
O que a gente deve fazer para conseguir publicar um livro?
Hoje em dia a gente tem essa maravilhosa ferramenta que é a publicação
na internet. E existem histórias ótimas de livros que começaram na internet
e deram tão certo que acabaram sendo publicados em papel. A vantagem da
internet é que você não precisa mais ficar na gaveta, não precisa mais ficar
“não-lido”, amargando cartas de rejeição ou o silêncio das editoras. Eu acho
que a primeira coisa que o autor que quer ser publicado precisa fazer é conhecer o mercado. É saber quem publica o quê. Ter uma ideia de qualidade,
ter senso crítico. O que vai ser publicado é o que é muito bom ou pelo menos
que tenha uma expectativa de ser muito bom. Ou que o autor tenha alguma
força, mesmo que não seja tão bom assim, mas que ele tenha um carisma
pessoal ou um conhecimento pessoal para ajudar a vender. Há muita coisa
boa, espetacular, que não vende 500 exemplares. E, evidentemente, que tem
muita coisa boa que as editoras acabam não lendo, não prestando atenção
ou deixando passar. Mas quem é que dispõe de tempo para ler tudo também?
É preciso ser extraordinariamente eficiente nessa busca por editora, ser simpático, mandar um material que já tenha sido bastante lido e relido e revisado,
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que teve seu tempo de gaveta, que tenha consistência e que tenha a ver com
a editora para a qual você está mandando. Porque as pessoas são muito sem
noção, mandam qualquer coisa para qualquer editora e depois reclamam que
não é publicado, que não são atendidas. As pessoas já chegam para mim com
toda a raiva do mundo, dizendo que não vão ser lidas, não vão ser publicadas.
Pessoas com esse tipo de atitude você quer distância, você não quer abraçar
essas pessoas para nada. A Amazon desenvolveu um programa simplérrimo
de self publishing que é genial e barato. Não sei se para autores brasileiros eles
também fazem. Esse é um caminho também, pagar a edição do seu primeiro
livro. Eu acho melhor isso do que você cair nas mãos de algumas editoras.
Quer dizer, existem até editoras sérias que cobram do autor para publicar o
livro e que fazem um trabalho bacana, não cobram nada além do que tinham
que cobrar mesmo. Mas muitos autores me perguntam se é razoável editoras
cobrarem R$ 15 ou R$ 20 mil para publicar um livro. Claro que não é! E nem
distribuem o livro depois. Cobram isso só para imprimir e mandar o livro para
a casa do autor. Hoje, com as novas tecnologias, só vale a pena procurar uma
editora se ela for contribuir para a qualidade final da obra, com boa preparação de texto, revisão, projeto gráfico, divulgação e distribuição.

migo. Nesse momento, a Carmen já estava aposentada e eu propus comprar
a agência.

Você comanda hoje uma agência com o seu sobrenome e tem mais de
20 anos de história no mesmo ramo. Como surgiu o trabalho de agente
literária para você? Como surgiu a Agência Riff ?
Nós começamos bem pequenininhos, a partir da agência de uma espanhola que estava sendo fechada. Antes eu trabalhava na área editorial, trabalhei
na editora Nova Fronteira por muitos anos, depois na José Olympio. Essa espanhola, a Carmen Balcells, que eu já conhecia de longa data, ficou meio desesperada do dia para a noite, sem ter como tocar a agência no Brasil, pois a
pessoa responsável tinha saído e ela precisava de alguém de confiança para
encerrar o negócio. Ao longo desse ano que eu fui contratada, nós chegamos
a um acordo para não fechar a agência e a transformamos em outra, a Balcells Mello e Souza Riff – ou simplesmente BMSR –, que era uma sociedade
dividida em três partes iguais – a minha irmã, Laura Riff, a Carmen e eu. Mas
desde o início ficou muito claro que a agência não seria gerida por três pessoas. Minha irmã saiu logo no começo para fazer um MBA nos Estados Unidos
e por lá ficou. A Carmen tocava os trabalhos dela na Espanha. Então, eu fui
administrando sozinha a agência. Os anos foram passando, meus filhos foram
crescendo, estudaram direito e começaram a fazer estágio comigo. Em 2003,
eu estava com dois filhos advogados e querendo assumir a agência junto co-

Quais foram os autores que você herdou?
Autor nenhum. Na verdade, os autores brasileiros todos saíram e os que
voltaram foram os que me conheciam da Nova Fronteira, como Lygia Fagundes Telles, Mariana Colasanti, Roberto DaMatta, Sylvia Orthof. Eram autores
que eu conhecia ou eram amigos de amigos. Eles voltaram quando viram que
a agência passou a ter uma nova estrutura.
O que faz um agente literário?
O agente administra o trabalho do autor, a obra, a imagem, os direitos autorais, os contratos. Cuida para que os livros sejam bem editados, tenham bons
contratos, que o autor tenha paz para escrever e se sentir seguro em seu relacionamento com a editora, que entenda o mercado editorial. E aí, é claro,
os desdobramentos disso, como um livro virar filme, o autor ser convidado
para participar de algum evento, alguma campanha publicitária, a imagem do
autor que vai ser usada. Surgem pedidos para antologias, para participações
variadas, o autor vai escrever um roteiro, uma peça de teatro, enfim, tudo relacionado ao trabalho do autor, do escritor. É mais ou menos isso. Para o pessoal
entender, eu comparo um pouco com o empresário de um artista, você está
cuidando da carreira dele. O meu foco principal é a carreira do meu autor,
para que ele prospere.
Como você trabalha a obra de um autor e sua imagem?
Conversando um bocado. Tem que haver uma afinidade com o autor e com a
obra dele. À medida que você gosta muito daquele autor e daquela obra, você
passa a identificar qual o melhor caminho para ele, que outras coisas ele poderia estar fazendo, se está bem onde está. Se ele não está em lugar nenhum,
vamos ver qual é o editor bom para aquele autor, porque cada editor tem o seu
perfil. Não apenas a editora, mas também é muito personalizado, é importante
entender a personalidade de cada editor. Há editores que são mais próximos,
outros mais frios. E têm autores que demandam mais atenção, outros que são
mais objetivos. Enfim, depende da obra. Os autores de livro infantil e juvenil,
por exemplo, não precisam ficar tão apegados a uma editora só, eles podem
ter um bom relacionamento com três, quatro, cinco editoras. Já se você tem
uma obra de um autor consagrado, em geral, você busca apenas uma editora
principal que vai assumir aquilo. Então varia, não tem uma receita.
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Uma coisa é administrar a carreira de autores já consagrados, outra
coisa é ajudar na construção de carreiras. A Agência Riff trabalha com
isso também, pega autores jovens, trabalha a obra deles, tenta construir
uma relação?
Sim. Vários dos meus autores praticamente começaram conosco. Na verdade, a minha maior dificuldade, e acho que a maior dificuldade de qualquer
agência, é saber quanto trabalho você consegue fazer. Eu tenho a estrutura,
sei fazer e gosto de fazer, o que falta é tempo. E essa equação de quantos autores eu consigo representar é difícil. Quando eu comecei com a agência, eu
pensei que 30, 40 nomes era o máximo que uma pessoa, mesmo tendo um
assistente, uma equipe, uma parte financeira, conseguiria cuidar. Eu já estou
com 60 autores na agência. A minha grande preocupação é essa. Surgem propostas, convites, ideias, indicações que eu fico tentadíssima a assumir, mas o
meu medo é não dar conta. Vontade de pegar novos autores eu tenho, já assumi a responsabilidade de representar várias pessoas que estavam começando,
ou pessoas que já tinham começado e não tinham ainda muita expressão. Basicamente, isso vale até hoje, o que eu busco primeiro são pessoas com quem
eu tenha uma afinidade pessoal muito grande. A pessoa tem que entender
muito bem o que eu estou fazendo e ela tem que gostar do que a agência pode
oferecer, uma afinidade de proposta.

do possível. É muito pedido! Eu não dou conta. Quando voltei de Bolonha,
na Itália, não consegui responder a todos os e-mails relacionados à feira que
tinha acabado de ir! São muitos pedidos e as pessoas mandam manuscritos,
não dá tempo! E eu não posso contratar uma pessoa para fazer isso. É delicado
você dizer para a pessoa: “Não gostei”. É melhor você dizer: “Desculpa, não
estou com tempo de me envolver com o seu trabalho”. Às vezes, eu não pego a
representação, mas eu ajudo, respondo, dou uma dica. Também exagera quem
diz que tenho metade da literatura atual do Brasil nas mãos. A produção
nacional é evidentemente maior que os 60 autores que eu represento, por
mais fantásticos que eles sejam.

Em 2004, a revista Época publicou o seguinte: “não exagera quem diz que
ela, Lucia Riff, possui quase metade da literatura atual do Brasil nas mãos
- é tanta gente, e de tanto peso, que não aceita novos representados”.
Não é verdade. Não existe nenhuma empresa fechada. É claro que você
aceita novos clientes, novos livros, porque isso faz parte da vida, do barato de
você trabalhar nesse mercado, de você descobrir novos autores e de aceitar o
desafio de representar um novo grande nome ou uma nova promessa. Há um
ano, uma moça me mandou um manuscrito no e-mail, e eu adorei a moça,
adorei o e-mail, adorei o manuscrito, peguei, mandei para a Nova Fronteira,
que na época estava com uma linha boa de infantil e publicaram no mesmo
ano. É claro que uma história dessas não se repete toda hora, mas de vez em
quando dá certo. E se a gente não tenta, aí que não dá certo nunca.
Eu sempre estive aberta para novos autores. A dificuldade é a seguinte: eu
tenho atualmente mais de 500 pedidos de representação, eu tenho uma pasta
que eu vou botando os e-mails, de vez em quando sento ali e respondo 20, 30,
40, 50 só de pedidos de representação. E eu só comecei a fazer isso em uma
pasta separada um ano e pouco atrás. Antes, eu ia respondendo na medida

Uma questão fundamental é a da circulação da literatura brasileira no
mundo. Um tempo atrás, uma editora francesa falou que não temos nenhuma
lei que ajude na tradução, circulação e representação. Ela se perguntava
como podíamos ter tanto descaso com nossa própria literatura.
Isso é um desastre. Existem algumas tentativas muito tímidas e o pior das
tentativas tímidas é que a cada ano elas mudam, não existe sequência nenhuma nas ideias. Em um ano tem um programa de tradução que é de uma maneira, no outro ano é de outra. Tem um ano em que bolsas de tradução abrem
em março e fecham em abril, em outro, abrem em junho e fecham em julho,
em outro ano, simplesmente não tem. Na prática, nós não possuímos nenhuma política séria, boa, consistente, como o Instituto Goethe desenvolve com a
literatura alemã. Ou mesmo os modelos adotados por irlandeses, canadenses,
portugueses e argentinos com as suas literaturas. Não precisa nem ir muito
longe. Os portugueses, por exemplo, construíram o modelo do Instituto Camões. É uma beleza, ajuda editoras brasileiras a publicar portugueses e ainda
ajuda o autor português a vir ao Brasil para divulgar o livro. Os irlandeses têm
um programa de treinamento de tradutores. Eles pegam os tradutores que se
dedicam aos autores irlandeses espalhados pelo mundo, os levam para passar
dois ou três meses na Irlanda se reciclando na língua, pegando as gírias. É
bem bacana. A gente não tem nada disso, estamos começando ainda. Quem
está fazendo um trabalho muito legal é o Itaú. O Itaú Cultural está fazendo um
mapeamento de quem são os tradutores dedicados ao português no mundo.
Não sei se eles estão fazendo uma diferenciação do português de Portugal e o
nosso, mas, enfim, tradutores portugueses, cursos de português, universidades com departamentos de português e editoras que publicam autores brasileiros, tudo isso que está espalhado pelo mundo. É uma coisa fundamental. A
partir daí você sabe com quem falar, quem são esses tradutores que você tem

Lucia Riff

Lucia Riff

que trazer para treinar. Achei utilíssimo o trabalho do Itaú. Eu fui à Brasília
para um seminário desses voltado à língua portuguesa, aí tem umas ideias
tímidas, ideias de fazer antologias. Eu, sinceramente, acho que não é por aí.

cote de um quilo para a Espanha custa R$ 85. Havia, no início, uma resistência. Ninguém queria ler nada na tela, mas hoje em dia você manda
arquivo digital de tudo e muitos editores têm esses readers, e-books e leem
os livros com muito mais conforto. Isso facilitou demais! Claro que a feira
continua fundamental. Quando o editor está procurando um autor brasileiro para publicar, ele está interessado e está vendo que tem um movimento no Brasil. Ele não vai escolher, entre tudo que foi publicado no
Brasil, os dois ou três melhores autores brasileiros, ele vai escolher o que
oferecerem para ele. O universo dele é muito menor. Ele, às vezes, não possui nem acesso, ele não sabe o que está sendo bem publicado, quais são os
bons nomes. Não fica lendo todos os nossos cadernos literários, as nossas
críticas, não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Mas aí chega um
editor, um agente no qual ele confia e recomenda, diz que é sensacional,
que aquilo dialoga com a editora dele. É outra coisa. E ele acaba aceitando.
Na hora em que você está vendendo, você tem que conhecer o que você
tem, quem é o seu autor e o que o outro publica, claro, para você oferecer
o livro certo para a editora certa. Às vezes os resultados são lindos, e você
fica feliz para o resto da feira.

Uma coisa é fazer uma antologia e outra é trabalhar o autor e qualificar lá
fora, torná-lo conhecido, fidelizar público. Como uma agência literária
ajuda nisso?
Aí que está, as agências e as editoras são fundamentais para isso. Você vê o
modelo norte-americano, que é campeão em vendas de títulos para fora. Tudo
bem, eles partem do inglês, que é mais fácil, todo mundo lê, não precisa traduzir
nada, não precisa preparar nada e existe toda uma cultura de venda. Quer dizer,
há todo um movimento de venda da cultura norte-americana e inglesa para o
mundo por meio do cinema, da música, dos shows, das minisséries. Então, você
lê aquilo como uma coisa que está na sua casa todo dia, como os seriados CSI
ou Law & Order. Não é o mesmo quando você está falando de alguma coisa escrita no Brasil, escrita na Polônia ou na Índia, em que já há uma sensação de ser
estrangeiro. Mas aí é que está, se a gente não leva nas feiras e não manda para
fora o que a gente tem de melhor, aí que não vai acontecer nada mesmo. Se eu
colocar na ponta do lápis, não só não me rende nada como eu perco dinheiro
com as feiras. Quer dizer, se eu pensar friamente. Estou pensando só do ponto
de vista financeiro. O que eu gastei para chegar a Frankfurt eu não recupero. Pagar avião, hotel, site da agência, impressão do catálogo, tudo relacionado a expor os meus autores, traduzir aquilo para o inglês, para estar presente em uma
reunião de meia hora em que eu vou tentar convencer alguém a prestar atenção
no que eu tenho. Se eu pegar o tudo que vendi durante aquele ano, pegar os 10%
de comissão que a gente ganha, não paga mesmo! Mas é uma das coisas mais
gostosas do nosso trabalho. Na verdade, como você administra a obra do autor
no Brasil, uma parte do que eu faço é tentar vender para fora. A esperança é que
isso não continue sendo tão difícil assim para sempre. Por exemplo, vender para
Portugal já está muito gostoso, já é muito mais fácil. O número de vendas em
Portugal aumentou muitíssimo. Eu quero caprichar agora na América Latina,
me aproximar da Feira de Guadalajara, no México. Nos primeiros anos, a gente
quase só atendia pedidos, depois começamos a cavar uma venda ou outra, agora estamos ganhando uma certa velocidade.
Como o meio digital pode ser usado como instrumento de divulgação da
literatura no exterior?
Eu estou usando demais, porque o correio é caríssimo. Mandar um pa-

Sua agência representa autores consagrados – os que estão vivos e o espólio
de grandes escritores também. Entre eles, Carlos Drummond de Andrade,
Luís Fernando Verissimo, Lygia Fagundes Teles. Como se dá o leilão de uma
obra? Como foi o leilão da obra do Rubem Fonseca, por exemplo?
Olha, eu com certeza posso falar o que é um leilão, mas eu não posso
falar sobre esse processo específico. Isso é uma regra básica do agente, há
um sigilo absoluto. Quem pode falar sobre essa negociação é o próprio Rubem Fonseca ou a editora, ninguém mais. Mas, para escolher uma editora
para publicar um autor, tem que pensar se é um autor estrangeiro ou brasileiro. Na minha cabeça, quando o autor é estrangeiro, nós normalmente
estamos lidando apenas com o agente do autor e o objetivo é o melhor
negócio possível no Brasil. Na relação com as editoras, você manda os arquivos pelo computador, em formato pdf, junto com as resenhas, avisa que
representa determinado livro e as editoras interessadas respondem. Uma
faz uma oferta, outra cobre a oferta. Existe todo um mecanismo para você
conduzir aquele leilão de ofertas, até que a melhor vença.
É apenas uma questão financeira?
Pois é. A questão é financeira, mas com algumas variações sobre o tema.
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Às vezes, tem leilão de melhor oferta, cada um faz uma oferta somente e entram o marketing, os royalties. Mas às vezes são rodadas de melhores ofertas
mesmo. Também lidamos com outra forma de negociar, que é quando alguém
que está especialmente interessado no livro e faz uma oferta antes que tenha
qualquer outra na mesa. Já para o autor brasileiro, a maneira mais gostosa de
trabalhar é deixá-lo escolher a editora. Porque, na verdade, os autores e mesmo os herdeiros, no caso de um escritor que já morreu, conhecem as editoras.
Eles dizem se querem uma editora em São Paulo, no Rio, uma editora grande
ou pequena, um editor do qual possa ser amigo ou um muito agressivo, com
marketing poderoso. Se quer uma editora que seja ligada a grupos x ou y, que
possa trazer outras oportunidades ou uma editora especializada, de nicho,
que vá cuidar especificamente bem disso ou daquilo. Quando você abre um
leilão, todas as editoras estão ali para a disputa. Mas o que existe é a melhor
oferta. Isso foi feito publicamente com a obra do Jorge Amado, por exemplo.
Houve um chamado do mercado editorial e as editoras apresentaram suas
propostas na mesa. E foi dito claramente que a família é que iria escolher
quem ela queria.

adaptar os contratos. Quase nenhum contrato previa e-book. Os que previam,
colocavam apenas uma opção para e-book, mas não propriamente a negociação
como seria, não tem os royalties, os mecanismos de distribuição. Existe uma
série de problemas agora. Com quem deixar o arquivo do seu e-book? Negociar
ou não com a Amazon, que está forçando o preço para baixo? Qual reader se
deve comprar? Isso tudo influencia e limita quais os livros você poderá comprar. É uma limitação absolutamente louca. E a gente sabe que esses aparelhos
vão estar completamente obsoletos em dois ou três anos. Então, você não sabe
se poderá passar sua biblioteca para outra máquina. Eu assisti a um seminário
de direito eletrônico em Frankfurt e tinha um cara que queria saber se podia
deixar a biblioteca de e-books dele para o filho! O conceito é outro, o e-book
não é para deixar para o filho! Lembro que eu custei para conseguir ter coragem de comprar o meu primeiro iPod porque diziam que a bateria só durava
três anos. Eu não vou comprar um negócio que só dura três anos! Pouco depois eu entendi que em três anos o iPod já seria o iPhone ou seria o iPad ou
seria outra coisa, não interessa mais. A tecnologia anda muito mais rápido.

A melhor oferta passa também por um trabalho em torno do livro?
Passa pela questão financeira, mas passa muito pela questão editorial também. É um conjunto de propostas: das capas, do trabalho que vai ser feito com
a imprensa, de marketing, de divulgação escolar, vendas para o governo. Hoje
em dia, a coisa está super complexa, você tem que pensar no e-book, no audiobook, no pocketbook. Uma obra grande como a do Rubem Fonseca, você tem
que pensar em uma editora que possa fazer isso tudo. Mas sempre passa pela
escolha pessoal do autor também. Isso ficou claro no caso do Rubem. Não é
um leilão como o de obras estrangeiras, que, se na última rodada ficou uma
melhor oferta, ninguém cobriu, então pronto.

E a questão da pirataria? Assim como aconteceu com o mp3 na indústria
da música, você acha que é possível acontecer no mundo editorial?
É uma questão séria. As estatísticas da perda do mercado editorial, fonográfico, do mercado das artes de um modo geral, que é o que nos interessa
aqui, é violenta! É importante você pelo menos oferecer, para quem estiver minimamente interessado em ser correto, um caminho certo de baixar
aquele livro. Se houvesse um mecanismo simples, fácil, barato, tranquilo e
transparente de comprar música há mais tempo, a gente não estaria na situação que está. Até hoje não entendo porque não podemos comprar música
pelo iTunes, por exemplo. Então, tem que ter o livro disponível na internet,
o livro para os readers.

Como você vê a questão dos novos suportes e dos leitores digitais como
iPad e Kindle?
Essa história está dando um trabalho enorme a todo mundo, dá até pena das
editoras, porque do dia para a noite você tem que armar outro departamento
para cuidar de uma área que rende muito pouco ainda. Você pode perguntar
para qualquer um que já está trabalhando com e-book aqui no Brasil, os números estão realmente mínimos. Mas é uma área estratégica, não se pode ignorar,
tem que entrar. Inicialmente, eu pensava que era só colocar o pdf do livro para
vender, mas não é isso. Você tem que bolar mecanismos de venda, precisa

Como mudou o mercado editorial brasileiro nas últimas décadas?
É fantástico. Eu entrei no mercado editorial em 1983, então, de lá até agora,
a mudança é de tirar o chapéu. Hoje em dia eu chego nas feiras e as pessoas
querem vender para o Brasil, prestam atenção no Brasil. Comprar ainda não
muito, mas vender sim, receber royalties importantes do mercado brasileiro.
Os números daqui já chamam atenção, a quantidade de livros que a gente
vende não é mais uma coisa tão desprezível. As capas são lindas, de um modo
geral chamam a atenção com projetos gráficos dos mais bonitos que as editoras recebem dos outros países. Os editores são simpáticos, viajam, falam
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bem inglês, estão presentes nas feiras, são conhecidos. É um mercado que se
impôs pela competência. E agora os problemas são a exceção, não são mais
a regra. Já houve tempo em que havia problemas sérios de pagamento, problemas sérios de direito autoral. Houve um tempo em que a inflação comia
os royalties todos. Não sei se vocês lembram, mas o governo chegou a proibir
remessa de dinheiro para o exterior. Aí não dava para pagar direito autoral
nenhum. Havia um trauma em relação a vender para o Brasil que foi dissipado. O que a gente encontra hoje é uma situação totalmente diferente. Isso
em relação ao exterior, mas mesmo aqui no Brasil é muito interessante. Em
1983, havia um incentivo do governo para editoras que publicavam autores
brasileiros. Precisava haver esse incentivo para possibilitar as publicações.
Hoje, o autor brasileiro é valorizadíssimo. Também porque há um projeto
importante dos últimos governos, desde Fernando Henrique Cardoso, principalmente, e continuando nos governos atuais, de comprar muito livro, que
é fundamental para a formação de bibliotecas para as escolas. Isso também
está dando uma força grande para o mercado brasileiro e para o autor brasileiro. Mas não é só isso, é o autor que está aqui, que está presente. Tem toda
uma literatura moderna também. Os clássicos são muito valorizados, mas
há uma turma jovem também.

sobre o preço fixo. É uma discussão linda, mas eu não sei qual a solução boa
para ela, tem prós e contras de vários lados. O modelo francês, por exemplo,
soa interessante, tem aqueles seis meses de janela, em que todos os livros têm
que ser vendidos por um preço de capa oficial, que a editora impõe, e depois
podem entrar os descontos. Com isso você fortalece as pequenas livrarias.

Como você vê o mercado de pocket no Brasil e a questão do preço de capa?
Essa história do pocket é sensacional. Acho super positivo que estejamos
entrando firme agora nesse mercado. Mas aqui no Brasil temos uma característica um pouco diferente. No mercado americano, que é o campeão de
pocket, você tem uma edição cara e uma edição pocket, mais barata. Entre o
preço de capa do livro normal e o preço de capa do pocket você tem uma diferença imensa. Aqui no Brasil você não tem essa margem. O preço de capa de
um livro normal vai estar entre R$ 30 e R$ 40, enquanto o pocket vai estar entre
R$ 15 e R$ 18. O pocket custa pouco menos do que a metade do preço normal
do livro, ao contrário dos Estados Unidos, que é cinco vezes menor. Esse já
é um fator de complicação. De qualquer maneira, o pocket, do jeito que está
entrando, bonito, com qualidade, com charme, diminui a margem da editora,
mas aumenta o público, pega um público novo, que perdeu aquele lançamento lá atrás ou então pega um público paradidático, o que é super saudável. Eu
adoro quando os livros que eu represento vão também para o pocket.
Que políticas o governo poderia fazer para baixar o preço de capa no Brasil?
Tem toda uma discussão, que eu não vou saber dar minha opinião agora,

Cerca de 95% dos editores franceses apoiam a lei do preço fixo.
Como consumidora me parece um modelo inteligente. Me dá medo ver
uma Amazon, uma Barnes & Noble, ou nossas grandes aqui, onde tudo o que
interessa são os best sellers. Tudo bem, os best sellers vão vender de qualquer
maneira, mas e os outros? Como a gente trabalha com os outros livros? Se
você matar a pequena livraria, a livraria de bairro, venderão aonde?
Na questão dos direitos autorais e dos herdeiros das obras, você tem
visto mudanças de comportamento, maior consciência em relação às
obras literárias?
Na verdade, como em qualquer área, há pessoas que são razoáveis
e as que não são. As que pensam de uma maneira mais coerente, consistente e
as que são desvairadas. Herdar uma obra é uma coisa difícil! Herdar um apartamento é muito fácil, mesmo que saia a maior brigalhada na família, um dia
você vende o apartamento e divide. Mesmo nas famílias mais complicadas,
se forem imóveis, coisas assim, você um belo dia divide a casa. Quando você
herda uma obra, você tem que cuidar daquela obra até morrer! E aí a obra
vai entrar em domínio público totalmente. Mesmo que você contrate alguém,
um advogado, um agente, alguém que possa te ajudar a administrar aquilo,
você vai ter que se envolver. Vai precisar dizer sim ou não para uma série de
coisas, colocar aquilo no seu imposto de renda. Tem casos ótimos de obras
que estão muito bem sucedidas, em que o herdeiro tem um trabalho danado,
mas tem um rendimento, e tem milhares de casos que não. Tem obras aí com
35 sobrinhos! E que vende muito pouco. É difícil, como você administra um
negócio desses? Eu acompanho várias obras, vários grupos de famílias, e sinto
o peso da responsabilidade. É muito comum o herdeiro se perguntar o que o
pai, o avô ou o tio faria, que decisão ele tomaria. A referência é sempre o que
o próprio autor ou autora estaria pensando se estivesse aqui. E são milhares
de solicitações. Eu me lembro da época do centenário de Carlos Drummond
de Andrade, em que o Pedro Drummond me disse que recebeu mais de 40
pedidos de uso da obra em apenas um dia. Claro que boa parte dessas coisas
ele ia repassando para mim, mas você tem que ter um tempo da sua vida para
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cuidar da obra. Claro que tem herdeiro que leva isso a um nível de tamanha
complicação que começa a ver perigo em tudo, então qualquer uso da obra
vira um abuso.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/lucia-riff/

Crítico, professor de história da arte e atual curador do MAM- RJ
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“Eu queria apostar no
MAM como um espaço
para pensar cultura de
uma maneira horizontal,
no sentido de abraçar toda
a discussão cultural.
O museu deve ser lugar
de troca.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
01 de maio de 2010, em Fortaleza.

Fazer reviver nos dias atuais a era de ouro do Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro (MAM) tem sido um desafio difícil desde o incêndio que comprometeu a maior parte de seu acervo, em 1978. Ao assumir a curadoria, em
2009, Luiz Camillo Osorio simplesmente mudou essa premissa. Ele parafraseia o que ouviu de Gilberto Chateaubriand, um dos principais colecionadores de arte do país: “Há algo sebastianista em relação ao MAM: não vai voltar
ao que era; é preciso pensar uma reinvenção, criar outro modelo.”
Para Osorio, o que acontece é que todo o entorno da área onde o MAM
se localiza passou por transformações e, hoje, uma revitalização seria bem-vinda. “A cidade mudou o eixo cultural: saiu do centro e foi para a zona sul –
Parque Lage, Baixo Leblon, Baixo Gávea.” Em geral, a ida dos cariocas ao MAM
passou a ser vista como “longe”. Mas ele questiona. “É um lugar magnífico,
agradável, de frente à Baía da Guanabara e próximo ao Parque do Burle Marx.”
MAM surgiu em 1948, fruto da política de boa vizinhança dos Estados Unidos com o Brasil. É um museu privado, uma sociedade sem fins lucrativos. Entre os mantenedores atuais estão a Petrobras e a Light. Para Camillo Osorio,
os museus precisam de uma política própria diante da dificuldade de cuidar
de acervos e montar exposições. “Não se pode entrar no mesmo processo de
produtores que fazem exposições de dois meses.” Sua meta para o futuro do
MAM é fazê-lo dialogar com outras artes e aprofundar os projetos educativos.
“O museu fica mais quente, acolhedor e dinâmico com mais discussões e atividades. Além disso, evidentemente, nos ajuda a construir público.”
Como foi o processo de recuperação do MAM depois do incêndio que
destruiu parte de suas instalações, em 1978?
Foi um processo duro, difícil. Vou falar muito de fora, pois em 1978, tinha
15 anos. Não acompanhei aquilo como alguém já envolvido nesse meio. Mas
depois que passei a me envolver mais com o universo da arte, o MAM passou
a ser um lugar que eu frequentava para fazer minhas pesquisas. Ia muito à
biblioteca e ao centro de documentação. Aos poucos fui tomando carinho por
aquele lugar e aprendendo um pouco de sua história. E o incêndio é uma parte
traumática disso. Foram praticamente cinco anos para o MAM ser reaberto,
no governo Brizola, em 1983. Esse período todo foi muito difícil, no sentido de
retomar o espaço, ver o que podia ser salvo da coleção e o que existiu de perda
total. Houve uma solidariedade por parte dos museus e do corpo diplomático
internacional, que tentaram ajudar a recuperar a coleção do MAM com artistas. Vale lembrar que não havia sequer uma coleção internacional. Depois, o
Paulo Herkenhoff assumiu a direção do museu e fez um trabalho de resgate da
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coleção, da documentação, da biblioteca. Foi um trabalho importante nessa
primeira etapa. Um segundo momento importante para recuperar o museu
e sua coleção foi o começo dos anos 90, quando foi feito o comodato com o
Gilberto Chateaubriand. A coleção dele foi para o MAM e isso foi fundamental
para o museu contar a história moderna e contemporânea brasileira, juntando o acervo que ainda restava lá com o do Gilberto Chateaubriand. Hoje, os
dois juntos dão mais ou menos umas 11 mil peças, e ainda tem outro comodato que veio já no começo deste século, do Joaquim Paiva. É uma coleção de
fotografia brasileira importante, com mil peças, que também complementou
o acervo do museu. Foi uma batalha bastante dura, mas também um desafio
interessante de colocar esse museu em um lugar que ele merece. O MAM é
um museu privado, uma situação muito particular no cenário brasileiro. Os
dois museus de arte moderna são museus privados, criados tendo como modelo do Museum of Modern Art, em Nova Iorque, que também é privado. Foi
feito no pós-guerra a partir da política de boa vizinha entre Estados Unidos e
Brasil. A relação entre o MoMA, o MAM-Rio e o MAM-São Paulo é direta. Em
1946, o Rockefeller fez uma primeira doação de dez obras, divididas entre os
dois museus. Todo o modelo, a logística, a direção, foram dados pelo MoMA.
Então, manter um museu privado não é fácil, dadas as dificuldades de uma
presença ativa e efetiva da iniciativa privada na sociedade, principalmente a
carioca. Há diferença de vigor econômico entre Rio e São Paulo, e também a
relação entre a sociedade civil e os equipamentos culturais. Essa relação no
Rio é uma relação muito mais difícil do que em São Paulo.

Manuel e Rogério Duarte]. Aliás, eu diria até antes, talvez entre 1965, com Opinião 65 [mostra que contava com 29 artistas, sendo 13 europeus e 16 brasileiros],
até 1972, com a exposição do Carlos Augusto Caminha Vergara. Essa é um recorte desse momento histórico e simbólico do MAM. Mas os anos 70 também
têm uma presença do teatro e da dança no MAM, que é pouco discutida. A
sala Corpo e Som, que durou seis anos até o incêndio, foi um laboratório para
a dança e para o teatro. O grupo Tá na Rua, com o Amir Haddad, começa de
certa forma lá no MAM. A dança carioca também tem um período interessante no MAM, mas não podemos esquecer que os anos 70 foram difíceis. Muita
gente estava exilada, havia uma ditadura bastante pesada. Ali era um espaço
de resistência grande e teve este perfil mais performático. A sala Corpo e Som
fala justamente das dificuldades institucionais e daquilo que podia acontecer
de uma forma mais dinâmica, que era a coisa do teatro, da música, da dança,
e que tiveram no MAM um palco muito relevante. Claro, que diminuiu um
pouco a efervescência da discussão até por conta da ditadura, mas ela ganhou
essa outra característica que veio com a sala Corpo e Som.

O que foi perdido no incêndio?
Muita coisa. Havia uma exposição do pintor uruguaio Torres Garcia, que
foi perdida inteira. Além dele, Manabu Mabe, Magritte, Antonio Dias, Dali,
Picasso, Miró.
Nos anos 60, o MAM vive o auge com uma nova cultura trazida pelo
Frederico Morais. As atividades do museu impactavam a cidade. Você
não acha que mesmo antes do incêndio, o MAM já tinha perdido esse
caráter de formador de público?
Cada década teve uma caraterística. Ele foi criado em 1948. No fim dos
anos 50, o MAM foi para o Bloco Escola. Depois, em 1967, construiu-se o Bloco de Exposições. De fato, os anos 60 foram um período simbólico. O Frederico Morais foi muito importante, sobretudo na Apocalipopótese [manifestação
coletiva de vanguarda de 1968 com obras de Hélio Oiticica, Lygia Pape, António

Sua gestão no MAM se caracterizou em fazer dele não só um museu de
exposições, mas uma referência do debate cultural do Rio de Janeiro.
Uma tentativa de reativar o MAM como espaço de reflexão e de troca, de
cursos. Fale sobre ela.
Na primeira edição da SPArte, uma feira de arte de São Paulo, me pediram
para fazer uma entrevista com o Gilberto Chateaubriand. Eu não tinha nada a
ver com o MAM na época, assumi faz pouco tempo. Fiz uma entrevista com o
Gilberto e, evidentemente, o assunto MAM apareceu. Nas minhas perguntas,
veio um pouco essa coisa da história, do passado do MAM, dessa nostalgia
em relação ao que teria sido o museu e como recuperar a mística dos anos
60. Ele me deu uma resposta muito boa: “Há uma coisa meio sebastianista
em relação ao MAM. Não adianta, não vai voltar. Vamos pensar em uma reinvenção, em outra coisa, em outro momento da história, da cultura, da política
brasileira e das artes brasileiras”. Então, precisamos criar outro modelo. Essa
imagem do Gilberto é forte para tentar quebrar a mística sebastianista do que
foi o museu. Quando assumi o museu, tomei isso como uma bandeira. Quando chamei o Frederico Coelho para ser meu assistente, a ideia era ter uma
pessoa que tivesse uma convivência tangencial com as artes plásticas. Porque
ele fez uma tese de literatura sobre o Hélio Oiticica, mas uma dissertação de
mestrado sobre música brasileira. Ele trabalha no universo da cultura brasileira. Eu queria apostar no MAM como um espaço para pensar cultura de uma
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maneira horizontal, no sentido de abraçar toda a discussão cultural e não só
o nicho das artes plásticas. Evidentemente ele é um museu de arte, possui um
acervo a ser cuidado, a ser tratado, a ser exposto. E a pesquisa sobre a arte
brasileira também é da maior importância para qualificar o museu. Contudo, a discussão que as pesquisas e as exposições travam precisam abrir um
universo que está ali, beirando as artes plásticas, mas abarcando pontos em
comum de outras manifestações. O Rio tem essa coisa de ser um espaço que
foi muito permeável a essas hibridações, a essas trocas. O museu precisa ser
um lugar de troca.

precisa ser feito para as pessoas irem para lá e ficarem, namorarem e verem
as exposições.

O Rio sempre foi um lugar que teve pontos de encontro: o MAM nos
anos 60, o Parque Lage nos anos 70, o Circo Voador nos anos 80. Há uma
carência neste momento? Como você vê a cultura em volta do MAM hoje
em dia?
É uma tarefa difícil. A cidade do Rio de Janeiro se deslocou daquele eixo
em torno do MAM e do centro da cidade. Não foi só o incêndio que trouxe
uma crise para o museu. Esse é um processo que acontece há algum tempo
de esvaziamento político e econômico do Rio. Não só pela saída da capital,
mas porque o Rio sempre foi um foco opositor e de resistência à ditadura.
Houve um esvaziamento político e econômico da cidade e, ao mesmo tempo,
mudou seu eixo cultural. Saiu do centro da cidade e foi para a zona sul, para
o Parque Lage, para o Baixo Leblon, para o Baixo Gávea. As pessoas iam para
o MAM para se encontrar no final da tarde, tomar uma cerveja, conversar, ver
uma exposição, uma performance, um filme, discutir. Isso mudou. Hoje, de
modo geral, as pessoas veem a ida ao MAM como uma coisa longe. Mas não é!
É um lugar magnífico! O prédio é do Affonso Reidy, um marco da arquitetura,
está de frente para a Baía da Guanabara e próximo ao Parque do Burle Marx.
É muito mais agradável do ponto de vista do horizonte, melhor do que ficar
enfurnado em um bar. Mas as pessoas veem dificuldade: “Ah! É perigoso atravessar da Cinelândia para o museu”. Claro que o parque está abandonado e é
preciso investimento da prefeitura para qualificar aquela área. Então, é muito difícil pensar aquele lugar novamente como um espaço atrativo, onde as
pessoas se sintam ambientadas. Este é um trabalho que tem de ser feito com
muito vagar, criando atrativos. Para isso, é preciso ter um conjunto de atividades – como tem o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que é ali perto
e consegue isso. Ele pega um público da zona norte, que chega de Niterói,
de barca. É grátis, tem ar-condicionado, um conjunto de atividades interessantes de teatro, possui biblioteca, cinema, exposições, bar, wireless. Isso que

O Ivam Cabral, do grupo Os Satyros, que se estabeleceu no centro de
São Paulo, comentou que ele resolveu ocupar as calçadas e a rua. Como
pensar essa vida social em volta do MAM? Como viabilizar? A instituição
é aberta a isso?
É absolutamente aberta em relação a isso. Os últimos cinco anos do museu
foram muito importantes na tentativa de resgatar este ambiente, principalmente pela construção do teatro. Se você entrar em um táxi hoje e pedir para ele te
levar ao MAM, acho que um em cada 20 taxistas não conhece, não sabe onde
fica. Os outros 19 conhecem porque tem o teatro agora. Música é o que de fato
atravessa e dissemina. Ali, há também um restaurante importante para executivos que ainda frequentam o centro e o aeroporto. Há ainda a loja de design e o
Barmam. São ambientes que foram criados nestes últimos cinco anos com o objetivo de dar essa qualificação do espaço entorno. Agora precisamos levar isso
mais adiante. Explorar mais o Barmam, fazer atividades para o público mais
jovem, esse público mais diversificado. Precisamos tentar mobilizar.
A arte contemporânea brasileira tem sido atacada na mídia por grandes
nomes como Ferreira Gullar, Luciano Trigo, Affonso Romano Sant’Anna.
Como formar público jovem e difundir as artes plásticas contemporâneas
nesse cenário? Como ir contra essa divulgação extremamente violenta
contra ela na mídia?
Eu não generalizaria assim. A crítica na produção contemporânea e sua penetração na mídia não são o único espaço em que as artes plásticas chegam
ao público mais amplo. Falta, sim, um canal de circulação mais direto para a
discussão sair um pouco do gueto, do nicho universitário especializado, e se
propor uma discussão mais franca, direta, por mais difícil que isso seja. Eu fiz
crítica de arte durante oito anos no jornal O Globo e sei o quão difícil é dar a
este espaço reverberação, mantendo uma serenidade reflexiva, ou seja, sem
querer ficar fazendo pirotecnia com polêmicas mais vazias do ponto de vista
reflexivo. O esforço é de tentar retomar minimamente o espaço mais opinativo que tinha o jornal e que agora as novas mídias eletrônicas assumem. A
partir disso, precisamos tentar fazer outro canal de avaliação reflexiva. Passamos por um momento muito interessante de redefinição do próprio papel
do jornal impresso. Tendo a achar que o futuro do jornal impresso está em se
aproximar de revistas mais analíticas da conjuntura do que da informação
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e do serviço. A informação e o serviço vão ser totalmente mobilizados pelas
novas tecnologias – Twitter, Facebook, blogs, sites e coisas do gênero. Vai caber ao jornal uma análise mais reflexiva. Nos últimos anos, principalmente na
imprensa carioca, o jornal ficou à mercê da informação e do serviço cultural,
e muito arredio à reflexão. O Rio sempre tratou a discussão reflexiva como
algo chato, careta e isso é um grande equívoco. O fato de ter predominado no
Rio poucos veículos e não mais um conjunto deles tornou a discussão cultural
muito rala e voltada para o próprio veículo. Virou a discussão ligada à grande
mídia e à televisão. Enfim, acho que este momento é interessante para essa
crítica mais reflexiva começar a reconstituir outro espaço, como um canal
contemporâneo. Assim, podemos tirar a discussão do gueto.

as comunidades, incluindo uma atividade com a Casa de Arte da Mangueira.
Depois, fizemos outra com a comunidade da Maré. Também organizamos um
encontro com a Oficina de Parangolés Oiticica e a Orquestra Voadora no jardim do museu. Enfim, são atividades lúdicas que complementam o trabalho
educativo e aquecem o museu. O museu fica mais quente, acolhedor e dinâmico quando acontecem discussões e atividades. Além disso, evidentemente,
nos ajuda a construir público. Se for um trabalho legal, a criança é cativada
– sem ser uma sedução demagógica, porque ela percebe que aquele espaço
pode abrir uma perspectiva diferente e ser um espaço divertido e lúdico. A
família também pode ir. O trabalho educativo hoje é crucial.

A cinemateca do MAM possui mais de 30 mil rolos de filme. Como está isso?
A cinemateca tem um curador, que é o Gilberto Santeiro. Há pouco tempo
exibiram Limite [1931, dirigido por Mário Peixoto] e depois Deus e o Diabo na
Terra do Sol [1964, dirigido por Glauber Rocha]. Lá, se tem a possibilidade de ver
coisas desse tipo. A cinemateca funciona de quinta a domingo, organiza cursos
e uma discussão em torno do cinema promovida por pesquisadores e especialistas. Também é uma batalha difícil, hoje, manter uma cinemateca, seja pela
quantidade de cinemas no shopping, pela dificuldade de se deslocar até lá, pelos DVDs. As escolas de cinema no Rio, por exemplo, usam muito a cinemateca.
Tanto a Universidade Federal Fluminense (UFF), quanto a PUC possuem uma
relação estreita com a cinemateca para cursos, audições, pequenos grupos de
filme, e para guardar filmes produzidos internamente nas escolas.
Como fazer para inserir a arte contemporânea na educação? Sabemos
que não houve uma renovação desses currículos. Como fazer para
ajudar esse processo? Que políticas culturais podem contribuir?
Essa é uma questão crucial para o museu, do ponto de vista da formação
de público, da responsabilidade pedagógica e social do museu. Desde que assumi, chamei o Guilherme Vergara para pensar nesse Núcleo Experimental
de Educação e Arte. A ideia é constituir políticas de acolhimento das escolas,
das organizações não governamentais, dos polos culturais nas comunidades
do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que acolhe, cria vínculo com essas
escolas, de modo a fazer um trabalho educativo também com o professor,
com as comunidades e com as atividades culturais que acontecem nessas comunidades. Na exposição da artista francesa Sophie Calle, por exemplo, não
havia tantas escolas por estarmos em férias, mas foi feito um trabalho com

E o trabalho de o museu funcionar como fomentador de conteúdos que
possam ser levados para a sala de aula? Isso é um trabalho possível?
É um trabalho possível, fundamental e um diferencial dos museus em
relação aos centros culturais. Uma coisa que insisti nas reuniões que tive
com o Ministério da Cultura e com o Instituto Brasileiro de Museus é que
se preste atenção nas necessidades dos museus, na preservação dos acervos, mas também o quanto este acervo é um diferencial do museu para
os projetos educativos. Será pelo acervo, e não pelas exposições temporárias, que o trabalho educativo do museu ganhará solidez. Porque pode
atrair professores de história, de ciências sociais do ensino médio, de sociologia, de filosofia, de língua portuguesa, de literatura. É preciso prestar
atenção no trabalho educativo que um acervo pode dar – até do ponto de
vista das políticas culturais. Pois estas obras são difíceis de manter, de
guardar e de conservar. Demandam uma reserva técnica, uma reserva climatizada com técnicos especializados. É um conjunto de problemas muito difícil. Precisamos de uma espécie de linha verde para os museus que
possuem acervos importantes aprovarem projetos na Lei Rouanet. Não
se pode entrar no mesmo processo que produtores culturais que estão
fazendo exposições de dois meses. É preciso pensar no longo prazo e renovar a cada ano, depois a cada seis meses, para justamente pensar nessa
complexidade, no volume de verba necessário para manter o acervo, além
do potencial educativo dele. São poucos os museus que podem contar a
história da arte moderna e contemporânea a partir do seu acervo. Também é preciso mobilizar as escolas a pensar em conjunto, a ir para o museu, a fazer uma visita a uma exposição do acervo que conta a história da
arte dos anos 20 aos anos 60. Precisamos criar um conjunto de atividades
que possam ser feitas de forma interligada.
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Como fomentar e ampliar o acervo, mas sem travar o museu no que ele
já tem, de forma a permitir a aquisição?
É uma discussão importante: perceber as potencialidades de cada museu
e como fortalecer essas potencialidades a partir dos níveis de aquisição. No
MAM, nossa política de aquisição está muito focada em comodato. A política
de aquisição não é do museu, é da coleção Gilberto Chateaubriand. Felizmente,
o Gilberto tem um olho excepcional. Fazer uma exposição das novas aquisições
de Gilberto Chateaubriand é sempre bom e mobiliza até o imaginário carioca.
O ideal é que seja possível o museu ter uma dotação para fazer uma política de
aquisição, uma política curatorial, ter autonomia propositiva.

Considero. Temos duas iniciativas interessantes recentes. Primeiro, a Fundação Iberê Camargo, no Rio Grande do Sul, e o Inhotim, em Minas Gerais. São
dois projetos que, do ponto de vista do turismo cultural, são muito significativos.
Isso precisa ser mais bem explorado. Porto Alegre e Belo Horizonte chamaram a
atenção com isso e passaram a entrar em um circuito que não é só de artes plásticas, mas de todas as áreas. As pessoas saem encantadas do Inhotim. E a Fundação Iberê Camargo é uma referência arquitetônica e de coleção, ao trabalhar
um artista como o Iberê Camargo e mostrar para um público diferenciado. Isso
se soma à Bienal do Mercosul. São Paulo possui a bienal, os museus, as galerias.
O Rio tem que aproveitar esse momento de Copa do Mundo e de Olimpíadas
para dar uma fortalecida nas suas instituições. Mas tudo sempre acontece em
função do novo, de ter de se criar outro marco referencial para fazer uma nova
inauguração, deixando de lado a manutenção, o trabalho de sustentabilidade
de determinados equipamentos e instituições, que tem que acontecer. São importantes as obras-acontecimento, porque criam outra perspectiva e fortalecem a cultura de um modo geral. Mas não pode ser uma prática de estar sempre
pensando em outra coisa, em outro museu, em outro equipamento, esquecendo
a sustentação dos que já existem, dos que possuem importância histórica e que
ficam sempre à mercê de um fato novo para se reerguer.

As leis no Brasil são bastante complicadas em termos de exportação e
importação de obras de arte. O que você acha que devia ser mudado?
Alguns detalhes jurídicos deveriam passar por uma análise mais criteriosa.
Um olhar com bom senso para simplificar a legislação é fundamental – assim
como na cultura como um todo. Os pontos são: simplificação, desburocratização, regulação e diretrizes. É preciso traçar um plano com um conjunto de
objetivos e viabilizar um caminho mais simplificado, para evitar distorções
com constantes reavaliações. A gente sempre fica criando legislações a partir
de problemas circunstanciais. Foi uma pena, por exemplo, a venda da coleção
do Adolpho Leirner. Aquilo deveria estar em um museu brasileiro. Ele tentou
vender para um museu brasileiro. Por outro lado, não vejo grande problema
em obras brasileiras serem compradas por museus de fora. O que eu acho uma
pena é que os museus brasileiros não possam comprar também. Vendem a
coleção e, a partir disso, mudam a legislação para dificultar a saída de obras
brasileiras anteriores aos anos 70. A dificuldade para importação temporária é
um problema e atrapalha muito. Em vez de criar uma legislação que dificulta
a saída, deveriam fazer uma legislação que facilite a compra dessas obras aqui.
Prevalece um pensamento de bloquear e não de alimentar o fluxo e fortalecer
um mercado interno para que ele se torne competitivo. O mercado de arte é
globalizado e quão melhor representada a arte brasileira estiver lá fora, melhor.
E está, não é? O Brasil é o que se chama de um player da arte lá fora.
Definitivamente.
Como o Brasil poderia ter uma política para utilizar desse fato na
valorização da arte brasileira e, por exemplo, promover o turismo
cultural? Você considera isso um caminho interessante?

Como é o projeto Anexo?
É uma longa batalha que o museu vem tentando, há algum tempo, para
aumentar sua reserva técnica, para criar um espaço de exposições contemporâneas, outra cafeteria e outro auditório. A questão envolve terrenos, discutindo se são ou não do MAM. Recentemente, conseguimos a obtenção de um
terreno importante entre o MAM e o aeroporto, atrás do teatro, e o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberou a construção –
que era outra batalha. Conseguimos um projeto que respeita a arquitetura,
o paisagismo do Glauco Campello. Como eu falei antes, aquele entorno do
MAM estava muito degradado. Portanto, construir um anexo ao espaço vai ser
importante para criar um fato novo ali, que ajude a circulação de pessoas, que
qualifique o equipamento, que leve para lá uma reserva, e que também terá
a coleção Marcantonio Vilaça, uma importante coleção contemporânea, brasileira e internacional. Isso abre a possibilidade de outras coleções irem para
este anexo do MAM. O projeto também prevê um estacionamento no subsolo
e, sendo do lado do aeroporto, isso será fonte de arrecadação para o museu e
viabilizará a construção. São fatores que se potencializam e que tendem a dar
outra envergadura para este complexo. É um dado extremamente positivo e es-

Luiz Camillo Osorio

tou muito otimista com o anexo. Ajudará fortalecer a instituição.
Quando se fala do entorno é muito interessante a visão que você está
colocando da relação do MAM com a cidade, com a prefeitura. Você acha
que seria interessante pensar formas alternativas de criar uma rede de
instituições culturais? Seria um caminho para a cidade reabsorver seus
aparelhos culturais?
Sem dúvida. Isso poderia acontecer do ponto de vista da conexão dos equipamentos culturais e para potencializar o trabalho educativo no museu. Porque
um dos problemas do trabalho educativo é o transporte da escola para o museu.
Pensei na possibilidade de articular o MAM, a Fundação Eva Klabin, o Museu
Casa do Pontal e o Museu Nacional de Belas Artes. Seria um trabalho educativo
combinado entre essas quatro instituições, em que você teria a arte popular, a
arte moderna e contemporânea, a arte clássica. Para isso, seria preciso criar um
transporte para circular desde a Vargem Grande ao centro da cidade. Seria uma
possibilidade muito interessante.
E passando por aquela orla belíssima...
Além de ser uma coisa para as escolas, poderia ser um circuito de ônibus, conectando estes quatro pontos: Lagoa Rodrigo de Freitas, Vargem Grande, Aterro do Flamengo e Cinelândia.
Como se poderia incentivar a qualificação de gestores e produtores? Você
vê um caminho para isso no Brasil?
O próprio fortalecimento da cena artística e cultural brasileira mostra uma
profissionalização e um esforço de institucionalização. O resultado disso vai ser
a criação de gestores com formação especializada. Esse é o caminho, não tem
outro. Não há como pensar um equipamento cultural, e a complexidade que é
a administração disso, sem uma preparação focada. Eu sou curador do MAM
e professor da PUC e vejo que a possibilidade de criar convênios entre museu
e universidade interessa até para pensar gestão. Pensar em conjunto a museografia, a montagem, a exposição, a iluminação, a curadoria. Pensar o museu em
suas várias facetas. É preciso se profissionalizar, há que se ter uma preparação
mais focada. Não existe alternativa.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/luiz-camillo-osorio/
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“O Brasil precisa de
pensamento curatorial e
crítico. A reflexão artística
até existe. Aprendemos
que ser artista aqui é
passar por adversidades e
tirar delas uma poesia.”

Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 18 de maio de 2010,
em São Paulo.

Foi para cobrir uma carência em sua área de atuação que o artista plástico
Márcio Botner, ao lado de outros quatro parceiros, fundou, em 2003, A Gentil
Carioca, referência entre as galerias de arte. Localizada no centro do Rio, a
galeria acaba por traçar um diálogo entre a arte contemporânea e a história.
“Colocar uma obra em uma casa, em um museu ou mesmo na rua permite
que ela irradie cultura onde quer que esteja.”
Professor da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de Janeiro, Botner explica que o surgimento da galeria, com uma curadoria de artistas, foi uma forma de sobreviver sem necessariamente depender de governos
ou diretores de marketing. “Veio a ideia de A Gentil ser um espaço de arte
tocado por artistas que, como sobrevivência, faria comercialização das obras
de arte.” A galeria também organiza exposições e ventos para encontros de
artistas – como o projeto Abre-alas –, além do intercâmbio com artistas estrangeiros.
“O pensamento e a cultura de artistas de outros países nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos”, diz Botner. A aquisição de obras estrangeiras,
que esbarra na alta tributação, por outro lado, é um dos principais problemas
apontados pelo galerista. Botner lembra que enquanto em feiras como a de
Nova Iorque o imposto sobre o valor das obras chega a ser zero, no Brasil é de
60%. “Isso impede que importantes obras e pensamentos possam circular por
aqui e prejudica a formação do artista brasileiro que, deve ser um multipensador conectado a tudo o que acontece.”
Como nasceu A Gentil Carioca?
No dia 6 de setembro de 2003, razão pela qual a gente costuma dizer que
já nascemos independentes. Foi fruto de uma conversa entre quatro artistas:
eu, Ernesto Neto, Laura Lima e Franklin Cassaro. O Rio tinha um mercado
pequeno – como ainda tem hoje – e não havia nenhum tipo de espaço de arte
ou galeria que tivesse por trás o olhar do artista. E nós éramos quatro artistas
pensando o que poderíamos trazer de novo para a cena do Rio. Um pouco
antes, havíamos tido a experiência do Agora Capacete, outro projeto que também reunia quatro artistas, mas que não tinham a ideia de fazer uma galeria
de arte, apesar de terem feito exposições e tentado, em uma delas, vender
algumas obras. Mas era um projeto mais institucional que durou cerca de um
ano e meio. Eles tiveram o apoio de uma empresa, mas quando mudou o diretor de marketing, o apoio deixou de vir. Isso também serviu de aprendizado
para a gente, de imaginar como fazer para sobreviver. Aí veio a ideia de colocar a obra de arte no mundo. A ideia da comercialização da obra de arte é um
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ponto que nos deu a liberdade de ação. De alguma maneira, a gente não dependeria de um diretor de marketing, nem de uma ação do governo, embora
hoje ela seja muito mais atuante. Não sei se já posso dizer que hoje temos um
programa de cultura, mas a gente vai poder falar em vários pontos de ações
que deixam claro o avanço que tivemos de 2003 para cá. Nesses quase sete
anos, seria impossível imaginar um apoio do governo. Então veio a ideia de
A Gentil ser um espaço de arte tocado por artistas que, como sobrevivência,
faria comercialização das obras de arte. Isso daria a possibilidade de colocar
cultura onde quer que essa obra de arte fosse. Cada um de nós pode ter palavras diferentes, mas, para mim, uma obra de arte é uma bomba de cultura. A
ideia de colocar essa obra de arte em um espaço privado, em uma casa, em um
museu privado ou público, na rua, permite a possibilidade dessa obra de arte
irradiar cultura onde quer que ela esteja.

nuidade, principalmente em um país como o Brasil. Muitos bons programas
que vinham dando certo foram interrompidos por uma mudança de governo
ou de direção, por razões meramente políticas. Pensando assim, fizemos as
edições dois e três do Abre-alas. A partir do segundo ano, a Gentil começou
a ter vários projetos internacionais, de intercâmbio e de feiras internacionais
também. Isso foi ampliando a ação da galeria e dos artistas fora do Brasil. Então, o Abre-alas começou a receber portfólios de artistas internacionais, o que
é extremamente importante no sentido de misturar culturas e conhecimentos. A gente começou a fazer também uma publicação, uma espécie de jornal,
abrindo espaço para a voz do jovem artista, outra coisa que falta muito hoje.
Para o artista, escrever sobre sua própria obra também é refletir e entender o
que se faz. Enfim, penso que uma galeria de arte, por ser mais leve que uma
instituição, deve assumir cada vez mais riscos. E ser um espaço de comercialização de ideias, de provocação e de novos riscos. Isso, consequentemente,
gera riqueza. Para mim, a maior riqueza possível é a cultural.

Você organiza o Abre-alas, um grande encontro com obras de novos
artistas. Como ele surgiu?
O Abre-alas nasceu no término do primeiro ano da galeria, quando a gente
se deu conta que tinha quase 200 portfólios de artistas de vários estados brasileiros. O que a gente faria com aquela riqueza? Se não me engano, no primeiro
ano a gente chegou a fazer 14 ou 16 exposições, fizemos uma chamada Gentil
Dia, uma Gentil Semana. Mas, depois desse ano, a gente não tinha muita ideia
do que fazer com aqueles portfólios. Em uma viagem para a Bienal de Veneza em 2004, eu e Laura estávamos andando por um daqueles canaizinhos
quando pensei: “Abre-alas”. Daí veio a ideia de associar, de tentar lançar novos
artistas, ser uma espécie de vitrine, de antena captadora. Depois uma espécie
de vitrine exibidora de jovens artistas pelo Brasil, tentando ampliar e sair um
pouco desse tão forte eixo Rio-São Paulo. Fizemos a primeira exposição com
uns 20 artistas. A gente começou a trabalhar depois com um ou dois deles,
outros foram para outra galeria, outros despontaram mais no campo institucional, mas a gente começou a perceber que essa exposição teve força. Até por
uma ausência de salões de arte e de outros tipos de programa que talvez incentivassem mais o jovem artista. A gente percebeu também que a exposição
sempre acontece junto ao carnaval, daí o nome Abre-alas. Lá para março e
abril, a gente começou a receber novos portfólios, de gente querendo participar da segunda edição do Abre-alas. Mesmo sem ninguém dizer que teria um
Abre-alas 2, percebemos que havia uma urgência do jovem artista por esse
espaço. Quando Neto, Laura e eu conversamos sobre os aspectos curatoriais
de um espaço, pensamos em vários pontos importantes. Um deles é a conti-

Por que A Gentil foi trabalhar no espaço da Praça Tiradentes, que
naquele momento era uma área degradada da cidade do Rio de Janeiro?
Inicialmente, talvez, por preguiça, não sei. O andar de cima era o meu ateliê, então de alguma maneira já havia uma convivência ali na área. Também
estávamos próximos do Centro de Artes Hélio Oiticica, que fica na esquina. Eu
tive um ateliê ali a partir de 1996, e o ateliê do Ernesto Neto fica a dez minutos
dali. Essa foi a primeira situação. Existia uma vontade de transformar aquele
espaço em algo público, provocador de um novo momento de reflexão sobre o
que acontecia na arte contemporânea no Rio. O centro histórico do Rio, perto
da Praça Tiradentes, até hoje possui dois teatros e já foi o centro nervoso da
cultura do Rio e do Brasil. Estar ali é fazer a ponte entre arte contemporânea
e história. O comércio do Saara também desde o início do século passado faz
com que árabes e judeus convivam harmoniosamente e agora também os chineses. É um exemplo de tudo que a gente acredita sobre a possibilidade de se
misturar os elementos do Brasil. A localização é importante. Você caminhar
e estar a um passo do Gabinete Português de Leitura, a um passo de um Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, um centro irradiador de ideias também,
é fundamental para A Gentil. Daí o desenvolvimento que foi se dando, que
talvez tenha sido um marco para a gente, a partir de 2005, quando a gente fez
a exposição Educação, Olha!. Naquele momento, se falava de educação de uma
maneira isolada. Claro que a gente tinha figuras como o Darcy Ribeiro, que
eu tive a chance de conhecer um pouco, e como Cristovam Buarque, figuras
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incríveis, capazes de detonar e contagiar o discurso sobre a importância da
educação, mas a palavra educação era usada muito pouco. Depois, o próprio
governo começou a inserir muito mais a palavra educação, mas naquele momento a gente se sentiu um pouco isolado, como isolaram em certos momentos os pensamentos de Darcy, de Cristovam e de outros pensadores. Resolvemos fazer essa exposição, convidamos 64 artistas das mais variadas gerações:
Marepe, Cabelo, Luiz Zerbini, Adriana Varejão, uma constelação de artistas
e jovens, sempre a partir do desenho. A gente pensou naquele momento no
desenho como uma espécie de reflexo do primeiro alfabeto do artista, como
se o desenho fosse a passagem imediata do artista para uma realização do
objeto artístico. Foi sensacional essa exposição, em vários aspectos. Um mês
antes a gente tinha feito uma exposição com o artista Alex Hamburger, extremamente importante para a nossa geração dentro do campo da performance. Um dia fomos entregar o convite para o Alex e ele viu e rasgou o convite
na nossa frente ao falar: “Como vocês não me chamam para uma exposição
dessas?”. Era uma quinta-feira, a exposição inauguraria no sábado. O Neto
então gritou: “Então fica assim. Quem quiser participar é só aparecer às 5h
da tarde de amanhã com a obra que ela será exposta”. Vieram uns trinta e
poucos artistas, com mais de 100 obras dentro do espaço (risos). Essa história
é importante para avaliar e para questionar as nossas próprias escolhas sobre o trabalho de curadoria. Nessa exposição, havia uma escultura-mesa do
Neto em que qualquer um podia chegar, desenhar, fazer o que quisesse. Era a
ideia do desenho. E lembro que as crianças acabaram ocupando esse espaço.
E nesse mesmo dia, a gente inaugurou dois projetos muito importantes. Um
se chama Parede Gentil, que é a ocupação da nossa fachada lateral, de 10 metros. A partir desse dia, a cada quatro meses, a gente convida um artista para
fazer um trabalho e um colecionador para apoiar a produção desse trabalho.
Foi uma maneira que a gente encontrou de tentar lidar com mais intensidade
com a vizinhança, com quem está ao seu lado. Acredito profundamente na
arte como uma potência interrogatória, difusora de dúvidas, questionadora
do seu dia a dia. Ao mesmo tempo, a ideia era aproximar o colecionador e o
artista. Uma coleção de arte, quando tem a possibilidade de se tornar pública,
é uma grande ferramenta de educação. Quando um curador faz suas escolhas,
ele está de alguma maneira criando uma história. É com essa história que a
gente aprende e tem uma troca incessante. Nessa mesma exposição Educação, Olha!, inauguramos o projeto Camisa Educação, que busca pensar como
a educação e a arte podem estar conectadas e serem provocadoras. O projeto
convida um artista que deve sempre fazer uma obra com a palavra “educação”

sobre uma camisa. A cada nova inauguração de exposição – média de uma vez
por mês – fazemos isso. Estamos indo para a 32ª camisa. Tudo isso está ligado
à questão da continuidade, a um programa para uma galeria, uma instituição
de arte para a cultura. É uma maneira de pensar a médio e a longo prazo a
cultura no país. E isso começa pelo vizinho.
E a ideia da Gentil de fazer churrasco e cerveja na rua, de se abrir para a rua?
A ideia de celebrar arte é algo que sempre permeou o meu pensamento, do Neto e da Laura. O Franklin, logo nos primeiros três ou quatro
meses, se afastou, dizendo que a gente fazia muita festa. É um ponto de
vista. Evidentemente que a gente faz inaugurações silenciosas, porque
o trabalho exige silêncio, e a gente tem que respeitar esse silêncio. Mas
começamos a abrir a A Gentil às 11h da manhã de um sábado, junto com
a feira do Saara, com esse centro de comércio popular aberto, cheio de
guarda-chuvas na porta e ninguém achava a porta direito, aquela confusão no centro do Rio, de cerveja, biscoito Globo, churrasquinho do lado
de fora, a mistura de arte com a vida do entorno. Depois a gente começou
a passar as inaugurações para as 4h da tarde, senão a gente não ia sobreviver. Mas é muita cerveja na rua, biscoito Globo, celebrar a arte de uma
forma dionisíaca, levando ao delírio a possibilidade de se transgredir por
meio da arte.
Há um projeto da Gentil de aprofundar a questão da educação e de
aproveitar este espaço do centro. Conte um pouco sobre isso.
Já faz uns dois ou três anos que a gente vem falando e ficava no ar o
nome Gentilmente, que era a ideia de um espaço mais de reflexão, de uma
troca mais crítica sobre o que vem sendo feito hoje. Em São Paulo, você
tem um movimento de artistas um pouco maior; no Rio, agora começam
a aparecer os novos pensadores, novos críticos. É preciso colocar o artista
para ter a sua voz e poder contaminar outros artistas, os jovens artistas. A
ideia é que fosse um espaço de reflexão. A gente pensava em ter também
uma biblioteca e uma espécie de um bar. Estamos vendo a viabilidade
disso. A gente vai negociando para ter certas parcerias que transcendam
essa nossa liberdade. Quer dizer, que a gente possa ter certos tipos de
associações, mas é difícil, não sei se vai acontecer. Queremos sair desse
espaço arquitetônico de galeria e ampliar essas associações, que é o que
você faz quando vai fazer um projeto junto com um museu ou uma feira
de arte.
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Como é a questão de trazer artistas para o Brasil e abrir diálogo entre
o que se faz aqui e o que vem de fora? E a questão da importação e
exportação de arte?
Acho fundamental hoje, nesse mundo tão pequeno, apesar de o Brasil ser
uma periferia. Quando a gente viaja do Rio para Londres, para uma inauguração, a gente passa quase um dia para ir e para voltar. Nessa locomoção, percebemos quão periféricos nós somos. Mas a gente fez na Gentil uma exposição com artistas cubanos e curadoria do Carlos Garaicoa; depois outras com
artistas chilenos e com artistas alemães. Essa ideia de trazer um pouco do
pensamento e da cultura de artistas de outros países sempre foi algo que a
gente considerou fundamental. Ajuda a se misturar e a compreender melhor
nós mesmos. Os intercâmbios abrem várias percepções. Gostamos muito da
possibilidade de trazer os artistas para vivenciar o Brasil. Ao mesmo tempo,
é uma maneira de lidar com certas dificuldades hoje, inclusive com a importação de obras de arte. Trazer um artista com seu pensamento para o Brasil
permite construir uma obra aqui a partir do espaço, da necessidade e da provocação arquitetônica e filosófica. Agora, é inacreditável quando você pensa
em trazer uma obra de arte ao Brasil, pois a gente tem todas as facilitações
para a exportação e toda uma dificuldade com a importação. Um absurdo.
Hoje, a importação é algo que custa em torno de 60% de imposto sobre o valor
da obra. É um delírio! Você tem certas feiras em lugares como Nova York em
que a taxa é zero. Em Basel, na Suíça, acho que a taxa é 7,8%. Aqui a gente
está falando de 60%! É totalmente proibitivo, o que impede que importantes galerias do mundo, importantes artistas, importantes pensamentos possam estar aqui. E isso complica até mesmo exposições institucionais, sem a
questão da venda. O seguro se torna uma coisa caríssima e também quase
impeditiva para você ter uma exposição forte de um artista internacional no
Brasil. Há pouco mais de um ano, foi feita uma associação com umas 23 galerias de várias partes do Brasil. Estamos atuando conjuntamente no sentido
de valorizar o artista, tentar criar uma espécie de continuidade de programa,
pensar um pouco que tipo de apoio se deve dar ao artista brasileiro quando
ele for convidado para uma exposição internacional como uma Bienal de Veneza, uma Documenta de Kassel. Que tipo de apoio o governo, não importa qual seja, deve se comprometer a dar ao artista? Como podemos quebrar
essa barreira da importação? Como podemos lidar melhor com a questão do
ICMS dentro dos estados? Como podemos valorizar mais esse objeto que é
uma mercadoria, mas que é um objeto de cultura e que, portanto, pode ser estendido para um campo muito maior como o da educação? São pontos sobre

os quais passamos a atuar com mais força. O próprio Iphan também deseja
isso. Hoje, para uma obra de arte sair do Brasil, você necessita de um papel do
Iphan. Por quê? Para quê? Uma obra de arte contemporânea precisa ir para o
mundo! É claro, se estivermos pensando em um acervo histórico, como uma
obra do Aleijadinho, tudo bem, criam-se critérios de saída e de entrada. Mas
a arte contemporânea é global. Vejo avanços, mas ainda há muito a trabalhar
no campo da importação. Já a exportação, nos últimos anos, há o apoio da
Agência Brasileira de Promoção das Exportações (Apex). Na cultura, começou
pelo cinema e com alguns produtos que eles chamam de “entretenimento”.
Também começaram a apoiar a arte contemporânea a partir da exportação,
apoiando as galerias na contratação dos seus estandes nas feiras internacionais, começando a fazer pequenas publicações e incentivar formadores de
opinião, críticos, jornalistas internacionais, colecionadores, enfim esse vem e
vai. Nos últimos 15 anos, nossas artes ganharam uma dimensão muito grande.
Há mais força dos nossos artistas e um amadurecimento do mercado. Na última Feira de Miami, havia cerca de 10 galerias brasileiras. Na Frieze Art Fair,
havia seis e éramos as únicas galerias da América Latina. Hoje, o comitê de
Miami-Basel, que são umas nove pessoas, é formado por dois brasileiros. Nossa arte começa a ganhar corpo pelo mundo.
Como incentivar a criação de acervo das instituições, o trabalho contínuo dos espaços culturais e fazer com que os artistas confiem nas instituições brasileiras para o comércio de arte?
Uma coisa me surpreende muito. Temos um monte de museus e de instituições, mas sempre querem criar mais um. Agora mesmo no Rio existe a
ideia de se fazer uma pinacoteca nos moldes da existente em São Paulo. Logo
se teve a ideia de criar um espaço para aquisições, porque a gente não possui instituições fortes para isso. As instituições públicas precisam fazer seu
recorte, se valorizar e reforçar sua própria história. Sem instituições fortes, é
evidente que as obras vão para fora. Aliás, não vejo nada de mal no fato das
obras irem para fora, porque ganham outra dimensão, mas é evidente que elas
podem estar lá fora e aqui também. Devem estar aqui. Quando eu estava na
Frieze, em 2009, me convidaram para fazer uma exposição no Museu da República, no Rio, e eu relutei; dois dias depois soube da tragédia com as obras
do Hélio [em outubro de 2009, um incêndio na casa da família de Oiticica danificou grande parte da obra deixada pelo artista]. Voltei e falei com o Pedro
Agilson, meu parceiro, sobre a exposição. Nesse dia das obras do Hélio eu saí,
fiquei pensando na dimensão do pensamento do Hélio internacionalmente e
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de como nós cuidamos dos nossos acervos, para entender as nossas instituições. Segui depois para Berlim, para o Pergamon, aquele museu para o qual
levaram uma cidade grega inteira dentro, lotado de berlinenses, e as pessoas
ali, convivendo, vendo a Grécia na sua esquina. Fiz um texto para essa nossa
exposição, em que eu terminava com uma colocação provocadora sobre a
valoração do petróleo como nossa grande riqueza, dos caça-aviões, se serão
suecos ou franceses. Eu falava: “Talvez a grande ação que devemos fazer é
pegar os nossos caças com muita gasolina, ir a Berlim, roubar o Pergamon
e levá-lo para a Amazônia! Será que essa é a ação de disseminação cultural
que a gente imagina?”. Então, ainda falta muito no Brasil o aprofundamento
do pensamento curatorial e crítico. A reflexão artística até temos. Estamos
aprendendo com certo rebolado o que é ser artista no Brasil: é passar por
todas essas adversidades e tirar delas uma grande poesia. Não que isso seja
bom, mas é como a gente aprende a fazer. Precisamos aprofundar esse conhecimento, conseguir trazer com mais força aquilo que a gente quer para
as instituições. O novo crítico será o futuro diretor de uma instituição. É preciso profissionalizar o nosso mercado e começar a pagar bem. Sei que certas instituições propõem coisas absurdas, como pagar R$ 1,5 mil para uma
pessoa que vai tocar um museu importante. Isso não existe. Está na hora de
a gente ter mais conhecimento, valorizar os nossos pensadores que já existem e trazer os novos que estão querendo chegar ao mercado, se solidificar.
Falando na responsabilidade cultural, alguém que chega a uma instituição
tem a obrigação de continuar um programa – como isso vai ser analisado,
legitimado, é outra conversa. Mas que a gente aprenda a valorizar os bons
profissionais que temos e a parar com essa ideia de querer abrir um museu
a cada novo governo. A gente tem museus incríveis enquanto espaço físico
mas que precisam ser reestruturados. Falta pensar a reserva técnica, pensar
em como cuidar da nossa memória, em como cuidar da nossa história, e
em como valorizar também tendo aquisições. Há países com mercados nem
tão aquecidos hoje, como a Espanha, mas você pega Madrid e lá tem dois,
três museus; você vai a uma feira como a Arco e o governo disponibiliza
para a rainha Sofia uma verba “x” para adquirir obras. E eles compram 80%
de artistas espanhóis para valorizar a sua própria história, e 20% de artistas internacionais. Você pega o México, em que as instituições públicas já
não têm essa força, mas as instituições privadas vão se tornando públicas e
criando uma nova forma de contar essa história visual. Assim como temos
aqui o Inhotim fazendo isso: algo privado que vai se tornando público, no
sentido de alastrar conhecimento e acervo.
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Existe um circuito de turismo de arte no Brasil ou isso também precisa
ser fomentado?
Vem crescendo muito, mas também precisa de fomento.
Que políticas seriam interessantes para isso?
Você dá um “venha para cá”, entendeu? “Você tem que vir para cá ver uma
Bienal de São Paulo, visitar certos artistas.” Você tem várias formas de criar essas ações, pela instituição, por exemplo, que apesar de falha, consegue ações
importantes. Alguns dos nossos artistas hoje são estrelas internacionais. Poucos, é verdade – por não sermos do ocidente, por estarmos na periferia. Mas
cada vez mais pela ação das próprias galerias, que vão sedimentando esse
mercado e criando essa troca. Recentemente, fui a uma exposição da Maria
Nepomuceno, artista que a gente lançou há cinco anos, na Victoria Miro, em
Londres. A artista está criando um vínculo com uma galeria importante da
cena mundial e fez com que o dono dessa galeria estivesse no Brasil por duas
vezes. São várias formas que deviam atuar juntas, mas ainda são necessárias
políticas mais profundas com objetivos mais claros a médio e longo prazo.
E a relação entre as diversas linguagens artísticas? Como quebrar essa
segmentação crescente das artes?
Vejo as artes visuais como um pólo agregador das artes em geral. Quando
você vê o poeta insatisfeito com o limite que um retângulo lhe oferece, ele logo
vai pensar em uma maneira de transgredir esse espaço e acaba ganhando um
apoio imediato das artes visuais. Uma se junta à outra. Muitas vezes, a gente
fala: “Ele não é mais poeta, é um artista; como artista, também é poeta”. Mesmo o teatro, com a performance, há encontros e discussões. Também acontece de a dança virar um filme, e esse filme ir para dentro de uma galeria em
um centro cultural. Há uns três ou quatro anos dei uma palestra na Funarte,
no Rio, dentro do setor de artes visuais. Era um evento com as discussões bem
segmentadas: primeiro os músicos, depois os artistas plásticos. Não lembro o
porquê disso. Quando nós, os artistas, entramos, os músicos estavam saindo.
Um deles era meu amigo e falei: “Pô, tu viu a exposição incrível que está rolando aqui no hall?”. E ele: “Que exposição?”. Passou reto! A exposição era entre a
porta de entrada da Funarte e a sala de conferências. Ele não parou para olhar.
É evidente que existe uma distância entre os segmentos de arte. Mas eu não
consigo me imaginar um dia sem ler um livro, ou ficar duas semanas sem ver
um filme. O artista hoje é um multipensador conectado a tudo o que acontece
– isso para não falar da ciência, da matemática, da filosofia. As artes visuais
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acabam tendo um pouco esse braço acolhedor. Cinema, literatura, música: as
artes vão se contaminando umas às outras.
E como ser um artista e um galerista? O que há de bom e de ruim nessa
relação do Márcio com a Gentil, e da Gentil com o Márcio?
Não consigo imaginar hoje, depois de sete anos de Gentil, um Marcio Botner que não seja um galerista, que não seja um artista, que não seja em pequena parcela um professor, atuando nesses vários braços das artes visuais. Não
consigo imaginar a minha produção sem isso. Também não conseguiria tocar
a Gentil da maneira como eu toco se eu não fosse um artista. Não conseguiria
dar aula e ouvir o que os jovens artistas têm a dizer se eu também não fosse
galerista e artista. Nesses anos todos venho trabalhando com o Pedro Agilson,
um trabalho em parceria. Não consigo imaginar minha vida sem parcerias,
sem esse diálogo com o outro, seja na Gentil, com o Neto e com a Laura; seja
no meu trabalho de arte com o Pedro Agilson; ou dando aula com o Bob N. Eu
diria que o grande barato da vida são os encontros, as pessoas e os diálogos –
mesmo com ruídos, alegrias e tristezas que podem trazer.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/marcio-botner/

Secretário de Cultura da Bahia
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“Na gestão cultural é
preciso formular o discurso
a partir da escuta.
O problema do Brasil é
que temos pouquíssimos
dados sobre a cultura.
Não só econômicos, mas
numéricos mesmo.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
02 de maio de 2010, em São Paulo.

Diretor de teatro, cenógrafo e figurinista, Márcio Meirelles criou em
1990 o Bando de Teatro Olodum – originalmente ligado ao tradicional
grupo de música de Salvador, tornou-se independente a partir de 1994.
Contudo, a aproximação com o teatro e a temática dos atores negros
era um estímulo longínquo. Para Meirelles, o candomblé era como uma
ópera. Aliás, não lhe entrava na cabeça como uma cultura tão forte no
Brasil nunca tinha servido de base para o teatro. “Eu pensava muito sobre o porquê de tudo isso nunca ter sido levado para o teatro. Comecei a
entrar muito em crise com a dramaturgia ocidental.”
A crise estética com o teatro clássico e o distanciamento que Meirelles
via entre a arte e a realidade fizeram com ele chegasse ao grupo Olodum.
O objetivo era reencontrar um teatro popular e criar com os atores uma
nova metodologia de trabalho. “No princípio, as pessoas estranhavam
aquele jeito de interpretar. A imprensa tratou o Bando de Teatro por
muito tempo como um projeto social, mas ele nunca foi isso. Sempre foi
um projeto estético, artístico e político. E cada vez mais político.”
Meirelles revitalizou o Teatro Vila Velha com o trabalho no Bando, formado apenas por atores negros. É autor do texto e da encenação no teatro de Ó Pai, Ó, que revelou o ator Lázaro Ramos e depois se tornou filme
financiado pela Globo Filmes. Dirigiu diversos espetáculos de música,
de artistas como Tom Zé, Caetano Veloso, Margareth Menezes, entre outros. Foi diretor do Teatro Castro Alves durante o governo de Waldir Pires (1987-1989). Em 2007, foi convidado pelo governador Jaques Wagner
para assumir a Secretaria da Cultura da Bahia.
Fale um pouco das invenções da cena cultural da Bahia.
A Bahia é rica em invenções. O trio elétrico, por exemplo, acho que é o
primeiro software livre brasileiro (risos). Todo mundo faz, usa, replica e não
existe direito autoral. Não existe patente dessa grande invenção que é o trio
elétrico. Na verdade, o carnaval é uma grande invenção que se renova ano a
ano. A história do carnaval é de invenções, de gestão e da indústria cultural.
É essa negociação entre a produção artística, a invenção, a transgressão e
a utilização das invenções para fins comerciais. A grande indústria cultural
da Bahia é o carnaval. O carnaval de Salvador movimenta R$ 500 milhões
por ano. Somente 10% disso é do governo, do estado, ou da prefeitura, o
resto é investimento privado. São números que a gente não sabe muito bem,
pois é claro que os grandes blocos, trios e camarotes não abrem detalhes de
seus patrocínios.
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Conte um pouco da relação da área cultural com o carlismo na Bahia.
A Bahia, entre 1945 a 1964, viveu um período incrível de desenvolvimento
econômico, cultural e intelectual. Foi a época da descoberta do petróleo. Havia uma série de cabeças pensando juntas. Foi a última vez que se pensou, de
fato, a cidade de Salvador. Havia um plano diretor, construíram-se as vias dos
vales, muita coisa. A Lina Bo Bardi foi para lá, o Edgar Santos criou as escolas de arte. O Seminário de Música reuniu Hans Joachim Koellreutter, Walter
Smetak, Ernest Widmer. O Martim Gonçalves também foi para lá e criou a
escola de teatro. A dançarina Yanka Rudzka enlouqueceu com a produção
do movimento na Bahia, trouxe toda história dela de movimento moderno
e fundiu isso com as tradições coreográficas baianas. O poeta Antonio Risério conta isso muito bem [momento histórico descrito no livro Avant-Garde na
Bahia, de 1995]. Foi um momento que gerou uma referência para o Brasil e
para o mundo. Tropicália, Glauber Rocha, tudo isso veio desse caldo de pensamento que borbulhava. Em 1964, quando houve o golpe militar, isso foi desarrumado. A ditadura começou a tomar para si o mérito do desenvolvimento, como se ele tivesse surgido a partir do golpe. Mas isso não é a realidade.
Houve uma interrupção. E essa política e esse grupo político e econômico que
foi se consolidando a partir de 1964 ficou no poder. Houve alguns momentos
de oxigenação, como no governo do Roberto Santos, que, embora tenha sido
colocado pela ditadura, tinha outro pensamento. Era filho de Edgar Santos, tinha uma história ali. Além do Roberto Santos, também teve o governo Waldir
Pires. Mas este foi um caos, uma loucura. Ele estava cercado. Era impossível,
ingovernável, não era possível um governo de esquerda naquele momento e
lugar. Foi uma votação expressiva e uma vitória incrível de Waldir Pires, mas
depois ele não conseguiu governar. Até que em 2007 entrou o Jacques Wagner
com um governo de esquerda e aliado ao governo federal. Conseguiu força
para fazer essa transição. Aquela cultura forjada e manipulada pela ditadura havia continuado até 2007. Foram 43 anos do mesmo sistema, do mesmo
pensamento, do mesmo direcionamento político. Houve a eleição de alguns
ícones, nomes e gêneros baianos como sinônimos de cultura. Diante da vasta
cultura baiana, fez-se um recorte que foi incentivado e divulgado à exaustão.
A indústria do axé, por exemplo, se beneficiou muito com isso, evidentemente. Virou quase uma monocultura. Aliás, nada contra, acho importantíssimo.
Mas sou a favor da diversidade e ela não existiu. Não houve fomento à diversidade, nem fortalecimento da produção independente, da sociedade civil e das
organizações. A produção cultural ficou completamente frágil, quase infantil,
sobretudo na informalidade para tratar a gestão e o mercado. Recentemente,

eu fui até a SP-Arte e fiquei sonhando em poder ter alguma coisa semelhante
na Bahia. Assim, os artistas plásticos não precisariam sair com os quadros na
mão batalhando. Não teríamos apenas as instituições que fazem política só de
mercado ou de aquisição. Precisamos de políticas convergentes. Aliás, a institucionalização da política cultural no Brasil veio de fato com o Gilberto Gil – o
pensamento da cultura como questão de Estado, como direito básico do cidadão, e como distinção entre os conceitos de cultura, de arte, de produto e de
indústria cultural. São coisas distintas e convergentes, é quase um ecossistema que trabalha junto. Um retroalimenta o outro, não pode separar uma coisa
da outra. Você não pode anular o mercado como não pode anular o papel do
Estado, como não pode anular a produção cultural diversa e plural que existe
e que alimenta tudo isso. Mas falei tudo isso para explicar o que aconteceu
na Bahia (risos). Foram anos e anos da mesma orientação e com as rédeas
na mesma mão. Se o Estado define todas as regras da produção cultural e da
relação com os artistas, ele também apazigua. É um jeito de dizer: “Vem para
o meu lado, mas fique quieto”. Os artistas passam a representar coisas com as
quais eles nem concordam, mas a regra daquele mercado – dotado pelo Estado – é essa. Acontece uma inversão dos papéis. E, na verdade, muitos usam
a falsa acusação de que o governo de esquerda faz uma política de direcionamento na cultura. É exatamente o contrário. Se você abre o espaço, se faz
Pontos de Cultura, se democratiza o acesso aos recursos públicos, então você
começa a ver no Brasil um caldo efervescente. Isso começa a se manifestar.
O resultado desse período da ditadura até 2007 na Bahia foi a fragilidade e a
informalidade da produção cultural. Não existe ainda uma indústria cultural
forte no estado, exceto o carnaval e o axé.
Falar da Bahia é passar pela arte de vanguarda e pela arte popular. Como
criar uma política que permita que essas duas áreas sigam seus caminhos? Como diferenciar ou como dar chances iguais para essas culturas?
O governo estadual e a Secretaria de Cultura precisam lidar com a cultura
de duas formas. A primeira é como direito básico, como um serviço. Deve disponibilizar acesso à cultura de uma maneira geral: livros, espetáculos, toda
a produção cultural. A segunda é fomentar a produção. É como se a mesma
secretaria tivesse os papéis de educação, saúde, comércio e agricultura. São
esses dois lados. Evidentemente, cada setor merece um olhar especial e demanda ferramentas especiais. Se você faz um edital, por exemplo, o artista do
terno de reis do interior baiano terá dificuldade de concorrer e dialogar com
o Estado. Então, nesse caso, precisamos pensar programas como o modelo
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da agricultura familiar e pegar toda essa cultura popular. Ao mesmo tempo, a
intervenção do Estado nesse tipo de produção deve ser muito delicada. O que
vemos agora na Bahia é uma produção muito conduzida pelo turismo. Antes de 2007, tínhamos uma Secretaria de Cultura e Turismo, o que aproximou
muito as lógicas desses setores. Um estava muito a serviço do outro. Contudo, é complicado lidar assim com mestres e produtores culturais, sobretudo a
partir do olhar das identidades.

negros. Agora, sim. Não precisavam nem ser atores, nem ter currículo. Vieram
vários atores de teatro, uma rede de teatro periférica, subterrânea e incrível.
Havia teatro amador, de bairro, do movimento negro e da igreja. Comecei a
ver esse universo invisível que era o teatro da periferia. E eles traziam uma
forma de representar o mundo muito interessante. Foi quando preferi abrir
mão do que eu sabia e do que eu fazia para começar a construir uma nova
metodologia com eles. Foi um processo de troca. No princípio, as pessoas estranhavam aquele jeito de interpretar e começaram a achar que eles eram os
personagens. A imprensa tratou o Bando de Teatro por muito tempo como um
projeto social, mas ele nunca foi isso. Sempre foi um projeto estético, artístico
e político. E cada vez mais político. Mais e mais gente foi entendendo que fazer teatro é isso: uma assembleia política, um debate político o tempo inteiro.
E eu venho disso. Eu comecei a fazer teatro na universidade em 1972, durante a ditadura. Fazia teatro como uma arma de luta. E a gente foi insistindo.
Quando Caetano Veloso reconheceu o Bando, a imprensa mudou de opinião.

Certa vez você disse o seguinte: “Minha tese é que os centros de candomblé eram como óperas. Tinham música, dança e narrativas de sagas e de heróis. Se tanto as tragédias gregas quanto o teatro japonês
têm origem nesses mitos heroicos, por que os rituais afro-brasileiros
ainda não tinham se tornado teatro?” Fale sobre isso e sobre o que é o
Bando de Teatro Olodum.
Essa tese é de 2003, quando fiz uma peça no Rio e um alabê, que é o ogã que
conhece a música e os ritmos do candomblé, trabalhou com a gente. A peça
que eu dirigi se chamava Candaces, encenada pela Cia dos Comuns. Quando
o orixá é incorporado pelo filho de santo e quando ele aparece na festa pública, ele assume determinada característica. Não existe um único Xangô, são
vários: o da guerra, o disso, o daquilo. São várias faces e momentos do mesmo
herói. Quando esse Xangô chega, a mãe de santo e o alabê sabem qual música
vai começar. Todo mundo sabe que aquilo é uma sequência. A partir daquela
canção, uma sequência inteira conta a história daquele herói. E isso é cantado por um coro, tocado por uma orquestra e dançado por todos. É a mesma
estrutura de uma ópera oriental e do Teatro No. E eu pensava muito sobre o
porquê de tudo isso nunca ter sido levado para o teatro. Nesse momento, comecei a entrar muito em crise com a dramaturgia ocidental. Via a distância
que havia dessas coisas. O meu grupo de teatro sempre teve um público, não
posso me queixar disso, mas eu sentia que tinha uma distância entre o palco
e a vida real. Havia muitos negros, mas eles não estavam no palco. Não tinha
atores suficientes para a quantidade de negros da Bahia. Resolvi fazer um projeto de teatro para prefeitura e acabei por me aproximar dessa questão, do
Ilê Aiyê, do Olodum. Quando acabou o projeto teatro, eu e João Jorge, do Olodum, conversamos. Ele queria trabalhar com outras linguagens e eu queria
me associar a alguma instituição ou a alguma casa de candomblé ou de afoxé.
Aí nos concentramos no Olodum. Começamos a fazer oficinas e a chamar
atores que precisavam ter um compromisso com a cultura negra. Era o início
do Bando de Teatro Olodum. No começo, os interessados não precisavam ser

Fale um pouco das peças e das pessoas do Bando de Teatro Olodum.
Começamos a fazer oficinas e a construir um método. Esse método partia
da célula do teatro, que é o personagem. A gente ia para a rua observar as
pessoas para fazer o personagem. Conversávamos com as pessoas para pegar
o jeito de falar, o jeito de se mover, mas isso não era pesquisa acadêmica, era
um corpo a corpo. Começava com um imitar e, de repente, esses personagens
ganhavam caráter coletivo. Não eram personagens psicológicos, não tinham
dramas pessoais, eram dramas e tragédias de uma comunidade inteira. E a
gente construiu nossa primeira peça que foi Essa É a Nossa Praia. Esses personagens tinham essa característica de máscara social. A tradição do teatro
popular nos ensinava que esses personagens, esses arlequins, esses vários tipos de João Grilo aparecem em várias histórias com uma função. A televisão,
contudo, deturpou isso e faz o mesmo personagem sempre na mesma situação. É a versão simplificada do teatro popular. Esse personagem do teatro
popular aparece em várias situações diferentes e reage de formas diversas,
mas com aquela mesma função: ou representa a classe operária, ou a elite,
ou o intelectual, seja lá o que for. Ele representa alguma coisa e essa coisa se
move de forma diferente dependendo da situação. Há uma linha de conduta
que é reconhecida pela audiência. Depois, fizemos Ó Pai, Ó, a segunda peça
com esses personagens. A gente ficou trabalhando com esses personagens
por muito tempo, não só no Essa É a Nossa Praia. A primeira peça foi o final
de oficina e foi um sucesso. A gente ficou quatro anos em cartaz com a peça
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e gerou a Trilogia do Pelô: Essa É a Nossa Praia, Ó Pai, Ó e Bai-bai, Pelô. Ao
mesmo tempo dessas peças, acontecia a reforma no Pelourinho. Na primeira
peça, ainda não tinha começado a reforma, mas em Ó Pai, Ó ela já estava em
andamento. As pessoas já estavam sendo botadas para fora. A terceira peça,
Bai-bai, Pelô, foi exatamente sobre a reforma, sobre as pessoas que saíram, as
que ficaram, o que foi necessário negociar, como a cultura e como as relações
se transformaram a partir da reforma do Pelourinho. Ao mesmo tempo, nós
pesquisávamos as questões do candomblé, que resultou na encenação de O
Novo Mundo. Também trabalhamos com a dramaturgia clássica, que originou
a montagem de Woyzeck [peça de autoria do alemão Georg Büchner]. Até que,
finalmente, fizemos A Medeamaterial [texto de Heiner Müller], em 1994. Foi
o primeiro grande salto do grupo. Trabalhamos com Vera Holtz, Guilherme
Leme, Heiner Goebbels e Neguinho do Samba. Na trilha, o Goebbels compôs
um jazz, que era o colonizador, e o Neguinho do Samba fazia o ritmo do povo.
Foi uma grande virada.

esses temas: “O que é ser negro no Brasil? Existe racismo no Brasil?”. Sempre
mostramos as duas coisas. É um painel de vários personagens que a gente
reconhece. O negro militante, aquele que é quase branco, enfim, mostramos
várias faces, vários olhares sobre essas questões. E foi um salto. Na época da
montagem, soubemos de uma notícia que o público baiano de teatro tinha somente 1% de negros. Era uma aberração porque 80% da população era negra.
E sabíamos por meio da revista Raça que não era por falta de recursos. Havia
uma classe média consumidora. Então, por que essa classe média não vai ao
teatro? Fizemos, então, um golpe de marketing como política afirmativa. No
momento em que se começava a discutir o sistema de cotas, anunciamos que
cobraríamos meia-entrada para negros. Isso foi um escândalo nacional (risos). Boris Casoy dizendo que era uma vergonha, que era racismo ao contrário
e por aí vai. O Ministério Público pressionou a gente a mudar de ideia, porque
o promotor lá não queria que o primeiro processo contra racismo fosse contra
nós. E a gente fez um grande debate sobre a questão das cotas, sobre a política
afirmativa e todos na Bahia assumiram que eram negros, então todos podiam
pagar meia-entrada (risos).

E nessa época o grupo Olodum já era um sucesso brasileiro?
Sim. Quando a gente começou o Olodum já era um sucesso, lá em 1990.
Ainda não havia tido Michael Jackson e essas coisas, mas já era sucesso. Mas a
Medeamaterial foi uma grande virada, finalmente se reconheceu que o Bando
era um grupo de teatro, que eram atores. Foi a inauguração do Teatro Castro
Alves, era uma grande ópera, com um orçamento de grande produção, na época. E a gente viajou, veio para São Paulo, ficamos um mês aqui. A peça levantou muito debate e gerou reconhecimento para o trabalho do grupo. E Caetano Veloso tinha visto Ó Pai, Ó e queria fazer o filme. Em 1995, nós assinamos o
contrato para ele fazer a adaptação e o roteiro. Ele, Hermano Vianna e Sérgio
Mekler. Eles fizeram e mandaram para a gente. Depois, tiveram um problema
com a produção, porque um grupo norte-americano queria se meter demais
no roteiro. Enfim, acabou o projeto. Isso se enrolou. Mas aí o Lázaro Ramos
virou o Lázaro Ramos que é hoje e a Virgínia Rodrigues virou a Virgínia Rodrigues (risos). O Lázaro quis retomar o projeto. Procurou a Monique Gardemberg, que era a pessoa para quem o Caetano tinha passado o bastão depois da
confusão. O Lázaro conversou com ela e se juntaram para fazer o filme. Também vale registrar outra virada do Bando de Teatro em 1997. Foi a peça Cabaré
da Rrrrraça. Na época, foi lançada a revista Raça, que mostrou uma classe
média negra consumidora forte. Começamos a trabalhar sobre isso, sobre o
negro como consumidor e como objeto de consumo. Esse era meio que o foco
da peça. É um espetáculo de cabaré, de revista, um musical e que trabalha

E quem teve essa ideia?
Eu (risos). Foi um grande debate. Percebemos que a plateia negra que frequentava era toda de amigos, convidados, parentes, mas não era um público
pagante. E, a partir de Cabaré da Rrrrraça, os negros passaram a ser 60% da
plateia do Bando. Para a gente, isso é um grande mérito. No último espetáculo
que eu dirigi com eles, que foi Sonho de Uma Noite de Verão, a estreia tinha
uma plateia quase toda negra para ver Shakespeare.
Só para aprofundar mais essa questão, havia uma exclusão pelo preço
do ingresso? Em segundo lugar, havia exclusão porque os aparelhos
culturais estavam concentrados em lugares de alta renda?
A exclusão não era pelo preço do ingresso. A meia-entrada era só uma provocação. Sobre os aparelhos culturais, em Salvador eles estão muito concentrados no centro da cidade. Não é só lugar de alta renda, porque os ricos estão
na orla e em outros lugares. O que percebíamos é que havia um degrau muito
grande. O mesmo degrau que eu sentia entre o palco e a plateia quando fazia
dramaturgia ocidental e encenava clássicos. A gente vai para o teatro para se
reconhecer, para se ver, para se discutir, para refletir sobre nós mesmos. O que
fazemos ali quando não nos vemos no palco? Não estão ali nossos arautos,
nosso orador que vai falar sobre as nossas questões. Se ele é provocado para
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ir, porque há uma afirmação de que vamos falar sobre ele, isso o impulsiona a
ver o teatro. Quando eu falo que tinha uma plateia negra para ver Shakespeare, não é que o negro não goste de Shakespeare, mas, aparentemente, suas
peças são montadas de forma que não haja nenhuma relação com o dia a dia
de uma plateia negra de classe média ou mais pobre. Mas quando eles vão ver
este Shakespeare é porque eles sabem que este grupo faz Shakespeare de uma
forma que os relaciona.

Como você esteve ligado com a preservação dos acervos particulares
dos baianos Jorge Amado e Dorival Caymmi?
Essa questão dos acervos é uma coisa complicada. É um problema não só
na Bahia, mas em todo o país. Existe o acervo do Hélio Oiticica, que foi detonador de todo um pensamento novo sobre isso. Mas, no geral, os acervos
dos museus é uma questão que vamos trabalhando aos poucos, buscando
políticas para eles. Esbarramos antes de tudo na propriedade. Apesar de ser
um patrimônio público cultural, estes acervos são particulares, pertencem
às famílias dos herdeiros, que às vezes não entendem da mesma forma este
acervo. Quando há mais de um herdeiro e não há uma liderança, isto é mais
complicado ainda. O que a gente sente é isso. Os acervos particulares ficam
parados diante das necessidades imediatas dos herdeiros, que querem vender
e ganhar dinheiro.

Em sua visão, isso mudou o teatro? Influenciou outros lugares e outras
montagens dentro e fora de Salvador?
Nós percebemos o ar do tempo e saímos juntos. Já havia um movimento
grande de orgulho negro desde os anos 60, que vem com o Ylê, com o Olodum, com a música principalmente, com o carnaval na Bahia se afirmando,
com uma nova estética, com um novo reconhecimento. O negro estava na
universidade, fazia mestrado, discutia suas próprias questões, revia sua própria história. É um movimento que vem desde os anos 60 no Brasil. O Bando
de Teatro Olodum surgiu junto com isso. Não seria possível o Bando de Teatro
Olodum se toda essa luta do negro não estivesse em marcha. Mas, evidentemente, o Bando de Teatro se tornou uma referência para os jovens negros
da periferia e do centro. Agora, surgiram vários grupos de atores negros, há
um núcleo de atores negros dentro da universidade, da escola de teatro. Já
fizemos três fóruns de performance negra e fomos mapeando os grupos de
teatro e dança negros no Brasil. No primeiro, tinham 51 grupos. No segundo
e no terceiro, muito mais. Realmente há um movimento. Em São Paulo, por
exemplo, há vários grupos negros.
Este público começou a se identificar e se ver capaz de estar em uma
sala de teatro, começou a frequentar mais os aparelhos culturais. Isso
aumentou o índice de público negro no teatro?
Não tenho dados científicos, mas no Teatro Vila Velha, onde o Bando é
o grupo residente, existe uma plateia negra muito grande. Mesmo quando
não são espetáculos do Bando. E isto parte também de uma política de formação de plateia do próprio teatro. Mas, respondendo à sua pergunta, eu
acredito que haja, sim, mais negros no teatro baiano agora. Como eu falei,
existem vários grupos negros com estéticas diferentes do Bando. Eles não
são aparentados no sentido estético, mas no sentido ético, ideológico e político. Isso tudo, evidentemente, trouxe uma plateia negra maior, mas não
tenho dados científicos.

É preciso pensar na instabilidade do poder público como mantenedor
desses acervos, não é?
Claro. É também uma questão a se pensar, porque muitas vezes vários conceitos estão misturados. O público e o privado se confundem. O Estado assume
um acervo que é privado como público, por exemplo. Tudo isso fica confuso.
Quando se define que o Estado pode cuidar do acervo – que é governamental,
é propriedade do Estado, seja porque ele comprou ou recebeu por doação –,
ele tem responsabilidade sobre isso. E isso pode ser cobrado do Estado mesmo que haja uma alternância de gestão. Se o acervo é privado, o Estado pode
apoiar, mas não pode fazer tudo. Então, o que criamos diante dessa situação?
Várias instituições tinham acervos materiais e imateriais preciosos, como a
Fundação Casa de Jorge Amado, que tem todo acervo documental dele. Todo
o acervo de Jorge Amado, apesar de ser da família, é gerido por esta fundação.
É o mesmo caso do Museu Carlos Costa Pinto, que tem um acervo riquíssimo
em prata e objetos de arte, e do Teatro Vila Velha, que tem todo um acervo
de produções, de grupos, que trabalharam, de repertório de teatro, que também é importante além do acervo documental sobre 50 anos de teatro baiano. Havia uma relação direta dessas instituições com a Secretaria de Cultura
da Bahia, mas o Tribunal de Contas do Estado já vinha sinalizando que isso
não podia ser feito desta maneira. O Estado não podia apoiar a manutenção
dessas entidades. Poderia apoiar talvez a manutenção do acervo, mas não da
entidade. E isso sempre foi muito confuso, porque o governo estadual apoiava
a existência de algumas entidades e de outras, não. Criamos, portanto, um
programa de apoio a ações continuadas de produções culturais. Estabelece-
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mos metas, formas de acompanhamento, uma pontuação que gera níveis de
apoio. Isso depende do valor do acervo, da idade da instituição e das metas de
trabalho propostas. Os acordos são feitos por dois anos e renováveis por mais
dois. Todas as instituições que eram apoiadas pelo estado foram enquadradas neste novo programa. A partir de agora, vamos fazer editais anuais para
novas instituições serem apoiadas. Isso garante, por exemplo, a uma família
que quer manter o acervo que crie suas própria instituição e aí dialogue com o
estado. O apoio para manutenção do acervo só é feito a partir de um plano de
divulgação. O importante é como este acervo pode contribuir com a sociedade, como ele será visto e se vai mobilizar atividades a partir da obra do autor.

existam outras fontes de financiamento e sobrevivência. Os ternos de reis, por
exemplo, são tradições complexas. É uma tradição familiar que não tem uma
estrutura, não são pessoas jurídicas. Eles vêm da tradição de grupos, familiares ou de bairros. E essa manifestação está sendo esmagada nas cidades que
vão crescendo. Já nas pequenas cidades, os ternos de reis vão se deteriorando
por outros motivos, sobretudo por uma questão cultural mesmo: os jovens não
se interessam mais por aquilo. Estamos buscando fomentar vários segmentos.
Com as bandas de música filarmônica a gente fez o cadastramento de todas, viu
a necessidade de cada uma e criou um programa para atendê-las. Da mesma
forma, com as fanfarras e os grupos de teatro de rua. Vamos cadastrando esses
setores e nos informando sobre as necessidades.

E o outro lado da história, que são os acervos vivos em eterna mutação? Toda essa diversidade de artes populares e tradicionais. Como
manter isso sem engessar o processo criativo do povo?
É outro desafio. São naturezas variadas. No carnaval, por exemplo, temos
um programa chamado Ouro Negro, composto por um setor enorme dos blocos de matriz africana. São os blocos afros, os afoxés, os grupos de percussão,
eles possuem uma herança africana fortíssima. Eles são a base do carnaval e a
matéria prima para o carnaval industrial. Mas eles não recebem royalties dos
ritmos, nem direitos autorais comunitários, porque não existe essa legislação
no Brasil. O que fizemos, então? Recortamos o carnaval e fomos apoiar o segmento de matriz africana. Paralelamente ao apoio financeiro para eles saírem
no carnaval, começamos a trabalhar qualificação de gestão e a fazer oficinas
de média e de longa duração, criando uma espécie de associação. O carnaval
ficou muito mais fortalecido, vivo e vibrante, e a gestão se reflete também
no desfile. E a gente quer começar a trabalhar a questão estética também.
Queremos fortalecer isso, que foi se perdendo e se misturando. É um processo
incontrolável – aliás, nem deve se tentar controlar –, mas os afoxés precisam
saber que têm história. Eles podem fazer esteticamente o que quiserem, mas
é possível retroalimentá-los. Pretendemos, portanto, fazer oficinas de estética
para falar sobre a história e a evolução deste segmento.
Toda essa mistura estética também pode ter motivos econômicos.
Como se eles pensassem: “Ou a gente muda ou a gente não vai sobreviver”. É preciso libertar os grupos culturais dessa dependência de mudança, não é?
Há certa dependência do Estado também. Eles não podem existir somente porque o Estado dá a manutenção. É preciso todo um trabalho para que

A gestão cultural é, portanto, ouvir?
Primeiro ouvir e depois falar. Mas é preciso formular o discurso a partir da escuta. O problema do Brasil é que temos pouquíssimos dados sobre a cultura. Não
só dados econômicos, mas dados numéricos mesmo. Não sabíamos até pouco
tempo quantos ternos de reis e quantos teatros tínhamos na Bahia. A gente não
sabia quanto o carnaval da Bahia consumia ou quanto circulava de dinheiro por
lá. Fizemos a primeira pesquisa em 2007. Foi algo em torno de R$ 500 milhões.
Agora, sabemos que só 16% da população de Salvador brinca o carnaval.
Quais são os erros e os acertos da sua gestão na Secretaria de Cultura?
Não consigo ver como erros e acertos. Vejo como coisas que precisam ser
feitas. Primeiro é a questão do entendimento da cultura, do que é a cultura
e qual é a diferença entre cultura, arte, produto cultural, produto industrial,
indústria cultural – coisas que eu falei no princípio da nossa conversa. É preciso entender como se presta o serviço da cultura pelo Estado e como se fomenta a cultura, como se injeta recursos e como se faz um mercado apoiar
de alguma forma as raízes. Não deixar existir só o modelo do consumo, mas
como fazer o diálogo entre mercado e tradição. Esse é o papel do Estado: articular e manter o equilíbrio entre indústria cultural e produção de cultura,
além do impacto disso como fator de identidade e de inclusão. Para chegar a
isso, temos muita coisa para fazer ainda. Partimos de um cenário em que 90%
do orçamento ficava na capital e na região metropolitana. Mas tínhamos 417
municípios em uma área de 570 mil quilômetros quadrados. A Bahia é maior
que a França. Como se chega a todos esses lugares? Começamos a trabalhar
com um sistema. O governo da Bahia assumiu como divisão de unidade de
planejamento os territórios de identidade definidos pelo Ministério de Desen-
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volvimento Agrário (MDA). Para a gente, isso foi genial. É uma estrutura entre
o município e o estado, que são os territórios de identidade, logo têm tudo a
ver com cultura. Juntamo-nos a esse esforço de criação de um plano de desenvolvimento que era feito no MDA. Criamos um fórum de redes municipais e
estabelecemos um representante de cada território. São 26 territórios, 26 representantes. Eles se articulam com os dirigentes municipais e com os Pontos
de Cultura. Começamos a trabalhar em sistemas e em rede. Quando você faz
o cadastramento, fica claro que todo mundo está em determinado programa. Assim, eles se comunicam e trocam experiências. Isso gera entendimento
do fomento e do que se produz dentro da economia. Isso é importante como
identidade e como fator de inclusão. No caso dos blocos afro, por exemplo,
eles sabem a importância que possuem para a comunidade, mas percebem
agora a questão econômica ligada a isso. Há, portanto, um amadurecimento.
Por outro lado, é muito complicado criar ferramentas para tudo isso. O fundo
de cultura é, basicamente, o orçamento que temos para o fomento de toda a
produção da sociedade. E isso é muito pouco. São R$ 25 milhões por ano para
dividir em editais para todos os municípios. E isso para todos os setores e
para os vários elos da cadeia: criação, produção, circulação, formação. Vários
editais, inclusive, contemplam mais de um elo das cadeias produtivas do audiovisual, da literatura, da leitura, das artes cênicas, da música etc. Também
criamos um programa de apoio a instituições. Acho que temos de transmigrar, parar de apoiar somente a produção direta e passar a apoiar as entidades
e as estruturas. Sejam grupos de teatro, atividades de matriz africana, bandas
de música, museus, bibliotecas. E, por meio dessas instituições, construir políticas de produção e circulação. Também existe a relação disso tudo com o
mercado. Minha visita recente à SP-Arte foi uma longa reflexão sobre política
de aquisição, sobre o papel do Estado no mercado. Por que um artista deve ou
não estar no museu? Qual o papel das galerias, dos marchands, qual o papel
do mercado e do Estado? Isto não é muito claro para a sociedade. A política
de aquisição e o mercado de arte se davam pelos museus, mas não pode ser só
isso. Por isso, acho que falta muito para chegar a uma produção cultural realmente forte, mas já demos muitos passos. Eu não saberia dizer qual é o acerto
e qual foi o erro da gestão. Estou preocupado ainda em fazer, fazer e fazer.

baiano litorâneo, cuja imagem sempre esteve vinculada ao recôncavo. Temos
muitas identidades na Bahia, muitas histórias e culturas. Durante muito tempo, o baiano ficou sendo essa coisa de personagens de Jorge Amado, Dorival
Caymmi, Pierre Vergê e Carybé – os quatro cavalheiros que construíram a
identidade da Bahia. O estado, evidentemente, é reconhecido por essas obras,
mas, como tudo na vida, isso traz um lado bom e um lado ruim. O lado bom é
que isso é internacional, que a Bahia é referência. A construção desta imagem
criou uma Bahia desejável, que todo mundo quer conhecer. Por outro lado, é
também uma coisa atávica, porque é uma identidade antiga, uma identidade
que admite o coronel, que admite o racismo, a discriminação, a desigualdade
social. O rótulo de que o pobre é tão bom e tão alegre que constroi muitas
coisas e puxa a rede. E não tem mais “puxação” de rede nenhuma, entendeu?
É difícil lidar com isso. O que a gente quer é construir esta Bahia plural. Toda
a política do audiovisual, por exemplo, está sendo fortalecida. Há 20 anos, por
exemplo, ficamos sem produzir um longa metragem na Bahia. Em 2010, cinco
estão previstos. São longas-metragens que mostram a cara da Bahia por baianos. Também estamos incentivando uma rede pública de televisões a partir
da TVE e canais universitários e educativos. Existe ainda o fomento à produção local também para que cada território tenha sua produção audiovisual.
E a TVE seja o canal de veiculação. Queremos vários territórios exatamente
para ter essa visão plural. Fizemos um edital que previu 26 documentários
para cada região baiana. A contrapartida da produtora vencedora foi gerar
imagens de todos os municípios daquele território. E a gente vai ter um documentário e um “minidoc” de cada município. Têm 417 “minidocs” e 26 documentários para a TVE mostrar essa cara baiana. Esse é o grande desafio:
irrigar a cultura e a produção dos baianos.

A partir da reflexão cultural, como você define o baiano?
São muitos baianos. O baiano é plural. Não tem um baiano apenas. Nós
temos pelo menos três ecossistemas bem claros. O baiano é às vezes muito
mineiro, às vezes pernambucano, goiano ou mato-grossense. Além, claro, do

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/marcio-meirelles/
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“Procuramos inteligência.
No cinema, a forma é o
próprio cinema, não é?
E, como isso está no nosso
gene, isso nos permitiu
errar e propor nossos
próprios modelos.”

Entrevista realizada por Lia Rangel e Sergio Cohn no dia 11 de junho de
2010, em São Paulo.

Paulo Mendonça é administrador de empresas, compositor, cineasta e diretor do Canal Brasil desde 2004. Em 1972, dirigiu o filme A Casa Tomada, cuja
trilha foi cantada pelo parceiro Ney Matogrosso. É autor de Sangue Latino, um
dos maiores hits do Secos & Molhados. Ele também já compôs trilhas para
teatro e cinema, como a do filme Pra Quem Fica… Tchau (1971) e da peça Cândido, de Voltaire, em parceria com Oswaldo Montenegro.
É formado em administração de empresas e informática. Trabalhou por 20
anos no setor institucional do mercado financeiro, em empresas como Andima e Cetip. “Esse meu período profissional foi pouco depois do governo
Collor com toda aquela crise”, lembra. Reuniu-se na época com um grupo de
cineastas para alavancar um modelo alternativo de financiamento para a crise que vivia o cinema. Também foi o responsável pela guinada do Canal Brasil,
criado em 1998, para uma televisão mais experimental e aberta à produção
audiovisual brasileira, seja a antiga ou a contemporânea.
Paulo Mendonça também integra o conselho de Fundo Setorial do Audiovisual da Agência Nacional de Cinema (Ancine). “É um fundo bem intencionado, podemos ter errado em algumas coisas, mas penso que estamos acertando de linha para linha. As propostas e as intenções são as melhores possíveis,
estamos disponibilizando muito recursos para produção.” Segundo ele, a função do Estado na cultura é importante em “qualquer outro lugar do mundo
que sofra a predação do cinema americano”. Diante disso, aposta do fundo
setorial como instrumento cada vez mais maduro para o país.
Qual é a história do Canal Brasil? Como ele foi criado e quais as circunstâncias?
O Canal Brasil é uma joint venture de um grupo de cineastas com a Globosat. A Lei do Cabo [Lei nº 8.977, de 6 de janeiro 1995] deu a oportunidade de
criar um canal que fosse exclusivamente de conteúdo brasileiro independente e basicamente focado no cinema. Esse grupo se reuniu e transformou os
seus acervos pessoais. Foram convidados todos os principais produtores brasileiros. Eu diria que a empresa Grupo Consórcio Brasil (GCB) é formada pelos remanescentes daqueles que efetivamente acreditaram na possibilidade
de transformar seus acervos em negócio. Digo isso porque existia uma grande
dúvida sobre esse modelo. O cinema brasileiro já tentou se organizar diversas
vezes. Glauber Rocha, por exemplo, tinha uma proposta do casamento entre a
televisão e o cinema, que seria uma alternativa. Com a criação da Lei do Cabo,
houve a oportunidade de usar uma legislação para criar um canal com essas
características. Então, algumas pessoas se reuniram neste grupo: Luiz Carlos
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Barreto, Anibal Massaini, Zelito Vianna, Roberto Farias, Marco Altberg, Patrick Siaretta e eu, oriundo do mercado financeiro e que organizei esse negócio.
A nossa moeda era uma quantidade de títulos do cinema. Iniciamos o canal
com 228 títulos. Começamos a negociar com as operadoras, que seriam fundamentais para viabilização do negócio. Não tínhamos dinheiro, precisávamos de um contrato de distribuição e, depois, buscar financiamento para empacotar esse modelo. Conversamos com a TVA e acabou não redundando em
nada. A Globosat atalhou o processo de conversação com a NET e se associou
na criação do canal, assumindo a sua gestão. O Canal Brasil foi implantado no
dia 18 de setembro de 1998 e a condução do canal foi feita pela Globosat até
2004. Há um fato engraçado nesse negócio todo. Depois de toda negociação
com a Globosat – e ela foi dura, porque as negociações com a Rede Globo são
normalmente pesadas –, conseguimos uma condição bastante favorável. Falo
de uma divisão meio a meio, 50-50, o que era inimaginável. Então, dei essa notícia do acordo para os sócios. Tínhamos o nosso acervo como moeda, só que
a Globosat me perguntava quando é que eu ia entregar os títulos telecinados.
E eu sequer sabia o que era telecinagem. Evidentemente, nenhum dos títulos
estava telecinado. O que negociamos foram os direitos dos filmes. Tivemos
outra rodada de negociação que marcou a entrada da Casa Blanca. Na época,
a Arlete Siaretta era quem poderia fazer a telecinagem. E assim foi. A Casa
Blanca telecinou todos os filmes, e, conforme acordado, a partir de agosto de
1998, os títulos foram entregues.

corporativamente à própria Globosat, uma vez que ela tinha participação na
NET, e, posteriormente, na SKY. Mas isso não significava aquilo que a gente
efetivamente pretendia. O nosso primeiro movimento, portanto, foi reestruturar essa confortável organização dada. Tínhamos algumas vantagens nesse
momento porque nos apropriamos do Canal Brasil. Ele permitia uma infinidade de alternativas, principalmente para música. Buscamos uma ampliação
desse leque de focos. Transformamos em um perfil cultural de uma maneira
mais abrangente. Lógico que o cinema sempre esteve e estará no nosso DNA.
Hoje, 75% da programação são filmes e o restante dos programas tangencia
o cinema. Como talk-shows em torno do cinema. Mas a música entrou positivamente. Depois vieram a fotografia e as artes plásticas. Posicionamo-nos
como um canal de cultura. Mas também penso muito que cultura é uma coisa
muito pesada, ela tende ao oficialismo. Vide as televisões públicas brasileiras.
Lembro-me do tempo em que eu entrei no canal, apesar de trazer mil ideias,
eu não tinha a experiência da televisão. Mas tinha uma equipe muito preparada e jovem, na ponta dos cascos. Esses meninos foram fundamentais para
isso. A única referência que a gente tinha era: “Olha, se for parecido com televisão pública, não pode deixar fazer”. Isso terminou sendo uma brincadeira
que virou verdade. Procuramos buscar a irreverência. Não que a gente não
dê um trato ufanista àquilo que a gente pratica, mas procuramos conter isso
nos intervalos comerciais, nas promoções, na programação e nas pessoas que
nos apoiam. Vale lembrar também nessa nova gestão trouxemos novas pessoas – para o pavor de muita gente. Paulo César Peréio, Ângela Rô Rô, Selton
Mello, Zé Celso Martinez, Jorge Mautner, Ferreira Gullar. É uma turma mais
ou menos (risos).

Como evoluiu a missão do Canal Brasil de quando ele surgiu até hoje?
Ele começou um canal exclusivo de cinema. Só que quatro anos depois, em
2002, vivemos uma crise conjuntural e de gestão que significou um prejuízo
acumulado brutal. Isso foi objeto de uma renegociação entre os sócios que
resultou na assunção do grupo de cineastas para a condução do canal. Em
nosso primeiro diagnóstico, indicamos o problema de que nenhum de nós
era de televisão. Eu não era nada, os cineastas eram de cinema e quem tinha
mais experiência de televisão era o Marco Altberg, por conta de sua própria
produtora. Mas eu terminei sendo convocado patrioticamente a assumir essa
nova etapa do Canal Brasil. O diagnóstico feito naquele momento era que ser
canal de cinema brasileiro com aquela forma de empacotamento nos colocava atrás dos pacotes de filmes estrangeiros. Atrás dos cinco canais Telecine.
Isso não foi proativo para nós. Éramos vistos como o Telecine do cinema brasileiro. A identidade que procurávamos não estava se reproduzindo na leitura que o canal propiciava. Essa montagem de empacotamento interessava

E quais eram os conceitos que estavam por trás dessa reestruturação?
Inteligência. A constatação desse diagnóstico é que a excelência da Globo
tinha trazido um paradigma para a feitura de toda televisão e influenciava
toda televisão. Aliás, continua influenciando. De uma maneira melhor ou pior
– sem entrar em juízo de valor –, as pessoas procuravam reproduzir o que
a Globo fazia. É uma verdade. O mesmo conceito de segmentação contido
na televisão por assinatura era permeado por essa busca da perfeição que a
Globo oferecia. Passei por certas oportunidades que se tornaram insights para
mim. Lembro-me de que a Marluce Dias da Silva tinha me dito para ir assistir uma daquelas aulas-espetáculo do Ariano Suassuna. Fui ver e foi incrível.
Muito mais incrível para mim que pensava uma série de coisas, mas não conseguia transformar isso em algo mais adensado e concreto. Suassuna falou
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do gosto médio e que existia uma pasteurização na busca desse padrão médio.
Não se podia fugir dessa tangente do gosto médio. E, para ele, o mau gosto era
melhor do que o gosto médio, sobretudo porque ele trazia pelo menos uma possibilidade de inovação. Com essas ideias e com um orçamento mínimo como o
nosso, eu voltei para pensar o que podíamos fazer. Não tínhamos dinheiro novo,
ainda estávamos na crise. Administramos a crise sem mais dinheiro. O que fizemos foi enxugar despesas, reprogramamos algumas coisas. Tiramos alguns
modelos da programação, como o cinejornal, que era um noticiário hard news.
Se televisões convencionais fazendo hard news já é complicado sem dinheiro,
imagina você fazer hard news de cinema? Não acontecia nada, era enfadonho.
Direcionamos isso para um único programa semanal que pudesse ser mais analítico. Isso gerou uma sobra de orçamento. Também começamos a praticar uma
política comum de preços no mercado para buscar quem pudesse nos auxiliar
na programação a preços melhores do que aqueles praticados pela Globosat.
Assim, também conseguimos uma sobra que nos possibilitou um novo olhar.
Procuramos pensar em inteligência. No cinema, a forma é o próprio cinema,
não é? E como isso está no nosso gene, isso nos permitiu errar, tentar novas formas e desafiar quem estava conosco a propor os seus próprios modelos. A primeira coisa que buscamos foi uma discussão entre iguais. Trouxemos o Peréio
e não um jornalista somente. É alguém que agrega inteligência a uma conversa.
O que fomentamos foram bate-papos. Esse talk show foi uma solução barata
e começou a repercutir. Depois veio a Ângela Rô Rô, que foi literalmente uma
surpresa. Lembro-me de reuniões nossas daquele momento e a Globosat nunca
interferiu em nada, como participante do modelo. Sempre foram absolutamente elegantes. Inclusive, se quebrássemos a cara, iríamos quebrar sozinhos. Mas
os sócios ficaram muito assustados porque eu não era do meio e não tinha experiência da televisão. E isso gerou uma grande piada, algumas matérias foram
publicadas nos intitulando como o “Manicômio Brasil” (risos). Mas a coisa começou a andar, a fluir naturalmente, as pessoas começaram a chegar. O modelo
era este que comentei e, ao mesmo tempo, agregava produção independente.
Cada um começou a trazer as suas propostas, com um nível de diversidade que
interessava. E o Canal Brasil passou a ter 25% do tempo para praticar totalmente a diversidade.

Em 2010, foi esse o nosso orçamento. Antes era menos. Mas não há uso de
incentivo fiscal no canal. Nunca tivemos nenhum tipo de incentivo, o canal
é eminentemente privado. O que pretendíamos há tempos e que só começa
a acontecer agora, cinco anos depois, é a possibilidade de trazer patrocínios.
O conceito do patrocínio começou a ser interessante para nossos objetivos e
porque nem tudo que nos é proposto nos interessa. Não conseguimos fazer
tudo porque o orçamento é limitado. Eu tenho programas que sustentam
essa grade concebida, mas gostaria de ter outros. É um orçamento bastante
pequeno e apertado.

Qual é o orçamento em investimento de produção independente do
Canal Brasil? Há uso de incentivo fiscal por vocês?
O meu orçamento de produções é de R$ 3 milhões para compra de títulos
de filmes e outros R$ 3 milhões para o fomento da produção. Isso anualmente.

Em torno de R$ 8 mil por dia, certo?
Mais ou menos. Não chega a ser assim, porque há rebatidas. O custo de
um programa para o canal é por volta de R$ 12 mil. O mais caro deles custa
R$ 13 mil, é o Zoombido, do Paulinho Moska, porque demanda um áudio altamente qualificado. Mas o resto está naquela média. Já a compra dos filmes
é uma tabela. Existem dois universos: os filmes de acervo e os filmes novos. Fizemos essa tabela para criar transparência. Para evitar subjetividade
nessa negociação, criamos uma tabela com valor fixo, de acordo com o box
office dos filmes agregado a um valor variável, que significaria a multiplicação por dois centavos para cada espectador. Assim é feita a compra do novo
título. Diferentemente do que acontece nos canais estrangeiros. Quando
falo deles, estou falando dos grandes estúdios que conseguem filmes mais
competitivos. Não os melhores, mas os que têm maior bilheteria, de maior
atratividade. Esses canais são normalmente os primeiros a ganhar, não há
discussão. Nem nos arvoramos a disputar. É uma negociação sempre muito
dura. Ou acabam nos canais Telecine ou na HBO. Mas, felizmente, o cinema
brasileiro também está muito pautado na produção independente. É essa
identidade que buscamos. Cerca de 70% do que é produzido hoje no Brasil
chega inédito até o Canal Brasil.
O Brasil é um país absolutamente televisivo, 95% da população têm
acesso à televisão, mas não existe a mesma proporção para o cinema e
para a TV a cabo. São cerca de 7 milhões espectadores da TV a cabo e
muitos sem o pacote Premium. Como vocês veem esse panorama?
É uma perversidade. Estou há pelo menos quatro anos em uma briga séria
com as operadoras tentando essa ligação com o pacote básico, fazendo renúncia financeira significativa. Mas não é conveniente para os caras nos atuais
modelos de negócio. Agora, pode ser que surjam novas alternativas com as

Paulo Mendonça

Paulo Mendonça

teles entrando com uma proposta de público C e D. É uma proposta extremamente interessante, mas não entramos em nenhuma delas. Estamos fora
das propostas da Oi, Telefônica e Embratel. É claro que as teles precisam ter
canais de filmes e ter um canal de conteúdo brasileiro completa essa proposta, mas a negociação toda é como um cartel. O Telecine, quando vai negociar
um canal, precisa necessariamente negociar todos os seus seis. A HBO também negocia em conjunto os seus nove canais. Não sobra espaço para o Canal
Brasil, então acabamos ficando de fora. Hoje, também temos um problema
grave com a SKY, porque é uma coisa excludente. A SKY nos carregava e foi a
operadora mais importante para nós durante um bom tempo. Contudo, hoje,
ela tem um processo de exclusão do canal. Isso porque eles querem atingir
classe C e D. O modelo paradigmático agora são as teles e o que elas praticam
é uma remuneração de R$ 0,49 por canal. Nos novos pacotes, como foram feitos em 2009, o Canal Brasil perdeu 150 mil assinantes. É o dado que tenho de
referência até 11 de junho de 2010. E isso é significativo para um canal como
o nosso, que pretende ter uma abrangência maior. Logicamente, existe uma
perversidade neste cenário. Isso está sendo feito independente do contrato
formalizado até 2014. É um atropelamento de contrato. Então, vivemos um
momento de discussão séria. Existe uma possibilidade de entrar na Justiça.
Por isso, a importância do PL 29 [projeto de lei que regulamenta os serviços
de televisão por assinatura no Brasil e pode permitir a entrada das operadoras
de telefonia neste mercado]. O projeto pode trazer um olhar para o conteúdo
nacional. Entregar isso para o capital estrangeiro, para o modelo estrangeiro,
tem sido muito perverso para nós.

cria um modelo que uniformiza as regras de operação para tudo isso, define
a atividade de controle, quem exerce o quê, e cria um modelo de conteúdo. A
polêmica, aliás, se dá na medida em que os canais estrangeiros podem se ver
obrigados a carregar três horas e meia de programação semanal com conteúdo brasileiro. E conteúdo qualificado significa filmes, documentários, séries,
não só jornalismo ou programa de auditório e de esportes. Isso configura outra realidade. É essa providência que a gente está tomando. Queremos chegar
ao limiar do PL 29 aparelhado para ser um desses canais, uma opção para esse
novo modelo de negócio. Isso significa preço e qualidade.

Explique qual é o conteúdo e o impacto do PL 29.
O PL 29 é o marco regulatório do setor. O setor de televisão por assinatura,
ele é pautado exclusivamente pela Lei do Cabo que regula as operadoras. O
resto é terra de ninguém, é predatório, é uma coisa absolutamente selvagem.
Isso foi ocupado exclusivamente pela SKY e é onde as teles começaram a entrar. Houve um crescimento grande dos combos, ou seja, a negociação do triple play, que é imagem, voz e dados. A NET começou a ter um desenvolvimento muito grande, um espaço que era perdido pelas teles, porque não tinham
um arcabouço para poder entrar. A NET entrou no DTH e está crescendo exatamente em cima de público C e D, vendendo o triple play, com voz, dados e
imagem. Esse modelo de negócio hoje é uma realidade. O assinante não tem
televisão por assinatura, mas tem a televisão aberta e o must carry que são os
canais obrigatórios, além de internet e telefonia fixa. É uma realidade. O PL 29

E o digital? Como vocês estão trabalhando com as novas tecnologias?
Existe certa perplexidade hoje com a TV digital. É agora que está se começando a entender que tipo de coisa é essa. Mas a relação é econômica e não
vem sendo tratada com a profundidade que mereceria. Como ainda existem
milhões de televisores analógicos no mercado, não interessa mexer com isso.
Durante um bom período, ainda teremos TV digital como um programa de
privilegiados. É lógico que a opção das operadoras é sempre por canais digitais, mas cada digital é um custo maior. É preciso que você tenha escala para
poder fazer investimento e transformar a sua programação em digital. Isso
tem um significado interessante para nós do Canal Brasil, porque temos nove
filmes por dia, precisaremos de um planejamento migratório. Mas, hoje, o que
não existe é escala para justificar todo o investimento.
De certa forma, as mudanças preconizadas pela TV digital já estão
sendo testadas na internet. Existe uma nova inteligência no conteúdo e
há o barateamento das tecnologias de transmissão pela internet. Como
é que você tem visto essas mudanças? Há um monte de perguntas, mas
as repostas são poucas, não acha?
É verdade. Não sei as respostas também, porque acho que a gente tem mais
é que usar dessa coisa toda. Esses exercícios de conteúdo pela internet são
inevitáveis. Hoje, é um mal necessário. A internet não se monetizou essa situação. Isso passa pela discussão sobre como uma programação em streaming concatenada com um canal deverá ser remunerada. Agora, de qualquer
forma, a internet tem expressão. Isso está sendo estudado como modelos de
negócio. No caso do Canal Brasil, não me interessa hoje estripar a minha programação. Recebo muita proposta para ceder conteúdo, mas não cedemos
conteúdo para a internet, porque não interessa ter essa negociação como canal de operação ou se o custo não for viável. A questão da internet hoje está na
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monetização, como é que a gente vai tratar isso como negócio, porque existe
muito investimento por trás dessa coisa toda. Recentemente, fizemos pela
primeira vez uma transmissão ao vivo no ar e simultaneamente pela internet.
Foi o grande prêmio da Academia e foi um sucesso. Tivemos 4.600 internautas
acompanhando a programação. E acho que isso está associado também ao
fato de termos 2,4 milhões de assinantes com possibilidade de olhar o canal
pela televisão.

Como criar público para um canal como o Canal Brasil?
Eu acredito na qualidade. Nunca acreditei na obrigatoriedade, mas isso é
uma visão romântica. De qualquer maneira, isso não se tornou viável. Hoje, as
operadoras são estrangeiras, existe uma concorrência com canais que entram
a preços muito baratos e que, em algumas circunstâncias, praticam o dumping. Eles são liberados por períodos absurdos. A gente está falando de canais
que foram colocados por até um ano de graça. Se eu ficar um mês de graça,
estou perdido. Muitos canais de fora colocam um ano de graça porque para
eles isso não é importante. O Brasil é um mercado em crescimento. Eles estão
buscando um posicionamento para quando esse mercado for grande. No nosso caso, precisamos sobreviver produzindo. Até porque existe uma preocupação com o que é efetivamente brasileiro. Essas janelas precisam ser criadas
mesmo que por obrigatoriedade, já que não se obteve isso por meios naturais.
Isso se tornou imperativo. O PL 29 esteve em limites muito extremos. Está há
mais de três anos sendo discutido. Os principais players do mercado se adequaram. Até a Rede Globo, que é a principal produtora e que poderia se sentir
atingida de alguma forma, se alinhou ao projeto. As programadoras estrangeiras estão hoje apenas capitaneadas por uma operadora, que é a SKY. O voto
de confiança no projeto de lei deve se dar pela defesa do conteúdo brasileiro e
da produção independente. Além disso, existem recursos para financiamento.
Há um fundo, criado com recursos do Fistel [Fundo de Fiscalização das Telecomunicações] para essa produção. E muitas operadoras já usufruem do Artigo
39 [da Medida Provisória 2.228/01, incentivo para coprodução das programadoras internacionais de TV paga com produtoras brasileiras independentes]. Agora, a verdade é que seria muito mais fácil se eu estivesse em Miami, porque
eu conseguiria mais recursos para investir. Mas a gente está aqui no Brasil e
é brasileirinho mesmo. Existem outros movimentos de organizar nesse meio,
mas eles não conseguem decolar por falta de oportunidade.

Você acha que a internet concorre com a TV?
Não. Ela é complementar. Mas a internet ainda não está sendo tratada
como precisa porque ainda não fez um negócio para as televisões. Ainda
não se encontraram modelos. Podem existir muitas televisões na internet,
aliás, também existe uma sucessão delas quebrando, porque acreditaram
que conseguiriam buscar modelos comerciais nesse novo espaço. E não foi
viável. O conteúdo é commodity, tudo é negócio. O que se produz custa caro.
Nós, então, que produzimos conteúdo no Brasil, sofremos mais do que ninguém com isso. Não dá para nos comparar a canais estrangeiros, é mais um
equívoco. Quando converso com operadoras, muitas vezes ouço argumentos assim: “Ah, não, isso está caro. Eu compro um canal estrangeiro a R$
0,20”. Lógico, é fácil para os caras chegarem aqui com um conteúdo absolutamente amortizado por uma distribuição mundial. Tudo que exibimos
fazemos aqui, compramos aqui. Nós somos o primeiro modelo do negócio.
Quando eu digo que eu tenho 70% da produção do cinema brasileiro exibido
na primeira janela do Canal Brasil, nós somos um player importante nesse
mercado e isso precisa ser visto de uma maneira. Se não houver uma legislação específica para isso, não vai haver respeito ao conteúdo brasileiro. Não
falo só em relação ao Canal Brasil, outros canais deveriam existir e estar
prontos para competir nesse cenário. Porque nós somos oxigênio, somos
uma janela verde e amarela. E devemos ter outras janelas para isso. Agora,
voltando à internet, acho que essa substituição tende a ser fundamental.
Como é que a gente vai usar a interatividade? Eu não posso te dizer, porque eu estou cuidando primeiro de sobreviver. Depois, vamos cuidar de uma
migração de uma situação analógica para uma situação digital. Só então
vamos buscar essa interatividade. Mas eu posso te dizer que as coisas hoje
andam mais rápidas do que jamais andaram.
Podem, inclusive, atropelar todos os modelos, não acha?
Lógico.

E a questão do direito autoral? Hoje, no Brasil, temos cerca de 100 filmes
lançados por ano. Praticamente todos são financiados por estatais
ou com dinheiro público. Muitos desses filmes ficam em prateleiras
mofando sem que se possa dar o acesso a essas produções. Como você vê
a distribuição, o acesso e o direito autoral?
O direito autoral passa por uma questão anterior. A gente produziu, por
exemplo, no Canal Brasil, um documentário chamado Loki sobre o Arnaldo
Batista, dos Mutantes. Foi uma produção que começou como um programa
feito em 2004. A intenção era entrar na área da música. Tínhamos uma equipe

Paulo Mendonça

Paulo Mendonça

que parecia talentosa e resolvemos fazer tudo internamente. Não havia grana
para fazer fora. Planejamos, então, o programa chamado Luz, Câmera e Canção. Buscamos pessoas importantes para esse momento. Trouxemos o Arnaldo, pois ele despertava a maior curiosidade em todos nós. Tenho profunda admiração pelo que ele representou, ele foi genial, mas desapareceu com todos
os seus problemas. O que acabamos produzindo foi uma coisa inacreditável.
Tínhamos um material deslumbrante. Era realmente emocionante. O programa ficou pequeno para tudo aquilo. Aventuramo-nos a fazer um documentário maior. É um documentário feito com paixão e com o que existe de mais
amador, no melhor sentido da palavra. Três anos e um mês depois de toda
a produção, tínhamos um filme pronto. Custou R$ 125 mil. Negociamos os
direitos e inscrevemos o documentário nos festivais. O primeiro foi a Mostra
do Rio. Ganhamos de cara. Fomos para São Paulo e ganhamos também. Vencemos uma sucessão de festivais. E não fomos para o cinema, planejamos só
televisão. Não era uma atitude presunçosa, é que eu não tinha os direitos para
cinema. Funcionou como marketing às avessas. Depois os distribuidores começaram a ver: “Por que é que não vai para cinema? É um filme ótimo. Vamos
botar no cinema”. O que eu não tinha era um preço, não sabia que preço era
esse. Quando tentamos negociar, nos foi cobrado o teto do valor. Aí, sim, o direito autoral está ficando uma coisa muito delicada. Não há padrão. Havia cobranças de quinhentas pratas a R$ 12 mil. Mas imagina isso, pois eu tenho um
acordo de distribuição em contrato. O filme possui 54 músicas e se eu pagar
R$ 1 mil para um, preciso pagar o mesmo para o outro. São cláusulas contratuais. Na negociação com o cinema, não havia um número certo para isso. Fomos descobrir isso tudo na negociação. Alguns editores eram absolutamente
intransigentes. O conceito era assim: se o DVD é vendido, paga direito paritário. Com a televisão também. Exibiu, pagou. Mas no cinema, não. As editoras
arbitram valores lá em cima. Mesmo para um documentário assim. O que fizemos, então? Cortamos e substituímos músicas. Ainda precisamos lidar com a
impossibilidade de não exibir sem um distribuidor. Fomos então até o Adhemar Oliveira [dono da rede Espaço de Cinema] e foi exatamente como a gente
queria. O acordo com ele nos permitiu uma distribuição digital nas condições
que a gente queria. Nós saímos em 20 cidades do Brasil. Com isso, também
estava trabalhando a marca do Canal Brasil. Foi uma coisa extremamente positiva. Tivemos 18 mil espectadores em cinema, o que é superbacana para o
documentário. Também lançamos em DVD e vendemos a primeira tiragem
em menos de um mês. Foram cinco mil DVDs. No aniversário do Canal Brasil,
exibimos como presente o Loki. O Arnaldo também foi à Virada Cultural e a

Livraria Cultura comprou 2 mil DVDs para um lançamento. Foram vendidos
1.100 na primeira noite. Foi uma fila colossal, foi lindo. Mas toda essa questão do direito autoral está prejudicando todo mundo que está lidando com a
nossa história recente, especialmente os documentaristas. Coproduzimos o
Dzi Croquettes e passamos pelo mesmo problema. São coisas graves. Quando
você conversar com outros documentaristas, eles estão passando pela mesma
coisa. As propostas ficam inviabilizadas. Não há uma prática regulamentada,
não há padrão. Tudo é muito vago. E a gente está vivendo um momento muito
rico de resgate desse passado. Saíram coisas como o filme do Wilson Simonal,
por exemplo. Há toda uma quantidade de documentários que estão sendo feitos que nada mais são do que uma reflexão sobre o passado. O que precisamos
hoje para o direito autoral são janelas. Não há nada que tenha sido feito, que
não tenha espaço. Está todo mundo indo para o Canal Brasil. Isso decorre
de todo esse movimento que a gente fez. Inclusive, shows de música. Sempre
imaginamos que os shows são uma oportunidade para a criação de um selo
do canal. Entramos na música produzindo shows em regimes sinérgicos. Temos capacidade de captar e editar aquilo que a gente capta. Provocamos a
entrada das gravadoras com áudio e mixagem, porque não eram coisas caras
e não estávamos preparados para fazer. Foram quase 60 shows feitos pelo Canal Brasil. As gravadoras mudaram também o seu formato e a sua forma de
atuação. Elas não têm mais elencos fixos, elas trabalham muito por projeto.
E, assim, entramos de uma forma complementar, criando conteúdo e parceria
na distribuição. Nosso foco é televisão, não podemos nos dispersar, mas, com
o tempo, descobrimos caminhos para o selo se tornar viável. Fizemos uma
parceria com a distribuidora Microservice e com a MZA, do Marco Mazzola,
que é talvez um dos maiores produtores brasileiros. A estreia do selo foi com o
Loki. A partir daí, veio uma sucessão de produtos. Na lista também temos documentários, como Panair do Brasil [dirigido por Marco Altberg], Jards Macalé
– Um Morcego na Porta Principal [dirigido por Marco Abujamra], Condor [dirigido por Roberto Mader], além de shows musicais. Esse é o primeiro movimento que o canal faz em pacote, botando a cara no mercado. Lógico que quem
produz analogicamente não tem tanto medo da internet ou da pirataria. Isso
porque estamos propondo um modelo absolutamente paralelo, sem grandes
investimentos. Aliás, não tenho investimento nenhum, eu tenho o produto.
Essa parceria faz com que os riscos da pirataria – que afastaram as gravadoras
do negócio – fiquem pequenos e sejam bastante atenuadas. Quando o Loki ia
ser lançado em DVD, recebemos uma ligação dizendo que o documentário já
estava sendo distribuído por um camelô. Foi a glória, cara! Quer coisa melhor
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do que isso? Essas coisas geram transtornos, mas podem ser vistas de uma
maneira diferente.

materializados, a negociação e a liquidação era toda eletrônica. A empresa é
o Cetip que hoje congrega todos os títulos do setor privado. Esse meu período
profissional foi pouco depois do governo Collor com toda aquela crise. No Brasil, assistíamos uma debacle do cinema brasileiro. Não se produzia porra nenhuma, era uma coisa muito delicada. Foi quando eu chamei Roberto Farias e o
Luiz Carlos Barreto para mostrar o que era aquele sistema que eu trabalhava. A
proposta era que eu poderia colocar o ativo do cinema ali dentro para financiar
a produção. Seria uma oportunidade de dar credibilidade a esse papel. O que
sabíamos é que não dava para imaginar uma postura de mecenato, por isso a
renúncia fiscal era necessária neste cenário. E foi isso que o Luiz Carlos Barreto
fez. Ele pegou a ferro e a fogo essa proposta, passou um ano em Brasília negociando com o governo e com os parlamentares. Assim surgiu o Certificado do
Audiovisual, foi o recrudescimento e o refinanciamento do cinema brasileiro.
Portanto, fiquei com essa pecha de ter organizado essa proposta pelo mercado.
Depois que sai da Cetip, me procuraram para tentar organizar um canal como
possibilitava a Lei do Cabo. Foi como surgiu minha inserção no Canal Brasil.
Também sou do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual da Agência Nacional de Cinema (Ancine). É um fundo bem intencionado, podemos ter errado
em algumas coisas, mas penso que estamos acertando de linha para linha. As
propostas e as intenções são as melhores possíveis, estamos disponibilizando
muito recurso para produção.

O acervo da TV Cultura no YouTube, por exemplo, tinha mais de cinco
mil vídeos postados. E não foi a TV Cultura que pôs no ar. O que fazer
com isso?
Nada. O Loki foi também pro YouTube inteirinho. Temos o Larica Total com
todos os programas postados no YouTube. Isso gera uma corrente positiva.
Esse programa, o Larica Total, ganhou o prêmio da APCA como melhor programa humorístico da televisão brasileira. O programa é uma guerrilha total,
é uma absoluta irreverência. Mas você imagina a quantidade de grana que
se gasta com programas humorísticos em todas as televisões brasileiras? Ganhamos esse prêmio absolutamente respeitado fazendo com quase nada.
Nesse contexto da produção do Canal Brasil, onde é que entra a
possibilidade de patrocínio?
Abrimos para o produtor a possibilidade de ele trazer o patrocinador quando o programa nos interessa. Ele busca o patrocínio, vai ser o detentor dos
direitos autorais do programa e nós funcionamos como um licenciador. Damos em troca uma mídia alentada que facilita a negociação dele com o seu
patrocinador. Tivemos uns quatro programas que já vieram com o patrocínio,
dentro dessa modelagem. Isso é extremamente positivo para o produtor, na
medida em que ele não trabalha com o orçamento reduzido do Canal, permite que ele trabalhe com orçamentos mais realistas, ou mais favoráveis a eles.
Além de permitir que ele seja detentor dos direitos do seu produto.
Vivemos hoje uma discussão grande sobre o modelo de financiamento
da cultura, inclusive da própria Lei Rouanet. Como você percebe essa
evolução e como avalia o que está acontecendo hoje?
Eu não tenho um histórico na produção ligada ao incentivo à cultura. Nunca usei nada que fosse patrocinado ou financiado pelo governo. Não utilizamos nada disso. Meu histórico permitiu ter envolvimento em políticas de financiamento por outros meios. Fui superintendente da Associação Nacional
das Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais (Andima), que tinha por
função ser um fomento de sistema de negociação, entre poupança e produção. É uma entidade extremamente progressista, que alavancava sistemas
para fomentos de diversos segmentos da economia real. De ouro a título da
dívida agrária. Trabalhei em uma grande empresa de custódia de ativos des-

Quanto isso é hoje? Cerca de R$ 70 milhões?
R$ 67 milhões distribuídos em quatro linhas. Temos a linha de produção, a
linha de distribuição, a linha de compra de direitos e a linha de televisão. A linha
de compra de direitos é da maior importância, porque permite ao distribuidor
brasileiro ter recursos para competir com as majors, na compra daquilo que
eles entendem que são os títulos mais competitivos para produção. Vejo essas
linhas como um caso de sucesso, pois o Estado precisa ter um papel indutor
com suas políticas. O fundo setorial foi muito mal compreendido na medida
em que ele não é interpretado como um capital associativo. Esperava-se
que ele tivesse um papel de mecenato, oferecendo recursos a fundo perdido.
Não é isso. Mas isso requer uma maturidade da indústria de produção, de
distribuição e de televisão. Esse tem sido o meu principal envolvimento. Vejo
como fundamental o papel do Estado diante das dificuldades que temos para
produzir nesse país. Aliás, essa função do Estado é importante em qualquer
outro lugar do mundo que sofra a predação do cinema americano. Logo, é
preciso ter uma base de sustentação. Minha impressão é que o fundo vai ser
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muitíssimo importante. Ele está cada vez mais maduro. Os equívocos que
cometemos foram imediatamente corrigidos após serem identificados. Existe
boa intenção em todos os membros do comitê, especialmente na Ancine.

descobrir ou inventar modelos diferentes daqueles propiciados pela Globo,
teríamos seguramente um setor mais pujante. É o grande desafio que teremos
de enfrentar.

Como o Canal Brasil vê essa questão da memória do cinema brasileiro?
Qual é a atuação que o Canal Brasil pode ter nesse processo?
Não dá para dizer que nós restauramos – na acepção do termo –, mas fizemos a telecinagem apurada e recuperamos quinhentos e poucos títulos. Uma
grande quantidade de títulos estava absolutamente perdida e passou a ser
procuradoa pela equipe de aquisição do Canal Brasil. São os nossos detetives,
dois meninos que estão atrás de tudo isso. E esses títulos recuperados são
importantíssimos, como o Vigilante Rodoviário, um sucesso. A gente restaurou aquela série inteira, são mais de 30 episódios. Em um canal como o Canal
Brasil, cabem coisas como essa. A memória afetiva é muito presente no canal.
Quem assiste tem um olhar de muito carinho por esse tipo de coisa. Não é
favor, faz parte do negócio. É uma responsabilidade que temos perante essa
memória. Temos acervo limitado e vivemos de conteúdo brasileiro. Se não
cuidarmos disso, quem haverá de cuidar?
Para encerrar, uma pergunta provocativa. Parece que o Canal Brasil
toma pra si muitas vezes uma missão de emissora pública fomentando
a cultura. Como você analisa a missão do público e do privado na TV?
Não sei. Sou oriundo do setor privado, não sou uma pessoa adequada ao
tipo de comportamento de empresas públicas. Talvez seja um certo sentido
de urgência que o setor privado tem e me contaminou. Penso que o papel
de qualquer televisão, seja qualquer abordagem, é sempre o de fomento. As
emissoras públicas podem se engessar por linhas editoriais, pelos compromissos e pelas diversas responsabilidades que têm. Inclusive, do seu uso político. Não estou dizendo que aconteça, mas sabemos que há pressões. O setor
privado possui muito mais independência nesse ponto. Mas todos nós temos
o compromisso de fomentar uma indústria. Televisão que pretende ter diversidade e pluralidade não se faz sem produção independente. Os engessamentos profissionais e a quantidade de profissionais de cada televisão remetem
naturalmente a você ter uma busca de uma profissão verticalizada, que não
vai produzir progresso para o setor. O nosso modelo de negócios é trabalhar
no canal com excelência e criatividade. Então, fomentar é a função de qualquer televisão, pode ser pública ou privada. Cada um tem um olhar para o que
representa culturalmente para o país. E se as televisões abertas tentassem

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/paulo-mendonca/

Atriz, cenógrafa e aderecista.
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“Fizemos espetáculo
anarquista na ditadura.
Na abertura política, fizemos
uma coisa superintimista
em teatros pequenininhos.
Sempre abrimos portas,
somos pioneiros.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 30 de maio
de 2010, em São Paulo.

Rachel Joffily Ribas é atriz, cenógrafa e aderecista, criadora, junto com Marcos Caetano Ribas, do Grupo Contadores de Estórias, fundado em 1971 em
Nova Iorque e desde 1981 radicado em Paraty, no estado do Rio de Janeiro.
A trajetória do casal de artistas começou durante a ditadura militar, quando
abandonaram o curso da Universidade de Brasília e foram estudar e morar
nos Estados Unidos. Os dois uniram seus aprendizados de artes cênicas, dança, ilustração e folclore brasileiro e formaram o grupo.
“O primeiro espetáculo que criamos em Nova Iorque e que inaugurou o
Grupo Contadores de Estórias foi uma história de folclore brasileiro”, lembra
Rachel sobre a montagem O Bode e a Onça (1971). Desde então, o grupo ganhou experiência e maturidade artística. Participou de inúmeros festivais internacionais de teatro. “Trabalhamos sempre na contramão. O Yan Michalski,
que era um crítico de teatro conhecido no Rio, definiu o Grupo Contadores
de Estórias como um grupo que está sempre na contramão das tendências.”
Rachel é responsável pela programação visual de 25 espetáculos, entre
eles O Homem que Queria a Sabedoria (1975) e Memórias de um Tigre de Circo
(2008). Também é diretora-adjunta do Teatro Espaço, em Paraty, espaço cultural que o grupo utiliza para apresentar suas produções. “Todo mundo do
grupo faz tudo: iluminação, bonecos, constroi, ensaia e trabalha na lojinha
do teatro se precisar. Isso é um conceito nosso. A pessoa não pode ser só ator.
Pelo menos nessa companhia não pode. Todo mundo é multiuso.”
Como você e Marcos Caetano Ribas fundaram o Grupo de Contadores de
Estórias? Quando e como o grupo começou?
O Grupo Contadores de Estórias começou em Nova Iorque, em 1971. Nós
estávamos juntos e tínhamos saído da Universidade de Brasília para Nova Iorque. Nossa ideia era estudar. Eu queria fazer ilustração e ele, teatro. Realmente acabamos estudando isso. Fiz um curso na Parsons The New School for
Design e o Marcos estudou teatro e dança na The Neighborhood Playhouse
e em outros cursos avulsos. Ele trabalhou com o The Open Theater, que, junto
com The Living Theater, formava os dois principais grupos de vanguarda de
teatro da época. Com essa formação, começamos a trabalhar juntos. Usamos,
primeiramente, máscaras e, depois, criamos os bonecos como nossos personagens. Tivemos uma vivência antes na Universidade de Brasília, quando saíamos para Goiás Velho e Pirenópolis com a ideia de ver a cultura popular. O
primeiro espetáculo que criamos em Nova Iorque e que inaugurou o Grupo
Contadores de Estórias foi uma história de folclore brasileiro. As máscaras
eram feitas usando a papietagem, uma técnica antiga usada em Pirenópolis
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e Goiás Velho com as Cavalhadas e a Festa do Divino. Então, apesar do grupo
nascer em Nova Iorque, ele estava bem enraizado na cultura brasileira. O nascimento foi assim. Estamos trabalhando juntos desde essa época.

Muita gente usa o termo bonequeiro para quem manipula o boneco, mas
parece que não é isso. Como se chama o manipulador do boneco?
Titereiro. É o manipulador de bonecos. Quando eu me chamo de bonequeira, eu quero dizer que sou a fazedora do boneco. Na verdade, o tipo de
boneco que a gente usa hoje em dia não tinha nem nome. Havia fantoche,
boneco de vara, marionete, mas o que usamos não tinha nome. Foi inventado, como falei sobre os bonecos de cinco metros de altura. Na década de 80,
o Marcos estava mergulhado na cultura dos índios brasileiros. Ele chegou
até a aprender nheengatu. Queríamos montar espetáculos sobre índios brasileiros e estávamos em trânsito entre Nova Iorque e Brasil, em uma viagem
por terra que fizemos. Então resolvemos criar um espetáculo que coubesse
em uma mala. Criamos bonecos pequenos que expressavam a sensualidade do índio brasileiro como uma coisa muito orgânica. Os bonecos criados
nessa época viraram uma marca registrada nossa. O que é mais associado
ao nome do Grupo Contadores de Estórias são esses bonecos de 50 centímetros. É muito poético.

Seu currículo traz várias definições sobre o seu trabalho: cenógrafa,
aderecista, bonequeira. Como você se define?
Com essas três definições mesmo. Bonequeira, cenógrafa e aderecista. Tenho formação de cenógrafa. Faço cenários em função do trabalho do Grupo
Contadores de Estórias. E figurinos também. Tudo o que é visual em nosso
trabalho eu tenho alguma participação. Agora, a coisa que eu acho que me
destaca é o fato de que faço os bonecos que usamos no grupo. São bonecos
especiais que fazem com que o grupo seja convidado para festivais no mundo
inteiro. Eles têm força visual. Eu costuro e modelo, mas eles são um trabalho
conjunto meu e do Marcos. Isso porque o Marcos é quem faz com que um objeto bem feito e bonito vire um objeto cênico. Ele ganha expressão.
Conte mais sobre o processo de criação dos bonecos e a etapa seguinte
de roteirização e de adaptação cênica.
Todos os espetáculos do Grupo Contadores de Estórias são escritos, roteirizados e criados e dirigidos pelo Marcos. Ele tem uma visão muito clara de como aquilo será encenado. Um exemplo disso é quando trabalhávamos na década de 70 ao
ar livre. Isso porque eram bonecos enormes. Na época, ele falou: “Vamos fazer isso
ao ar livre, esses bonecos precisam ser grandes”. Aí eu fiz com um metro. E ele:
“Não! Grande, grande! Cinco metros de altura!” A gente estava nas praças, competindo com os prédios, viadutos e árvores. Era preciso ser realmente grande. Sou
uma artista, portanto, e ele é o diretor de arte. Fizemos bonecos imensos. A técnica
da época era de papietagem. Fala-se papel machê, mas papel machê é uma massa
de papel. Papietagem são tiras de papel sobrepostas com cola. Cobre-se um molde com papel. Ao tirar o molde, cria-se uma espécie de papelão. Brincamos que o
material que fazemos os bonecos são a carne e o osso. A estrutura é de madeira,
funciona como o osso para não deixar o corpo dobrar. A carne é feita uma espuma, a pele é malha, o rosto e as mãos são moldados em massa. É como se fossem
atores pequenos. Se eu precisasse definir a linguagem teatral do Marcos, eu diria
que é o máximo de emoção com o mínimo de gestos. É assim quando ele trabalha
com atores, com bailarinos ou com bonecos. É bem minimalista. Os bonecos historicamente são caricaturas, ele é usado para ser uma caricatura do ser humano,
é o grotesco. No nosso caso, a proposta é como se eles fossem gente, que tivessem
movimentação quase humana.

Vocês montam muitas peças em silêncio, sem fala alguma. Como é o caso
da montagem de Chapeuzinho Vermelho. Vocês trabalham um roteiro
conhecido, por exemplo, e criam a imagem do boneco. Como é isso?
Desde 1980 que a gente não usa texto. O Marcos cria espetáculos sem texto.
Até é uma disparidade, porque o nome do grupo é Grupo Contadores de Estórias e isso confunde muito. Mas não trabalhamos para crianças e não usamos
palavras. Então, por que é que o grupo chama Grupo Contadores de Estórias?
É porque não é histórias com agá. É uma homenagem a Guimarães Rosa, a
“estórias” se escreve com “e”. Pesquisamos histórias de tradição oral. São casos que aconteceram há muito tempo e são essenciais para a cultura. Foram
contados tantas vezes que passam a ser joias de concisão. Entre outras coisas,
o Marcos é admirador da arte japonesa. Haikai é o máximo de síntese em termos de poesia, não é? Quando usávamos bonecos grandes, ainda havia uma
narrativa. Muitas vezes não havia diálogo, mas a história vinha em forma de
palavras. Quando passamos para os bonecos pequenos, ele percebeu que não
precisava da palavra. Podíamos contar a história, a sensação ou aquele pedaço de vida sem usar palavra nenhuma. Chapeuzinho Vermelho, que você citou,
é uma concessão que ele fez pra mim. Passamos anos sem fazer nada para
criança quando estávamos em Paraty. Muita gente ia ao teatro e falava: “Puxa,
vocês não fazem nada pra criança”. Aí, eu falei: “Pô, vamos montar um espetáculo bem pequenininho assim. Vamos pegar o Chapeuzinho Vermelho”. Fiquei
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enchendo a paciência dele. Fiz os bonecos todos e ele dirigiu. Apresentamos
Chapeuzinho Vermelho e não falamos nenhuma palavra. Mesmo se a pessoa
não conhecesse a história, ela ia entender tudo. Só que todo mundo conhece
a história. As crianças assistem e não se dão conta de que não tinha diálogo.
Às vezes, a criança fala assim: “Aquela hora que ela disse não sei o quê”. Mas a
personagem não disse nada, ninguém falou nada. Foi só música e movimento.

jar o mundo inteiro, porque era uma coisa surpreendente. Chegamos até um
circuito de festivais de teatro, não só o circuito do teatro de bonecos. Entre
eles, o Festival de Nancy e o Next Wave Festival. Também gostaria de fazer um
parênteses nesse momento para dizer que não trabalhamos só com teatro de
bonecos. Fizemos pelo menos 10 anos de dança contemporânea. Eram espetáculos sem bonecos. Penso que os bonecos existem e cumprem um propósito. Como se fosse um zoom que se faz na cena. Seja o bonecão na praça ou um
boneco minúsculo, isso é como focar na cena. Também fizemos a mistura de
bonecos com bailarinos e com atores.

Também existe o conceito que vincula teatro de bonecos ao teatro
infantil, o que, para vocês, não é verdade. Vocês trabalham com público
adulto. Como é isso?
Trabalhamos sempre na contramão. Não sei se as pessoas lembram, mas o
Yan Michalski, que era um crítico de teatro conhecido no Rio, definiu o Grupo
Contadores de Estórias como um grupo que está sempre na contramão das
tendências. No tempo da ditadura, quando não podia haver aglomerados de
gente na rua, estávamos fazendo espetáculos para milhares de pessoas ao ar
livre. O espetáculo que foi o mais badalado na época foi A Fabulosa Estória de
Melão City [direção de Marcos Caetano Ribas], baseada em uma lenda do Afeganistão. Era um espetáculo anarquista encenado nos piores anos da ditadura no Rio. Juntamos 4 mil pessoas nos parques. Quando veio a abertura política, estávamos fazendo uma coisa superintimista em teatros pequenininhos.
Sempre abrimos portas, somos pioneiros. Somos aqueles que gastam suor e
sangue para abrir um caminho. Depois, outros vão trilhar tranquilamente e
ganhar uma grana. Como podíamos apresentar um espetáculo ao ar livre e
sobreviver disso? Na época, a Funarte era o Serviço Nacional de Teatro. A política pública que existia era o aluguel de salas de espetáculo e de subvenção,
mas tudo voltado para o modelo do teatrão. E nós ficávamos pensando em
fazer espetáculo ao ar livre. Conseguimos um patrocínio do Departamento
de Parques e Jardins e passamos alguns anos mantendo uma companhia no
Rio. Eram entre 10 e 14 pessoas, todos remunerados para fazer espetáculos
nas praças. O teatro de bonecos para adulto estava nesse contexto. Carregávamos para todo lado um portfólio com críticas sobre nós no The New York
Times, no Le Monde e outros veículos para vencer o preconceito. Mesmo hoje,
quando ouço falar de teatro de bonecos, sei que existe uma grande chance de
ser uma coisa infantil, primária ou tosca. Muita coisa é amadora. Precisamos,
portanto, vencer barreiras de preconceito. Nós vencemos porque fizemos e
insistimos. Os críticos iam ver e adoravam. Entramos em um circuito de turnês internacionais. Apresentávamos uma coisa diferente com aquilo. Era um
espetáculo com duas pessoas, bem brasileiro, sem palavras. Aquilo podia via-

Como funciona a mistura dos bonecos com bailarinos, por exemplo?
Para a plateia, o que acontece é esse exercício de zoom. Isso aproxima e
afasta. Uma apresentação com movimentação e música já é dança, não é? O
boneco já está dançando mesmo quando faz um movimento corriqueiro e banal. Uma velhinha que coça o pé durante uma música, por exemplo, funciona
como uma coreografia. Muitas vezes há uma sequência de movimento feita
por um boneco e por um bailarino. Outras vezes a cena é um contraponto. Em
outro espetáculo, fizemos com que os bonecos fossem como uma vírgula na
história. Havia uma coreografia com bailarinos e, antes da próxima cena, havia um boneco, como uma vírgula, uma pequena quebra. Tudo no mesmo espaço, sempre. A luz ficava no palco inteiro enquanto as pessoas dançavam. Aí
uma luz ficava focada em um canto onde foi feita uma sequência com boneco.
Fale também sobre a experiência de gerir o teatro. Como é isso?
Bom, criamos o grupo em 1971. Dez anos depois, mudamos para Paraty.
Tínhamos morado fora do Brasil várias vezes e fomos a Paraty fazer uma apresentação em um festival de teatro de rua. E achamos que lá era um lugar onde
gostaríamos de morar. Na mesma época, entramos em um circuito de turnês
internacionais. Morávamos em Paraty e trabalhávamos fora do Brasil. Com o
dinheiro dessas turnês, compramos uma casa no centro histórico. Morávamos
em um sobrado no centro histórico e tínhamos um espaço para nosso ateliê.
Mas a gente não tinha onde ensaiar e se apresentar. Depois, compramos um
espaço com o objetivo de montar os espetáculos. Começamos a apresentar
a peça para os amigos neste espaço, antes de levá-la para São Paulo e Rio de
Janeiro. Usávamos esse espaço para isso. Mas não imaginávamos que a gente
podia se apresentar em Paraty, uma cidade pequena. Acabamos apresentando
outras coisas: grupos de música, de dança, eventos. O teatro virou um centro
cultural, mas não achávamos que podíamos apresentar nossos espetáculos.
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Até que resolvemos experimentar e apresentamos uma peça. Deu certo. Paraty tem uma coisa muito engraçada: a cada semana, tem um público novo,
é uma plateia móvel, que passa pela cidade. Temos, por exemplo, um espetáculo que está em cartaz há 14 anos com duas apresentações por semana.
Sempre há público e garantimos a sustentabilidade do teatro.

trabalham em hotéis, pousadas e restaurantes. Aliás, cada habitante de Paraty
é um guia turístico. O turista não vai à agência. Se ele está jantando, ele acaba
perguntando o que se pode fazer à noite. Quanto mais gente sabe do teatro,
melhor pra gente. Também temos um projeto chamado Escolas no Teatro Espaço. Estamos no quinto ano de trabalho e em uma luta por patrocínio. O
começo teve uma verba do programa Monumenta, da Unesco e do Ministério
da Cultura. Quase cinco mil crianças e jovens foram ao teatro com esse recurso. Em todos os nossos projetos, sempre inventamos maneiras de incluir as
escolas públicas de Paraty. É bom lembrar que Paraty é um município pobre,
apesar de ser sofisticado. As crianças das escolas públicas são de famílias de
baixa renda e é muito legal vê-las indo ao teatro. Paraty não tem cinema e não
possui atividades culturais para os jovens. Nosso trabalho é para que essas
crianças vejam uma atividade cultural da cidade e aquilo não é só para turista. Porque em Paraty acontece muito isso. A Flip e o Festival de Jazz são para
turistas. Tudo o que está relacionado ao glamour da cidade, a população local
entende como sendo coisa para os outros. O nosso projeto busca mudar essa
mentalidade.

Que espetáculo que é esse?
Em Concerto [direção de Marcos Caetano Ribas].
Paraty tem turismo cultural com o Festival de Jazz e a Festa Literária
Internacional de Paraty. Como é essa relação? As pessoas vão e voltam
para a programação cultural da cidade? Existe um boca em boca em
torno do teatro de vocês?
É um teatro bastante conhecido. Isso é resultado dessa continuidade do trabalho de temporadas que fizemos. Era uma maneira de manter a companhia
azeitada. Fomos descobrindo que isso era viável economicamente. A cidade
também percebeu que era legal ter a gente lá como uma opção de atividade
cultural à noite. As pousadas passaram a recomendar o teatro, passamos a
freqüentar os jornais e os guias turísticos. Virou uma atração imperdível. Claro que muita gente vê mais de uma vez. Há quem chegue lá e diga que está
vendo o espetáculo pela quarta vez. Somos uma das caras de Paraty. A cultura
local da cidade é muito forte, ficou preservada porque a cidade ficou isolada
bastante tempo. É um cenário maravilhoso, muitas festas religiosas acontecem ainda por lá. O bairro histórico tombado atraiu artistas. Logo, fazemos
parte desse ecossistema. A Liz Calder foi a Paraty e ficou se perguntando se
daria certo montar um festival literário internacional na cidade. Ela olhava
em volta e via que a cidade tinha esse perfil cultural. Isso é importante de se
dar conta. Quem não é da área de teatro não se dá conta da conquista de um
teatro funcionar o ano inteiro em uma cidade do tamanho de Paraty. Muitas
vezes você vai a um teatro em São Paulo e não encontra esse movimento. Se fizermos temporadas longas em outros lugares, não temos tanto público como
lá. Esse espetáculo já está chegando a 100 mil espectadores.
Como é a relação de vocês com o público da cidade de Paraty? Não só
com os turistas, mas com o público da cidade.
Apresentamos o espetáculo às quartas e aos sábados. Temos uma política
de distribuição gratuita de convites às quartas-feiras para as pessoas que pedem. Também convidamos todo mundo ligado ao setor de turismo, todos que

O teatro então se viabiliza sozinho. O patrocínio é para alguns projetos, certo?
Isso. O teatro não depende de patrocínio para a sobrevivência. Somos 10
pessoas que vivem desse trabalho. Pagamos nossas contas e conseguimos a
sobrevivência. Precisamos de patrocínio pontual para montar um espetáculo,
por exemplo. E também porque não sobra dinheiro para fazer uma reforma
ou comprar equipamento novo. Mas, pelo menos quando precisamos buscar
patrocinador, pensamos em muitas opções. Não ficamos concentrados só em
um que, por algum motivo, deixará de financiar a cultura e nos deixará órfãos.
Aliás, foi o que aconteceu com a Petrobras há algum tempo, quando ela deixou de financiar algumas companhias de dança.
A experiência internacional de vocês os colocaram em contato também
com certa tradição mundial de bonecos. Como é isso?
Existe mesmo essa tradição. O teatro de bonecos japonês, o bunraku, é o
anterior ao kabuki, o teatro com pessoas. O teatro com atores se inspirou no
teatro de bonecos. No mundo inteiro, já existia essa tradição. Ao mesmo tempo, nós estávamos querendo resolver uma questão nossa. Era uma coisa que
não tinha nome, que ninguém usava. No Brasil, por exemplo, muitas companhias usam e chamam manipulação direta, mas não tinha nome. Quando começamos no Brasil, não havia ninguém fazendo teatro de bonecos para adul-
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tos, não tinha ninguém fazendo manipulação direta.
Não havia outros grupos, como o Giramundo, já trabalhando?
O Giramundo tem uma tradição de teatro de bonecos. Eles fazem marionetes e bonecos de vara. Eles fazem muito bem, são bonecos maravilhosos.
É diferente. Não é que os nossos bonecos sejam melhores do que os do Giramundo. Não. São maneiras diferentes de trabalhar. É como compararmos,
por exemplo, a escolha por bailarinos ou atores em determinada montagem.
O bailarino tem o uso do corpo muito mais rico do que o do ator. E como a
gente não está falando, não usa palavras, é muito melhor que seja feito por um
bailarino do que por um ator. Com o boneco também. Eles respondem a uma
necessidade.

to na década de 70. É um rei de cinco metros de altura, ele não fazia nada, não
falava. A voz era feita por atores de fora e ele simplesmente vinha, era carregado por quatro atores, como se fosse levado em uma liteira. A cara desse rei é o
símbolo do grupo, virou uma espécie de ícone de nossa história. Foi na década
de 80 que fizemos esses bonecos pequenos. O espetáculo mais marcante foi o
primeiro. Chamava-se Mansamente, tinha bonecos indígenas. Na última cena
da história do casal de índios, eles transavam. Era uma transa muito poética,
superbonita, doce, mansamente. Logo, eu diria que esse casal de índios é o
símbolo desse formato de teatro com os bonecos pequenos. O terceiro é um
espetáculo que foi feito, se não me engano, na década de 90, na fase em que
trabalhamos mais com dança. Foi Rodin, Rodin. Era um espetáculo com bailarinos e com alguns bonecos, baseado nas esculturas e nos desenhos de Rodin.
Foi lindo. E por causa desse espetáculo a gente acabou fazendo aqui, em São
Paulo, uma performance, um evento, que chamava Museu Rodin Vivo, quando a exposição dele estava na Pinacoteca. O pessoal do Museu Rodin de Paris
pediu e eles sugeriram que o SESC patrocinasse uma montagem dirigida pelo
Marcos. Ele fez um Museu Rodin Vivo no Jardim do Museu do Ipiranga. Foram
42 intérpretes, bonito, era como se estivesse andando no museu e as estátuas
eram coreografadas. Os bailarinos faziam coreografias passando por todas as
esculturas do Rodin. Essa experiência de poder fazer uma superprodução em
São Paulo foi bem interessante.

Quando vocês vão para fora do Brasil, sentem o retorno de que aquilo é
visto como uma manifestação típica do Brasil? O público reconhece isso?
Os espetáculos são muito regionais e muito universais. Não se trata de um
personagem do Nordeste. Tratamos de temas: envelhecimento, erotismo, tesão. Acho que eles têm uma aparência brasileira, mas não necessariamente.
No primeiro espetáculo nessa escala que citei, o Mansamente, havia os bonecos como índios brasileiros e o cenário era floresta.
Como é o processo de ensino ou de formação de vocês?
Estávamos falando do Projeto Escolas. Mas faço um parêntese pequeno sobre
isso. Dentro do universo de 4.500 crianças e jovens que fizeram oficinas ou cursos
conosco, penso que se houver um que pense assim, que aquilo ele pode fazer, já
vale a pena. Toda a produção vale a pena. A ideia, o trabalho e a dedicação valeram
a pena. De outro lado, sempre ensinamos as pessoas que vieram trabalhar com a
gente, porque a sempre fizemos coisas que não eram convencionais. Por mais treinamento que o ator tivesse ou um bailarino, ele ia ter que aprender uma técnica
nova. Formamos várias pessoas assim. Não somos muito ligados a cursos, fizemos
alguns recentemente em Paraty. Eu estou aprendendo a ensinar o que faço também.
Vou fazendo, não crio um método. Mas, voltando, sempre ensinamos as pessoas da
companhia. Todo mundo do grupo faz tudo: iluminação, boneco, constroi, ensaia
e trabalha na lojinha do teatro se precisar. Isso é um conceito nosso. A pessoa não
pode ser só ator. Pelo menos nessa companhia não pode. Todo mundo é multiuso.
Entre os bonecos que vocês fizeram, alguns devem ter marcado época. Fale
de alguns desses personagens para o leitor imaginar o trabalho de vocês.
Eu escolheria três. Um é o rei dessa história do Afeganistão, o Rei Melão, fei-
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“Os setores culturais no
Brasil se acostumaram a
uma grande dependência
do estado para distribuição
de recursos. Foi assim que
as coisas perderam a sua
capacidade de autogestão.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 10 de agosto de
2010, em Fortaleza. Versão

Roberto Smith é economista e preside o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
desde fevereiro de 2003. Nasceu no estado de São Paulo, mas vive em Fortaleza há mais de 30 anos. Smith comanda um dos principais programas de
incentivo à cultura. Desde 2005, cinco edições do Programa BNB Cultura financiaram 1.131 projetos de 474 municípios da região Nordeste, Norte de
Minas Gerais e do Espírito Santo – a área do Semi-Árido onde atua o banco.
“Queremos que os editais de cultura contemplem o maior número de estados
e municípios. É uma política interessante.”
O Banco do Nordeste do Brasil também estruturou uma parceria na área
cultural com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), histórico financiador da cultura e uma das poucas instituições que aplica recursos não reembolsáveis para as artes. As instituições hoje são parceiras
nos editais de cultura. A edição 2011 do programa vai reunir R$ 6 milhões.
Para Smith, “o fato de estarmos trabalhando agora conjuntamente com o BNDES busca somar recursos para resolver um problema de uma maior participação do Nordeste na produção cultural”.
Roberto Smith também atuou em cargos de liderança na Associação Latino-americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide),
na Junta de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial
(Finame/BNDES), no Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e na Universidade Federal do Ceará (UFCE).
O Banco do Nordeste hoje possui três centros culturais: em Fortaleza (CE), em
Juazeiro do Norte (CE) e em Sousa (PB). “Somos um banco de desenvolvimento, que se faz com alma. Ela, por sua vez, é feita de cultura.”
Fale um pouco sobre qual é a missão e o tamanho do Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), que é o maior banco de desenvolvimento regional da
América Latina.
Quando eu assumi o banco, chamei uma empresa de consultoria e fiz o
que você está me pedindo, contei o que era o Banco do Nordeste. Eles ficaram
espantados, apesar de serem de uma empresa que tinha tradição em consultoria bancária, mas eles nunca tinham visto nada igual. O Banco do Nordeste
possui uma faceta diferenciada, ele não é só um banco. Isso se explica pelo
fato de o banco estar inserido em uma região deprimida, que se ressente de
indicadores mais rebaixados em relação à média brasileira. Para um nordestino, aliás, nada é fácil. Tudo é acompanhado de grande dificuldade. O próprio
Banco do Nordeste parece ser assim. Para o BNB merecer um lugar de respeitabilidade nacional precisa provar mais do que outras instituições. Con-
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tribui para isso certo escárnio de como se vê o atraso da região Nordeste. É
como se estes elementos, que são responsáveis pelo atraso, marcassem essa
população e jogassem descrédito em tudo que acompanha sua vida. O banco
se diferencia por ser uma instituição de desenvolvimento regional. Ou seja,
nossa missão é trabalhar com crédito e financiamentos em longo prazo, entendendo os investimentos como elementos desencadeadores do desenvolvimento regional. Contudo, o BNB sofria com uma longa tradição, sobretudo
dos grandes empresários, de contratar financiamento e não pagar o banco.
Havia um nível de inadimplência muito elevado, falta de cobranças, falta de
controles, enfim, tudo aquilo que hoje é uma lacuna de liderança corporativa.
Por outro lado, fazia um esforço muito grande para se inserir em tudo que
acontece no país e nos centros de decisão. Ele precisa estar presente e operando em enormes distâncias com uma ampla faixa de ações. Talvez nós sejamos
o maior banco da América Latina na área de microcrédito rural e urbano. Aos
poucos, conseguimos mostrar que somos uma instituição modelo. Fizemos
isso em função de toda uma recuperação desse quadro sobre a qual o banco
deve trafegar, com todos os elementos que são extremamente rigorosos do
setor financeiro. Ao mesmo tempo, nossa presença em vários setores não nos
caracteriza fundamentalmente como banco. No caso da cultura, por exemplo,
a nossa presença se dá porque entendemos a cultura como um dos vetores
na questão da valorização e do desenvolvimento regional. Não estamos apenas nos aproveitando dos incentivos fiscais como fazem algumas instituições.
Desenvolvemos uma concepção de cultura que é muito mais ampla do que
normalmente aquelas atreladas a fatores mercadológicos.

regional – o que nos coloca em uma das maiores instituições regionais ou nacionais. O BNB é o oitavo banco no ranking brasileiro. No caso específico do financiamento da infraestrutura cultural, os resultados ainda são muito baixos.
Ainda que haja alguma movimentação nesse sentido, de tratar a cultura como
investimento em infraestrutura, isso ainda é uma coisa bastante reduzida. Temos a percepção de que esse seria um fator importante na estruturação do
desenvolvimento regional, mas isso ainda nos deixa em uma situação bastante rebaixada. Nesse caso, os centros mais dinâmicos da economia brasileira
possuem o condão de reunir todo aparato necessário para atrair a maior parte
da produção e da geração cultural para essas áreas mais desenvolvidas.

Antes de entrar na política cultural do BNB, gostaria de sua avaliação
sobre os investimentos em infraestrutura no Nordeste, incluindo os
equipamentos culturais. Como o senhor vê isso?
O que a gente está assistindo hoje no Brasil sobre a infraestrutura é também um reflexo de todos os anos em que a economia esteve praticamente
com marcha de crescimento muito baixa. Todo nosso aparato de infraestrutura ficou bastante ultrapassado. Há necessidade de grandes investimentos.
Isso vem ocorrendo no Brasil e vem ocorrendo especificamente no Nordeste
e o banco é um grande financiador da infraestrutura em geral e a gente entende como um elemento importante, no mínimo, para manter a economia
nordestina dentro dos padrões da economia brasileira. O Banco do Nordeste assume um papel decisivo: somos responsáveis por 62% de toda carteira
de investimentos na região e somos responsáveis por 35% de todo o crédito

O Programa BNB de Cultura, em cinco edições desde 2005, patrocinou
1.131 projetos em 474 municípios, o equivalente a quase R$ 20 milhões.
Qual é a política cultural do banco? Existe uma preocupação com a
descentralização também?
Além da cultura, o banco observa isso também nos padrões de atendimento, de crédito e de investimentos para que não haja excessiva centralização
das aplicações em algumas regiões. Da mesma maneira, queremos que os
editais de cultura contemplem o maior número de estados e de municípios.
É uma política interessante. Nos editais de cinema organizados pelo BNDES,
percebemos que o Nordeste sempre está de fora; com exceção do estado de
Pernambuco, que aparece com alguma coisa. O fato de estarmos trabalhando
agora conjuntamente com o BNDES busca somar recursos para resolver um
problema de uma maior participação do Nordeste na produção cultural [em
2010, BNB e BNDES firmaram parceria para apoiar a produção e difusão da cultura do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo por meio da seleção
pública de projetos]. Isso é muito positivo. Nós temos na área cultural um reconhecimento do trabalho e essa coparticipação com o BNDES gera bons resultados. Acredito também que os nossos padrões e editais sejam bem recebidos
porque são concebidos dentro de um formato democrático, de ampliação do
acesso ao debate e de abertura para corrigir o que é necessário. Ou seja, trabalhamos para uma interlocução com a classe cultural.
Os editais do BNB abrangem o Norte de Minas e do Espírito Santo. Que
configuração geográfica é esta?
O que caracteriza a participação do Banco do Nordeste é a presença no
semiárido. Mais de 60% da área do Nordeste está enquadrada no semiárido,
cujo padrão de identificação é um baixo nível pluviométrico – de até 500 mi-
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límetros por ano. O Norte de Minas e do Espírito Santo se enquadram dentro
dessa característica. Essa atuação é fundamentada em lei e baseada na atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O BNB
opera isso.

gar lá um pedaço do nosso microcrédito, alguma coisa que pudesse ser autossustentável. Acabamos decidindo por um projeto piloto em Pedro II, um município do Piauí, a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o Ceará.
Foi lá que começou a exploração bruta da opala e da confecção de jóias. É uma
região que possui algum aceno cultural, principalmente por causa do Festival
de Inverno de Pedro II. Nosso pessoal foi para lá e começou a ver o que existia
na cidade. Fizemos um mutirão e montamos o centro cultural e de negócios
com baixo custo. Gastamos R$ 30 mil. Doamos os computadores, um arquiteto nosso ajudou no centro, enviamos livros, havia teatro e oficinas. Assim, esse
modelo começou a deslanchar. Nossa experiência seguiu para Guaribas, outra
cidade do Piauí, uma cidade que o presidente Lula visitou logo no início do
governo e aonde não acontecia nada. Lá, nós também ganhamos da prefeitura
uma pequena casa de frente à praça. Aconteceu uma mobilização espontânea
lá, as pessoas têm sede disso. O grupo redecorou a praça com ladrilhos e pintaram tudo. Fizemos uma inauguração com sessão de cinema, estruturamos
o mercado de venda de animais e começaram a realizar a compra e a venda
de animais com financiamento do banco. O prefeito, que não acreditava em
nada, ficou entusiasmadíssimo. Ele tinha pedido R$ 3 milhões para redecorar a praça e ele não gastou praticamente nada. Enfim, estamos avançando
nessa atuação em pequenos municípios, é um projeto com mais 30 unidades
dessa de cultura no Nordeste. Recentemente, o Ministério da Cultura entrou
no nosso projeto propondo que a gente assumisse 30 Pontos de Cultura do
Nordeste com essa formatação de financiamento. Então, estamos avançando.

A opção de financiar projetos culturais a fundo perdido, sem usar
necessariamente incentivos fiscais foi uma opção do próprio BNB?
Sim. É uma opção como a do financiamento da pesquisa aplicada, também
com recursos que se chamam de fundo perdido. Mas, na verdade, é “fundo
ganho”. É uma opção que, claro, muitas vezes para a direção não é tão simples
assim e precisa passar pelo filtro do conselho de administração. No fundo, estamos tirando um recurso que seria lucro do banco e remuneraria o Tesouro
e os acionistas minoritários. Mas é um instrumento utilizado por nós para
financiar a cultura, como opção estratégica.
Como surgiu o apoio do BNB a projetos em pequenos municípios e o
fomento ao microcrédito cultural?
Quando entrei no banco li em um jornal que um professor do Rio de Janeiro
ia doar sua biblioteca para sua cidade natal. Um lugar nos confins de Alagoas. Além disso, tinha um pessoal que havia se organizado neste município
para formar um centro cultural. Fui atrás e consegui falar com esse professor.
Ele me contou a história e disse que aquilo estava sendo muito importante
para a garotada lá. Eu disse que queria ajudar e naquela época nós estávamos
mudando os computadores do banco. Eles seriam vendidos a preço de banana. Fizemos uma doação de computadores para eles. Aquilo surtiu um efeito
grande lá. Depois, esse professor veio me contar as experiências da garotada
com teatro e música. Aquilo ficou na minha cabeça, porque no interior nordestino as oportunidades de ver coisas diferentes, outros tipos de possibilidades, de trabalho conjunto da juventude são praticamente inexistentes. É
muito necessário pensar que esses locais precisam de pequenos museus, cinemas e bibliotecas. As coisas nesse governo começaram a brotar com a Arca
das Letras [projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário de implantação
de bibliotecas em comunidades rurais] e nós apoiamos um conjunto grande
destes aparatos do projeto. Essa iniciativa, por sua vez, deixou a idéia de que
podíamos fazer alguma coisa a mais. Conversando com o pessoal do Instituto
Nordeste Cidadania (Inec), surgiu a ideia de montamos alguma coisa que tivesse foco na cultura em pequenas cidades, onde não havia nada e que fosse
algo sustentável. Ou seja, discutimos a possibilidade que a gente pudesse jo-

Como se estabelece na prática essa formatação financeira dos microcréditos?
Existe uma área que empresta e que faz os contratos do microcrédito e do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Esse
setor gera uma aplicação do banco que é o bastante para manter um centro
desses de cultura. Mas o que eu acho importante dentro dessa concepção é
que não é uma coisa do banco, é uma coisa da comunidade e eles se organizam em função do desenho que a própria comunidade junto com o banco,
junto com o Inec e com as forças vivas de cada comunidade encontram para
se colocar. Eu aposto muito nisso porque eu gosto muito das coisas que brotam de uma iniciativa própria e não que brotem de uma instituição forte ou do
governo que diz: “Olha, vai ser assim”. É claro que existe um impulso do banco,
mas, à medida que nós estruturamos as coisas, os valores culturais locais vêm
à tona. Em Pedro II, por exemplo, existe um sujeito que passou a ensinar escultura. Antes era uma coisa só para ele e agora ele dá aula de escultura para os
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interessados. Essas habilidades começam a vir à tona e começam a se multiplicar. Felizmente, o ministro da Cultura também gostou do projeto e resolveu
apoiar, inclusive dando um recurso além do que eles já davam.

posição das águas do São Francisco, a Ferrovia Transnordestina. Nestas obras
está se contratando praticamente 500 pessoas por dia, todo dia, contando sábado e domingo. As pessoas passam por cursinho rápido de três meses para
conseguirem aptidão para trabalhar. O maior nível de emprego na construção
civil envolve, inclusive, a contratação de mulheres. Muitas comandam tratores e caminhões pesados, elas ganham aptidão mais rapidamente do que os
homens, estudam mais. Existem certas áreas nas quais nós estamos vivendo
grandes processos de mudanças e estas mudanças envolvem tudo, porque
junto com isso são correntes migratórias fortes. No Nordeste, que foi um tradicional perdedor de população, atraído pelo emprego no Sul, Brasília, Amazônia, hoje o que a gente assiste é um movimento contrário e esse movimento
contrário muitas vezes traz de volta descendentes nordestinos. O pessoal voltando com um pé de meia para comprar uma terra ou já formado dentro de
um quadro profissional, quer dizer, toda essa dinâmica é importante. Estamos
vivendo um processo muito excitante e curioso e acompanhar isso é não perder o pé nessa mudança da realidade social e cultural.

Como aplicar microcrédito em pequenas empresas e instituições culturais?
Por que isso não é visto pelo setor bancário como uma demanda?
Pelo contrário, o BNB vê isso. Mesmo na parte do microcrédito, o setor cultural
é ainda um baixo demandante de financiamento. Hoje o grande demandante do
microcrédito são atividades comerciais. Ou seja, as coisas não estão ainda muito
claras em termos da estruturação da cultura como algo que pode também merecer o apoio. A gente trabalha nesse setor, há recursos, mas a demanda é relativamente baixa. Os setores culturais no Brasil se acostumaram a uma grande dependência do Estado e isso gera essa expectativa de um Estado que faz benemerência
com distribuição dos recursos públicos. Foi o momento em que as coisas realmente perderam a sua capacidade de autogestão, de auto estruturação. Vivemos,
portanto, o começo de um caminho para poder avançar neste setor. Acho que o
Nordeste tem fatores relevantes e de valoração muito fortes para serem explorados. Se a gente olhar um pouco a formação social e econômica brasileira, a região
Nordeste possui certas características distintas. A região foi pouco abordada pelas correntes migratórias, destinadas historicamente para o Sul e Sudeste. Existe uma relação interessante que explica isso que foi o precoce fechamento das
terras do Nordeste, sobretudo na agricultura canavieira e depois na pecuária. O
estrangeiro não se sentia atraído pelo Nordeste porque não existiam terras aqui
e a imigração toda foi fundada em cima do sonho de se tornar proprietário. Com
isso, a formação da sociedade nordestina foi pouco impregnada por correntes migratórias. Os valores mais tradicionais ficaram preservados sobretudo com as influências indígena, negra e portuguesa. Isso caracterizou certo sotaque, certo tipo
de arte. Em função de toda essa realidade, temos fatores de preservação cultural
mais autênticos na comparação com São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, por
exemplo. Isso gera certos fatores que são interessantes e que muitas vezes entram
naquele quadro de desprezo e de desvalorização e que aos poucos começam a
mostrar os seus traços dentro de toda essa geleia cultural, das influências mais
modernas. Mas são fatores da formação histórica que permanecem no cerne e na
essência do Nordeste.
Como o senhor vê os impactos culturais de grandes obras, como os da
Transposição do Rio São Francisco?
Nós temos no Nordeste hoje alguns grandes projetos como esse da trans-

Como você avalia a indústria cultural no Nordeste, sobretudo, o carnaval
na Bahia e o turismo cultural? Ele cria oportunidades ou contradições?
A indústria do carnaval não é uma coisa que eu goste. O carnaval que surgiu na Bahia, na sua origem, é uma coisa muito interessante, mas ela se perde
dentro de uma exploração econômica com traços que me incomodam muito.
Tornou-se uma forma de lazer e divertimento muito vazia. Toda a estruturação da venda de abadás, cordões de pipoca, realmente eu acho uma negação
de toda a alegria. Eu não gosto. Estão fazendo muito parecido em relação a
outra tradição forte no Nordeste, que são as festas juninas. Quer dizer, estes
concursos das quadrilhas acabam caindo em uma coisa estereotipada e comandada pela valorização do julgamento. Isso é uma negação da cultura.
Como são os centros culturais do Banco do Nordeste?
Quando eu assumi o banco, nós tínhamos o Centro Cultural Fortaleza. Fui
visitá-lo e fiquei muito entusiasmado. Falei até para os meus filhos que eles
precisavam aproveitar e eles me surpreenderam dizendo que frequentavam
sempre o lugar (risos). Descobri a pólvora. O Centro Cultural Fortaleza possui
uma frequência de 1.500 pessoas por dia. E existem outros centros da capital
cearense que são muito maiores, mas possuem menos público. As bibliotecas do centro cultural do Banco do Nordeste são muito procuradas e isso me
dá uma certeza da importância desses centros. Quando eu assumi o banco,
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transformei áreas desocupadas nas nossas agências em centros culturais. Fiz
isso em Juazeiro do Norte, na Paraíba, onde havia vários andares sem uso.
Hoje, Juazeiro é um centro de efervescência de produção cultural. Quando
nós inauguramos, eu nunca me esqueço, ouvíamos o tempo todo que era só
fogo de palha para o Banco do Nordeste se mostrar e que dali a pouco tempo
não teria mais nada. No entanto, cada vez mais vem crescendo o centro e nós
tivemos que aumentar nossa disponibilidade de horário e de equipe, porque
a demanda é crescente. Isso mostra que nós estávamos corretos dentro de
uma linha de trabalhar cultura, formação de plateia, valorização da leitura,
eventos de teatro e tudo o mais. Eu gostaria que a gente pudesse avançar bem
mais no cinema, eu gosto muito de cinema e acho que a população também
gosta. O que eu sempre digo é o seguinte – às vezes parece frase de efeito: somos um banco de desenvolvimento e desenvolvimento se faz com alma. Ela,
por sua vez, é feita de cultura. Pensar em desenvolvimento sem a valorização
da cultura é um jeito capenga, algo estará faltando.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/roberto-smith/
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“Há 40 anos, um artista
produzia um espetáculo
para viver de bilheteria;
hoje, produz para ganhar
dinheiro da Lei Rouanet.”

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia
30 de abril de 2010, em São Paulo.

Sérgio de Carvalho é diretor, dramaturgo e crítico teatral. Fundou com outros
artistas, em 1997, a Cia do Latão, com montagens já históricas do teatro brasileiro, como Santa Joana dos Matadouros (1998), A Comédia do Trabalho (2000) e
Círculo de Giz Caucasiano (2006). O Latão se notabilizou como o principal grupo
brasileiro encenador dos textos do dramaturgo alemão Bertold Brecht e de seu teatro
épico-dialético.
Antes do Latão, Sérgio assinou a dramaturgia de Paraíso Perdido, o primeiro trabalho de Antônio Araújo à frente do Teatro da Vertigem. Formado em jornalismo,
Sérgio estuda teoria literária no mestrado na ECA/USP, além de trabalhar como professor de teoria do teatro e literatura dramática na Unicamp. Carvalho se diz um ferrenho opositor à Lei Rouanet, pela maneira com que os artistas têm recorrido a ela.
“A lei criou uma cultura de capitalismo cultural forte ao ponto de se tornar um grande
negócio”. A própria Companhia do Latão faz uso da Lei Rouanet, mas Carvalho garante que, mesmo sem ela, o grupo continuaria produzindo. “A gente não trabalha
para conseguir este patrocínio; trabalha pelo gosto de trabalhar.”
Para ele, o eterno conflito do posicionamento da arte em uma estrutura mercadológica é ainda mais difícil de ser resolvido no teatro. “Quem manda (na montagem)
são o assistente de produção e o diretor. O ator fica ali executando ordens; é mediocrizante.” Daí a procura do Latão pelo que chamam de diferente. “Gastar uma fortuna
em uma produção só pela esperança de entrar em um circuitinho de festivais pode
até dar selo de coisa chique. Mas é preciso criar outros caminhos.”

Sérgio, o que são o teatro épico e o teatro dialético?
É uma ideia que vem do Brecht, especificamente, nos anos 20 e 30, quando ele pensa a possibilidade de superar o drama convencional no teatro, de
como o teatro poderia tratar de questões que não fossem privadas, e que a
forma desse tratamento também não fosse privatista, sentimental. Ele e outros artistas inauguraram uma espécie de crítica do drama, que gera uma teatralidade mais narrativa, mais aberta, interessada em temática mais pública.
Brecht imprime nessa tradição narrativa – e, portanto, épica – uma marca da
contradição. Ele procura uma cena muito contraditória nos seus assuntos e
na sua forma. No fim da vida, ele já está chamando esse teatro de teatro dialético. Tentar trabalhar sobre processos contraditórios é uma aplicação que
o Brecht faz do marxismo na arte. O nosso grupo de teatro, a Companhia do
Latão, tenta pensar isso em um contexto atual, em nossas coordenadas históricas e geográficas também. É difícil resumir rápido, mas é uma tradição do
teatro narrativo e crítico. E o fundamento dessa crítica é a forma do drama
convencional, essa forma ainda hegemônica, na indústria cultural; essa forma
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do conflito subjetivo, um modelo que muita gente acha que é universal, de
conflitozinho psicológico.

ternacionalizantes, com temas universais, sem querer ter vínculo demais com
a temática local – achando tudo isso caretice, ultrapassado. No começo dos
anos 90, começa a surgir uma espécie de reação a esse universalismo genérico
dos encenadores. Ao mesmo tempo, essa reação já não se dava mais nas bases
antigas do antigo teatro nacional, popular, politizado dos anos 70 – esse foi
cortado pela ditadura e pela conjuntura mundial. Sinto que começam a surgir
grupos tentando trabalhar e sobreviver. Pouco a pouco, pelo menos em São
Paulo, alguns desses grupos vão ganhando espaço, se politizando. A década
de 90 é uma década de retomada de um teatro de grupo em São Paulo – pelo
menos daquele que eu acho mais interessante e vivo.

E como nasceu a Companhia do Latão?
Começou como vários grupos de teatro. Algumas pessoas vieram da universidade e se juntaram para fazer teatro. A universidade dá a ideia de se fazer
um teatro de pesquisa. Só que fazer pesquisa em uma situação precária faz
você ter que lidar com a realidade. A gente começou montando um espetáculo e percebeu, a partir de um determinado ponto, que não adiantava ser só um
espetáculo para atingir um determinado público: interessava um processo de
aprendizado. O Latão se organizou como um grupo de pesquisa em linguagem artística e que pouco a pouco vai descobrindo um caminho próprio. Isso
foi de 1996 a 1997. A gente assumiu o nome Companhia do Latão em 1997,
porque a gente estava estudando um texto do Brecht que se chama A Compra
do Latão – uma espécie de defesa da materialidade do teatro. Na verdade, é
uma crítica ao idealismo. A Compra do Latão é um texto muito curioso do
Brecht, feito de fragmentos. Ele imaginou teoria em forma de diálogo, uma
teoria dialogada, como a filosofia clássica fazia, de diálogos filosóficos sobre
teatro. Só que ele nunca resolveu esse texto, foi produzindo materiais. E um
dos temas fundamentais de A Compra do Latão é a possibilidade de ter um
trânsito ativador entre o palco e a plateia; que o público se sinta ativado. Só
que na perspectiva do Brecht, para ter essa ativação você precisa desmontar
as ideias convencionais. O filósofo, que é um personagem do texto, usa a seguinte imagem quando o criticam por ser materialista demais: “Mas a gente
está fazendo um negócio espiritual e você só fica olhando o lado material?”.
Ele diz: “Pois é. Talvez eu seja um negociante de ferro velho que vai assistir
a uma banda de música e que, lá pelas tantas, em vez de só ouvir a música,
comece a pensar no quanto custaria o quilo do bronze, do ferro que está nos
instrumentos”. Talvez seja uma redução, mas talvez seja outro ângulo de olhar
a coisa. Então, essa imagem da Compra do Latão vem daí. É uma espécie de
defesa do mundo concreto.
E qual era o cenário da produção teatral no Brasil naquele momento?
Ainda tinha uma espécie de sobra de uma marca dos anos 80, quando houve uma virada teatral. Foi uma espécie de decreto do fim de uma tradição
nacional, popular, politizada que existia até meados dos anos 70. Houve, nos
anos 80, a entrada de um tipo de onda internacionalizante no teatro. Foi uma
época em que surgiram vários encenadores conhecidos e marcadamente in-

A primeira peça de vocês é o Ensaio sobre Danton?
É, a gente tem certa confusão de nascimento, porque com Danton [1996,
com texto de Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano] a gente ainda não se considerava um grupo nesses termos que eu falei, de ter um projeto futuro. Era só
o espetáculo baseado em A Morte de Danton [1835], que é um texto lindíssimo
do Büchner, do romantismo alemão. Büchner é um autor interessantíssimo,
morreu com 23 anos e produziu três obras-primas do teatro. Todas com uma
poesia transbordante, violenta, crítica. O Danton, do Büchner, reflete sobre
uma espécie de impasse do processo revolucionário em ir adiante nos termos
daquela Revolução Francesa. Naquele momento, o Latão trabalhou mais pelas questões formais do texto do que pelo seu próprio tema. Durante o processo de ensaio, a gente percebeu que havia certa ingenuidade no trato do tema.
Tínhamos uma identificação quase juvenil com a melancolia da peça, que fui
notar tempos depois. Ao mesmo tempo em que isso era parte da beleza da
nossa montagem, ela tinha uma não percepção do fracasso. Estamos vivendo
uma situação de dificuldade e de fracasso. Só que o lado juvenil disso é quase
um culto estético à melancolia. Mas a montagem era muito bonita, forte e
sincera. Quando a gente refez a peça, quatro anos depois, ela foi um pouco
mudada. Porque aí a gente já tinha maior consciência crítica do assunto. Isso
nos obrigou a rescrever parte da peça e até a discordar de uma certa visão
do Büchner. Botamos personagens novos, criamos relações cênicas que não
havia, fomos aos documentos da Revolução Francesa para fortalecer personagens que no Büchner são fracas – por exemplo, o Robespierre é um assexuado,
fraco, hesitante; Büchner fez uma caricatura moral dele e colocou o Danton
como um impulso de vida. A gente mostrou a coisa de outro ângulo, considerando outros fatores históricos e econômicos, que estavam em jogo na atitude
do processo revolucionário. Essa é uma coisa fascinante do teatro: você tem a
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chance de ir mudando. Você pode inclusive se criticar ao longo dos anos, fazer
uma nova versão que muda a versão original. A encenação deve ter liberdade
e radicalismo em relação ao material; o texto é um material. Agora, é um material que cobra o seu lugar. Se você mexe em um grande texto, um Hamlet,
esse texto continua ecoando como assunto e pode te puxar o tapete. Você
precisa entender a força dele. Comigo já aconteceram muitas situações assim.
A característica do texto do Büchner ainda é mais desmontável, dá para mexer nele. Com alguns autores é mais difícil. Adaptei bastante O Círculo de Giz
Caucasiano, do Brecht, mexendo a ordem de cena. Mas cada vez que eu mexia, eu sentia que mudava uma coisa e tirava um andamento dialético construído por Brecht matematicamente. Percebi que ele construía a cena assim,
com quase sete passos para chegar à virada. Se eu mexesse nessa estrutura,
eu teria que recriá-la de outro jeito para poder interferir. Eu mexia a ordem
de uma cena porque eu queria que o público visse a cena do ponto de vista do
morto – um sujeito que está na cama, que levanta. Aí eu mexi na ordem do
texto para fazer isso, só que eu tive que reescrever a cena inteira para poder
manter a mesma complexidade do original. Então, você vê que adaptação é
um negócio interessante, mas difícil. Depende da força do material literário
que está na mão.

provisa e recria a história juntos. Antes de entender seu papel, você vai ter que
entender o conjunto da história. Aí você começa a produzir coisas diferentes.
Porque o problema dessa especialização é que ela acelera o processo e você
tende a trabalhar com os clichês que você já tem como artista e, ao mesmo
tempo, tentar perseguir a ideia das pessoas. Essa coletivização, para mim, foi
um processo fundamental, mesmo quando a gente começa a fazer cinema e
produzir vídeo; recuso-me a trabalhar com ordem do dia, naquele jeito convencional que você já tem um plano estabelecido, de como o ator vai executar
uma marca. Isso é o império do produtor sobre o trabalho. Porque tem dinheiro, tem que fazer rápido e é hoje que tem para fazer essa cena. Quem manda
nisso é o assistente de produção e o diretor; o ator está ali executando ordens.
Acho isso mediocrizante para um artista da invenção. Claro que tem margem
de criação disso. Mas quando você experimenta outras possibilidades, com
mais tempo, sem normas rígidas, você inventa muita coisa diferente. A coletivização não é só simbólica do ponto de vista de certa crítica à dinâmica
capitalista das relações de trabalho, ela é também libertadora na criação, te
faz descobrir coisas novas.

Da mesma forma que na questão estética, a organização do trabalho de
vocês também é um processo coletivo. Como é isso?
Desde o início do Latão, antes de lidar com teatro épico, a gente já tinha
esse processo de coletivização do trabalho. O nosso primeiro passo – meu
até – como artista foi procurar relações bem coletivizadas, em que as pessoas
não sejam especialistas só em uma função; que elas entendam o todo, que
improvisem muito. Isso porque eu sempre achei muito medíocre o sistema de
trabalho na área do teatro quando ele quer simular a industrialização, a coisa
da especialização radical. Como é um teatro convencional? É parecido com
uma TV convencional: você decora o seu papel, ele decora o dele; eu, como
diretor, marco a cena, crio movimentações artificiais para vocês, o cenógrafo
cria um ambiente externo e o músico reforça o que acha importante. É uma
patacoada, uma facilidade. Porque você vai trabalhar de acordo com uma lógica pré-estabelecida, e quem vai reger o todo vai ser a minha ideia como diretor. Você, como ator, vai passar todo o processo tentando entender a minha
ideia. É um processo idealista de trabalho, em que eu pouco vou considerar o
acaso, a novidade, a contribuição do outro. Sempre procurei trabalhar de um
jeito diferente; decorar o texto é uma fase posterior do trabalho. A gente im-

E o Arte Contra a Barbárie, como foi essa história?
Isso coincide até um pouco com o começo do Latão. A gente percebeu que
esse tipo de trabalho nosso, que não pode nem ser chamado de marginal –
porque não está à margem – mas de contramão, porque a gente trabalha de
um modo muito contrário ao convencional, precisava descobrir o seu lugar
de existência econômica e material. Para descobrir um lugar de existência
produtiva, a gente precisava entrar em um debate sobre política pública de
algum jeito. Então, começam umas reuniões no Teatro de Arena, em 1998, se
não me engano, com vários grupos de teatro e alguns artistas independentes
que começam a pensar em produzir de um jeito diferente, em fazer a crítica
do sistema convencional das políticas públicas. Vamos primeiro ao centro do
problema. A gente notava que todas as políticas públicas para a cultura naquele momento destinavam verba para evento e produto. Não tinha política
pública para o processo. Era uma concepção que nos parecia mercantil, porque os caras estão contabilizando evento e produto cultural, não instalando
um processo cultural, pedagógico, crítico, de longo prazo. A gente começou a
pensar um pouco sobre isso e lançamos um manifesto chamado Arte Contra
a Barbárie, cujo ponto central era esse: uma proposta de desmercantilização
da cultura a partir da instalação de processos culturais. Foi surpreendente,
ganhou repercussão; passou até uma imagem de que a gente era um grupo
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organizado, forte, mesmo com meia dúzia de pessoas. E essa repercussão teve
tal força que possibilitou que a gente convencesse alguns vereadores a encampar um projeto de uma lei nova, que se chama Lei do Fomento ao Teatro da
Cidade de São Paulo e que mudou o panorama de produção teatral. Criou um
novo ar para a pesquisa e para o processo de trabalho – não só para produzir
espetáculo. Foi uma coisa transformadora, pelo menos no início.

to, até espacialmente. O cara decreta valor sem estar baseado em um pensamento
de fato. E a produção alternativa está acontecendo em parte dentro dos grupos e
em parte em universidades, mas ainda não conseguiu gerar um material que permita a ela dar um salto reflexivo. É uma área com muitos déficits anteriores. Você
não tem um bom mapeamento da história do teatro brasileiro, nem recente nem
antigo. A produção nova universitária sobre a história do teatro brasileiro, de reflexão crítica, não tem acumulação suficiente para produzir novas referências. É
uma área fraca. As pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso, mas é uma
realidade. As novidades estão vindo dos grupos de fora da universidade.

A Lei do Fomento permite que um grupo possa ocupar um espaço físico
e fique ali por um tempo. Como foi isso para o teatro na cidade?
No começo houve uma tentativa de juntar as duas coisas. Quando saiu a Lei
de Fomento, a prefeitura tentou até juntar o fato de os teatros públicos da cidade serem ocupados por grupos – coisa que caiu com o passar do tempo. Mas
o fomento possibilitou aos próprios grupos ter um aluguel para a sede, para
espaço de ensaio. É um dinheiro sobre o qual a gente tem que pensar. O orçamento da Lei de Fomento contempla de 20 a 30 grupos por ano em São Paulo.
Esse orçamento é metade de um único teatro público em Berlim. Se você divide
isso por 20 ou 30 grupos e por pessoa, você vai ver que é muito pouco dinheiro.
Só que, para quem trabalha em situação precária, esse pouco é muito e é transformador. Surgiram vários grupos que atuam na periferia ou em regiões que
não tinham teatros. São salas pequenas, mas com uma produção viva. A Lei
de Fomento criou uma capilaridade, um enraizamento de várias produções em
cantos da cidade que não tinham. É uma produção interessante. Perto daquele
período anterior aos anos 90, foi um salto. Claro que isso precisaria de maior
força para avançar mais, porque é uma lei isolada, que não tem amparo em
outras. E é sempre muito ameaçada, mas não tenho dúvidas de que ela mudou
o panorama da produção teatral de contramão na cidade.
A produção cresceu. Mas e a reflexão sobre a produção, o diálogo crítico?
Cresceu também, comparativamente. O teatro de um modo geral é uma área
precária em termos de produção crítica. Vocês que estão conversando com muita
gente de cultura devem estar vendo que o teatro varia muito conforme o grau de
mercantilização da área – se mais ou menos industrial. O teatro está no limbo,
porque tem um pé forte no mundo da mercadoria e parte da produção quer fazer
outra coisa, quer criar outros lugares menos mercantilizados. A gente vive essa situação ambígua. Nos extremos, você tem uma produção crítica muito vinculada
ao mercado, que são esses artiguetes de jornal chamados críticas que no fundo são
indicações de consumo, com raríssimas exceções. Mas é um espaço que foi confinado nos últimos anos; a crítica perdeu qualquer vínculo com argumento concre-

Sobre políticas públicas: em que sentido a saída via fomento seria um
caminho de amadurecer essa iniciativa?
A Lei do Fomento [Lei Municipal de São Paulo nº 13.279, de 8 de janeiro de
2002, que apoia produções teatrais] é um exemplo de atenção pública, de dinheiro público para processo, isso já é uma diferença. Porque o cara para com
essa lógica de o produtor ficar inventando mercadoria cultural. Não é mercadoria cultural que interessa. Interessa um aprendizado que vai ser avaliado
e medido por outras coisas. É claro que processos vão se refletir de algum
jeito, em realizações, mas não em produto exatamente. Sinto que o fomento precisaria ser amparado por criação de condições de trabalho artístico-culturais diferentes. Porque é muito comum, no meio cultural, não se pensar
como trabalhador, de achar que você é um eleito do Espírito Santo e não faz
parte do mundo do trabalho. Agora, a situação real é que a maioria dos grupos
renovadores e inventivos não tem nem um lugar de trabalho no mundo da
mercadoria convencional. Não tem condições mínimas. É um disparate. Seria
preciso pensar em condições de trabalho diferentes: espaço físico, condições
de aprendizado, produção crítica, processos pedagógicos.
O teatro captou R$ 122,5 milhões em 2008 pela Lei Rouanet. Isso ajuda?
Precisa ver que teatro captou isso. Precisa ser verificado, mas aposto todas
as minhas fichas que quem captou isso foram grandes produções comerciais,
estilo Broadway, estilo Cirque du Soleil, produções de artistas famosos com
poucos atores, projetos de grande circulação nacional, com altíssimo orçamento. Eu digo altíssimo, por quê? Há 40 anos, um artista de renome nacional
produzia um espetáculo para viver de bilheteria. Hoje, ele produz o espetáculo para ganhar o dinheiro da Lei Rouanet, para ter patrocínio. Não compensa ele ficar muito tempo em cartaz, porque vale mais a pena ele correr atrás
de outro patrocínio. São produções em que os orçamentos têm, como maior
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parte do gasto, mídia, cachês para os protagonistas; acho uma excrescência.
Sou um ferrenho opositor à Lei Rouanet. Ela tinha de ser extinta hoje, extinta.
Não reformada ou melhorada. Ela criou uma cultura de capitalismo cultural
forte ao ponto de a cultura se tornar um grande negócio; desvirtuou todas as
perspectivas. Teria de ser zerada para se fazer uma coisa nova. Pouco desse
dinheiro chegou para coisas realmente importantes e para processos culturais de longo prazo.

livre. Uma possibilidade de liberdade, ainda que do ponto de vista simbólico.
Por que você vai reverter isso para eficácia, lucro, público-alvo? Vai fazer outra coisa. Eu sinto que você vai contra a lógica da diferença, do novo, do livre.
Outro dia, algum ator falou na TV: “No passado, o sujeito via uma cena e falava
se ela era bonita. Hoje ele fala se ela funciona”. Estamos na lógica do funcional.
Quer dizer, você já tem um padrão de eficácia sobreposto à cena. Não é mais
um critério da beleza.

E como fazer para fomentar o público, criar diálogos com ele?
São trabalhos de longo prazo. Um teatro em Berlim, por exemplo, tem
orçamento de 14 milhões de euros por ano para fazer uma programação
intensa. É um teatro com muita quantidade de produção, mas também de
muita atividade pedagógica, formativa. Ele cria um vínculo com a comunidade, com o bairro. As salas estão sempre cheias, porque os caras não
trabalham só para manter a máquina cênica funcionando, mas para a formação de público. Isso acontece porque eles estão enraizados ali também.
Agora, produz um negócio aqui, some e nunca mais vem para o lugar, não
gera continuidade. Para um adolescente, a descoberta do teatro pode ser
fascinante. Ele está em uma fase de grande interesse por coisas diferentes.
É muito comum que naquele intervalo antiburguês da vida, de faculdade, o
cara que não se enquadrou em um sistema convencional de emprego esteja
aberto para coisas diferentes. Se isso é desenvolvido, cria-se uma geração
diferente, interessada em trabalho cultural.

E como é a produção cultural da Companhia do Latão, é colaborativa?
Têm pessoas que trabalham especificamente nisso, nesse trabalho de
administração da companhia?
Têm e não têm. Falar isso não quer dizer que eu não saiba em que mundo
a gente vive. Não estamos em Marte, nem em um país socialista. Você vê que
qualquer produção do mundo atual, nas condições atuais, está resistindo no
mundo da mercadoria de algum jeito. Essa relação pode ser maior ou menor
vinculada à lógica mercantil. Mas ela está aqui, a gente vai lidar com ela. A
gente procura atuar não nas duas frentes, mas criar espaços menos mercantilizados de atuação, sem deixar de atuar nos espaços institucionais da cultura.
Então a gente procura criar vínculos com o movimento social, com o teatro
amador, com gente cuja relação não é mediada pelo dinheiro. A gente faz trabalho voluntário e atua nos espaços institucionais – porque só têm eles. E
você precisa de dinheiro para existir. Ao mesmo tempo, são nestes espaços
que a gente consegue influenciar os outros, o pensamento comum, dominante, sobre a arte. Se a gente não ocupasse estes espaços, a gente não teria repercussão crítica. E não ia oferecer modelos para quem está começando. Você vai
a várias frentes tentando criar frentes possíveis de ação. Para fazer isso, é preciso dizer que o nosso grupo não vive de teatro. Hoje, o Latão usa Lei Rouanet
e tem patrocínio. Agora, se isso acabar, como eu queria que acabasse, a gente
não vai deixar de existir. Vamos continuar produzindo, como fazíamos antes.
Porque a gente não trabalha para conseguir este patrocínio, a gente trabalha
pelo gosto de trabalhar.

A Lei de Fomento criou público em São Paulo?
Não tenho dados objetivos, mas certamente sim. Ela aumentou muito a
quantidade de produção e diversificou o público. Gerou produções que atingiam um público que não ia ao teatro antes. Eu nem sei se ela aumentou
quantitativamente, mas qualitativamente, sim.
O que é o produtor cultural?
Não sei falar muito sobre isso. No nosso caso, é uma figura que pode ser
muito especializada, se você tem um mercado constituído em termos de compra e venda. Mas sobre essa figura, honestamente, nem me interessa falar.
Pode ser importante, mas ela quase sempre está pautada por uma coisa que
vai contra o princípio do que me parece o interessante da cultura. O trabalho
cultural é o trabalho do supérfluo, do desnecessário. Você acaba o seu dia de
trabalho e vai inventar o novo, vai desenhar, pintar, fazer uma coisa que é

Fale um pouco sobre o trabalho com o MST.
Em 1998 aconteceu um espetáculo chamado Santa Joana dos Matadouros
[Brecht, 1929-31/1959]. Até então, o Latão era um grupo muito pequeno no
sentido de que quem assistia aos nossos espetáculos eram os amigos, a classe
teatral. No Santa Joana começou um fenômeno diferente: um público universitário começou a ir ao teatro, e também um público de movimento social.
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A gente ia fazer uma apresentação em Brasília quando estava ocorrendo na
cidade, simultaneamente, a marcha do MST. Teve uma reserva de 40 entradas
de bispos da CNBB que foram ao teatro com integrantes do MST. Aí a gente
conheceu algumas lideranças do movimento. Desde então, a gente percebeu
que era interessante dialogar com outros públicos, não só com o cara que vai
por indicação do jornal. Foi um trabalho de colaboração voluntária. O MST
é um movimento muito mais complexo que a imagem difundida na grande
mídia. A gente viu lugares dentro do MST, de convívio humano, invenção livre,
produção de coisas diferentes que vão contra os estereótipos do imaginário
comum. Foi um grande aprendizado para a gente.
Fale sobre festivais de teatro no Brasil.
São muitos, não é? Daria para dividir os festivais em dois grandes grupos.
Um, com aqueles que perceberam que festival pode ser um grande negócio
e que precisa ser administrado dentro dessa lógica. Neste caso, você precisa
baixar custo, pagar menos aos atores, investir o grosso do seu dinheiro em
parceria com os jornais, em mídia. Sinto que esses grupos de festivais de grandes negócios fazem como todos os negociantes, que é investir em circulação e
baixar custo de mão de obra. Outro grupo é dos festivais dos amadores. Aqueles que amam realmente isso e fazem a duras penas, precariamente, por meio
de um esforço quase sobre-humano e que às vezes conseguem fazer bem, às
vezes não, porque depende muito de um certo voluntarismo de trabalho. São
dois extremos simbólicos, vamos dizer assim.
O existência de um fringe [mostra paralela não oficial] em um festival
de negócios se confunde com o voluntarismo do outro festival? Ou você
acha que o fringe está agregando valor?
São dois tipos de voluntarismo, porque as pessoas que fazem esses festivais
pequenos, heroicamente, com pouco dinheiro, fazem porque gostam; aquilo está fadado ao fracasso (risos) e elas continuam tentando. O fringe de um
grande festival é perceber que têm centenas, milhares de jovens artistas de
teatro que querem um lugarzinho ao sol. Porque eles precisam de um espaçozinho para circular, querem ser vistos por um crítico, precisam conseguir uma
foto para o bookzinho deles e gerar dinheiro, nem que seja na sua própria cidade. Eles pagam para ir lá e criam uma imensa programação que não vai ser
vista, mas entra na contabilidade do festival, como espaço. No acordo espúrio
com a crítica, eles pinçam um ou outro desse fringe para manter a mítica de
que os melhores trabalhos vão pôr a cabeça ao sol. Isso é mentira. Primeiro
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que ninguém vê essa produção. No fundo é redução de custo.
Como foi a situação de vocês pelo Brasil no Palco Giratório?
Esse Palco Giratório é um projeto que ainda existe – acho – do Sesc Nacional do Rio de Janeiro. Um projeto interessante, de levar teatro para alguns
lugares em que ninguém vai. Ele lembra o antigo Mambembe, que era um projeto da Funarte, como o projeto Pixinguinha, da música. Para o artista, isso é
maravilhoso – claro, desde que ele tenha disposição e estômago para viagens
duras, porque tem que dormir em lugar precário, lidar com teatro sem equipamento. Mas é uma experiência marcante, por ter contato com situações novas
do teatro, não viciadas.
Pensando não só nas grandes políticas públicas, mas nas políticas
privadas, como o teatro poderia contribuir para a formação de um
público mais qualificado, aquele capaz de absorver, como espectador, e
de se tornar fiel ao teatro?
A maioria dos grupos novos mais atuantes em São Paulo está procurando
inventar lugares de troca com públicos diferentes. Existem grupos hoje que
estão instalados em um grande albergue onde as pessoas carentes dormem e
produzem teatro ali, com aquela comunidade; promovem debates com aquela comunidade e estão ajudando a formar um pensamento em setores diferentes. A Companhia do Latão tem sempre uma atividade pedagógica e crítica conjugada à produção artística. Desde o começo, o grupo produziu uma
revista, que é a Vintém, de reflexão, sobretudo, pedagógica. A revista traduz
o nosso aprendizado. Porque quando a gente está fazendo uma peça, a gente
está aprendendo sobre aquele assunto. Ninguém monta o Santa Joana sem
entender um pouquinho desse mistério insondável chamado bolsa de valores.
Precisa estudar economia para entender aquela peça. O pouco que a gente
conseguiu entender – das conversas que a gente teve com economistas, intelectuais – sai na revista com caráter informativo.
Agora com o audiovisual e as novas mídias, como pensar no escoamento
da produção teatral?
A grande dificuldade de qualquer produção que se defronta com uma coisa
chamada mundo da mercadoria é a circulação. Porque a mercadoria se realiza
na circulação, é o momento em que se dão os grandes embates. É na circulação que o cinema nacional é mais controlado, porque ali você entrou em briga
de mercado com cachorro grande. Nossa experiência foi sempre a de tentar
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criar lugares de circulação diferentes. No teatro, você controla mais ou menos
a circulação. Se você não arruma um espaço que te acolha, você se vira, põe
dentro de um carro, com pouco dinheiro. O Latão circulou no começo sem
dinheiro, às próprias custas. Mas você sempre encontra alguém interessado.
É mais simples o processo teatral pelo sentido artesanal dele. Quando você
entra em revista, vídeo, a coisa é mais complicada, porque você se depara com
uma estrutura de circulação pronta. A revista vai entrar em uma livraria ou
em uma banca de jornal, que já tem um sistema de circulação controlado; ela
não vai querer furar esse bloqueio, a não ser com capital. Porque na circulação
o que predomina é a quantidade de dinheiro que você tem para fazer circular.
Se você tem uma grande distribuidora, você circula. Produzir cinema hoje,
como a gente está começando a produzir, para ficar em cartaz duas semanas
em horário alternativo em um circuito comercial falido, acho estupidez. Gastar uma fortuna na produção para não entrar em cartaz ou ficar só esperançoso de entrar no circuitinho de festival internacional pode até ser bom – dá
um selo de coisa chique para o seu trabalho. Mas precisamos criar outros caminhos: intercâmbios de cineclubes, contato com associações outras. Existe
isso, não é tão quixotesco quanto parece, porque tem muita gente interessada
em coisas diferentes.

leira. O Antunes é um artista cujo trabalho não acompanho tanto. Sinto que
ele produziu um modelo formal de si próprio nos últimos tempos e criou uma
espécie de autoimagem de mestre do teatro, que se volta um pouco contra o
próprio avanço de certas considerações dele.

E o digital hoje? A Vintém é colocada para download. Isso ajuda na
circulação ou o impacto é pequeno?
Não sei medir muito, porque a gente ainda é novato nessa questão. A partir
do momento em que a gente publicou livro – nos dois últimos anos o Latão
lançou três livros – e disponibilizou na internet, a gente começou a ter resposta de lugares improváveis, de Portugal, de outros estados; então tem uma
força. Mesmo o nosso site é muitíssimo visitado – e a gente nem o atualiza
muito. De fato é uma ferramenta notável, mas eu sinto que a gente ainda não
teve condições objetivas de aferir o alcance real dela.
Para fechar, queria que você comentasse sobre Antunes Filho e Augusto Boal.
Boal é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Pessoa de convívio fraternal, artista interessado na passagem do tempo, na mudança das coisas. E uma das pessoas mais capazes de produzir pensamentos
próprios que eu já vi. No teatro, definitivamente, é um grande pensador, junto
com Vianinha, do teatro brasileiro moderno, no sentido de formular uma possibilidade crítica diferente. Não é à toa que ele teve a repercussão que teve,
embora não seja tão discutido quanto merecia dentro de universidade brasi-

O Boal é uma inspiração para você?
A gente aprende com a obra do Boal o todo tempo. Nunca foi uma inspiração direta, apesar de eu ter convivido muito com Boal por amizade, e de ele ter
acompanhado o trabalho da gente. Ele foi o único artista dessa geração que
acompanhou o trabalho da Companhia do Latão, isso revela a disposição dele
com relação ao novo. Ele foi mais uma referência nesse sentido de convívio
pessoal. Mas a obra só estou descobrindo agora, depois da morte dele. É um
autor que precisa ser lido e debatido.
E como está a dramaturgia?
Não sei avaliar isso em um conjunto. Há algumas tendências interessantes,
alguns bons dramaturgos, mas sinto que essa nova dramaturgia que está sendo
produzida dentro dos espaços coletivos, em circunstâncias produtivas como a do
Latão e de outros novos grupos, ainda não foi nomeada e qualificada. Parte das
conquistas dela ainda não é transmissível também. Ainda não há um olhar sobre
essa produção. Não é à toa que grupos como o nosso tendem a querer produzir
também uma reflexão crítica sobre o próprio trabalho, para se tornar uma referência objetiva. De modo geral, se fosse ter que fazer uma avaliação genérica, acho que
a dramaturgia ainda não está no mesmo grau de avanço que a cena e que os atores
estão no teatro contemporâneo em São Paulo. Ela ainda não está no mesmo pé de
radicalismo da encenação e da atuação.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/slider/sergio-de-carvalho/
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“Há um contrasenso:
o músico brasileiro leva
a música dele para o
exterior com o maior
sucesso, mas por que
ele próprio não acredita
nos instrumentos nacionais?”

Nascido em Sabará (MG) em 1958, Vergilio Lima cresceu em um ambiente musical. O pai estudou violino, a mãe, piano. “Minha relação com
a música começou em casa”. Ainda jovem apaixonou-se pelo aeromodelismo. Mais tarde, morou em Urbana, Illinois, nos Estados Unidos, com o
irmão mais velho, o sociólogo Venício Arthur de Lima. Lá, estudou marcenaria enquanto fazia o segundo grau. De volta ao Brasil, ganhou um violão
Giannini e se tornou aluno clássico. Juntou as duas paixões como artesão de
instrumentos musicais de cordas: violões, violas, bandolins e cavaquinhos.
Cursou engenharia e, no fim dos anos 70, aprendeu técnicas de luthieria com o japonês Shiguemitsu Suguiyama, que o convidou para ser seu
aprendiz. Suguiyama fez violões para Marco Pereira e Chico Buarque.
Desenvolveu uma técnica para a construção de violas, instrumento que
considera ainda pouco valorizado no país. “E após minha pesquisa inicial
sobre violão, resolvi derivar para a viola, um instrumento que tem várias
vertentes aqui no Brasil e que, infelizmente, sempre foi relegado a segundo
plano em termos técnicos”.
Desde então, produz de 20 a 25 instrumentos por ano e ministra cursos
de luthieria. “Eu tenho trabalhado nos últimos anos com uma fila de espera de até um ano e meio. Não tenho como atender à demanda. Isso é ótimo”. Para Lima, o bom desafio de encarar é quando o músico o procura em
busca de uma sonoridade ou possibilidade diferentes. O luthier sente falta
de um estímulo para a produção de instrumentos no Brasil, a formação de
uma espécie de escola brasileira na área. Além da valorização dos músicos
brasileiros. “Se o músico se sentisse orgulhoso com um instrumento brasileiro, seria muito mais interessante.”
Como começou seu trabalho de luthier?
Na adolescência, eu fui morar com um irmão mais velho nos Estados Unidos, fiz lá um curso de profissionalização em marcenaria e aprendi a lidar com
móveis. Voltando ao Brasil, fui estudar violão clássico. Logo em seguida, tive a
possibilidade de juntar as duas coisas: o conhecimento em madeira e o ramo dos
instrumentos, quer dizer, da madeira aplicada à fabricação de instrumentos.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 17 de maio de
2010, em São Paulo.

Você já possuía alguma prática em trabalhos manuais?
Eu pratiquei aeromodelismo na infância. Já minha relação com a música começou em casa, onde havia um ambiente musical – meu pai estudou violino
quando jovem e minha mãe toca piano até hoje, aos 90 anos.
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Como foi o início de sua pesquisa sobre a tradição dos instrumentos
brasileiros?

Há 30 anos, quando eu comecei, era muito mais difícil procurar informações a respeito. Livros e revistas só existiam na Europa, nos Estados Unidos.
Então, comecei a estudar o violão clássico porque, desde sempre, foi um instrumento que apresentou um viés diferente no Brasil, com a fusão da música
brasileira com a música clássica. O Brasil sempre produziu violonistas que são
reconhecidos mundialmente, e cada um com um estilo próprio e brasileiro
ao mesmo tempo. E após minha pesquisa inicial sobre violão, resolvi derivar
para a viola, um instrumento que tem várias vertentes aqui no Brasil e, infelizmente, sempre foi relegado a segundo plano em termos técnicos. A própria
música feita na viola era classificada quase de maneira pejorativa: música caipira, música do campo. O Renato Andrade, falecido violeiro lá de Minas, foi
um dos primeiros artistas a conseguir tirar a viola desse plano secundário e
transformar o instrumento em solista.
Aos poucos a viola vai conquistando um reconhecimento internacional.

A primeira viola que fiz, e que marcou uma virada importante, foi em
1986, para o violeiro Roberto Corrêa, que eu conheci em um festival de música em Ouro Preto. Na época, ele não tinha um instrumento que suprisse
suas necessidades técnicas como músico. De lá para cá, dezenas de violeiros
de muito boa qualidade técnica foram surgindo. E uma coisa puxa a outra.
Um bom músico exige um instrumento de qualidade técnica para que possa
executar o que ele pretende. Quando você é capaz de fazer um instrumento
de qualidade técnica, isso estimula o músico. A relação é uma bola de neve.
A viola deve ter umas regras de construção tradicionais, como o tipo de
madeira adequado a cada som. Esse conhecimento existia no Brasil?
Não vejo bem por esse ângulo. Por exemplo, o violão clássico adquiriu as
formas, as dimensões e as regras, como você está citando, há pouco mais de
100 anos na Europa – na Espanha, especificamente. Antonio Torres em 1870
ou 1880, se não me engano, fez um violão num formato que hoje qualquer
leigo, comparando-o com os instrumentos atuais, diz tratar-se de um violão.
Na Europa e nos Estados Unidos, a variedade de madeira disponível para fabricação de instrumentos é muito pequena. São apenas quatro ou cinco tipos.
Aqui, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da Universidade São Paulo
fez um levantamento há mais de 20 anos e classificou cerca de 2 mil espécies
de madeira com utilização comercial. Quando a técnica da construção de
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instrumentos veio para o Brasil e alguns luthiers começaram a fazer experiências, descobriu-se que as possibilidades são infinitas. Temos madeiras que
sempre foram cobiçadas, como o pau-brasil e mais uma infinidade de outras
espécies, que substituem com vantagem as madeiras tradicionais. Em toda a
Europa, existe uma tradição muito forte da construção dos instrumentos de
orquestra, principalmente da família do violino, com madeiras de lá. Há 250
ou 300 anos, era dificílimo para a Europa conseguir madeiras tropicais. Até
hoje é complicado quebrar essa tradição. Mas, no caso do violão, o cenário
internacional é diferente e mudou há muito tempo. Se hoje você procurar um
violão para comprar no melhor fabricante da Alemanha, descobrirá que é feito com madeira brasileira. O melhor fabricante dos Estados Unidos também
usa madeira brasileira. E não há nada que nos impeça de fazermos esse violão
aqui. A viola pegou carona nesse conhecimento, porque ela tem muito a ver
com o violão no formato e na maneira de executar, apesar de usar cordas duplas e outro repertório.
Ao construir um violão ou uma viola sob encomenda, você conversa
com o músico a respeito da madeira a ser usada? Existe algo como um
cardápio de madeiras?
Existe um cardápio, porque a construção dos instrumentos está diretamente ligada a uma questão chave: o amadurecimento e o envelhecimento da madeira. Não há outra maneira de você conseguir madeiras boas e estáveis senão pelo envelhecimento natural. Nós que
produzimos instrumentos temos que fazer uma previsão, que é de no mínimo cinco anos. É preciso manter a madeira estocada para ela se “aclimatar” e amadurecer. Somente depois desse período é que pode ser usada.
O Brasil sempre foi criticado por ser exportador de matéria-prima e não
de tecnologia. No caso da lutheria, existe algum estímulo para a qualificação da mão de obra qualificada, a fim de que o Brasil se torne um
exportador de instrumentos, e não só de matéria-prima?
Sou categórico em dizer que não há nenhum estímulo. Por outro lado, existe
um fato positivo. Agora, pela primeira vez, existe uma classificação profissional para nós, fabricantes de instrumentos. Nesses meus 30 anos de trabalho,
nunca houve uma maneira legal de atuação. Desde julho de 2009, há uma lei
que institui a figura do confeccionador de instrumentos musicais. Até então
era uma ginástica para conseguir e para emitir uma nota fiscal. Exportação
legal era impossível. O músico vinha para cá e comprava o instrumento, que
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era enviado para o exterior como se fosse um presente.

Dessa nova geração de violeiros, quais são aqueles que estão inovando a
linguagem e apresentando uma grande técnica?

É um trabalho minucioso. O que fazer para multiplicar esse conhecimento, em vez de você ter um discípulo por vez?
Numa iniciativa pessoal e articulada, eu venho fazendo cursos para seis
a oito alunos de cada vez, desde 2003. Já tive muitos alunos nesse intervalo de tempo, mas existe outra barreira: ainda persiste aquela idéia de que
o que vem de fora é melhor. É uma barreira forte para o desenvolvimento interno de vários setores. Especificamente sobre o violão, uns ainda
têm aquela ilusão: “Eu vou à Espanha para comprar um violão espanhol”.
Aqui tem melhores. Além disso, aquele que ele comprar lá vai ser feito com madeira brasileira. É um contrasenso total, mas isso ainda existe.
Às vezes, o cara nem chega a analisar o que tem disponível aqui, porque o
fato de trazer um instrumento de fora lhe dará um status diferenciado.

Isso é difícil de responder porque, inevitavelmente, você acaba esquecendo de citar alguém. Tem uma turma muito boa que eu estou acompanhando desde quando construí aquele instrumento para o Roberto Corrêa, que foi o primeiro cliente que me impulsionou a trabalhar com a viola.
Músicos contemporâneos dele têm feito um trabalho muito bom, em todos
os cantos do Brasil. Curitiba, por exemplo, é um foco muito forte de viola
caipira, por incrível que pareça. E também o interior de São Paulo e Minas
como um todo. Já o Rio de Janeiro é um lugar onde existe pouco violeiro.

O luthier ganhou um status entre os violeiros e o violonistas? As pessoas
sabem os violões de cada um? Existe já um status conquistado?
Para os violeiros a história é diferente, porque não existe viola feita fora do
Brasil. Existem as violas portuguesas, de onde as nossas são originárias, mas
elas pararam no tempo. As violas portuguesas são para música regional folclórica, não é uma coisa abrangente. Aqui nós temos a viola nordestina, que
tem uma característica, a viola mineira, que tem outra característica.
O que diferencia uma da outra?
As diferenças existem inclusive no repertório. O primeiro sintoma para
você reconhecer uma ou outra é o repertório, que demanda um refinamento
técnico ou não. A viola nordestina, por exemplo, é a viola do repentista, que
não entra nos detalhes da afinação do instrumento, nas regiões mais agudas.
É um instrumento que não tem essa exigência. Chega a ser curioso que a viola
mais desejada seja a Del Vechio, fabricada em escala industrial. Já a viola mineira apresenta uma característica na região do Triângulo Mineiro e outra no
norte de Minas. Os repertórios são diferentes. Hoje com essa comunicação e
o deslocamento das pessoas facilitado, as coisas estão mescladas em todos os
sentidos. Hoje temos uma divisão talvez menos geográfica e mais de refinamento. Por trabalhar com instrumentos, eu tenho um gosto muito maior pela
música instrumental, sem desmerecer ou deixar de ouvir a poesia maravilhosa e significativa que muitas vezes acompanha as músicas.

Há um crescimento do interesse pela viola no exterior?
Não, isso é pontual. Aqui e ali existem alguns interessados, mas os
Estados Unidos é um mercado consumidor de tudo que você imagina, assim como o Japão. Na Europa, acredito que apenas Portugal.
É interessante, porque os discos estão chegando e a viola se multiplica
como uma música conhecida lá fora.
Mas a viola que está fazendo essa viagem para fora é a viola da competência, são os caras que tocam inclusive Beatles. É um instrumento que
tem recursos técnicos para ser usado em qualquer tipo de música. Houve
um movimento que tirou a viola daquela especificidade da música caipira. Existe uma música caipira muito legal, porém existe uma música caipira criada pela mídia que é uma ficção comercial. O cara aparece lá com a
viola sem saber fazer um único acorde. É uma coisa simplesmente visual.
Houve um conflito entre os tradicionalistas da viola e essa nova geração,
que chegou mudando o repertório e as técnicas do instrumento?
Creio que possa ter havido um certo ciúme, por causa da facilidade do alcance que um ou outro teve eventualmente, sem fazer parte do grupo que
possuía uma ligação real com o instrumento. Foi uma situação comercial que
foi criada e que propiciou o desenvolvimento de uma outra visão da viola.
Existe uma organização entre os luthiers e artesãos brasileiros, que esteja
pensando políticas e possibilidades para conquistar espaço no mercado?
Não, nenhuma. A criação dos instrumentos é uma coisa muito individual. Até agora não houve ainda ninguém que tivesse essa iniciativa, porque como não existe uma escola formada ou uma unidade de pensamento.
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As referências são muito recortadas, existe muito conflito de idéias ainda.

A Helena Meireles dizia fazer as palhetas com chifre de boi, à meia-noite da
Sexta-Feira Santa. Essas superstições ainda existem e são cultivadas?

Seria possível um saber mais universal e mesmo autoral nessa área?
Eu acho que sim. No caso da viola, um instrumento que no Brasil adquiriu características únicas, essa possibilidade seria mais concreta. Já
no que tange aos instrumentos de cordas em geral é complicado. Há pouco tempo, para minha surpresa, eu fui em uma loja e encontrei um cavaquinho feito na Coréia. Descobriram que existia um mercado consumidor e começaram a fabricar. Você consegue comprar um cavaquinho
feito na Coréia por um preço inferior daquele que é feito em São Paulo.

As superstições existem e persistem em cada camada social. Depende muito de
cada um, da ligação religiosa que a pessoa tem, mas isso existe e ainda é muito forte.

Você viaja para encontrar os luthiers e conhecer outras técnicas?
Isso é um negócio interessante, porque os instrumentos vêm até mim.
Antes de fabricar, eu sempre trabalhei com restauração. Por meio da restauração, é possível ter contato com instrumentos do mundo inteiro, não
só de origens mas de épocas diferentes. É o mesmo que assistir a um filme de um outro diretor, de uma outra época. Uma das coisas mais interessantes é ver como as descobertas não são propriedades de ninguém. É
possível perceber que uma técnica eventualmente desenvolvida por você já
foi usada anteriormente, em um outro lugar e por uma pessoa com quem
você nunca teve contato. São soluções comuns que nós achamos em tempos e situações diferentes. A viola passou por um outro período de apuro – e
ainda está passando. Os instrumentos mais antigos focavam mais a destreza da marchetaria, dos adornos, e menos na qualidade técnica da sonoridade, da afinação. Num extremo você pode ter uma viola toda adornada,
cheia de bordadinhos e pecinhas, e, do outro lado, uma viola limpa, sem
nenhum adorno, porém com melhor afinação e qualidade técnica. Às vezes isso ilude o consumidor. A viola tem bordados, mas na hora que o cara
exige a qualidade técnica, ela não atende. Por outro lado, o músico quer
uma viola bonita, e não pode ser completamente despida dos adornos e floreios. Então nós temos que fazer algo, um meio caminho. Nessa história,
muita gente peca por um lado ou por outro. Não existe um caminho comum.
Quem são os luthiers de viola que você admira?
Eu convivi em Minas com o Zé Coco do Riachão, que faleceu em 1998. Era
um sujeito de uma simplicidade fora do comum e de uma técnica bem simples
e rudimentar. Ele dizia que começou a tocar e a fazer viola escondido, contra
a vontade do pai. Foi um cara que me impressionou muito pela simplicidade.

Você tem um blog no qual mostra seu trabalho. Com a internet, o que
muda na relação com o consumidor?
Eu gosto muito do contato direto com as pessoas, que acho insubstituível.
O resultado do trabalho é completamente diferente quando um músico vai
me visitar pessoalmente e comenta o que espera do instrumento, o que ele
gosta ou não. O resultado geralmente é melhor quando há esse contato. Mas
no Brasil, com esse tamanho continental, fica longe para um sujeito sair de
Porto Alegre ou de Florianópolis e ir até Belo Horizonte. A internet oferece
essa facilidade para o sujeito.
A circulação de informação aumentou? Outros luthiers te procuram
para trocar idéias, para tentar resolver algum problema ou ainda é um
trabalho muito solitário?
Existe uma visibilidade que aumenta em função dos próprios instrumentos.
O próprio trabalho ainda é a melhor divulgação. Por exemplo, em 2003, eu fiz
um bandolim de dez cordas, um tipo de instrumento que estava adormecido
há décadas. O Jacó do Bandolim tinha um desses. Até que o Hamilton de Holanda, bandolinista que na época estava em Brasília, me pediu que lhe fizesse um.
Como ele é um cara que circula o mundo inteiro, o bandolim foi para França,
Itália, Estados Unidos, todo lugar. O músico que chega querendo uma sonoridade ou uma possibilidade diferente é sempre um desafio legal de encarar.
Houve um aumento da demanda com a internet?
O que acontece é uma oscilação do número de encomendas em função de
uma série de fatores, inclusive econômicos. Eu tenho trabalhado nos últimos
anos com uma fila de espera de até um ano e meio. Não tenho como atender
à demanda. Isso é ótimo.
A construção de uma viola demora quanto tempo?
Em média, o tempo de fabricação de um instrumento é de 180 a 200 horas
de trabalho. Tecnicamente isso não pode ser feito de modo contínuo, porque
existem etapas. Você cola, espera secar e só então passa para uma outra etapa. Geralmente não se produz um instrumento em menos de três a quatro
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meses. Mesmo porque é antiprodutivo trabalhar em um único instrumento.
Eu sempre pego dois ou três e vou trabalhando paralelamente. Com ajuda –
eu tenho uma filha que cuida da parte das marchetarias e do verniz. Produzo
no máximo 26 instrumentos por ano. Uma média de dois ou três por mês.

Além do jacarandá, quais são as outras madeiras usadas? O pau-brasil
funciona para viola?
O pau-brasil funciona, pois é madeira ímpar, de resistência incrível, inigualável. Tem uma madeira do Amazonas, chamada marupá, cujo crescimento é
até rápido, que está sendo muito usada. Tem o cedro brasileiro, uma madeira
maravilhosa, utilizada em praticamente todos os instrumentos de corda e também de crescimento relativamente rápido. Dependendo das características do
solo, ela dá um corte com seis a oito anos de plantio. Enfim, existe uma infinidade de madeiras. Já canela e imbuia são difíceis de serem encontradas hoje.

O preço é fixo ou variável?
Varia em função de vários fatores. Uma das madeiras usadas hoje é o jacarandá, cuja exploração é proibida. Por isso, há vários anos estou usando
exclusivamente madeira de demolição. Temos que estar sempre atentos,
de olho em casas que estão sendo demolidas ou reformadas. O jacarandá resiste bravamente à todas as intempéries, então é possível achar com
facilidade peças de 200 anos. Geralmente encontramos peças de 20 por 20
centímetros, toras que foram esquadrejadas e nunca tiveram a parte interna exposta ao ar. Dessa madeira nós usamos lâminas de dois milímetros.
Quais são as outras madeiras que podem ser trabalhadas?
Das brasileiras a mais problemática é o jacarandá, por causa da proibição do
comércio. Aqui cabe uma nota curiosa: é mais fácil você comprar jacarandá na Europa ou nos Estados Unidos do que dentro do Brasil. É um absurdo, um contrasenso, porque o pessoal tem mecanismos para burlar as leis e exportar para Europa.
Quanto tempo leva para o jacarandá ficar bom para se trabalhar?
Eu tinha no meu quintal um jacarandá de 17 anos e fui obrigado a cortá-lo. Eu comprei o terreno e o vi crescer, mas precisei fazer um muro
e não tinha jeito. Ele estava com mais ou menos 40 centímetros de diâmetro externo. O cerne, a parte que usamos, tinha pouco mais de cinco
centímetros. Por aí eu imagino que sejam necessários 100 anos ou mais.
Só é possível pensar na utilização dessa árvore em longo prazo?
Eu conheci em Aracruz, no Espírito Santo, um reflorestamento de pau-brasil feito há 40 anos. Mas descobriram que não deu certo, porque, para
se obter a árvore com a retidão que dá valor de uso à madeira, ela precisa
crescer no meio da floresta, disputando espaço com as outras árvores, buscando a luz verticalmente. Lá foi feito um replantio e o pau-brasil cresceu
cada um para um lado. A madeira é inútil, por causa do formato dos galhos.
Aracruz é onde existe o maior projeto de reflorestamento de eucalipto do
mundo, segundo informações, mantido pela Inglaterra. Ou seja, eles derrubaram toda a madeira nativa, de Mata Atlântica, para plantar eucalipto.

É possível reutilizar a madeira de uma viola para fazer outra?
Não tem jeito. Você pode apenas corrigir. É muito comum a gente refazer a
divisão da escala, os trastes, aquilo ali determina a afinação do instrumento.
Quem te ensinou lutheria?
Há 30 anos eu trabalhei em São Paulo com um japonês que havia acabado de chegar ao Brasil, chamado Shiguemitsu Suguiyama. Até hoje ele está
aí. A especialidade dele são os violões. Uma pessoa sensacional, que é responsável pela minha transição do conhecimento da marcenaria para a lutheria. Eu também tive muito contato no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, porque ele ia para essas cidades fazer a manutenção de instrumentos.
No Palácio das Artes conheci o Luciano Rolla, que faleceu em 2005. Era um
descendente de italianos expert em restauração que passou a vida inteira no
Rio. Minhas duas grandes referências são o Suguiyama e o senhor Luciano.
Existe uma memória da grande lutheria no Brasil, alguém que conserve
a história dessas pessoas?
Não. Nesse item temos a mente colonizada, aqui as referências são sempre
estrangeiras. O pessoal ainda não descobriu que podemos fazer bem feito,
sem dever nada ao exterior.
O que fazer em políticas de estímulo aos artesãos para a lutheria
brasileira e mostrar ao público que ela existe?
Eu não sei qual é o resultado, mas existe no Amazonas um projeto que utiliza apenas madeiras da região. Também não sei onde eles buscaram suporte
técnico de qualidade para fazer isso. Seria uma maneira interessante de valorizar as nossas madeiras. Quando o presidente Fernando Collor tomou posse,
extinguiu a Funarte que, naquele período, estava levando um projeto de expe-
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rimentação de madeiras brasileiras. Se não me engano, dois maestros encabeçavam a iniciativa: Edino Krieger e Marlos Nobre. Mas esse projeto foi abortado.
A Funarte selecionou dezenas de amostras de madeiras brasileiras e as enviou
para os luthiers Brasil afora. Nosso compromisso era construir os instrumentos e depois cedê-los para um teste prático de acústica, com músicos e tal. Eu
me sinto frustrado, porque eu fiz os instrumentos e eles nunca foram testados.
Essa classificação das matérias-primas também é um caminho interessante?
Para lutheria é muito interessante. Existe uma infinidade de pessoas interessadas em aprender. A criação de uma escola com uma mentalidade
brasileira seria importante. É preciso acreditar nas nossas capacidades. Há
um contrasenso: o músico brasileiro leva a música dele para o exterior com
o maior sucesso, porque a música brasileira é super bem recebida. Por que
ele próprio não acredita nos instrumentos nacionais? Se o músico se sentisse orgulhoso com um instrumento brasileiro, seria muito mais interessante.
Para finalizar, qual a música de viola que mais lhe toca o coração?
Cuitelinho, música de domínio público. Muito simplezinha, muito interessante.

Para assistir essa entrevista em vídeo:
http://www.producaocultural.org.br/2010/08/17/vergilio-lima/

