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“Programação de cinema 

é um jogo de sedução. 

Você sempre tem que 

olhar como o espectador, 

estar travestido dele.”
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Adhemar Oliveira

Adhemar Oliveira gostava de exibir filmes no colégio. Logo, virou cineclu-
bista. Início nada surpreendente para aquele que é hoje um dos mais bem-su-
cedidos empresários do ramo de exibição, sócio-diretor das redes Espaço Uni-
banco/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 resol-
vidas 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 ci-
néfilo cineclubista. Mas Adhemar aposta na retomada dos cinemas de rua. 
“Porque advém da insegurança, o maior inimigo do cinema. Só que a exis-
tência 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 pers-
pectiva, 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 trans-
portar 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 Pau-

lo 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 partici-
par 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 milí-
metros. Quando terminei a faculdade, queria ir embora do país e pedi demis-
são. 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 con-
tas 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, pro-
gramar 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.

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 exis-
tia 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 mo-
mento, 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 empre-
sário, não sabia como levantar. Para montar, por exemplo, o Estação Botafo-
go, 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 

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 pla-
teia, 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.

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 cer-
to. Aí o banco me disse: “Preciso de um projeto em São Paulo”. O antigo Majes-
tic 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 ja-
neiro 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 Credi-
card Hall, os teatros, esse esquema de os locais terem nome das empresas pa-
trocinadoras, 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 Au-
gusta 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 quantida-
de 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.

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 fo-
mentar 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 exibi-
ção 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 cineclubis-
mo 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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ou coisa parecida. E para tentar criar organizações, já que não se podiam 
fazer organizações políticas próprias. Quando veio a reabertura, não so-
brou 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, propuse-
mos um seminário de cinefilia, porque acho que tem uma crise de supor-
tes, 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. 

Houve o caso do cinema Paysandu que, quando ia fechar por falta de 
público, promoveu uma série de reprises, com filas virando o quar-
teirão. Você acha que o DVD matou o cinema de reprises, ou isso ain-
da é uma possibilidade?

Falo por experiência própria. Comprei em Cannes a reprise do Touro In-
domável [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 supor-
te 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 pes-
soas. 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, patro-
cinador, 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 mo-
mento 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 so-
brou 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 ti-
nha 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. 

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 
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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 economicamen-
te, 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 tra-
jetória. 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 ou-
tros 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 finan-
ciamento, 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.

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 
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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 pata-
mar 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 tra-
balhar 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 pa-
tamar 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 ban-
ca não tem isso. A compra de alimentos não tem isso. Por que tem essa inter-
ferência? 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 nis-
so. São medidas econômicas para o país inteiro, para qualquer região do país, 
para qualquer agente que está no mercado.

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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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 comu-
nicar. Pode ter o cinema mais bonito lá, mas se ficar vazio, ele é um horror. 

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 ses-
sões 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 con-
sumidor 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 esta-
mos fazendo política. Os filmes que fazem sucesso já têm dificuldade: ficam 
de quatro e oito semanas em cartaz! Em grande parte porque o parque exibi-
dor 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 en-
trem 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 en-
trada de consumidores que estiveram mais de 100 anos fora. A sociedade bra-
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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 par-
que 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.

São poucas salas de cinema, mas a gente sabe que também tem um 
monopólio, tem o capital estrangeiro. Quais são as características des-
se monopólio, como você as enxerga?

Não diria monopólio. Na área de exibição, até dez anos atrás, só havia em-
presas 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 ame-
ricano, 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 digitaliza-
ção do cinema. Aquele custo de fazer cópia, de transportar para Maranhão, 
para Manaus, vai desaparecer. É uma questão de pensamento, de preparar 
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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 nin-
guém, 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 te-
levisão. 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. 

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.”
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Ana Toni

Como representante da Fundação Ford – uma das principais instituições 
de financiamento de entidades e projetos sócio-culturais –, Ana Toni traba-
lha com políticas de incentivo a quem promove o debate contemporâneo no 
Brasil, sejam eles movimentos sociais, universidades ou organizações não-
governamentais. “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 Inter-
national 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 fun-
dação começou a expandir os seus horizontes.”

Foi a Fundação Ford quem investiu durante décadas em pesquisas e pro-
jetos 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.”

Como surgiu a Fundação Ford e de que maneira ela funciona?
A Fundação Ford nasceu por uma iniciativa do Henry Ford, que deu algu-

mas ações da companhia automobilística Ford para um grupo de pessoas in-
dependentes, a fim de que trabalhassem pela paz e pelo bem social nos Esta-
dos 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 escritó-
rios nos Estados Unidos.

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 fun-
dação teve naquela época, de mandar para fora do Brasil pessoas que estavam 
sendo ameaçadas, principalmente acadêmicos, como o Fernando Henrique 

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 28 de maio de 2010, em São Paulo.
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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 aju-
da 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 obje-
tivo 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 in-
gressar 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 Glo-
bo 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 es-
critórios de Brasil, África do Sul e Índia – um pool de dinheiro para finan-
ciar 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 compa-
rativa: 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 estu-
do 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.

O estranho é que, nesses países, os autores traduzidos e publica-
dos 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 proje-
tos 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 se-
mentes 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 nor-
malmente 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 de-

vidas 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 divor-
ciados. 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 conhe-
cimento. As fundações mais ligadas às empresas fazem outros trabalhos 
importantíssimos, mas o problema brasileiro é que isso está muito desba-
lanceado. 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 ameri-

canas 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 Ja-
pão 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 ca-
pacidade de financiar, com pequenos investimentos, novos conhecimentos 
e novas áreas de trabalho, arriscando mais do que uma empresa ou um go-
verno, 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; demo-
cratização da comunicação; discriminação e relações étnicas e raciais; 
e começamos a trabalhar mais com ensinos superior e particular. Sem-
pre 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 vo-
zes com a Universidade Estadual do Amazonas [projeto Nova Cartografia Social 
da Amazônia]. Estamos tentando mapear quais as comunidades que se identi-
ficam como grupo étnico, tradicional, quilombolas ou ribeirinhos. Tentamos 
entender um pouco as suas demandas, não só culturais e sociais, mas prin-
cipalmente 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 rela-
cione 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  come-
çam novamente a ser absorvidas de forma original e viva por outras mani-
festações, como teatro, cinema e literatura. Como fomentar esse diálogo? 

Tentamos financiar o conhecimento indígena e a sua aplicação para as di-
versas 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 fí-
sica e da advocacia. Há uma demanda muito grande da comunidade indígena 
de se capacitar em outras áreas, querem ir para faculdade, ter acessos a ou-
tros 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 pesqui-
sas, sem que haja um intermediário do Sudeste? 

Esse tem sido nosso maior esforço. Especificamente com os grupos indí-
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genas, tentamos de todos os jeitos não financiar o intermediário. Financia-
mos, 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 te-
nho 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 domés-
tica 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 mui-
to 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 re-
cusou 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 momen-
to 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 sufi-
ciente 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 orga-
nizações 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 di-
álogo 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 aca-
demia 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 ativis-
tas 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 relacio-
nados a parlamentares – que precisam dos dados que o governo tem, que 
outros recolhem, e que utilizam a internet para ligar esses dados. A Trans-
parência 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 inter-
net. É um projeto absolutamente digital. Ele tem sempre algum dado, por-
que pega qualquer notícia da corrupção dos jornais eletrônicos, puxa essa 
informação e reproduz em um boletim com todas as denúncias de cor-
rupção 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 Bra-
sil, que coloca online todos os casos em que estão trabalhando. Mas por 
serem totalmente transparentes estão sujeitos a críticas. Quanto cada mi-
nistro 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 transpa-
rente, dá para ver exatamente quanto vai para projetos relacionados às 
mulheres, aos indígenas, e aí levanta muitas críticas. Já a maioria dos or-
çamentos 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 tendên-
cia 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 demo-
crático 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 estadu-
al. Como o governo federal tem uma atuação na área de cultura impressio-
nante, 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, princi-
palmente 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 manei-
ra 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 uni-
versidades, 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 pos-
sível! 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 
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interna de que o futuro chegou, um pouco estimulada pela percepção ex-
terna: o Brasil se tornou um player importante na geopolítica internacio-
nal. 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 percep-
ção 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 bra-
sileira? 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 climá-
tica, no direito autoral. Não é só querer, é fazer acontecer. Estamos no ca-
minho 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 bra-

sileira 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 espe-
cífico. 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 
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– 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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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 balco-
nista 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 Gil-
berto, ouviu a avaliação de que aquilo não passava de “música para viado”.

Septuagenário, Midani acompanhou in loco o alvorecer e a derrocada da in-
dústria 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 pa-
gou 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 in-

dústria 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 na-
vio, pensava em ir para Buenos Aires, mas quando ele entrou na Baía da Gua-
nabara, 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 fi-
lhos, 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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“Ser empresário de 

música é a busca e o 

desafio do equilíbrio. 

Você tem o lucro de um 

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

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 lu-

cro 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 fabrica-
dos”. 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 du-
rar 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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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 passa-
do”. 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 ace-
tato 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, que-
riam que elas tocassem isso, tocassem aquilo. E a gente organizou concertos em 
colégios e faculdades. O resto da história, vocês conhecem. 

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 me-
lhor 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 conhe-
cidos posteriormente. Devo ter sido excepcionalmente rigoroso, decepcio-
nante e rude com outros artistas com os quais eu não tinha uma grande afi-
nidade 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 estives-
sem 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 

André Midani



em algumas obras específicas nas quais o clavecin não intervinha. Quando 
chegou este absurdo de piano de cauda, não teve para mais ninguém. Tive-
ram 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 gui-
tarra elétrica – já são 70 anos –, não houve nenhum instrumento que obri-
gue 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.  

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 multi-
nacionais, 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 presi-
dente 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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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.

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 fonográfi-
ca 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 Ka-
zaa, 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 ins-
trumento de música vem uma revolução artística. Para citar alguns exem-
plos, 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 
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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 ne-
nhum 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. 

Você esteve ao lado de Elis Regina, de Chico Buarque, de muita gen-
te. 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, artis-
ticamente, 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 dife-
rentes, 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 departamen-
to 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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o subordinado dele e o responsável é ele. Então, ele que vai embora”. É o livro 
branco. Era e é isto. 

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. Exis-
tia 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 tropi-
calistas. 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 inde-
pendente 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 for-
mas, 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? 
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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. 

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 Li-
minha 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 entrevis-
ta, 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 épo-
ca? 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 po-
dia 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 evo-
lução para outra coisa. Partiram de um lugar próprio. Isso que foi interessante 
para a bossa nova, como foi interessante com a tropicália. Como é interessan-
te 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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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 glo-
rioso. 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 perdoa-
do. Mas, para minha grande tranquilidade interna, ela disse que tinha ouvi-
do 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 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 extraor-
dinária. 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 controver-
sa, 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 di-
ficuldade e, um dia depois, limousine e mais não sei o quê. Perde a cabeça. 
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custa caro, mas em termos de carreiras, custa muito caro. Porque não vão cons-
truir carreiras. Eu estou falando isso pensando em Chico Buarque, Led Zeppe-
lin, 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 gran-
des 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 ta-
lento como conceito abstrato... o que é? Eu não saberia te dizer, francamente. 
Não tem definição. 

Para assistir esta entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/2010/08/03/andre-midani/
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ram na indústria oficial. Então, se tornavam independentes. E se tornar inde-
pendente 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 inde-
pendente e dissesse: “Continuem independentes, mas eu me encarrego da dis-
tribuição”. 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 impe-
ravam 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 apro-
ximada do que é ser independente hoje, eu tive acesso a dados que menciona-
vam, 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. 

Então o empresário de música era um qualificador e um filtro? 
Você está dizendo o empresário da indústria? A indústria não era o em-

presário, 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 
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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.”
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Aroldo Pedrosa

A cultura do Amapá é apresentada por Aroldo Pedrosa com diversidade imen-
sa, 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 van-
garda 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 ativi-
dades 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 Ju-
azeiro 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 encon-
tro. 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, Poly-
gram], 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 equidis-

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 17 de abril de 2010, em São Paulo. 
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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 pesso-
as 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...

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 diálo-
go 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 setem-
bro, 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 exis-

te 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 faleci-
do poeta paraense Rui Barata. Trabalhei como assessor de comunicação no 

governo Capiberibe, que conseguiu criar uma auto-estima no povo do Ama-
pá. 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 insta-
ladas 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 impressio-
nado. 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, cer-
tamente, trouxeram esses ritmos. É uma música tipicamente amapaense, o 
marabaixo. O Capiberibe deu ênfase a isso. 

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 informáti-
ca. 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 
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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 re-
manescente 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 interpre-
tava 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. 

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://navegandona-

vanguarda.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 Ama-
zônico no Amapá. 

O que é fazer produção cultural na Amazônia? 
É apaixonante. A gente se surpreende porque são pessoas leigas, mas a cul-

tura está em todo lugar. A minha preocupação é exatamente nosso isolamen-
to. 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 Pau-
lo. Na Amazônia, pela distância e pelo isolamento, não tivemos nenhum mo-
vimento 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 
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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.

 
Mas você avalia que há um isolamento na geração e também no con-
sumo 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 pás-

saros, 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 mes-
mo 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 documen-
tário 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 lu-
gares, 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 pes-
soas saírem da área rural para as cidades, um problema que acontece no mun-
do todo. A construção dessa escola teve um efeito contrário. As pessoas que 
já estavam em Macapá, estudando e provocando problemas sociais – porque 
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sair da floresta para ir para a cidade é uma encrenca –, começaram a retornar. 
A escola dava condição para 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 mara-
baixo 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 co-
ordenar 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 Mú-
sica 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 re-
vista 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 volun-
tariamente, 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 po-
der transformador nesses lugares?  A universidade tem sido uma força?

Está mexendo muito com o lugar, mas tenho sido muito crítico com a uni-
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versidade, por uma preocupação cultural. Fiz o lançamento da revista Van-
guarda 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. 

O tecnobrega ganhou força no Sudeste, ao mesmo tempo em que o ma-
rabaixo não existe aqui. Como fazer o marabaixo ultrapassar frontei-
ras e incorporar linguagens? 

Tem compositor lá que teve essa preocupação de estilizar o marabaixo. 
Tem um grupo chamado Senzalas com um trabalho interessante de pes-
quisa. 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, incen-
tivados pelo governo que tinha essa preocupação também. Chegaram a se 
apresentar na Alemanha. Tem um poeta paraense que foi morar no Ama-
pá, chamado Joãozinho Gomes, que é uma figura fantástica. O Zeca Balei-
ro 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 chama-
da 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 tropi-
cália. “B” no sentido de brega. São músicas de Odair José, Fernando Men-
des, 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 ago-

ra. 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 aparece-
ram. E os pais batizaram o filho de Abilache. A poesia do Amapá está muito 
nas canções. Nós não somos músicos mas encontramos músicos que conse-
guiram ver melodia nas letras que escrevemos. Eu tenho uma canção que ga-
nhou 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. 
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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 / Fa-
cho 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 que-
rer”. 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.

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 cinzen-
ta 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 fer-
ro... / 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 
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outro sonho. / O sonho do Equinócio. / Turistas, cientistas, artistas, alquimis-
tas, curiosos... / Há um monumento na encruzilhada da vereda tropical!”...

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.”
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Aroldo Pedrosa

A cultura do Amapá é apresentada por Aroldo Pedrosa com diversidade imen-
sa, 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 van-
garda 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 ativi-
dades 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 Ju-
azeiro 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 encon-
tro. 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, Poly-
gram], 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 equidis-

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 17 de abril de 2010, em São Paulo. 
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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 pesso-
as 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...

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 diálo-
go 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 setem-
bro, 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 exis-

te 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 faleci-
do poeta paraense Rui Barata. Trabalhei como assessor de comunicação no 

governo Capiberibe, que conseguiu criar uma auto-estima no povo do Ama-
pá. 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 insta-
ladas 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 impressio-
nado. 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, cer-
tamente, trouxeram esses ritmos. É uma música tipicamente amapaense, o 
marabaixo. O Capiberibe deu ênfase a isso. 

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 informáti-
ca. 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 
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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 re-
manescente 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 interpre-
tava 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. 

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://navegandona-

vanguarda.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 Ama-
zônico no Amapá. 

O que é fazer produção cultural na Amazônia? 
É apaixonante. A gente se surpreende porque são pessoas leigas, mas a cul-

tura está em todo lugar. A minha preocupação é exatamente nosso isolamen-
to. 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 Pau-
lo. Na Amazônia, pela distância e pelo isolamento, não tivemos nenhum mo-
vimento 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 
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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.

 
Mas você avalia que há um isolamento na geração e também no con-
sumo 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 pás-

saros, 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 mes-
mo 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 documen-
tário 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 lu-
gares, 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 pes-
soas saírem da área rural para as cidades, um problema que acontece no mun-
do todo. A construção dessa escola teve um efeito contrário. As pessoas que 
já estavam em Macapá, estudando e provocando problemas sociais – porque 
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sair da floresta para ir para a cidade é uma encrenca –, começaram a retornar. 
A escola dava condição para 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 mara-
baixo 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 co-
ordenar 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 Mú-
sica 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 re-
vista 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 volun-
tariamente, 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 po-
der transformador nesses lugares?  A universidade tem sido uma força?

Está mexendo muito com o lugar, mas tenho sido muito crítico com a uni-
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versidade, por uma preocupação cultural. Fiz o lançamento da revista Van-
guarda 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. 

O tecnobrega ganhou força no Sudeste, ao mesmo tempo em que o ma-
rabaixo não existe aqui. Como fazer o marabaixo ultrapassar frontei-
ras e incorporar linguagens? 

Tem compositor lá que teve essa preocupação de estilizar o marabaixo. 
Tem um grupo chamado Senzalas com um trabalho interessante de pes-
quisa. 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, incen-
tivados pelo governo que tinha essa preocupação também. Chegaram a se 
apresentar na Alemanha. Tem um poeta paraense que foi morar no Ama-
pá, chamado Joãozinho Gomes, que é uma figura fantástica. O Zeca Balei-
ro 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 chama-
da 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 tropi-
cália. “B” no sentido de brega. São músicas de Odair José, Fernando Men-
des, 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 ago-

ra. 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 aparece-
ram. E os pais batizaram o filho de Abilache. A poesia do Amapá está muito 
nas canções. Nós não somos músicos mas encontramos músicos que conse-
guiram ver melodia nas letras que escrevemos. Eu tenho uma canção que ga-
nhou 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. 
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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 / Fa-
cho 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 que-
rer”. 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.

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 cinzen-
ta 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 fer-
ro... / 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 
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outro sonho. / O sonho do Equinócio. / Turistas, cientistas, artistas, alquimis-
tas, curiosos... / Há um monumento na encruzilhada da vereda tropical!”...

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/

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.”
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Chacal

Ricardo de Carvalho Duarte, o Chacal, é uma das referências da poesia 
marginal brasileira. Nascido em 1951, publicou seu primeiro livro de po-
esia, 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 edi-
toras. 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 pro-
pício 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 

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 18 de abril de 2010, em São Paulo.  
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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. 

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, es-
crevendo 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, princi-
palmente, 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 pal-
co, 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 po-
esia, 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 hu-

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 in-
teressava: 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 psicodé-
lico 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 movimen-
to 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 ne-
cessidade 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.

Naquele momento a poesia era uma coisa que se podia fazer de for-
ma barata e independente. Agora, 40 anos depois, você produz eventos 
que o obrigam a ter uma estrutura maior. Como é a diferença de agili-
dade 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 tam-
bém. 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 
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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.

Você virou produtor por necessidade, porque é ser poeta que te dá pra-
zer, certo? Fale sobre o CEP 20000... 

Adoro fazer o CEP 20000, adorava fazer o Artimanhas também. É uma mis-
tura 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 fla-
menca. Esse é mais ou menos o CEP. Eu não vejo tanta diferença entre poe-
sia 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 divul-
gar. 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 aque-
le 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 
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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, vi-
ver, conviver, sofrer, chorar, se apresentar, se expressar, tudo. A instituição 
não pode com tamanha felicidade, com tamanha vitalidade. Ainda con-
seguimos 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 co-
meçou o CEP comigo, chutou o balde. Não aceitava determinadas injun-
ções. 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 financei-
ra. Eu tenho que viver de algum jeito. De certa forma, era uma maneira 
honesta e confortável.

 
O poder público tem obrigações institucionais e o privado, que pode-
ria 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 ins-
tintos, 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 educa-
ção artística na escola que permitisse gerar um público. Porque as empre-
sas 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 me-
dida 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.    
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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 levan-
ta, 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 fa-
lar, 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. 

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, lota-
do. 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 performan-
ce. 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 
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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 ado-
ro: “Encoste um cago no solene. E no sublime um pênis sujo”.

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 co-
meçou 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 mar-
car, 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 fa-
lada, 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 po-
esia 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. 

Qual sua opinião sobre as perspectivas e os caminhos do mercado cul-
tural. 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 nin-
guém 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 aju-
dado 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 po-
eta 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 
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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. 

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 traba-
lho 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, requin-
tada. 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, con-
versar, 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 compra-
dor. Eles têm que saber o que o seu livro está falando. Então é uma coisa esqui-
sita. Há 40 anos, quando eu distribuía livro de mimeógrafo na praia, eu nem 
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imaginava que um dia teria que fazer isso. E tem a estratégia de guerrilha, do 
poeta, de ir diretamente ao leitor.

Chacal, por fim, a vida é curta para ser pequena? 
Eu acho, continua sendo. Tem muita coisa para fazer e parece que não va-

mos 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/

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.”
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Fátima Toledo

Seu método de trabalho é circundado por histórias romanceadas, ou-
tras 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. Vio-
lência 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 cêni-
cas. 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 so-
cialmente 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 fé-

rias na casa de uma minha tia e ficava brincando de trapézio, me pen-
durava. 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 garo-

tos, com teatro. Para fazer Pixote, o Hector foi atrás dessas pessoas que 
trabalhavam lá. A gente era chamada de monitor dos meninos. E ele pe-
gou 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”. 

E como foi fazer Pixote?
Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Lucas Pretti 

no dia 04 de maio de 2010, em São Paulo. 
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Aterrador! Eu não sabia o que eu estava fazendo ali, como prepara-
ção, o Hector que inventou isso na minha vida. Agradeço até hoje, por-
que 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 traba-
lhávamos 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 dis-
se: “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: traba-
lhando como atriz, dando aula, estudando. 

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 percor-
rer o caminho dele.  

E hoje tem mercado ou é restrito a alguns nomes?
Hoje há vários preparadores, já não estou sozinha, o que é maravi-

lhoso. Hoje pelo menos eu tenho com quem discutir, trocar. Tem muita 
gente trabalhando com preparação. É comum um filme chamar um pre-
parador, 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 au-
tista, 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 

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

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 Ci-
dade 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 Nasci-
mento 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 ti-
nha 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 ci-
nema, 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 contrá-
rio ainda fica clara a função de ator, diretor e preparador. Não ficam as 
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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.

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 mo-
mento, o diretor entra e cria-se uma parceria maravilhosa. Karim Aï-
nouz 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 Ma-
chado 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.

Você vai preparar o elenco do seu longa?
Vou. E eu vou chamar um assistente. Eu não vou ter como, porque o dire-

tor 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 financiamen-
to, produção etc. Como vê a política cultural para o cinema no Brasil?

Estou entrando nesse universo agora. Às vezes dá vontade de não di-
rigir 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 ou-
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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.    

O que é que fazem os preparadores? Qual a diferença entre prepa-
rador 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 pesso-
as 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 momen-
to, 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 dife-
rente. 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.

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 McTier-
nan 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.

Você estudou Stanislavski para fazer seu trabalho. Como ele te influenciou?
O Stanislavski trabalha com as máximas: “Se eu estivesse nessa situa-

ção” ou “se eu fosse”. Para mim, não: “Eu estou” e “eu sou”. É minha dife-
rença. 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 per-
cebido 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 
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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 mo-
mentos 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.

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 co-
piar 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 traba-
lha 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 momen-
to. 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?
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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 fa-
zem aquele jogo: “Se você fizer, ganha um doce”. Até no Tainá o povo di-
zia: “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 humanozi-
nho 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 exercí-
cio 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 paci-
ência, idade e nem tempo de ficar fazendo firula. Ultimamente, eu estou 
mais rápida. Começa e  falo: “Ih, vamos quebrar logo, porque eu não te-
nho 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 
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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 aqueci-
mento emocional-físico, de duas horas e pouco. Muita gente vomita, passa 
mal. Esses aquecimentos mexem muito com a pessoa. São meus meus assis-
tentes 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 mo-
mentos que eu digo: “Se soltem do que vocês quiserem ou de quem quise-
rem. Eu não preciso saber de quem, cada um sabe”. E eles fazem em uma in-
tensidade 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.
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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?  

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 aque-
le 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 esco-
la 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 des-
respeito 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 quan-
do 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 
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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.

Para assistir esta entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/2010/08/12/fatima-toledo/
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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, de-
pois 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 er-
rante, 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 tele-
visivo seriam naturalmente escondidas na edição. Grande parte desta produ-
ção musical já foi digitalizada e relançada em CD, DVD e livro.

Até por essa característica, Fernando Faro ficou marcado pela grande in-
timidade que estabelecia com seus entrevistados, a despeito das frequentes 
dificuldades de borderô – ou falta dele – na produção. Certa vez, tentou con-
vencer Caetano Veloso a aceitar R$ 1 mil por uma participação. Em outra, ain-
da 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, es-
colheria o Brasil. E sobre Laranjeiras, local da minha infância, é como o Mário 
de Andrade falou de São Paulo: “Comoção da minha vida”.

Como foi seu começo? Foi no jornalismo, certo?
Fui trabalhar em jornal. Comecei em um jornal comunista aqui de São Pau-

lo. 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 che-
gou 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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Entrevista realizada por Aloisio Milani e Sergio Cohn no dia 
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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 ‘mu-
sicalzinho’ 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. Quan-
do 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.

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 ma-
terial 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 
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e fui na Tupi, que ficava ali no bairro do Sumaré. Encontrei o Cassiano e entre-
guei 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. 

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 dramá-
ticas, 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 esta-
va 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. Come-

cei 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, co-
mecei 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 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 ne-
gócio 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 convida-
dos você conheceu desde o começo, outros já eram monstros quando 
você foi entrevistar... 

Entrevista serve para conhecimento, para a gente conhecer as pessoas, sa-
ber do mundo, da alma. Acho muito importante isso. Conhecer a alma, co-
nhecer 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 in-
tenção de pegar. Do ponto de vista musical, o Ensaio é como se fosse um hori-
zonte. Onde cabem Tonico e Tinoco, Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil, essa diversidade, essa variedade. É assim que eu vejo 
a música brasileira. 
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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 cha-
mei para fazer o Ensaio, ela disse: “Se você for, eu vou”. Eu a pus no carro e levei 
para a TV.

 
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 can-
tor, 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.... 

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 que-
ro. A equipe é o miolo da coisa. 

Gostaria que falasse sobre a importância do dinheiro – ou da ausên-
cia 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 acús-
ticos. 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? 
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Isso foi em 1980. Eu tenho uma casa em Guaratiba, no Rio. E quando eu che-
guei 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 estudan-
do 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 comi-
go 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 se-
ria 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 pes-
soas. E então Kalunga, segundo Mario de Andrade, era céu, mar, morte. 
Mas o Chico resolveu ligar para Luanda e checar. Falou com o secretá-
rio 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... 

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 Ango-
la? 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 esquentadi-
nha, 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 ma-
nhã 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. 

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. Lem-

bro que o primeiro show que eu fiz em Angola era para ser em um tea-
tro 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 an-
golanos 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 canta-

dora 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 Nasci-
mento e Chico Buarque.

Muita gente o considera o principal responsável pela memória da mú-
sica 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 gos-
taria que fosse?

Gostaria que tivesse mais vida. Lembro do poeta surrealista André Breton 
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com seu amor à vida e quando ele citava Rimbaud para dizer que a verdadei-
ra 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”.

Para assistir esta entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/2010/08/06/fernando-faro/
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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 fenô-
meno 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 notó-
rios. 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 movimen-
to 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 in-
dústria cultural ao hip hop. “Ninguém queria gravar GOG, Câmbio Negro, DJ 
Jamaika”. Hoje, disponibiliza sua obra para download gratuito – ou com o con-
sumidor 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, le-

cionou por 30 anos. Mesmo nascendo na periferia de Brasília, sendo fruto des-
sa afro-diáspora, passando pelo Nordeste, esse ponto da educação foi funda-
mental. 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”, “ne-
cessidade”, 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 pri-
mos usavam saltos plataforma, cabelão black, ouviam Cassiano, Tim Maia, Hyl-
don, 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 elemen-
tos: 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 argu-
mento 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 contra-
tos não fossem tão exigentes. Aliás, acho que essa parceria entre empresário 
e autor dá certo, ela tem longevidade se as duas partes estiverem abertas. In-
clusive 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 Balan-
ço. No hip hop e na rua, mais do que contrato, o que vale é a palavra. Compro-
misso 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 peri-
ferias de Brasília, São Paulo, as brasileiras, todas já estavam com essa efer-
vescência. 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 fi-
zer 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 trabalhan-
do, 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 sis-
tema. 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 nas-

ceu só em São Paulo, que é uma inverdade. Na realidade, ele pipocou em vá-
rios 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 

GOG
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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 movi-
mento 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 produto-
res 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 Rober-
to. 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 opor-
tunidade. Então, política pública para cultura é importante, porque dá oportu-
nidade, 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 ou-
tras, 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 ampli-
tude 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 compos-
tura 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 músi-
ca 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 lin-
guagem 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 midi-
ática. 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 Gho-
ez, 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 pro-
fessora. 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 caldei-
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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 profis-
sionalização 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 contri-
buem 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 fazen-
do. 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 contribui-
ção 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 escre-

vem 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 (ri-
sos). 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 dis-
tante 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 cor-
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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 indepen-
dência 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 pra-
ticamente 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 Azere-
do, 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 te-
nho 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 movimen-
to. 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 produ-
ções. 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 dife-
rença de custos, de possibilidades de fazer um disco? 

Em uma produção hoje, falando do meio físico pronto, mas sem a prensa-
gem 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 vestibula-
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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 cus-
tos 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 pergun-
tou: “Quem vai cantar comigo aí? Não estou entendendo esse monte de gen-
te”. 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 sen-
tido 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 bai-
xa. 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 violên-
cia. 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 da-
quele 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 re-
gime semiaberto. Dexter casou recentemente e eu estive presente. É uma pes-
soa 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 gover-
nos 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 primei-
ra 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 recupe-
ração”. 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 mui-
to 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, Racio-
nais 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/
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“Nossa universidade 

ainda é do século 19. Dois 

momentos econômicos já 

passaram e a gente ainda 

está lá atrás.”
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Heloísa Buarque de Hollanda

Heloísa Buarque de Hollanda  é graduada em letras clássicas, mestre e dou-
tora em literatura, com pós-doutorado em sociologia da cultura. Com trânsito 
livre no meio universitário, suas opiniões sobre a vida acadêmica são contun-
dentes: “Defesa de tese é uma situação patética”, “Pós-doutorado não passa 
de um projeto de extensão porque não dá grau”, “A universidade está perdi-
daça”.

Também sócia da editora Aeroplano, Heloísa tem nos estudos culturais seu 
principal campo de interesse. Nesta entrevista, ela lembra da própria trans-
formação intelectual, desde a idealização da periferia na época do Centro Po-
pular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC/UNE), nos anos 60, 
até recentemente, quando ouviu do escritor Ferréz a frase: “Não vou à univer-
sidade, minha miséria é minha e não te dou”.  Naquele momento, Heloísa con-
cluiu 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 preocu-
pações desta pesquisadora. “As regras acadêmicas são completamente parali-
santes. 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 peri-
feria 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 pro-
posta. 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 Aperfei-
çoamento 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 pa-
ralisantes. 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 – 

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 17 de maio de 2010, em São Paulo. 
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Heloísa Buarque de Hollanda

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 pro-
pondo 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.

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 nú-
cleo. 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 disse-
ram: “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 traba-
lho! 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 uni-
versidade. 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 referên-

cia, 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 dis-
cutir 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 

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 pós-
doutorado, uma delícia total. Criei um ambiente onde as pessoas vão, se en-
contram 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 ga-
nha, 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 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, qual-
quer 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 com-
prometida 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 es-
tudos culturais. Meu trabalho desde o início da minha carreira foi microtendên-
cias. 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 acade-
mia 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 ver-
ba. 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 
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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, se-
cretaria de cultura, de educação, todo mundo investindo. Quis mapear tudo 
que estava acontecendo no Brasil em torno de raça – todos os financiamen-
tos, todos os pronunciamentos, todos os eventos – e gravá-los, registrá-los. A 
Ford bancou isso feliz da vida. Tinha antropólogo, anônimo de rua, várias pes-
soas 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 ga-
nhar 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, guar-
dados 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 baca-
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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 empre-
sarial, 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 lingua-
gem 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 
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apoiada pela Petrobras chamada Tramas Urbanas, sobre os intelectuais na pe-
riferia. E por que esses intelectuais não aparecem em um outro circuito? Por-
que 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 lingua-
gem 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 ter-
mos 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! En-
tão, surgiu a Universidade das Quebradas, uma espécie de sequência daqueles 
dois projetos. Peguei o meu pós-doutorado e fiz um espaço acadêmico aberto 
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para a periferia. Não é capacitação, não é assistencialismo, não é para ensinar 
nada para ninguém. Só um espaço absolutamente acadêmico. Eu sou a aca-
demia e a periferia. Eu não saio da minha posição de acadêmica para ajudar 
periferia nenhuma! Quero os intelectuais da periferia conversando com os in-
telectuais 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 profis-
sional. Escolhi os melhores professores nas áreas para dar essas aulas. No pri-
meiro semestre, temos o período da Antiguidade até o século 19, o romantis-
mo. 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. Falan-
do 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 pú-
blica. 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 es-
tou 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 in-
clusive 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 cor-
del. 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. Come-
çou com todo mundo dizendo que o outro era bacaníssimo e, de repente, saiu 
tapa para todo lado (risos).  

Como pensar uma universidade aberta, livre, contemporânea, que en-
tenda 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 nin-
guém 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 difí-
cil 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 or-
ganizada. É melhor você trabalhar em uma ONG do que na universidade. Você 
tem liberdade. Os intelectuais mesmos fazem as suas próprias ONGs para po-
der trabalhar, tem muito espaço alternativo funcionando. A universidade está 
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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.

 A universidade, por princípio, é um circuito privilegiado de circu-
lação 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 tam-
bém 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 laborató-

rios, 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 ou-
tros 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, departa-
mento. Fraciona, fraciona, fraciona. Não pode. Assim, não vai ter inovação 
nunca. Para se fazer a universidade do futuro, precisa haver reforma admi-
nistrativa. 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 econô-
micos 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 Cen-

tro 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 Insti-
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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 conver-
sar? 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.”
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Leandro Knopfholz

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, ad-
ministrador e diretor do festival.

Em quase duas décadas de história, mais de 1,5 milhão de pessoas já assisti-
ram a cerca de três mil espetáculos nas diversas edições do festival. “Ele impac-
tou 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, Kno-
pfholz 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 fomen-
to.  “As leis estão investindo na ponta errada. Acho que falta entender a cultura 
como uma atividade econômica produtiva como qualquer outra”, afirma.

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.

Depois do início do festival, a oferta de peças teatrais na cidade au-
mentou? Criou-se um público em Curitiba? 

Chegaremos à 20ª edição do festival. Tem uma geração de jovens, pós-ado-
lescentes, 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.

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 30 de abril de 2010, em São Paulo. 
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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 cres-
cendo e uma série de necessidades foi mudando a cara dele. Como ele nas-
ceu 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 priva-
do em um banco, nenhum patrocínio público, mas a prefeitura se compro-
meteu 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 pro-
fusão de informação. A dificuldade logística era gigantesca. O fato de termos 
reunido tantas pessoas importantes do meio, em um contexto absolutamen-
te 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 programa-
dores, diretores de festivais e mídia fez com que outros espetáculos não pro-
gramados 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. 

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 profis-
sional. Esses eram – e ainda são – os únicos dois parâmetros para o espetácu-

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

O Fringe permitiu que as companhias e os encenadores de Curitiba fi-
cassem na cidade ou há um êxodo para os grandes centros de cultura?

Entendo o Fringe como um propulsor, uma forma de exibição muito gran-
de. 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 es-
petáculos da Companhia XIX, Hygiene e Hysteria, do Luiz Fernando Marques, 
também foram apresentados no Fringe. A Companhia Espanca, de Belo Ho-
rizonte, 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, va-
mos 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 es-
petáculos 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, 
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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 por-
que quando estávamos começando, a cidade ia completar 299 anos, e existia 
todo um trabalho de “faça alguma coisa para os 300 anos da cidade”. Acha-
mos 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.

 
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 crí-
tico 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 pú-
blico 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 preci-
sam do endosso de alguém. Isso sempre existiu. É o crítico que indica, é o boca-
a-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 
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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 informa-
ção e se comunicam rapidamente.  

No festival, o encontro de backstage é muito forte. Não houve o interes-
se 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 res-
taurantes, devido ao crescimento do festival. Mas aí percebemos que o evento 
não estava tendo função de festival para as companhias, porque elas acaba-
vam não se encontrando. Então, concentramos as pessoas nos mesmos ho-
téis, 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 frequen-
tem esse bar, que seja aberto para quem quiser se aproximar delas, para ter 
essa interação também com as pessoas da cidade. Além disso, fazemos encon-
tros 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. Se-
gundo: 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 cria-
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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 cultu-
ra 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 obrigatorie-
dade 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. 

O orçamento do festival do ano passado, por exemplo, foi de R$ 3,2 mi-
lhões. Esse montante não foi captado via Lei Rouanet? Como é a destina-
ção 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 pre-
feitura 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 festi-
val 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 mi-

nha dissertação foi sobre o vale-cultura. A gente pode comparar com o vale-
refeição, 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 
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tipo de comida, porque, afinal, ela já está paga. Mas, se o dinheiro está com o tra-
balhador, 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 apresenta-
ções. 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 cria-
tivos 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 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 pesso-
as 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 mer-
cado 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 impor-
tância 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 erudi-
ta, 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.

  
Haverá mais qualificação de produtores e empresários na cultura? 

Acho inevitável. Cada vez mais existe dinheiro neste mercado, ele se profis-
sionaliza. Principalmente com as novas leis de incentivo. Onde há mais profis-
sionais hoje é onde tem dinheiro: captação e produção. Como não tem dinhei-
ro 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 patro-
cinado 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. En-
tão, 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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“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. Ina-
creditável.

Conte mais. Isso deu certo em cima da hora...
Foi sensacional. O teatro era todo aberto. Foi construído para ser um anfi-

teatro 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 funda-
mental no som, que foi perdido quando foram fechadas as laterais por cau-
sa 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 re-

úne 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, perce-
bo – 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 tem-
po, 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 exibicio-
nista 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 lingua-
gem, misturando teatro e cinema. Procuramos estar atentos a esse movimen-
to mais radical, porque já que trazemos só um, temos de evidenciar o argu-
mento. 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 pes-
quisa, 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 mui-
to 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/

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.”

Marcelino Freire

Quando o escritor Marcelino Freire encontrou o poema O Bicho na gramáti-
ca do irmão mais velho, descobriu que queria ser poeta. “O bicho, meu Deus, 
era um homem”, escreveu Manuel Bandeira. “Descobri que Bandeira era per-
nambucano 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 Literá-
ria em São Paulo, evento que reúne dezenas de escritores nacionais e interna-
cionais. “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 es-
critores 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 fa-

mília 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 pá-
tio / 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-
zer o que aquele cara fazia, queria ser poeta. Descobri que ele era pernambu-
cano 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. 

Entrevista realizada por Aloisio Milani e Sergio Cohn no dia 2 

de maio de 2010, em São Paulo.
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Marcelino Freire

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, co-
mecei 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 vonta-
de 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 apresentan-
do, 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, acua-

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 von-
tade 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 cami-
nho 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 enfren-
tar 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.

Marcelino Freire
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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 propa-
ganda. 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 Affon-
so 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 silen-
cioso. 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 algu-
mas 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 publi-
cado o primeiro livro, o Nelson tinha feito o segundo, o Evandro estava pre-
parando o primeiro, eu também estava preparando o primeiro. Costumamos 
dizer que foram os livros que se encontraram. Mas tinha um vazio também. 

Marcelino Freire

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 Gran-
de 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 Computa-
dor (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 fazen-
do! 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. Tal-
vez a última vez que os cadernos tiveram uma importância na for-
mação 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. 

Marcelino Freire
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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 di-
nâmica. Ouvi uma vez uma escritora falar: “Eu escrevia porque eu não sabia fa-
lar. 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 encon-
trar 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 agrupa-
mento tira a palavra um pouquinho da gaveta e joga para o outro. Essa é a for-
mação 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. Nes-
se 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 al-
guma 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, 

Marcelino Freire

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 persona-
gem 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 per-
guntavam 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 vitorio-
sa, linda, e fez a Patrícia França ganhar o prêmio de atriz revelação. A partir 
daí, abandonei o teatro, queria mesmo a literatura. Estava insatisfeito, can-
sado 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 edi-
tora, 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 Minu-
tinhos, que você lê no cabeleireiro, enquanto espera o ônibus, e de graça. O Plí-
nio 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 mes-
mice. Hoje, publico pela editora Record, mas fico sempre envolvido em pro-
jetos 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 senti-
do 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 litera-

Marcelino Freire
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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 fa-
lido, mas, no entanto, eu encontro parceiros: o Sesc Pinheiros, a Biblioteca Al-
ceu 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: “Mar-
celino, 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 ain-
da 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 infraestrutu-
ra 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 lite-
ratura. 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 coi-
sa, 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 tecnolo-
gias. 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 discus-
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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 digitaliza-
dos. 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 EraOdi-
to, 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 traba-
lhar. 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 aque-
las 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 independen-
te, 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 re-
cepção 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.  

Marcelino Freire
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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 por-
tuguesa. 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 pesso-
as 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 na-
cional. É uma coisa que vai definir uma política do Fundo Nacional de Cultu-
ra, 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, di-
vulgar, 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”. 

Marcelino Freire

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. De-
pois 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 redoma-
zinha. 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/

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.”
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MC Leonardo

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 orga-
nizado, não as favelas. A favela sorri, chora, fica tensa. É todo mundo junto”. 
Sua mobilização conseguiu pressionar os parlamentares fluminenses a re-
conhecer 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: for-
ró, 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 pa-
gode, quando muitos foram revelados com a ajuda da madrinha Beth Carva-
lho. 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 inventa-
vam um refrão brasileiro para músicas estrangeiras. Em 1992, entrei pela pri-
meira 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. 

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 3 de maio de 2010, em São Paulo.



4 5

MC Leonardo

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.

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 ti-
nham uma dificuldade grande de trabalhar, por conta do peso dos equipa-
mentos. 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 Rober-
to 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 con-
denado. O funk nunca foi julgado. Em um julgamento, a pessoa pode se de-
fender. 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. 

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 clas-
se 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 le-
gado 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, do-
nos 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 conhe-
cia 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. 

E existe muito contrato para fazer e tocar funk carioca? 
Hoje, são duas grandes rádios no Rio que trabalham com funk: a do DJ Marl-

boro [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 fono-
grama. 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 pre-
cisava 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 

MC Leonardo



6 7

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.

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 mú-
sica 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 / Par-
que 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 ar-
mas 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 puritanis-
mo 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 rit-
mo no Brasil que tem responsabilidade social? Você vai cobrar responsabili-
dade 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 
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falando direito, não está se vestindo direito”. Ninguém de fora teve qualquer par-
ticipação 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 mi-
lhões de pessoas de casa. Tudo isso sem incentivo nenhum!

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 pre-
cisa ensinar às pessoas o que é incentivo.

Essa pesquisa da FGV, feita entre 2007 e 2008, mostra que quem mais fa-
tura 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 de-
veria 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 apresen-
tar 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 
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8 9

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 meni-
ninha 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”.

Existe relação entre a batida do candomblé e a do funk?
Isso que a gente faz é a continuação da senzala. Aquele passinho do Re-

bolation 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 Fla-
mengo 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. Es-
tamos dispostos a descobrir novas coisas, a gente tem que abrir. Digo assim: 
“Produtores musicais do Brasil todo, cheguem no funk e usem!”.

MC Leonardo

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. Entre-
vistei 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 la-
tinos, 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 ne-
gros, 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.

E como o funk tem ultrapassado os limites do Rio?
Se a gente tivesse que arrumar um segundo Rio de Janeiro no funk, seria San-

tos. 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 cario-
ca. 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 mú-
sica 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 “monocultu-
ra”. 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 parado-
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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 inaugu-
ração da Daslu e da festa de casamento de empresário famoso. O filho do gover-
nador 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 estabeleci-
mentos 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 de-
mocrático. 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. 

MC Leonardo

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 ami-
go / 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 Pavunen-
se / 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 con-
tinuar? 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 es-
paço 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 Universida-
de 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 comuni-
car 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 ten-
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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 Man-
gueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha / nasceu Mangueira, Morro do Pinta, 
querida Rocinha / nasceu também Sapopanca, Tatumba e o Vidigal / morro da fa-
vela 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, Bel-
ford 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 comu-
nicação, 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 narcotrá-
fico. 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/

MC Leonardo
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“Hoje, você faz um 

estúdio em casa, grava 

os instrumentos, produz. 

Uma possibilidade 

maravilhosa para quem 

tem talento.”
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Nelson Motta

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 convi-
dado 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 tama-
nha 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 Gilber-

to. 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 jornalis-
mo, fiquei louco com tudo aquilo. Esse professor era o Zuenir Ventura. E no últi-
mo 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 cul-
tura. 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 revo-
lução. 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 

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Rodrigo 

Savazoni no dia 15 de junho de 2010, em São Paulo. 
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Nelson Motta

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 Gilber-
to. 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 es-
tou 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 pes-
soas 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 enri-
quecedora. 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 Re-
gina, 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 San-
tos. É um dos maiores discos da, talvez, maior cantora. E foi um disco traba-
lhado 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 quali-
dade 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 gran-
de 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 ti-
nha já 42 anos –20 anos de disco, de jornalismo, de crítica, de composição mu-
sical, 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 te-
levisão. 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 
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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, discutin-
do os discos, milhares de vinis, escolhendo as músicas. Depois disso, arranja-
mos 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 entrevis-
ta...”. 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 materi-
nhas, aí eu falei: “Não, segura mais”. Ela falava o mínimo. E o repertório foi fei-
to 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 não-
rótulo. 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 ab-
surdo 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 tam-
bém 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 
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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 cabe-
lo 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”. Di-
ziam 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 pro-
dutor 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 finan-
ceiramente, 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 espa-
ciais, naves. Nunca ninguém falou de uma caixinha que abria e tinha uma tela 
e tudo, porque seria totalmente inverossímil. Seria impossível explicar logica-
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mente o funcionamento daquilo. Isso é o sonho da minha vida, porque eu pos-
so 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?

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 compu-
tador, 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 escre-
ve 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 primei-
ras coisas chegavam lá, época de grande prosperidade. Acompanhei a guerra 
das gravadoras americanas com o Napster, com tudo. Acompanhei aquilo in-
dignado, 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 da-
vam 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 estupi-
dez 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. Aque-
las 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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você é castigado. Quer dizer, estupidez é pouco para essa gente. A indústria do 
disco fez erros clamorosos na condução disso.

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 transi-
ção 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 ca-
sos 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 possi-
bilidades de você desenvolver uma carreira. Primeiro, porque você tem uma 
possibilidade de gravação acessível, barata. Antigamente, só as gravadoras ti-
nham 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, pa-
raguaio. 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 
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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.

O que foi fazer produção musical em tempos de ditadura e de dis-
cussão 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 rá-
dio dele, ele perde a audiência e perde o jabá. Então, tem esse equilíbrio. De-
pois 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 bar-
ra 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 So-
brinho], 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.

Nelson Motta

Queria que você falasse sobre dois artistas. Talvez os que marcam duas fa-
ses 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 fa-
bulosa 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 linha-
gem do Villa-Lobos, que foi o primeiro que produziu em grande escala essa integra-
ção da música internacional com as especificidades brasileiras. O Tom transpor-
tou 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.

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 edito-
rial 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 
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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 dis-
cussão 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: “Contra-
tei 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 resulta-
dos 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 coi-
sa: 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 gru-
dado 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.”
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Entrevista realizada por Aloisio Milani e Fabio Maleronka Ferron 

no dia 13 de maio de 2010, em São Paulo. 

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 escân-
dalo 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 caracteriza-
da 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 de-
senvolvimento 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 técni-
co 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 po-
lítico. 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 buscan-
do 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, interpretan-
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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 crescimen-
to 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 jun-
to com líderes sindicais. Convivi com o Lula, então presidente do sindicato 
dos metalúrgicos. Visitei-o no DOPS, quando ele foi preso. Quando toda a di-
retoria 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 es-
tudante 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 es-
condidos 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, algu-
mas prisões breves – de três, quatro dias. Nunca fiquei preso por longo tempo. 
E saí do movimento estudantil, sabendo que eu não ia fazer política partidá-
ria, que aquilo não era o que eu ia escolher.              

E como foi seu envolvimento com a cultura?
Quando eu fazia militância nos grupos de teatro e me apresentava nas as-

sembleias, na Universidade Federal da Bahia, passava em salas de aula fazen-
do 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 
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do teatro, e um acaso me levou à presidência da UNE. O acaso foi que o con-
gresso, 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...

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 dirigi-
ria 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 ti-
nha 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 orien-
tação 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 di-
mensão 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 insti-

tuição que eu dirijo, o grupo Via Magia de Teatro. Fizeram parte dessa fun-
dação 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 edu-
cação 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 inves-
tigativo. 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 cami-
nhos, 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 Inde-
pendentes de Arte Contemporânea (La Red), em 1991.    

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 tínha-
mos esse sonho, na América Latina, que vinha dessa origem nossa do movi-
mento, 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 apare-
cia com uma cabeça interessante, pensando, jogando embriões de questões que 
hoje a gente discute como economia da cultura. Aos poucos foi desenvolvendo 
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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 cen-
tro 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 relacio-
nar 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 Europe-
an Forum for Worldwide Music  Festival. São os 120 maiores festivais da Europa e 
esse pessoal, do European Forum, criou o Festival do Deserto.

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 eu-
ropeias, 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 respon-
sável pela nossa representação na diretoria do fórum europeu. Ele viaja duas 
vezes por mês para algum país. É uma militância, a militância de ajudar artis-
tas 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 
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um ponto de encontro dessas comunidades, que, anualmente, vêm a Salvador 
discutir esses movimentos e esses intercâmbios. 

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 total-
mente horizontal. Então, quando nós enviamos uma pessoa a um país, sem-
pre tem alguém da rede para receber, para indicar os grupos, para abrir ca-
minhos. 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 orçamen-
to, 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 so-
bre informação jurídica, reforma de estatuto, legislação internacional. Mas a 
grande maioria é sugestão de grupo: “Quem está fazendo um trabalho interes-
sante na Bolívia?”. “E de teatro?”. Nós descobrimos, por exemplo, o Teatro de 
Los Andes. Hoje, nós já apresentamos esse grupo em turnê, nos Estados Uni-
dos, 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 pudésse-
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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 diversi-
dade 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.

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 va-
por 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 consegui-
mos 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 en-

contros presenciais, que começaram a rede, eram 10, 20 pessoas. Mas aí come-
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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 espetácu-
lo. Os que vinham de fora não queriam só ver, queriam também mostrar. 

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 atra-
ção 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 predató-
rio. Ainda não avançou.   

Embora tenha se usado muito o turismo em cultura, não é? Os gover-
nos 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 apro-
veitando. 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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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 congestio-
nado 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 traba-
lhar?”. 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. 

Na política cultural, quais os papéis do Estado, da sociedade e da ini-
ciativa privada? Como você entende o papel de cada um?

Sempre se fala que o Estado deve ser o grande indutor, eu diria até que fa-
cilitador. 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 po-
líticas. 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 Esta-
do. 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 pa-
trocínio. 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 anticomu-
nicação, uma apropriação indevida por parte de um departamento de marke-
ting. 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 
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identidade, têm tempo, se transformam, não podem ficar estagnados. Não po-
dem ser apropriados por uma marca, porque eles ficam parados e presos den-
tro 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 asso-

ciar 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 em-
presas. 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 cultu-
ra, 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.”
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Ele era um apaixonado por música quando, aos 17 anos, ouviu de um ami-
go 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 pas-
sou 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 repagi-
nou 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. Que-
ria fazer engenharia eletrônica para trabalhar com isso, mas desde os 15, 16 
anos, comecei a me envolver um pouco com pessoas ligadas ao mercado fo-
nográfico. Aos 17 anos, conheci um produtor, Cesare Benvenuti, o responsável 
por aquelas bandas com nome inglês que faziam sucesso nos anos 70, no Bra-
sil. 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 cole-
gial 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 es-
tatística 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 aca-
so, era um cara também ligado à musica, dono de uma rede paulista de lojas 
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Entrevista realizada por Aloisio Milani e Fabio Maleronka Ferron 

no dia 13 de maio de 2010, em São Paulo



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 gra-
vadoras, 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, grava-
dora. 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 Cesa-
re 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 gravado-
ras 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 movimen-
to de músicos brasileiros em relação aos direitos autorais que, na época, ain-
da 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 arrecada-
ções 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 ha-
ver uma articulação para moralizar o direito autoral no Brasil.

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-
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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 partici-
pava de vez em quando. Eles elegeram o meu modelo como ideal, baseado em 
amostragem estatística para distribuição de direitos autorais. A classe artís-
tica 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 regi-
me 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 Cen-
tral 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 auto-
res, a chapa de partição, a editora, o dono do fonograma, e criei o sistema de 
distribuição direto, que foi adotado pelo Ecad.

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 dificul-
dades: depender de agiotas para poder pagar folha de pagamento, 200 fun-
cionários, 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 financia-
mento 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 expres-
sões 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 via-
bilizar, para se tornar viável economicamente pelo pagamento de ingresso, 
talvez elas consigam uma repercussão na mídia que muitas vezes é despro-
porcional ao púbico que arregimentam. Até então não tinha nenhum víncu-
lo 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 co-
mecei a articular parceiros: o Luís Schneider, da editora Brasiliense, que ia 
lançar Malone Morre, com tradução do Paulo Leminski; o The British Coun-
cil 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 mi-
nutos. O Rubens batizou esse conjunto de Katastrophé. O Beckett 80 Anos foi 
um assombro, ganhamos muitos prêmios. Virei diretor de teatro assim. 

 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 sangues-
suga, 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 der-
rubar 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 Ge-
rald 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-
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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 preo-
cupação da comunicação, do marketing. E, do outro lado disso, eu estava 
na rua, buscando quem financiasse aquilo. 

Sua visão empresarial precoce lhe fez um produtor profissional. Mas 
como é que você convencia eventuais patrocinadores? Como era apro-
ximar cultura das empresas?

Estava na rua, batendo na porta das empresas. O que eu também nun-
ca tinha feito na vida. O meu universo de relações empresariais era com as 
companhias de disco, as emissoras de rádio, depois com as instituições li-
gadas 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 atri-
butos 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 pro-

dução 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 progra-
mação exclusiva para convidados do Citibank, que ninguém sabia que estava 
acontecendo. Por exemplo, a gente montava Dona Doida, da Fernanda Monte-
negro, 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. 

Foi também em meio a isso que surgiram as leis de incentivo. Fale um pou-
co 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 regulamen-
tava 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 pro-
vidências 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 blo-
queado 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 
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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.

O Leandro Knopholz, por exemplo. Ele foi entrevistado aqui no 
projeto também.

Já? Bem, observei que havia uma grande oportunidade de criar uma vi-
trine para o teatro contemporâneo brasileiro, que tinha uma força, vivia 
um momento singular, histórico. Gerald Thomas tinha uma grande reper-
cussão, Bia Lessa também, Zé Celso Martinez estava retomando o seu tra-
balho, 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 Fes-
tival 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 conse-
guimos 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. Leva-
mos 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 anacrô-
nica. 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 responsabili-
dade 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. 

Zélia Cardoso de Mello e Antônio Kandir.
Isso. O Ipojuca era instrumento disso. Houve o desmonte da parca e ana-

crônica 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 reper-
tório, 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 públi-
co 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 mi-
lhões, 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 internacionaliza-
ção 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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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 conside-
ro 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 igno-
rância, 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 lucra-
tiva 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 Es-
tado, no modelo mexicano, no modelo francês, no modelo alemão. É operar 
como agente fomentador, como agente investidor. O Estado tem que estabele-
cer 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 ca-
minho, 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 compe-
tência 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, apri-
moramento. 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 mo-
delo, para mim, não serve.
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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 Na-
tura, Votorantim, criou as políticas de patrocínio e de editais públicos da Pe-
trobras, que até hoje existem.

Como foi trabalhar com a Petrobras? Tinha aquela história de que mi-
lhões eram investidos em cultura e a visibilidade era pouca...

Era e ainda é o maior investidor, alavancado pelas leis de incentivo tam-
bém. A estatal tem um imposto descomunal e tem uma dedução fiscal des-
comunal. 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 platafor-
mas 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 coi-
sas 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 políti-
cas. 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-

Yakoff Sarkovas

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 prin-
cípios, 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 mostra-
vam na época, em 1999, quando esse trabalho foi iniciado, é que ninguém sa-
bia 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 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 comuni-
cação muito interessadas no Brasil em função desse momento que o país 
e outras economias emergentes, como China, Índia, Rússia, se posicio-
nam. Nesse momento, estou envolvido com a possibilidade de interna-
cionalizar essas metodologias de atitude de marca. Nunca fiz uma refle-
xão 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. Re-
cebi um convite do articulador e ele conseguiu recursos da Fundação 
Rockefeller para investir na formação da rede. Cinco pessoas foram con-
vidadas, 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 in-
tercâmbio 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 
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coisa extraordinária. Você descobrir que existe uma companhia que nas-
ceu 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 cria-
do pelo mundo desenvolvido, com um olhar para os emergentes, então 
é uma invenção. Existe um trânsito político, econômico, que está come-
çando a se estabelecer. Se ele vai virar também um trânsito cultural, eu 
não sei. A América Latina é um bom exemplo disso. Somos culturalmen-
te 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/

Yakoff Sarkovas
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“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.”
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Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 27 de maio de 2010, em São Paulo. 

Sérgio Rodrigues

A vida fez de Sérgio Rodrigues um artista da madeira dentro do modernis-
mo concreto da arquitetura. Carioca, de jeito manso, tornou-se uma das gran-
des 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 preten-
são, 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 absoluta-
mente 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 expo-
sição. 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!” 



4 5

Sérgio Rodrigues

(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 ne-
nhum. 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 Ri-
beiro 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 con-
vite 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 lamenta-
vam 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 de-
ram o primeiro lugar a uma coisa que foi feita absolutamente sem intenção 
nenhuma de estar concorrendo com o mundo? Fui saber o porquê anos de-
pois, na Itália, na fábrica que comprou os direitos de fabricação. Eles disse-
ram: “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. As-
sim, 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 ar-
quitetura 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 coi-
sas maravilhosas; Zanine Caldas, que estava trabalhando com material de ae-
ronáutica; Lina Bo Bardi, que eu considero a estrangeira que vestiu a camisa 
do Brasil; também conheci Joaquim Tenreiro ainda estudante e fiquei apaixo-
nado 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 ma-
deira”. Agora, para fazer casa de madeira, no Brasil, era uma coisa complica-
díssima. 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 madei-
ra. Vou estudar os elementos, partes moduladas de madeira, que permitem 
fazer qualquer tipo de casa. Vou fazer elementos para que o arquiteto cons-
trua 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 entu-
siasmada 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 inaugu-
rar junto. Quero prestar uma homenagem à arquitetura aliada ao design”. Eu 
fiz. Era para ficar 15 dias em exposição e ficou seis meses.

Sérgio Rodrigues
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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 pro-
fessores que não tinham onde morar. Depois disso, o Iate Clube de Brasília 
quis uma casa. Foi um começo bastante bom.

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 cultu-
ra dos romanos, que não admitiam madeira. A madeira para a constru-
ção 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 fo-
ram 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, pare-
ciam 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 tama-
nhos. Era maravilhoso. Tenho casas de quatro pavimentos, totalmente 
de madeira: cozinha de madeira, banheiro de madeira, coisa que espan-
tou 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, por-
que 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. 

Sérgio Rodrigues

Como o senhor analisa o panorama atual de estudos de materiais, 
como a madeira, que no Brasil possuem diversidade imensa, mas tam-
bém 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 épo-
ca. 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 utili-
zar 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 re-
conhecem 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.

     
Como você saiu da empresa de móveis Forma e foi abrir seu ateliê?

Tive muito contato com arquitetos e designers estrangeiros, que trabalha-
vam 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 von-
tade 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 pes-
soa 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... 

Sérgio Rodrigues
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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, de-
terminadas escolas, umas apoiadas pelo governo e outras particulares.

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 mes-
trada. E outros vinham e traziam ideias também, mas sempre coisas estran-
geiras. Depois, abrasileiradas, usando madeira daqui. Surgiu, portanto, sem 
escola nenhuma. Eu mesmo sou um exemplo disso. Não sou formado em de-
sign, 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 negó-
cio, 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, 

Sérgio Rodrigues

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.

Sérgio, é bom o leitor saber que você está dando esta entrevista senta-
do 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 primei-
ros 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 re-
cepção 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 pol-
trona. 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 cer-
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to estilo, podemos chamar assim. É um modo de fazer móveis, com determi-
nadas características, e que foram repetidas diversas vezes, uma infinidade. 
Fico sempre estudando em cima das peças. Tenho algumas variações de pol-
trona 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.

 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 mobi-
liário. Podem-se contar nos dedos os criadores de coisas absolutamente desli-
gadas 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 brasi-
leiro. 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 almofa-
das, 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.

Sérgio Rodrigues

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 Planal-
to tem diversos cantos, não tem? O grande salão de estar do Palácio tem di-
versos 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 coi-
sa 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).

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/sergio-rodrigues/

Sérgio Rodrigues



“Meu início como 

cozinheiro foi em Bar 

Esperança. Fiz uma 

carne assada do jeito que 

veio na cabeça. Eu nunca 

tinha feito comida.”
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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 ver-
de e com Chico Anysio não tem tempo feio: o que tiver na mesa está óti-
mo. Conhecer essas idiossincrasias gastronômicas faz parte da rotina de 
Erotildes Alves dos Santos, conhecido como Sergipe, o risonho e autoin-
titulado “sergipano-carioca” que inovou o cinema brasileiro ao oferecer 
serviço de alimentação num set de filmagem, a partir do filme Bar Espe-
rança, 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 Ser-
gipe 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 ônibus-
cozinha para facilitar o trabalho pelos cafundós do país. Sergipe atribui o 
salto de qualidade do cinema nacional contemporâneo à maciça presen-
ça 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 contra-
tou 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 produ-
ção, 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 tra-
balhar de motorista. 

Sergipe



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 fil-
me 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 Es-
perança 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 dinhei-
ro 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. 

Como era a história de quando você cozinhou para 60 pessoas e ti-
nha 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 estú-
dio 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 em-
papado (risos). Gostoso, mas empapado. A carne e o frango brancos, estou 
sendo sincero. Até  hoje minha carne assada faz história. Eu também faço 
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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 co-
mida é como se eu estivesse fazendo para os meus filhos. Hoje, faço mais 
eventos e é tudo garotada, a maioria garotas. O cinema brasileiro melho-
rou muito depois que as mulheres tomaram conta. Se tirarem as mulhe-
res 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 Ro-
cha dirigia no megafone. Depois veio walktalk, bip, internet, celular.

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 primei-
ro para São Paulo.
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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 ma-
nhã, 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 mes-
ma 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… 

Às vezes, o improviso sai até mais caro… 
Pois é. Quero ganhar dinheiro, mas já fiz um monte de curta-metragem de gra-

ça, 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 ci-
dade 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 produ-
ção, 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 im-
porta. Tenho fogões maiores que não saem da cozinha, tenho uns menores, for-
nos, 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, 
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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 ela-
borada. Na roça é mais simples. Então eu compro no mercado grande, boto no ca-
minhão 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. 

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 produ-
ção grande é fácil, porque aí você contrata pessoas competentes. 

Outras empresas foram criadas para fazer catering para o mercado au-
diovisual. E a concorrência hoje, como é? 

Abriram outras depois que eu saí, porque, de 1982 a 1988, ninguém criou. Ti-
nha o Marcelo Colker [proprietário de buffet], que só fazia aquilo que eu não que-
ria. 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. Quan-
do 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 me-
lhor. 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.

Você falou antes das mulheres também. Quando o cinema era orga-
nizado 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 pro-
jeto 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 geral-
mente 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. Te-
nho 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 
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é mais por trás de vocês. Eu quero dar apoio, fico trabalhando por trás. Não tenho 
muito tempo. 

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 for-
no, 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 sa-
lada 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. 

Sergipe



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.

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 ob-
séquio”. 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. 

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 le-
gumes, 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 segu-
rando muito dinheiro para falcatrua. E ela precisa ser mais aberta, para 
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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. 

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.

Para assistir esta entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/2010/08/06/sergipe-2/
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“Percorremos todo o país 

filmando, fotografando e 

fazendo uma espécie de 

cobertura sobre pessoas, 

costumes e usos.”
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Thomaz Farkas

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 prin-
cípio 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 fo-
tógrafo 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 jor-
nalista Luiz Zanin Oricchio completa: “Não existe nenhuma incoerência em 
dizer que um húngaro nascido em Budapeste é o mais brasileiro dos brasilei-
ros.” 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 – Cole-
ção 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. 

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, 
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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Thomaz Farkas

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 Che-

vrolet C-14 com uma plataforma em cima. Percorremos o país todo filman-
do, 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 es-

pécie 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 mo-
delo 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 profes-
sor 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 possibili-
dade, porque o dinheiro era meu. Não devia nada a ninguém, só a mim mes-

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 ami-
gos, 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 documen-
tar 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 importan-

tes dali, mostrávamos o que era cinema. Era tudo explicado, não havia mistério, 
nem segredo: “Olha, nós vamos gravar aqui, vamos pôr esse microfone para ou-
vir 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 projetáva-

mos esses filmes nas universidades e nas escolas, para difundir essas coisas.

Você e Paulo Gil Soares tentaram filmar, lá em Pernambuco, o Fran-
cisco 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 

Thomaz Farkas
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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 pes-
soas e a gente vê por aí os filmes que estão sendo feitos.

 
E o seu trabalho em fotografia still, antes do cinema?

A fotografia nunca foi tão importante para mim quanto o cinema. O cine-
ma 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.

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 tam-
bém 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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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. 

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 fil-
mes para todo mundo que queria passar. Nas escolas, claro. Quando vinham 
pedir, ficávamos contentíssimos.

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 acontecimen-
to 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 docu-
mentação sobre ele. Tanto que resultou um filme bastante bom [os negativos 
foram encontrados e, posteriormente, restaurados com ajuda do Instituto Moreira Sal-
les; 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 fi-

cava. 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 qua-
tro primeiros filmes para ver se eles queriam passar, mas como era épo-
ca de ditadura, alguém me falou: ‘Olha, tem muita miséria’. E aí eu ex-
pliquei: ‘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. 

Thomaz Farkas
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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 ma-
terial era arquivado na Cinemateca. Não era um método científico, mas era 
profissional. Eu mantinha tudo em um laboratório da Fotoptica, bem guarda-
dinho, em latas. Agora está na Cinemateca Brasileira. 

Como foi conviver e trabalhar com Paulo Emílio Salles Gomes, cineas-
ta, 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 trabalhan-
do 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/

Thomaz Farkas
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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.”
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Ele fala de um jeito desbocado e eletrizante, uma metralhadora verborrá-
gica. 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 quadri-
nhos. 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 tur-
ma 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 – tal-
vez seja explicada pela imersão nas drogas, sobre a qual fala com tranquilida-
de. “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 tives-
se 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 Pau-
lo. 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 escre-
ver, 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, sem-
pre 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 satisfa-
ria 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 

Toninho Mendes

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 15 de abril de 2010, em São Paulo. 
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Fantasma. Assim, fiquei amigo do Manelão, dono de uma banca na Rua Ja-
guaretê. Ele já tinha uns cinquenta e poucos anos na época, e comecei a tra-
balhar 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 far-
macêutico 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 que-
ria 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 su-
gerisse 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 princí-
pio, eu era um cara delicado de rosto, aquela época dos Beatles, cabelo com-
prido, 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 
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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, en-
tão 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 pes-
tape 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 ganha-
do 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...

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 his-
tória: uma que eu sou competente, outra que sou “cu-de-ferro”. As pesso-
as 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 “pes-
tapei”, 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, Woo-
dstock. 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 Mar-
cos Faerman. Eu sabia quem ele era. Eu tinha consciência política, aliás, 
sempre fui anticomunista. E sem saber que eu era.

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 pesta-
pe, 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 Affon-
so, 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, 
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negociava com os fornecedores, fazia o espelho, fazia os anúncios, tinham 48 
páginas. Trabalhava muito. 

E isso tudo ao mesmo tempo do jornal Movimento, certo? O Versus tam-
bém 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 cul-
tura], 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 in-
centivava, 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 Ja-
guar, 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 hu-
mor 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 Cir-
co Editorial. Então, esse pessoal era muito influenciado por gente de fora: Ro-
bert 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 his-
tória. 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 vira-
da. 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 
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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 Cir-
co 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, “es-
gotadézimo”, 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 mo-
déstia, mas sempre me diverti bastante. Porque se você não se divertir 
não dá pé. Mas estava enrolado, porque eu já tinha duas filhas, susten-
tava 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.
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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 em-
presa, 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 nas-
ceram 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 der-
rubar 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, pre-
ciso 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 Ba-
nana. 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 re-
ceberíamos, 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 “broxi-
ce”. 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 po-
der, 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 cui-
dava 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 con-
versar sobre a Chiclete. Ele disse: “Toninho, eu nunca imaginei que vocês in-
comodassem 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 Ba-
nana, com 60 mil de tiragem e vendendo 40 mil. 

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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  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? 

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 cul-
tura 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 políti-
ca 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 ma-
nhã, aí botam roupa, aí ensinam a comer. Eu já ensinei um cara a comer, na ci-
dade 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 ti-
nha 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 di-
nheiro 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.”
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José Celso Martinez

A conversa com José Celso Martinez Corrêa é, antes de tudo, perfor-
mance, 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 arrisca-
ram 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 mon-
tagem foi vanguarda do tropicalismo. José Celso, contudo, detesta a pa-
lavra “resistir”. “O correto é ‘re-existir’. Não concordo com essa ‘resis-
tência’. 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 to-
mem 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 teatro-
poesia, 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 neo-
liberalismo. No entanto, o poder está no teatro e na poesia. O teatro é 
exatamente o “apoderamento” da espécie humana, do seu poder de caris-
ma, 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 ín-
dios, aos africanos, aos gregos da Antiguidade. A cultura dos ancestrais 
dá um valor enorme ao que não é positivista, ao que não está enquadra-
do, 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.

Entrevistadores: Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn, em 

15 de maio de 2010. São Paulo. 
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Walt Whitman escreveu no poema Canto a mim mesmo: “Eu não en-
contro 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 ór-
gãos, 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 envol-
ver 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 Ga-
lilei [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 plane-
tário, milhares de outros dentro de nós. Como dizia Rimbaud: “Eu é um 
outro”. Esse outro é o artista.

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 pe-
ças 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.

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 desmon-
tar seu corpo careta, pequeno burguês, patriarcal, formado com essa noção 
de cabeça separada do resto do corpo. Começar a perceber por meio das via-
gens de ácido, de mescalina, das orgias, da liberdade e do paganismo. Ali hou-
ve uma revolução: a da mulher, a do gay, enfim, a da percepção do corpo. As 
transformações verdadeiras vieram do desbunde. A minha geração, de qual-
quer 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 care-
tas 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 elé-
trico 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 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 con-
tracultura 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, inclu-
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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 econo-
mia, 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 escravi-
dão 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”.

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 sa-
crificar 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 fundamen-
talista, 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”.

José Celso Martinez

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 interessan-
te, 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 With-
man 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.

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 ressenti-
mento. E o que Celia Sánchez, Che Guevara e Fidel levaram para Cuba – o essen-
cial 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 coi-
sa de resistência. Isso dói.

Voltando ao teatro, como avalia os legados do russo Constantin Stanisla-
vski e do polonês Jerzy Grotowski? São referências para a sua arte?

O Stanislavski foi a primeira pessoa que pensou a atuação. Mas Vsévo-
lod Meyerhold foi mais longe. Ele passou Stanilavski, fez A Gaivota, no papel 
do Treplev, exatamente o personagem inovador do teatro – o filho da atriz 
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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 extre-
mamente 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 incons-
ciente, 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 Gro-
towski 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.

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 (ri-
sos). 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 Dio-
nísio. 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 
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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.

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 super-
lotado, 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, hou-
ve uma ovação. Ele só falou: “Cheguei”. E foi uma ovação, parecia um deus bra-
sileiro, 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 san-
gue 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. Cla-
ro 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 pro-
jeto 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, por-
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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!

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 Sa-
muel Costa, que fazia o coro e aquela aglutinação pagã. Rincão e Samuel fo-
ram 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 Revolu-
ção Russa inicialmente, mas ele era, ao mesmo tempo, tão patriota que ficou 
apaixonado pela revolução. Foi o meu grande mestre. Também Madame Mo-
rineau, 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 
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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 cami-
nho do teatro poético, ou seja, o teatro de poder. Eu acho que o teatro tem um po-
tencial 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 apai-
xonado 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.

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, es-
sencial no teatro, pode ser reinventada? Você acredita nessa possibili-
dade 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 mui-
to 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, ima-
gens, 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 – 
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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!

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 domi-
na, porque tem o poder armamentista, do dólar e da especulação. Mes-
mo o Obama precisa fazer concessões homéricas. Teve que tirar a ques-
tão 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 armamen-
tistas. 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 trá-
gicos, cósmicos, o prazer corroem essas defesas todas. As castas, os cas-
telos e apartheids precisam ser invadidos por bacantes e por safos pode-
rosos 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 ru-
mou à Islândia, para tentar levantar o povo islandês. Ele acreditava que 
aquele povo tinha uma energia, mas se enganou. Foi capturado e o bota-
ram em um hospício, onde ele ficou durante toda a 2ª Guerra Mundial.
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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 tragicômi-
ca 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.  

Para assistir esta entrevista em vídeo:
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