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JR – Fala-se em liberdade de ex-
pressão para todos. Como? Se alguns
têm muito mais liberdade ou, pelo
menos, obtêm muito mais reper-
cussão no que dizem do que outros?
Como a grande imprensa, por
exemplo?

ARTUR – Começo lembrando a frase
do Samuel Wainer, para mim, no dia
em que eu fui trabalhar na Última
Hora. Ele disse: “Olha, aqui no meu
jornal você não tem nenhuma
liberdade”. Eu fiquei olhando para
ele. “Mas tem toda a independência”.
E eu fiquei com ar de riso e ele disse:
“Não ria, não. Vou lhe dizer por quê:
você não tem liberdade porque, em
nenhum jornal do mundo, alguém
tem liberdade para escrever contra os
interesses do dono do jornal. Mas vo-
cê tem toda a independência, porque
eu nunca irei pedir para escrever a
favor das minhas idéias, do que eu
penso, dos meus interesses”. A vida
me ensinou o quanto isto é sábio. O
Samuel, aliás, foi um mestre para mim.
Ele nunca me pediu para escrever a
propósito de nada. Nós dois estávamos
cassados, acabávamos de voltar do
exílio. Resolvi escrever sobre televisão,
que era, aparentemente, um tema em
que o grau de liberdade poderia ser
maior.

JR – Ainda na Última Hora?

ARTUR – Ainda na Última Hora. Eu
sou pré-histórico, porque fui cassado,
em 1964. Samuel também. Nós somos
pré-históricos. Para a maioria, a
cassação veio com o AI-5, em 1968.

JR – Você já era político, em 64?

ARTUR – Era, eu era deputado esta-

dual pelo PTB – aquele PTB antigo
do Rio de Janeiro – líder da oposição
ao Carlos Lacerda, embora fosse
muito moço; tinha 28 anos. Houve
umas comissões parlamentares de
inquérito, queriam me pegar; mas
pessoas do lado do Carlos Lacerda,
que eram minhas amigas, aconselha-
ram-me a me cuidar, me asilar,
primeiro, e depois – se fosse o caso
– me exilar: assim fiz e fui para o
Chile. No começo do Governo Costa
e Silva, o general tentou fazer uma
abertura e disse aos brasileiros que
quisessem voltar, que aqui era o lugar
deles.  Apenas dois voltaram: o
Samuel Wainer e eu. Ele veio de Paris
e eu vim do Chile.

sobre televisão. Porque eu havia
trabalhado na televisão do Chile, e o
assunto comunicação já começava a
explodir. Eu havia estudado isso, no
Chile, e dei aulas na Universidade –
o que me obrigava a estudar muito.
E, para minha completa surpresa, um
dia sou convidado pelo Evandro
Carlos de Andrade para escrever no
O Globo – quem me trouxe o convite
foi o Henrique Caban – a quem disse
“mas como é que eu vou escrever
justamente no O Globo, sobre tele-
visão. Como vou poder fazer crítica?”.
Fui conversar com o Evandro e ele
disse: “Deixa, que eu administro isso.
Você escreve seus assuntos e eu
administro”. Então, comecei a escre-
ver. Claro que não podia fazer o
laudatório da Rede Globo – que então
começava a ter o seu boom, mas não
era ainda a enorme empresa de hoje.
Mas eu também não era daqueles
intelectuais que abominavam a
televisão. Comecei a procurar com-
preender a televisão brasileira. De vez
em quando, fazia algumas linhas
críticas. O Dr. Roberto Marinho
reclamava com o Evandro e ele vinha
falar comigo. Um belo dia, o Evandro
me disse: “Paulo Roberto, vamos fazer
o seguinte: quando o Dr. Roberto vier
falar comigo, você vai marcar uma
audiência e vai conversar com ele”.
Eu, então, passei a ter uma série de
conversas muito interessantes com o
Dr. Roberto, eram muito francas e
acabavam sempre bem. Lembro-me
de uma delas na qual ele estava muito
furioso com uma crônica minha, e eu
propus: “Dr. Roberto, vamos fazer um
trato – já que eu tenho que trabalhar,
a única atitude correta, da minha
parte, é trabalhar na linha da demis-
são. Se eu fico aquém da demissão,
não estou cumprindo a tarefa para a

JR – Seu exílio foi curto, então?

ARTUR – Foram quatro anos, mas
quatro anos muito longos.

JR – Você foi cassado, exilado, mas –
exercendo a profissão de jornalista –
alguma vez você teve a liberdade
ameaçada?

ARTUR – Não. Mas vivi outra situação
curiosa. Em 1968, eu comecei a
escrever sobre televisão na Última
Hora; em 70, a Última Hora faliu, eu
continuei na Bloch, também falando

“ELE DISSE: ‘OLHA,
AQUI NO MEU
JORNAL VOCÊ NÃO
TEM NENHUMA
LIBERDADE’.”
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qual o senhor me paga e, se eu chegar
além da demissão, é burrice da minha
parte, porque é burrice deixar de ter
uma coluna no O Globo. Então
vamos fazer o seguinte: eu fico na
linha da demissão, e o senhor resolve,
senão vou ficar me autocensurando”.
Ele disse: “Não, não é bem isso”, des-
conversou um pouco e mudou de
assunto. Falamos de outras coisas e,
no final, disse para mim, batendo no
meu ombro carinhosamente: “Vamos
fazer uma coisa? Muda de tom, muda
de tom...”

JR – Diz as mesmas coisas, mas muda
de tom.

ARTUR – Devo ter mudado, devo ter-
me aprimorado. Comecei a evitar um
pouco o problema, experimentando
uma espécie de análise semiológica,
com palavras simples. Falava sobre
personagens, a parte psicológica, tudo
num envoltório de natureza televisual
e, ao mesmo tempo, me soltava ana-
lisando um personagem de novela,
coisas dessa ordem. As crônicas
começaram a dar certo. A minha
terceira grande experiência foi na
Bloch, onde havia uma pressão de
outra natureza. Foi no período em que
dirigi Fatos e Fotos. Toda matéria
política tinha de passar pelo Murilo
Melo Filho. Eu mandava o que man-
dava. Era da natureza da organização
não criticar o Governo, porque ti-
nham muito interesse na questão da
Gráfica. O Murilo era uma pessoa de
bom-senso, representava o interesse
da empresa mas, ao mesmo tempo,
era muito correto comigo. Mas havia
um certo cerceamento. Mais tarde, fui
chamado para escrever no O Dia,
onde estou até hoje, há dezoito anos.
Às vezes falo de política, mas nunca
pelo ângulo político-partidário, é
crônica livre, eu sou a mais antiga das
pessoas contratadas na chamada
“nova fase de O Dia”. Nunca, no
jornal, fizeram-me restrição. Apenas
uma vez lá, um editor comentou que
eu não falava na Rádio das Orga-
nizações. Foi a única vez. No O Dia
tenho liberdade total.

JR – Como político, você era de
esquerda. Seus amigos não o
acusavam de se ter “vendido ao
sistema”, por estar escrevendo no O
Globo?

ARTUR – Quem lesse o meu texto não
veria essa razão. Mas eu tive esses

problemas, enfrentei-os várias vezes
ao longo dos anos em que eu estive
lá. Mas tinha, como disse, duas formas
de escapar do problema: uma era
fazer a crônica sobre a vida dentro
do texto da televisão; e outra era
escrever muitos artigos teóricos sobre
comunicação, sobre televisão, sobre
rádio, sobre propaganda. Foi um
período em que eu tive muito inte-
resse pela comunicação, estudei, e
também dei aula na Escola Superior
de Propaganda e Marketing – na Praia
de Botafogo. Comecei a estudar Jung,
e a aplicar muitas das idéias dos
arquétipos do inconsciente coletivo,
dos tipos psicológicos, não sobre a
psicanálise, já que eu não era médico,
mas sobre a comunicação. Cheguei
a fazer palestras sobre as idéias de
Jung, que se prestam às mil maravilhas
à compreensão da comunicação. O
livro Tipos psicológicos do Jung,
ajustava-se à perfeição, à questão dos
arquétipos do inconsciente coletivo
igualmente, então tornei-me um
cronista meio eclético. Isso nunca me
trouxe “prestígio intelectual” no
sentido da academia, das univer-
sidades. Academia, nunca, porque a
academia olha o jornalismo também
como “segunda qualidade”.

JR – A Academia tende a olhar todo
mundo que não é acadêmico dessa
forma.

ARTUR – Quem não é acadêmico é
inferior. Mas alguns professores
usavam meus textos – cheguei a
escrever alguns livros sobre comu-
nicação, que venderam, na época. Ao
mesmo tempo, essa tradução
semiológica – que eu fazia com pala-
vras simples – o público apreciava.
Por uma diferença fundamental:

ARTUR – Achei graça, achei um gesto
curioso dele. O Roberto Marinho,
mesmo escrevendo no jornal dele e,
várias vezes, criticando a televisão
dele, não cerceou a minha liberdade
de imprensa. Quando ele ficava
zangado, as vezes que nos encontrá-
vamos no elevador, ele não me
cumprimentava. Era sinal de que não
estava gostando...

JR – Estava perto da linha de
demissão.

ARTUR – Mas ele nunca me demitiu
por causa disso.

JR – Você mudou de tom?

“SOU PRÉ-
HSITÓRICO, FUI
CASSADO 1964.”
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normalmente o jornalista escreve
sobre o que os outros não viram, e eu
escrevia sobre o que os outros haviam
visto. E a essa altura também já esta-
mos lá pelos anos 80. Eu fiquei no O
Globo até 86, quando fui eleito
deputado constitucional.

JR – Sempre escrevendo sobre o tema
televisão?

ARTUR – Sim. E isso leva-me a uma
outra máxima do Samuel Wainer, que
tem a ver com tudo o que eu estou
dizendo: “A gente pode, em jornal,
dizer o que quiser, depende como”.

JR – Isso foi em 86. Estamos em 2005.
Em vinte anos mudou a televisão,
mudou o Artur da Távola, quem mu-
dou mais e como?

ARTUR – Nesses vinte anos, fiquei
dezesseis no Congresso. Logo no
começo, como constituinte - para
minha surpresa o Mário Covas, que
era o líder e pouco me conhecia, me
convidou para ser relator de um dos
capítulos da Constituição. Havia
relatores que enviavam o relatório
para uma comissão de sistematiza-
ção, que sistematizava tudo e, depois,
o plenário votava – essa era a dinâ-
mica. Entre os assuntos que me coube
relatar, estava o capítulo sobre
comunicação. Nesse dia, mandei
uma carta pedindo demissão do O
Globo, porque não podia – traba-
lhando numa empresa, mesmo com
perda financeira  e a perda de deixar
um veículo de grande força – mas não
seria correto da minha parte, então
fiquei como relator. Tenho orgulho de
que cerca de 80% do meu relatório é
o que está no capítulo sobre
comunicação, na Constituição – e

que não tem sido contestado, até hoje,
nas suas linhas principais.

JR – Esse capítulo é o que fala na
liberdade de expressão?

ARTUR – É. Tive tanto cuidado com
isso – você está me lembrando uma
coisa interessante –, que introduzi a
questão da liberdade de expressão no
capítulo de cultura, introduzi no capí-
tulo de educação – para o professor
dentro da aula – e introduzi no capí-
tulo de comunicação; dos três eu fui
relator. Quem ler a Constituição vai

de expressão, é a mesma coisa, cada
caso é um caso. A partir de certo
momento, o rádio, a televisão, os jor-
nais, passaram por uma transfor-
mação: o hiper-realismo veio para o
primeiro plano. E também o
expressionismo – o velho expres-
sionismo, lá do princípio do século
20 – que põe ênfase no emotivo, no
dramático. O hiper-realismo era um
movimento oriundo da literatura, que
é o fato de você tomar com todo vigor
uma cena de alguma situação e, por
esta cena, o leitor ter a suposição de
que o todo é igual ao que aquela cena
representa. O Roland Barthes chama
a isso de mito. Eu, como antigo estu-
dioso de Jung, não penso que mito
seja isso, acho que mito não é
mentira.

JR – Trata-se de mexer com a realidade
para que ela se adapte ao meio. Se
você destaca alguma coisa...

ARTUR – Não, o meio condiciona.
Por exemplo, se você tem de colocar
uma notícia, em vinte segundos, no
telejornal, o meio vai condicionar o
fato aos vinte segundos, inevitavel-
mente. Só os aspectos hiper-reais
estarão presentes.

JR – Na opinião do editor...

ARTUR – Sempre na opinião do
editor.

JR – O The New York Times tinha um
slogan que dizia “all the news that´s
fit to print”.  Isso refletia a persona-
lidade da família Sulzberger, dona do
jornal. Os editores mais jovens “goza-
vam” os donos do jornal e diziam
“isso é para consumo externo, porque
as notícias aqui no The New York

ver que, em todos, a liberdade de
expressão está garantida; do professor
na sala de aula, na atividade cultural
e na comunicação de massas.

JR – Você então considera que a
Constituição – que você ajudou a
elaborar – protege adequadamente a
liberdade de expressão?

ARTUR – Ela está completa. Mas,
nessa questão, há uma problemática
da mesma natureza da racial. O Brasil
há muito tempo tem uma legislação
anti-racista, desde a lei Afonso Arinos,
o que não impede que haja pessoas
que discriminem os negros ou que
tenham comportamento racista. A lei
não pode tudo. No caso da liberdade

“É A
CONTEMPLAÇÃO, DO
ASPECTO SÁDICO,
NO INCONSCIENTE
DE CADA PESSOA.”
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Times são all the news that fit the
print”: enquanto houver lugar para
pôr as notícias, eles usam; acabou,
não tem mais.

ARTUR – Isso hoje em dia não teria
nenhum cabimento, em vista dos
satélites, da comunicação mundial,
a quantidade de informação que
chega.

JR – Pois é, mas a informação que
chega é pertinente ao indivíduo que
está ouvindo ou assistindo a essa
informação?

ARTUR – Não sei. Cada caso é um
caso. Eu, por exemplo, no momento,
leio muito pouco jornal, ou os
articulistas ou comentaristas de TV de
natureza autoritária. O Diogo
Mainardi é autoritário; tenho um
amigo querido, de um talento
enorme, que é autoritário – é o único
autoritário que eu vejo –, o Arnaldo
Jabor; o Boris Casoy é autoritário, são
modos de ser. O Paulo Francis era
autoritário...

JR – Mas ninguém dirá que o Diogo
Mainardi ou o Jabor não estão
dizendo o que pensam.

ARTUR  – O modo autoritário
engloba de tal forma a opinião e a
realidade, que transforma o
comunicador numa espécie de
“estrela” da informação, e não num
agente do pensamento, da reflexão.

JR – O meio se torna mais importante
do que a mensagem.

ARTUR – Na minha geração, formou-
se a idéia do jornalismo interpretativo
como sendo em síntese o seguinte:

imparcial ninguém é, nem consegue
ser, mas dá para ser objetivo. Segundo,
cabia aos articulistas lidar com a
realidade, a fim de que o leitor tirasse
as próprias conclusões. Por isso
chamo de autoritário o editor cujo
pensamento predomina. Acontece
que esse jornalismo autoritário, em
geral, é feito por gente de talento, os
jornais sabem que, justamente, pelo
grau de adjetivação corresponderão
à adjetivação que o público faz, sem
conseguir traduzir em palavras. Eles
traduzem em palavras o que as
pessoas sentem, e, com isso, operam,
digamos, de uma forma fechada. Não
nego o talento – no caso do Jabor por
exemplo. Eu concordo com quase
tudo o que ele diz, mas é uma visão
autoritária do jornalismo. O velho
jornalismo de interpretação hoje tem
poucos representantes, talvez um
pouco o Clovis Rossi. O Castelinho
foi um exemplo maravilhoso do
jornalismo de interpretação que
atravessou a ditadura. A Dora Kramer
se destaca, pela análise que faz, e a
Eliane Cantanhede, da Folha de S.
Paulo. A Miriam Leitão é um exemplo
de jornalismo interpretativo e de
capacidade de jogar com vários
conceitos e, ao mesmo tempo, passar
a sua idéia. Mas são poucos, esses
jornalistas, porque também há a
competição entre os jornais, entre os
canais de televisão. Por exemplo, os
noticiários da faixa das sete horas, nos
outros canais, para competir com a
novela da Globo. Ali é tudo jorna-
lismo de um autoritarismo espantoso.
O jornalismo passou por essa trans-
formação, ficou hiper-realista, expres-
sionista na busca das matérias, e
autoritário, porque passou de quarto
para primeiro poder.  Pude assistir, no
Congresso, o quanto o Congresso, ao

invés de pautar o jornalismo, era
pautado pelo jornalismo.

JR – Dizem que político levanta, lê o
jornal, e aí decide o que vai fazer. Eu
ouvi isso em Brasília.

ARTUR – E é verdade. As revistas,
principalmente, têm uma força muito
grande. É uma perda de autoridade
para o Congresso e – ao mesmo
tempo – é a necessidade desesperada
do corpo político ter um espaço onde
possa se dimensionar, aparecer; o que
tem um lado justo, mas leva a dis-
torções bastante grandes. Outro fato
a assinalar é o “denuncismo”. Em
vinte e quatro horas transforma-se um

indício em sintoma, um sintoma em
fato, um fato em julgamento, um
julgamento em condenação, a con-
denação em linchamento. E qualquer
apuração – pois a própria justiça é
milenar no seu processo penal – leva
tempo para dirimir as dúvidas.

JR – Isso já pós-Revolução, com a
liberdade assegurada aos veículos.

ARTUR – Há um lado positivo. Mas a
informação é, muitas vezes, apurada
apressadamente ou “opinada” na
manchete, ou no título. Para  a minha
geração, opinar no título era um crime.

“SOU CONTRÁRIO A
ESSE GOVERNO,
NÃO VOTEI NELE,
SEMPRE ACHEI
QUE NÃO IA DAR
CERTO.”
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JR – Já nem se lê a notícia.

ARTUR – Nisso a liberdade de expres-
são, a meu juízo, está escamoteada,
está sendo distorcida. O jornalista
torna-se mais importante do que a
notícia.

JR – Queria retomar a pergunta que
fiz, sobre a televisão há vinte anos e a
televisão agora.

ARTUR – Tomando-a como um todo,
a televisão melhorou, nos últimos
vinte anos, porque o jornalismo se
expandiu de maneira primorosa, do
ponto de vista da informação. O
esporte mundial passou a ser um
espetáculo de bairro, o número de
correspondentes estrangeiros quali-
ficados é muito grande, principal-
mente na Rede Globo, surgiram os
canais a cabo, que permitem a
segmentação do público. As novelas
perderam um pouco em relação às
novelas dos anos 80 – marketing por
marketing, eu preferia o do Homero
Sanchez.

JR – Perderam em que sentido?

ARTUR – Perderam porque passaram
a repetir, numa quantidade excessiva,
os mesmos gimmicks, as mesmas si-
tuações, com personagens diferentes.

JR – Você considera que essas “situa-
ções” atraem audiência?

ARTUR – Necessariamente, dão au-
diência. Mas a novela perdeu Dias
Gomes, Bráulio Pedroso, Jorge
Andrade, o próprio Lauro Cesar
Muniz se recolheu, Cassiano Gabus
Mendes morreu. Por outro lado,
cresceu a qualidade das séries – as

Séries Brasileiras são um produto de
primeiro mundo, na minha opinião.
Houve um retrocesso na progra-
mação infantil, e também, a hegemo-
nia da Rede Globo começou a
desaparecer, com a proliferação de
outros canais. A partir do Plano Cru-
zado, muito mais gente das classes C
e D puderam adquirir a televisão, isso
deu prestígio a um certo tipo de
programa de baixo extrato, que
chegou a ameaçar a audiência hege-
mônica da Globo e obrigou-a a
esforços para se manter por baixo.
Mais recentemente, acho que a Globo
retomou seu nível de qualidade de
produção. Ela faz as suas concessões,
mas de boa qualidade. Por exemplo,
um programa como o Fantástico
chega a ter um quadro de iniciação à
filosofia. Isso é uma novidade.

JR – Mas você pode imaginar um
Fantástico que não fale de um remé-
dio milagroso, que está curando uma
doença que não tinha cura...

ARTUR – Como não se pode imaginar
um telejornal que não comece com
a imagem de uma mulher chorando
–  ou de alguém chorando – se
possível mãe que perdeu o filho, para
agarrar a audiência logo de início.
Mas essa proliferação resultou numa
certa variação, que vai desde a
sordidez do programa do João Kleber,
até uma qualificação maior na TV
Bandeirantes, nos próprios programas
de auditório da TV Bandeirantes, no
noticiário que teve uma melhora
muito grande e, até em alguns pontos,
poucos, no Silvio Santos, na linha de
jornalismo. Houve uma melhora
significativa nas TVs públicas – TV
Cultura, TVE do Rio de Janeiro, TV
Senado, principalmente, e, agora, a

TV Câmara está avançando. A TV
pública abre um caminho novo, mais
livre do ponto de vista ideológico
doutrinário, pois é obrigada a apre-
sentar todos os partidos e a discutir
problemas nacionais, com pouca
audiência e com canal fechado,
embora a TV Cultura em São Paulo
tenha um canal aberto.

JR – Com esses canais todos que o
governo utiliza, como você vê a
continuação da Voz do Brasil?

ARTUR – Sou inteiramente a favor da
Voz do Brasil, para desespero dos

meus amigos, especialmente os
publicitários. O Estado brasileiro tem,
no seu trabalho diário, inúmeras
informações a dar à população, que
não são selecionadas pelos jornais, e
aí entra uma questão muito séria:
muita gente ataca o Governo,
querendo obter as verbas de propa-
ganda do Governo, obrigando-o a
fazer a sua propaganda, fora da Voz
do Brasil.

JR – Isso não é novo.

ARTUR – É velhíssimo. Sempre existiu
– atacar para receber. Mas isso é
gerador de corrupção e um dos
momentos centrais que o Brasil está
vivendo agora provém daí.

“A LEI NÃO PODE
TUDO. NO CASO DA
LIBERDADE DE
EXPRESSÃO, É A
MESMA COISA.”
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JR – Você tem ouvido a Voz do Brasil?

ARTUR – Eu ouço.

JR – Você acha que eles fazem um
bom trabalho?

ARTUR – Acho.

JR – OK. Você é o entrevistado e tem
direito à sua opinião.

ARTUR – Sou absolutamente con-
trário a este Governo, não votei nele,
nunca concordei com ele e sempre
achei que não ia dar certo. Como
funcionário, por exemplo, que sou da
CERP, nunca vi na Rádio MEC uma
combinação para defender o
Governo. Claro que se trata de uma
rádio cultural. Fizeram uma reforma
completa na Rádio Nacional, do Rio,
com uma programação brasileira
muito interessante. A Rádio MEC ga-
nhou elementos que não tinha, poder
das antenas, mudança de equipa-
mentos, compra de discos. Nesse
particular, este Governo fez mais do
que os demais. O único presidente
que deu importância ao rádio foi o
Sarney e – graças a isso – até hoje ele
é bem visto por vários setores da
população. E o Lula, agora, que está
apertado, aumentou o número de
falas dele no rádio. O rádio é o veículo
mais abandonado de todos, mas é o
mais importante.

JR – Você considera o rádio assim
importante?

ARTUR – O mais importante, porque
não opera em quantidade, mas em
qualidade de comunicação. O rádio
permite uma qualidade de comuni-
cação que, quando você se dirige às

massas, não consegue. É claro que –
como dizia o professor Anísio Teixeira
– “é preciso saber tocar rádio, como
se toca piano, não basta ligar o rádio,
tem de saber tocar  rádio”. Ele até
brincava comigo e dizia “você sabe
tocar rádio”, porque eu achava o
noticiário na hora certa, sabia quem
e o que ouvir. Mas isso o público em
geral não faz. E o rádio, principal-
mente o rádio populista, tem sido uma
mistura de informação com populis-
mo, complexa e pouco formadora. Já
as rádios de all news são de melhor
qualidade e mais participantes da vida
brasileira, coisa que não havia há
anos.

precisa de resposta, porque é
perfeita. Nós vivemos sob o império
do entretenimento, e não há dúvida
de que os modelos de
entretenimento se infiltraram nos
modelos de informação; a
informação é comandada pelo
entretenimento, que tem todos os
ingredientes do entretenimento,
desde uma certa exploração do
sadismo até a exploração do
sentimento público das pessoas. Por
isso, todo telejornal sempre começa
com um crime ou um drama, uma
mãe chorando. É inevitável. É a
contemplação, do aspecto sádico,
guardado inconscientemente dentro
de cada pessoa – as pessoas têm uma
forma de prazer em ver aquilo que
as choca. Isso em psicologia é
comum, na psicologia individual,
mas na sociedade também é. Há
também uma identificação muito
forte, no caso dos grupos de rock e
dos espetáculos, também da doença
do ator com a doença do público
está em estado latente. Conheci
diretores de gravação que defendiam
a tese de que o artista precisa de uma
“cota de doença” – como o político
–, porque essa cota de doença se
comunica. Tudo isso gera o grande
elemento do entretenimento.

JR – Qual a definição de “doença”,
nesse caso, seria um desvio?

ARTUR – Não. O que chamo “do-
ença”, vamos dizer assim, é a mente
não analisada, os fantasmas, que
dominam o comportamento sem a
consciência do portador. Isso seria a
doença, o que não é para existir.
Todos nós a temos, em menor ou
maior quantidade – pathos – da
patologia, que gera a tragédia.

JR – A mídia, hoje – no Brasil e no
mundo –, está predominantemente nas
mãos da empresa privada. Uma
empresa comercial tem a sua receita
quase que exclusivamente – principal-
mente a mídia eletrônica – na
publicidade. O que faz as pessoas
buscarem a mídia é geralmente a
diversão, o entretenimento. Essa
transformação da informação em
entretenimento não tem a ver com uma
distorção da liberdade de expressão?

ARTUR – Essa sua pergunta quase não

NÃO SE PODE
IMAGINAR UM
TELEJORNAL QUE
NÃO COMECE COM A
IMAGEM DE UMA
MULHER
CHORANDO.”
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JR – Entrevistei o João Ubaldo e ele
disse que as pessoas “cansam” das
coisas. Cansam da Guerra do Iraque,
cansam da CPI, cansam de New
Orleans, e de repente isso resulta em
que não resulta. O  assunto vai
morrendo aos poucos.

ARTUR – Exatamente. A competição
entre canais, jornais etc. leva o
jornalista a uma ânsia do furo, que
opera naquela linha de que eu falei:
transforma o indício em sintoma, o
sintoma em fato, fato em julgamento,
julgamento em condenação, muito
rapidamente. Então as pessoas já
ficam com a posição tomada,
enquanto o processo da apuração  da
verdade é mais lento, mesmo em
CPI´s.

JR – Será que não é por isso que o
pessoal diz “tudo acaba em pizza”?
O pessoal cansa e vai para a pizzaria,
“vamos mudar de assunto”.

ARTUR – O que até não é verdade.
Não é verdade que “tudo acaba em
pizza”, mas tudo entra no ritmo da
apuração pela justiça, que é um ritmo
próprio, com estudos profundos, há
milênios, em relação ao direito de
defesa. No caso do Brasil, isso é pior,
porque temos uma justiça sem
recursos materiais para agir com mais
rapidez. Aí entra a questão da crise
do Estado, que não tem os recursos
para, num país com 185 milhões de
habitantes, ter um organismo
judiciário capaz de abarcar o sem-
número de conflitos que a população
vive, uma população desse tamanho.
Sem contar que o Brasil cresceu 80
milhões de pessoas nos últimos trinta
anos. Lembra que eram “noventa
milhões em ação”?

JR – Isso mesmo, a música do Miguel
Gustavo.

ARTUR – Do Miguel Gustavo, de
quem tive a honra de ser amigo. Trinta
anos depois, estava com oitenta
milhões a mais e, se nós voltarmos a
1950 – cinqüenta e poucos anos -,
era metade disso. Essa explosão
populacional gerou uma forma de
caos na sociedade, os níveis culturais
ficaram extremamente diferentes, o
Estado entrou em falência, foi o
período da inflação, e o período da
urbanização, o período da
comunicação... Então, há um
acúmulo de inputs, que não geram
uma quantidade necessária de
insights, há uma defasagem entre os
inputs e os insights, então é uma
grande geléia geral.

JR – Falamos da “grande mídia”; a
gente sabe que está nas mãos das
grandes corporações. Aí surge um
negócio meio inesperado que hoje
junta 600 milhões de pessoas no
mundo todo, crescendo, e que é a
Internet...

ARTUR – Como usuário da Internet,
tenho pensado muito sobre isso, até
tenho tido vontade de escrever. Penso
que a Internet é a vitória do anar-
quismo. O anarquismo, que não
conseguiu uma vitória política, mas
que era uma teoria extremamente
interessante, numa prática absolu-
tamente possível, acabou imperando
neste instrumento chamado Internet.
Ela não tem governo, não tem
nenhum mecanismo coercitivo em
quase nada, a não ser quando os
países coagem os servidores, os
provedores; ela contém ao mesmo
tempo o luxo e o lixo, e numa propor-

ção esmagadora, que não permite
nem se fazer uma hierarquia de
valores. Por exemplo, no mundo cá
fora, do jornalismo tradicional, seja
pela cabeça dos jornalistas ou não,
criaram-se hierarquias: existe a
Academia Brasileira de Letras, existem
os grandes escritores, os grandes
atores, os grandes músicos. A Internet
tem modelos de comunicação
fechados, repletos de sintonia entre
pessoas, mas que não tem
repercussão “cá fora”. Não existe
nenhum organismo capaz, ainda, de
avalizar e analisar, qual é o tamanho
da repercussão, qual o tamanho das
coisas, qual a profundidade dessa
repercussão. Não existe como
aprisioná-la, por exemplo, pela
pesquisa. Têm-se alguns indicadores,
como aquele número de pessoas que
entram no site, mas nunca se poderia
fazer, por exemplo, uma pesquisa
qualitativa na Internet. No entanto, ela
tem os seus príncipes. Por exemplo,
na área de literatura – eu coleciono,
inclusive, sites de literatura e estou em
alguns –, é impressionante o volume
de material produzido.

JR – Quando você fala de literatura,
fala de ficção disponível pela rede?

ARTUR – Não apenas de links para
livros que estão em domínio público,
mas sites literários, inclusive
internacionais – eu participo de dois
sites que estão no Brasil e em Portugal.
A Internet parece ser inaprisionável;
é imprevisível, absolutamente livre.
Eu falei literatura, mas poderia falar
de música, o que existe de sites de
música não é pouca coisa; poderia
falar em artes plásticas, pintores que
já expuseram seus quadros na
Internet, há muita gente pintando em
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computador, uma quantidade... Por
causa disso, eu abri uma Casa de Cul-
tura, na Internet.

JR – Já estive visitando o seu site, em
www.arturdatavola.com

ARTUR – Já está com seis meses, com
vinte mil e tantas visitas. Além de expôr
lá a minha produção, exponho a
produção de muitos outros sites
importantes. Tive a idéia de fazer uma
Casa de Cultura em vez de fazer um
site e coloco lá programas de rádio
também.

JR – Sobre sua carreira política, ela
começou com a turma da (rua) Miguel
Lemos?

ARTUR – A turma da Miguel Lemos
foi um momento muito bonito da
minha vida pela solidariedade deles,
pela juventude, pela alegria que eles
levavam. Tenho boas memórias desse
tempo. O pessoal da Turma da Miguel
Lemos era ativíssimo e muito
engraçado – para você ter uma idéia,
o Macaé, que era dono do Biriba,
aquele cachorrinho que era mascote
do Botafogo; o Ronaldo Xavier de
Lima, que depois se casou com a
Martha Rocha; o João Saldanha, enfim,
uma turma enorme que se reunia, para
bater papo. Eles já tinham eleito, alguns
anos antes, o Cristiano Lacorte, um
rapaz paraplégico, que morrera nesse
período, e era meu amigo também, por
outras razões. Tudo se juntou de
repente, e fizeram uma campanha
bacana, o ônibus parava no sinal, eles
entravam, “Paulo Alberto, candidato”,
e eu, um estudante, que estava se
formando naquele ano – inclusive sem
o preparo necessário –, me vi eleito
um dos trinta constituintes do Estado

da Guanabara. Eu era o mais moço
do Brasil, naquela época. Me elegi
com vinte e quatro anos. Eles fizeram
uma campanha espetacular e eu fui
eleito.

JR – Você entrou na política com muito
idealismo.

ARTUR – O que – vou dizer sem
nenhuma vaidade – me acompanhou
a vida inteira. Saí agora da política
inteiramente limpo, sem nenhuma
marca, cumpri o meu dever direitinho,
ajudei a formar um partido, fui
presidente nacional desse partido, fui
um senador trabalhador, trabalhei nas
leis que me pareceram corretas. Estou
falando não por vaidade, mas porque
realmente é uma alegria da minha
velhice.

JR – Isso é possível, apesar das

senador, não fui eleito em 82, fui eleito
em 86 a deputado constituinte, de
novo, na hora de redemocratização.
Vivi tudo isso de modo muito rico e
mudei, digamos, o discurso, mas não
mudei a minha visão do mundo. Na
minha visão do mundo, sou, até hoje,
um homem de esquerda que detesta
o totalitarismo e as ditaduras.

JR – Se você pudesse fazer uma opção,
em vez de aprofundar-se como
intelectual e pensador reflexivo, você
se tornou atuante – talvez pagando o
preço dessa escolha –, o que você teria
feito hoje?

ARTUR – Talvez isso faça parte de um
traço esquizóide da personalidade;
sempre fui uma pessoa dividida entre
o apelo da vida pública e o apelo da
atividade literária, artística, produtiva,
cultural. A vida inteira senti-me
dividido por essas coisas. Hoje, acho
que cumpri o meu dever nessa fase da
redemocratização brasileira.
Realmente ajudei, botei minha
pedrinha e sinto uma calma muito
grande por dentro. Sei que isso
prejudicou a minha literatura, o meu
trabalho, porque eu criei, nas pessoas,
“signos” muito díspares; as pessoas
passaram a me olhar por diversos
signos. Normalmente as pessoas
precisam de facilidade na
decodificação dos signos de outrem.
Algumas pessoas me viam como
cronista, outras pessoas me viam como
pessoa do O Globo, como um cara
de esquerda, algumas como
comunista, – coisa que nunca fui. Mas,
se fosse, também não acho que seria
defeito, toda a minha geração era e eu
não, por uma questão filosófica. Eu
aceito o materialismo histórico mas não
aceito o materialismo dialético, por uma

circunstâncias?

ARTUR – Lógico, não precisa se
corromper. É difícil, mas dá para não
se corromper. Aqueles ideais eu nunca
abandonei. Nesse período, fui cassado
em 64, asilei-me na embaixada da
Bolívia; da Bolívia fui para o Chile;
morei no Chile, dois dos meus três
filhos nasceram lá, vim embora antes
do AI-5 – o resto eu já contei –, em 68
veio o Golpe, depois candidatei-me a

“AO INVÉS DE PAUTAR
O JORNALISMO, O
CONGRESSO ERA
PAUTADO PELO
JORNALISMO.”
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tendência a crer na transcendência. Sou
uma pessoa que recomeçou a vida –
outro dia eu contei – sete vezes.
Comecei quando me formei, quando
me elegi deputado era um outro
mundo; quando fui para o exílio era
um outro universo, quando voltei para
o Brasil houve o AI-5 e eu tive de criar
o Artur da Távola para poder trabalhar.
Fui para a comunicação em televisão,
publiquei livros de crônicas, livros que
venderam. Depois me candidatei, teve
gente que ficou com raiva “por que eu
larguei isso para me candidatar”. Uma
senhora abordou-me um dia,
reclamando por que eu parara de
escrever. Fiquei na política dezesseis
anos, depois, aos sessenta e sete anos,
em 2002, perdi a eleição e recomecei
outra vez. Todo dia de manhã – eu
durmo muito tarde – acordo e minha
vontade é ficar na cama. Mas tenho de
trabalhar para sobreviver, então faço free
lancer hoje em dia:  faço programas na
TV Cultura, na TV Senado, na Rádio
MEC, onde sou funcionário, tenho uma
pequena aposentadoria do Ministério,
de mil e oitocentos reais, e escrevo para
O Dia. E de vez em quando – como eu
dizia antigamente -, eu “escrevo para
fora”. Estou terminando dois livros.

JR – Como quem lava para fora – uma
belíssima definição da profissão de
escritor.

ARTUR – Aí é que vem o lado esqui-
zóide, sou dispersivo e, ao mesmo
tempo, plural. Da mesma maneira, eu
vou de Brahms a Chitãozinho e
Chororó, a Cascatinha e Inhana, a
Beethoven – eu não qualifico essas
coisas. E, ao mesmo tempo, atrapalha,
porque as pessoas apreciam o signo
aparente do outro, de maneira clara,
fica mais fácil.

JR – Como etiquetas, não é?

ARTUR – No meu caso, não dá. Fui
uma criança quieta, meio tristonha, fui
um homem inquieto e angustiado, e
agora sou um velho feliz. Quanto mais
idade tenho, mais feliz me sinto - em
que pesem as angústias naturais da
idade.

JR – A última pergunta, para a nossa
Revista da ESPM: você marcou a história
com tanta coisa...

ARTUR – Não cheguei a marcar, fui
marcado pela história.

extrema riqueza para mim, porque foi
o período da minha formação em que
li mais, sem nunca ter sido um
especialista em propaganda.

JR – “Quem sabe faz, quem não sabe
ensina”, aí aprende...

ARTUR  – É verdade. Nos programas
de rádio que faço é onde eu aprendo
música. Mas o Cid Pacheco fazia parte
do grupo, o Arthur, o Celso Japiassu
dava aulas lá. Lembro-me de que fui
até paraninfo de uma turma, de onde
saíram publicitários como o Valdir
Siqueira, que foi meu aluno  – sempre
elegante e meio distante  – mas prestava
muita atenção nas coisas. E algumas
outras pessoas, de quem, agora, não me
lembro; uns foram para a publicidade,
e outros não. Esse período, para mim,
foi importante porque li muito sobre
propaganda. Tenho um filho que é ator,
mas a vida de ator é difícil. E há
peródos longos de inatividade.
Nesses períodos de inatividade,
especializou-se em comerciais de TV,
na Conspiração Filmes, como
assistente de direção. Um dos meus
filhos é dirigente da Conspiração,
mas este é ator, trabalha como free
lancer, já foi assistente do Breno, que
fez esse filme Dois Filhos de
Francisco; participou de uma novela
do Gilberto Braga há pouco tempo.
Mas também está interessado no
mundo da propaganda. Posso ter
divergências ideológicas com o
universo da propaganda, mas tenho
uma enorme admiração intelectual
por ela, pela poesia de que é capaz,
pela síntese, pela criatividade, e
mais, se a gente olhar pelo ângulo
econômico, ela é um acicate
absolutamente indispensável ao
progresso econômico do país.

“A INTERNET É A
VITÓRIA DO
ANARQUIMO.”

JR – Mas, sem dúvida, você contribuiu
muito. Fale um pouco da sua ligação
com a ESPM, como ocorreu?

ARTUR – Foi por volta de 1974. Eu
trabalhava na primeira empresa de
videocassete que se fez no Brasil,
chamada Líder Vídeo, que estava muito
à frente do seu tempo e por isso não
prosperou. Eu havia trabalhado na
televisão do Chile, e o Arthur Bernstein
me convidou para ser professor de
Produção de Televisão. Como a Líder
Vídeo tinha estúdio, eu levava os alunos
lá, pude fazer os trabalhos. Fiquei uns
dois a três anos, depois não me
chamaram mais. Foi um período de ESPM


