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JR – Queria iniciar nossa conversa,
lembrando um livro clássico da nossa
geração: Animal Farm, de George
Orwell (A revolução dos bichos) – que
você certamente leu. Os porcos da
fazenda, depois que chegam ao poder,
fazem uma pequena alteração na
constituição lá deles, dizendo: “Todos
os animais são iguais, mas alguns são
mais iguais do que os outros”. Você
não acha que liberdade de expressão
é um assunto meio parecido, em que,
mesmo com a Declaração Universal,
Constituição etc., há gente que tem
muito mais liberdade de expressão do
que outras?

JOÃO – Você inicia com uma questão
de uma vastíssima complexidade, a
começar pelo fato de que a expressão
tem a ver com a impressão. Se
abstrairmos, radicalmente, outros
elementos, a expressão é a transmissão
de uma impressão. No Brasil já
começa pela capacidade de receber a
impressão, porque as pessoas não têm
capacidade de percepção – não têm
educação. De modo geral, nossa
educação é cada vez mais calamitosa;
não há condições de ter nem uma
impressão, quanto mais expressão.

JR – Falta conteúdo?

JOÃO  – O que os impressiona são as
paixões humanas: a traição, a vin
gança, o ciúme, a paixão, a pobreza,
a fome – tudo isso impressiona;
consideram-se criaturas inteligentes e
expressam isso.

JR – Não, necessariamente, usando a
expressão verbal.

JOÃO  – Talvez aí a questão da dança
– a forma como o brasileiro lida com
o seu corpo – seja um equilíbrio para

isso. Você começou com uma
pergunta complicada.

JR – Você é um homem que é lido,
pessoa cuja liberdade de expressão
tem repercussão, está em um jornal de
grande circulação, seus livros foram
muito vendidos, com circulação aqui
e no exterior. O que você tem a dizer
é recebido por milhões de pessoas. E,
no entanto, o cidadão comum – que
não seja jornalista ou escritor, mas que
tenha conteúdo e queira exprimir
alguma coisa – é nisso que eu estava
pensando...

JOÃO  – Isso é um problema terrível;
na sociedade contemporânea,
praticamente impossível, porque
temos os meios de comunicação sob
o necessário controle de grandes
empresas, e com uma estrutura de uma
complexidade atordoante, e não se
pode vencê-la. Pelo contrário. Há
barreiras no Brasil em que se você não
tiver registro de jornalista, não pode
inaugurar o jornalzinho na sua cidade
do interior para defender os interesses
da população. Tem de ter alguém que
seja testa-de-ferro, formado em
jornalismo.

JR – Você falou em controle necessário
de grandes empresas...

JOÃO  – Não que eu considere ne-
cessário; é necessário porque é uma
realidade inescapável. A comunicação
é controlada por grandes empresas e
acabou. E está se concentrando cada
vez mais. As editoras americanas, por
exemplo, não têm mais leitores para

nenhuma língua, muito menos a
portuguesa. Nem a editora francesa,
que é chiquésima.

JR – No entanto, você foi protagonista
de um negócio fantástico: sozinho, a
mão armada de e-mail e artigos,
derrubou um ato do governo – a
cartilha do politicamente incorreto –
que o governo começou a distribuir e
você pôs a boca no mundo.

JOÃO  – É o poder da Internet, de cuja
eficácia tenho algumas restrições. Meu
endereço na Internet é mais divulgado
do que Coca-Cola. Tenho cerca de 700
nomes no meu caderno de endereços.
Mas fiquei com a cabeça quente, de
tal forma, que redigi o texto rapi-
damente e divulguei na Internet. É
verdade que meu catálogo de
endereços tem nomes prestigiosos,
com poder de decisão e divulgação.

JR – Quando recebi seu e-mail, enviei
para 300 amigos. Achei que era
importante e repassei a eles. Foi um
multiplicador.

JOÃO  – Acho os blogs uma coisa inte-
ressante. Grande parte do que recebo
vem de alguém com algum pendor
para escrever, ou certa vocação, que
não pode ser confundida com talento.
Nem sempre uma vocação avas-
saladora coincide com algum talento.
Cada um de nós tem vários exemplos
de pessoas, com enorme vocação para
cantar, mas é uma coisa horrorosa
quando cantam. Quer fazer o que o
atrai, mas a natureza lhe é madrasta
quanto aos recursos para concretizar

“ELES EXPRESSAM ISSO, NÃO NECESSARIAMENTE
USANDO A EXPRESSÃO VERBAL.”
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a vocação. Existe também o talento
sem vocação.

JR – Essa questão de vocação e talento:
a oportunidade de exprimir alguma
coisa versus a capacidade para
exprimi-la. Não sei se você ouve rádio,
mas fico impressionado com a
dificuldade que têm os locutores para
ler as notícias.

JOÃO  – Isso está ocorrendo pela
degradação do nosso processo
educacional e da sua pauperização,
por mais que se venham com
estatísticas enganosas. Tudo isso
contribui para o empobrecimento da
capacidade de expressão na língua
portuguesa. Você usou uma palavra
que se tornou pernóstica, já saiu do
vocabulário, que é “cujo”. Estamos
perdendo as flexões nominais... E por
que sempre usamos o “me”; nunca o
“mo”, que os portugueses usam e é
muito mais preciso? Por exemplo: “eu
falei com o J. Roberto sobre o relatório
porque ele disse que tem um exemplar,
e eu perguntei: Você mo dá? E ele: Eu
lho darei”.

JR – Você sabe que o verbo haver está
sumindo; daqui a pouco não existirá
mais.

JOÃO  – Fiz alguns exames recen-
temente, e meu médico disse que –
pela minha idade – estava com o nível
de testosterona baixo. Receitou-me
seis injeções. Na quinta injeção, surgiu
um novo personagem, chamado
Testobaldo – eu mesmo em forma de
um sujeito com uma agressividade
muito maior. Não fiquei violento, nem
tive alteração de personalidade, mas
sim uma alteração visível de conduta,
e episódios de manifestação em que o
Testobaldo aparece. E não foi com o

verbo haver. Você já deve ter passado
por isso: chega-se numa loja, vai
preencher o cheque e pergunta-se à
moça: “Hoje é 21?” Ela diz: “Hoje são
21.” Já ouvi isso várias vezes. Tenho a
impressão de que faz parte de um
curso elementar, em todo o Brasil,
dizer isso ao balconista. Não se ensina
mais nada. Quando aconteceu
comigo, disse, aos berros: hoje é 21,
nessa porra! Sou da Academia
Brasileira de Letras e não quero ouvir
essa porcaria. Se quiser, escreva você
com ç. Depois, como dizem, “caí em
si” e pensei: Meus Deus, o que estou
fazendo? Acabei preenchendo o
cheque, fui embora, mas, certamente,
ela jamais responderá a alguém que
hoje são 21. O verbo haver está
acabando. Só existe nas formas
flexionadas: haviam, houveram,
haverão. Como pego. Quando
nascemos, pego não era um verbo
abundante.

JR – Só no feminino e era um
passarinho.

JOÃO  – Era um passarinho, mas pega
é parente de pica, do latim picar.

JR – Estive, recentemente, em Portugal
e começo a ter a impressão de que
falamos idiomas diferentes, com perda
para nós. Ouvindo o português de
Portugal, acho que eles são muito mais
precisos. O que eles falam tem a ver
com o que pensam – e a nossa língua
está ficando meio capenga.

JOÃO  – Nossa língua está se degra-
dando. Estamos perdendo expres-
sividade, riqueza vocabular. Por

exemplo, veja, no Brasil de hoje como
se usa a palavra super. Só não é usada
como verbo. “Eu super me diverti
ontem, porque a festa foi super boa.”
Super é um prefixo: superpor,
supervisionar etc. “Eu super me diverti
porque super gosto dele. Ele é super
maravilhoso.” O vocabulário dos
jovens hoje não passa de 300 palavras.

JR – Agora se escreve aqui como “aki”.
Estamos começando a ver o
internetês.... Na televisão já há um
canal com legendas escritas assim.
Mas vamos voltar à questão do
português em Portugal e no Brasil.
Quem escreve mal, fala mal; quem fala
mal, pensa mal.

JOÃO  – Não concordo muito. Escrevi
exatamente sobre isso, recordando
meu amigo Fernando Sabino. Um dia
ele se queixou de que ele e dois amigos
passaram a tarde inteira para fazer uma
petição, que a empregada deles
precisava, para o INPS, e não
conseguiram fazer. E era um comitê
de escritores! O Sabino, indignado,
disse: “Esse povo precisa entender que
orador é que escreve com facilidade;
escritor é aquele que escreve com
dificuldade”. Isso é cada vez mais
verdade para um sujeito como eu.
Jorge Amado era muito meu amigo, e
nunca assumiu uma posição paternal
sobre mim e o Glauber Rocha que,
vamos dizer, éramos os seus favoritos
dessa geração baiana. Ele me dizia:
“Quanto mais velho eu fico, mas difícil
fica escrever”. Observo o mesmo
fenômeno em mim. Uma junção de
bom prosador com bom orador foi o
Carlos Lacerda; era um orador

“E O GLAUBER: ‘ISSO É UMA ESCULHAMBAÇÃO.
NÃO VAI MORRER NINGUÉM NESSA CIDADE?’”
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extraordinário e um prosador da mais
nobre estirpe.

JR – Voltando ao tema da liberdade de
expressão, um participante da nossa
mesa-redonda fez a seguinte
observação: “Acho que as coisas estão
melhorando porque, na política,
sempre houve essa bandalheira e
roubalheira toda. Só que antes não se
sabia”. Na ditadura, por exemplo, não
se podia publicar nada. E agora com a
liberdade, a democracia funcionado,
quem sabe, as coisas vão melhorar
mesmo.

JOÃO  – Por um lado, concordo mas,
por outro, discordo. Também nos
períodos chamados democráticos, que
atravessamos, depois da queda do
Getúlio, como durante o governo do
Juscelino, havia muita roubalheira.
Houve a famosa frase “rouba mas faz”,
que teria sido cunhada por Adhemar
de Barros. Havia marchinha de
carnaval, falando em política e
funcionário público corrupto – Maria
Candelária. Hoje, não só a sociedade
brasileira tornou-se mais complexa –
a massa pobre já está em guerra civil
há algum tempo – vivemos no meio
disso e não notamos, como peixe
dentro d´água. E, ao mesmo tempo,
temos meios de comunicação
avassaladores, a ponto de você sentir
vontade de tapar todas as televisões,
rádio e não querer saber de nada. É
um massacre permanente. Mal se
recupera do esquartejamento de
rapazes por um tarado americano, que
brincava de palhaço com as crianças
e, depois, encontram 37 cadáveres
enterrados no quintal. Acabamos de
ver aquilo e, em seguida, somos
informados sobre a chacina de não sei
quantas pessoas na Pavão-Pavãozinho;
e quando acabamos de saber da

chacina, ouvimos que explodiu uma
bomba não sei onde. É um massacre
total, que acaba insensibilizando o
indivíduo. O assunto CPI já está
cansando, a  notícia virou mercadoria.

JR – A informação acaba sendo
consumida em vez de ser assimilada.

JOÃO  – Deixe-me contar-lhe uma
interessante nota de pé-de-página, na
história do Brasil, porque envolve um
grande personagem que foi Glauber
Rocha. Glauber começou no jornal
comigo no tempo em que jornal era
como quartel dos Fuzileiros Navais,
em que o “recruta”, no caso o foca,
tinha de entrar em regime de trabalho
sem discussão. Tinha de aprender no
tapa. Repórter era o recruta e o chefe
de reportagem, o sargento. Não existia
editor, nessa época. O Glauber era
encarregado da página de polícia e
costumava telefonar para o Instituto
Nina Rodrigues – que é o instituto
médico legal da Bahia, e dizia: “Alô. É
do Nina? Quantas pessoas morreram
hoje aí?” Respondiam: “Ninguém”. E
ele: “Isso é uma esculhambação. Não
vai morrer ninguém nessa cidade? Não
há um assassinato!” Agora, isso é
banalizado – acontece a todo minuto.

JR – Você fala bem vários idiomas...

JOÃO – Falo bem inglês.

JR – Justamente, é sobre isso: você sabe
que só pode usar bem Internet quem
fala inglês. Como você vê a questão
da liberdade de expressão se, de
repente, só terá acesso ao primeiro
mundo das comunicações quem falar
inglês?

JOÃO  – Por enquanto, provavel-
mente. O inglês deixará a sua marca,

inevitavelmente. Mas, mais cedo ou
mais tarde, o espanhol se tornará a
língua dominante nos Estados Unidos.
Hoje já são dezenas de milhões,
muitos dificilmente aculturados. Nós
somos o único país multirracial do
mundo; aqui não se pode dizer “qual
é o bairro negro do Rio ou de São
Paulo”. No Brasil, quem distingue  um
negro só de ouvi-lo no rádio? Nos
Estados Unidos existe o “black
English”. Acho que  o inglês vai sumir,
fazer uma previsão é difícil. Esse
negócio de estatística... Deixe-me
contar um caso. Quando fiz mestrado,
nos EUA, era amigo de dois baianos
que moravam lá. Eu ia muito à casa
deles. Havia um rapaz, chamado
Bishop, que também freqüentava esses
amigos. Se enturmou, era bem
recebido, apesar de negro – algo difícil
de acontecer nos Estados Unidos –, e
era veterano da guerra da Coréia. Ele
fez uma estatística – cujos números
estou chutando completamente – mas
era assim: os americanos ficavam na
linha de frente o tempo que os chineses
queriam. Passavam um, dois, três,
quatro, cinco dias e nada acontecia.
Daí a pouco, ouviam blá, blá, blá, e lá
vinha chinês. A conversa que corria,
entre os soldados, era a de que nascem
100 mil chineses por dia. Então,
nascem 100 mil no dia 1º de janeiro;
esses 100 mil eram mandados para a
guerra. Conseguiam matar todos os
100 mil. No dia seguinte, mandavam
os 100 mil que tinham nascido no dia
2, e assim por diante. Isso virou neu-
rose. Agora, estão sendo assoberbados
pela cultura hispânica. Já há focos de
reação da extrema direita aos mais
equilibrados. Só que, agora, há até
filmes sobre o que aconteceria com a
sociedade americana se os hispanos
fossem embora de repente – se
ficassem sem mexicanos. Os lares
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americanos, que empregam imigrantes
ilegais, são cúmplices. Mas aquele
império vai decair, porque não têm
controle sobre tudo que se desenrola
no mundo. Não têm nem controle
sobre o álcool, que não sabem fazer.
Eu até deploro. Inclusive queria ser
comunista quando jovem, e o PCB não
admitia terrorismo, era tabu. Fuzilar
capitalista, sim; enforcar esse canalha,
sim. Mas terrorismo não. O conceito
de soberania já foi para o espaço, há
muito tempo. Nós temos soberania
relativa, tão débil quanto a soberania
do Iraque. É só o Bush querer arranjar
um pretexto, que a nossa soberania vai
para a cucuia, como talvez esteja indo
a Amazônia... Fico constrangido, ao
ver ônibus explodir em Madri ou
Londres. É um horror, mas é um
inimigo. Eles entraram no Iraque e na
Bósnia e fizeram a mesma coisa:
bombardearam hospitais, escolas,
mataram inocentes, crianças. O que
ele espera? Que apareça um sujeito
com uniforme da Al Qaeda e diga: “Eu
sou o ministro da guerra da Qaeda e
estou procurando o  ministro da guerra
britânico” para dizer “estamos
declarando guerra a vocês e
enviaremos nossos mísseis”. Eles não
têm mísseis, não têm força aérea; têm
malucos que vão para o céu para
desfrutar não sei de quantas mil
virgens, e vão mesmo, porque
ninguém tira da cabeça deles que não.
As mulheres deles não querem se
libertar da opressão, que é vista pelas
americanas, mas talvez não por elas.
Se um ônibus explode em Londres, é
uma tragédia. É chato dizer isso porque
parece que estou torcendo para os
americanos. Tenho estima e afeto pela
cultura americana. Conheço o papel
dos Estados Unidos na formação da
cultura política, a importância da
revolução americana de 77. Conheço

tudo isso. Os pais da pátria, James
Madison, Thomas Jefferson etc. Sei
tudo que os Estados Unidos fizeram
pela humanidade, desde a lua até a
cura de doenças. Não se trata de ódio;
mas de uma realidade. As coisas não
são mais como eles pensam. Não há
mais generais para declarar a guerra.
Jamais vi algo tão horroroso como a
explosão das torres. Mas alguém está
falando, por exemplo, sobre uma das
maiores riquezas da humanidade –
que não deve nem existir mais – que
estava no museu de Bagdá? Era um
museu dos mais ricos. Agora, está
pilhado, bombardeado, saqueado. Vai-
se construir um novo Iraque? Nunca.

JR – Você agora está falando de uma
dificuldade de percepção, por parte
exatamente de quem fala a língua
dominante. Apesar disso, estão ilhados
num mar de incompreensão. Quando
você fala da sua afinidade com o povo
americano, faz-me lembrar de um
ídolo que temos em comum, que foi
Monteiro Lobato. Ele talvez tenha sido
o maior escritor de literatura infantil
de todos os tempos. Só que era
brasileiro e escrevia em português, nos
anos 30 e 40. Se não somos impor-
tantes no mundo, naquela época,
éramos ainda menos. Ele não foi
traduzido; só para o espanhol, na
Argentina. Os argentinos adoram
Lobato até hoje. É uma perda. Quem
acabou tendo influência foi Disney –
e ele é vazio.

JOÃO  – É como estava dizendo. Essa
editora francesa – com capas ele-
gantes, sofisticadas – foi comprada por
uma multi, que transformou a editora
em uma simples coleção, da qual faz

parte o livro da Brigitte Bardot,
“Proteja as Focas”!

JR – O que se perde nisso é a
diversidade. Se continuarmos
sofrendo esse massacre da mídia, do
domínio do discurso pelos países que
têm o idioma hegemônico, muita
coisa vai-se perder.

JOÃO  – O idioma não é mais
hegemônico. O inglês também está
passando por uma metástase qualquer.

JR – Falamos da expressão e estamos
nos pegando à palavra escrita, ao
livro. Será que, daqui a 200 anos, vai
haver livro? Não evoluirá algum outro
sistema para as pessoas se
comunicarem?

JOÃO  – Quem sabe onde estaremos
daqui a 200 anos? Não sei.

JR – Se o planeta não acabar, o que
dizemos hoje será ouvido, daqui a
200 anos, da mesma forma que
ouvimos o que nos disseram os
pensadores como Seneca, que meu
pai lia muito, e era de 2.000 mil anos
atrás. Eu estou entrando na idade de
ler Seneca.

JOÃO   – Mas você não lerá o Seneca
que se pode ter perdido. O incêndio
da biblioteca de Alexandria pode ter
levado com ele dezenas de Platões
de quem jamais ouviremos. Mal
sabemos a nossa história recente,
nem se vamos estar aqui como
espécie. Talvez o mundo seja
herdado pelo seu ser mais antigo, a
periplaneta americana – ou seja, a
nossa baratinha...

“O ESPANHOL SE TORNARÁ A LÍNGUA DOMINANTE
NOS ESTADOS UNIDOS.”

ESPM


