
J osé Simão dá garga-
lhadas o tempo todo.
Sonoras, contagiantes.

Ele vê graça em tudo, mas
leva o humor a sério. Acorda
querendo "ser o melhor no
que quer que venha a fazer".
E não são poucas as atividades
desse "perfeccionista" que se
alimenta das imperfeições
humanas. Escreve uma coluna
diária na Folha de S.Paulo,
com a qual detém, há quase 20
anos, o maior índice de leitura
num dos maiores jornais do
país, entra ao vivo de terça a
sexta no jornal da manhã da
BandNews FM, atualiza um
site oficial próprio, mantém
um quadro no Portal UOL, o
Monkey News, apresenta um
programa musical de rádio na
internet, o Ondas Latinas, que
ultrapassou a 300a edição, e está
lançando seu segundo livro, josé
Simão: No País da Piada Pron-
ta, pela Editora do Bispo.

O Macaco Simão é visto
como o principal herdeiro de

cronistas como Sérgio Porto,
o Stanislaw Ponte Preta, e
Aparício Torelli, o Barão de
Itararé. Suas tiradas rasgadas
perseguem políticos, celebri-
dades e quaisquer desavisados
que mereçam um trocadilho
ou neologismo impiedosos.
Inquieto, hiperativo, nervoso,
nem espera o repórter fazer a
primeira pergunta e já dá iní-
cio, ele mesmo, à entrevista:

José Simão - A minha rela-
ção com a língua portuguesa
começou quando eu era bem
menino, porque meu pai tinha
uma biblioteca imensa. Sem
ter o que fazer, eu lia Proust
e aqueles parágrafos imensos,
aquelas espirais loucas.

Língua - Você ainda tem
predileção por textos mais
intimistas?

Não, eu gosto de textos,
e ponto. Eu leio tudo. Bateu
no meu olho, ele quer ler. Eu
vou de carro lendo todos os

outdoors, todas as faixas. Outro
dia eu vi pichado num muro
"yoga" com o y de cabeça para
baixo. Perfeito, né? Eu acho
que o olhar é o sentido mais
importante do século 21.

Você organiza o que vê?
Não, eu vou memorizando

e na hora que eu preciso eu
puxo, faço um download,
desço um arquivo.

Você foi um bom aluno?
Quando eu fiz vestibular

pra Direito eu tirei nota máxi-
ma em redação. Mas sempre fui
péssimo em matemática, não
sabia a letra do hino nacional,
essas coisas. Eu fugia da escola,
pulava muro. Eu não gosto de
estudar, não gosto de escola.

Você era hiperativo?
Eu preciso ser hiperativo,

eu trabalho em três mídias.
Eu não quero ficar calmo,
eu quero ficar nervoso. As
pessoas nervosas são mais

interessantes. Eu já tomei
Prozac, para parar de fumar. É
maravilhoso, só que em vez de
você trabalhar, você fica às dez
e meia da manhã assistindo
Telecine Três, e achando que
está tudo maravilhoso. •

Tira a angústia, é isso?
E tira a indignação. O hu-

mor nasce muito da indigna-
ção. Se você está "prozacado"
tudo fica suportável e não dá
para fazer humor.

Então você fez Direito.
Onde?

No Largo São Francisco.
Mas eu já era péssimo. Eu
era amigo do namorado da
Vanderléia, a gente fugia pra
assistir ao show do Erasmo
Carlos, que tinha um progra-
ma de rádio. Eu lembro que
eu conheci uma americana,
ela me deu um ácido, a gente
foi assistir ao Guerra nas
Estrelas, aí eu comprei uma
passagem e fui para Londres.



José Simão

Ficou quanto tempo lá?
Um ano e dois meses.

Vivendo de quê?
Ah, eu vendi meu carro aqui,

e fiz muita coisa pra BBC de lá.
Assistia àqueles filmes da época,
tipo Teorema, do Pasolini. De-
pois fazia crítica de cinema.

Você escreveu que só assiste
a filmes feitos em países
onde tem água potável.
Essa frase é libertadora
para muita gente.

É libertador mesmo. Quan-
do alguém fala que gostou de
um filme porque a fotografia é
maravilhosa, é porque o filme
é ruim, pode apostar.

Mas você seguia alguma es-
cola de crítica, tipo Cahiers
du Cinema?

Que nada. Era a época
de assistir a shows do Rolling
Stones no Hyde Park. Aderi
logo à Tropicália e fui morar
no Rio de Janeiro.

Esse tempo todo você es-
creveu?

Esporadicamente. Eu fiz
um livro chamado Folias
Brejeiras [Ed. Max Limonad,
1972], sobre o comportamento
das vedetes. Eu era muito un-
derground na época do un-
dergroundMioi indo e acabei
na Folha [de S.Paulo].

Mas como você apareceu
lá? Você foi ser repórter?

Não, eu nunca fui repórter.
Era o seguinte: eu precisava de

dinheiro e sabia escrever. E era
muito amigo das pessoas da
Folha. Em 87, eles precisavam
de um colunista de televisão,
que não fosse nem Décio Pig-
natari nem Dinah Silveira de
Queiroz. Como eu sempre vi
muita, muita televisão...

Sempre adorou tosqueira?
Sempre gostei da bagaça.

Eu tenho essa coisa da alta
cultura e da baixa cultura.
Eu era aficionado por aquela
novela em que aparecia o
Francisco Cuocco com aquele
turbante vermelho...

O Astro.
O Astro. Eu ficava louco

quando perdia um capítulo.
Nasci numa época em que era
careta assistir televisão. Selva
de Pedra, a versão original, eu

"Eu não faço piada,
eu faço "tiradas",

chistes. Na verdade,
eu detesto piada,
detesto que me

contem piada. Se ela
não for muito

inteligente, senão
tiver uma sacada

de linguagem, não
me interessa"

perdi por causa disso, porque não
podia ver. Aí eu fiz um teste para
trabalhar na Folha - parecia
que eu ia entrar na Academia
Brasileira de Letras - e fui traba-
lhar num suplemento chamado
Casa & Companhia. Depois,
eles falaram que queriam que
eu escrevesse como eu falava. Já
entrei esculhambando, como o
Macaco Simão.

Quando você passou a ser
o primeiro colunista em
número de leitores?

Eu acho que em 90.

Tinha Paulo Francis ainda.
Tinha Paulo Francis ainda.

Foi quando eu comecei a falar
especificamente de novela, que
então era líder de audiência,
um fenômeno de massa.

Não é mais?
Cansou, a fórmula é sempre

a mesma. E também estão fican-
do muito naturalistas. Novela
que não é tão naturalista pega
- O Clone, por exemplo, todo
mundo se lembra da Jade.

Você começou a falar de
política naturalmente, sem
ser pautado?

Naturalmente. Como o im-
peachment do Collor virou uma
novela, parecia aquelas minissé-
ries americanas, aí eu falei: é a
minha área, que é ficção. Quan-
do começou a misturar ficção
com realidade, aí eu comecei a
pegar o grande público, que hoje
vai de professor da USP a dono de
pizzaria, taxista, estilista.



Além do Mino Carta, quem
mais te considera o melhor
cronista brasileiro vivo?

O Clovis Rossi.

E você se considera?
Honestamente, não.

Por modéstia?
Não, não acho que eu seja

o melhor, acho que tenho uma
grande argúcia, uma perspicá-
cia, vejo com olhos livres, olho
na cara das pessoas.

Você se considera mais

jornalista, humorista ou
cronista?

Humorista. Não de bestei-
rol. Meu humorismo é todo
crítico, social. Eu não faço
piada, eu faço "tiradas", chistes.
Na verdade, eu detesto piada,
detesto que me contem piada.
Se ela não for muito inteligente,
se não tiver uma sacada de lin-
guagem, não me interessa.

Você basicamente faz troca-
dilhos, cria neologismos.

Quer ver as influências que
eu tive? Oswald de Andrade,
Guimarães Rosa, os irmãos
Campos, o concretismo. Ao
mesmo tempo leio bula de
remédio, porque sou hipocon-
dríaco, leio receitas. Você sabe
que receita em Portugal é na
primeira pessoa, né? "Quebro
dois ovos, misturo a farinha".
Sensacional. Então, eu mis-
turo tudo isso e considero a
palavra uma célula viva, ela
tem cor, forma, ela tem tudo
pra mim. Eu gosto de mexer

na palavra, sinto prazer, então
eu crio trocadilhos.

Oralmente você faz isso
também?

Não, é mais quando eu
escrevo. É uma coisa gráfica,
impressa. Mas outro dia, eu
falei, em vez de "os artistas da
Globo estão interpretando bem",
deu uma coisa na língua e saiu
"estão intertrepando bem".Aí eu
falei: mas não é que é mesmo!
Eles "intertrepam" melhor do
que interpretam. No fim, eu
estava certo. Eu escrevo em voz
alta. Vou pelo ritmo, que é tão
importante quanto o conteúdo.
Um texto tem que ter ritmo, não
só para prender o leitor, a gente
tem um controle remoto interno
na cabeça. Escrevendo em voz
alta, às vezes bate na minha ca-
beça, "esse parágrafo está mais
ou menos". É como se eu tivesse
tocando um instrumento.

De ouvido.
Exatamente. Aí misturo tudo,

a alta linguagem, a chula, pi-
chação de muro, um pensamen-
to mais hermético, um mosaicão,
que é para as pessoas entende-
rem o que estou falando. O humor
é instantâneo. Esse é o sucesso do
humor, e da minha coluna. As
pessoas não têm de parar para
ficar analisando, o humor é
auto-explicativo, pá-pum.

Não o incomoda a efemeri-
dade do que você escreve?

Eu já pensei sobre isso, me
incomodava um pouco no co-
meço: será que o que eu escrevo

"Como eu escrevo
instintivamente, eu
não tenho método.

Eu posso dar algumas
dicas. Tem que ter
ritmo, pensamento
próprio, tem que ter
a própria pontuação.
Na pontuação é sua
emoção que manda.
Eu sei que tem regras,

mas pontuação é
uma coisa pessoal."

vai ficar? Mas não, eu faço jor-
nal, é sobre as coisas do dia. Hoje
não me incomoda, não faço
questão, eu escrevo muito.

Mas já veio alguma idéia de
romance, roteiro, cinema,
teatro, por exemplo?

As pessoas às vezes me pe-
dem, mas vamos dizer que eu
não tenho essa paciência para
imaginar. Eu não sei fazer.
Acho que o trabalho que eu
estou fazendo atualmente no
Brasil é para fazer as pessoas
darem risadas, essa coisa de
transformar a tragédia em
comédia, funcionar como um
filtro, como fígado do Brasil,
eu acho muito importante.

Você faz uma crônica polí-

tica intencional?
Eu gosto de escândalo,

de babado, de barulho. Se for
Paris Hilton, é Paris Hilton; se
é política, é política. Eu não
escolho um assunto, eu esco-
lho o barulho do dia. Se for
o casamento do Ronaldinho
com a Cicarelli, eu vou levar
isso o tempo que vale. Agora,
eu acho que eu modifiquei
um pouco a linguagem do
jornalismo de texto.

Você já percebeu que tem
gente copiando seu estilo?

Tem muita gente. Mas eu
não acho plágio, não. Eu fico
envaidecido, eu faço para isso
mesmo, para fazer escola. E
também tem muito trabalho
universitário sobre o meu tra-
balho, muita tese de mestrado.



José Simão

O quê a academia mostrou
a você?

Nada, eu não sou uma pes-
soa acadêmica, ou clássica. Eu
procuro não entender, porque
isso pode me amarrar. Eu sou
muito pop, prefiro os acadê-
micos do Salgueiro. Eu gosto
de ler um bom livro e assistir
a Luciana Gimenez com o
mesmo prazer, não tem uma
escala, é o mesmo prazer.

É mais fácil esculhambar o

Lula ou o FHC?
O Lula é mais difícil por

causa de uma coisa chamada
preconceito. Você tem que ter
muito cuidado para não cair
no preconceito. Eu não gosto do
Lula, ponto. Como também não
gosto do Fernando Henrique.
Eu não gosto do Lula, mas tam-
bém não gosto de quem não
gosta do Lula. Eu não gosto de
rancor, eu gosto de humor.

E os seus "dicionários", o
do Óbvio Lulante e o do

Anti-Tucanês?
Cada tipo de poder tem uma

linguagem. Isso eu comecei a ver
com os tucanos, que chamavam
aumento de preços de reposição
tarifária. Seca virou desconforto
hídrico. Peraí, né? Isso é mas-
carar a realidade. Até hoje no
Brasil as pessoas tucanam tudo.
As companhias aéreas falam
assim: manutenção preventiva
não programada. Pronto, tu-
canaram o avião bichado. Me
mandaram pela internet uma
foto de uma desentupidora em
Belo Horizonte chamada Ro-

"Na pontuação é sua
emoção que manda.
Eu sei que tem regras,

mas pontuação é
uma pessoal. Os
meus títulos são mui-
to sensacionalistas, e
eu faço de propósito.

Primeiro, porque
chama a atenção.

Segundo, porque eu
gosto muito mesmo
do sensacionalísmo."

labosta. Isso é a cara do Brasil.
Sabe como é o nome disso?
Anti-tucanês.

E o óbvio lulante?
As pessoas me cobravam o

que eu ia falar do Lula quando
ele chegou ao poder. O Lula se
comunica bem, mas ele fala
errado, e fala mesmo. Bom,
então eu vou fazer a cartilha
do Lula, e aí começou.

Tem uma discussão, tal-
vez acadêmica, sobre até
que ponto há de fato uma
maneira certa ou errada
de falar ou escrever, o que
importa é se comunicar. Na

sua opinião, em português,
tudo é permitido?

Eu recebo muitas fotos de
placas escritas com o português
errado. Se a graça for só essa
eu não mostro nem publico,
porque isso é um preconceito
contra quem não conseguiu
estudar. Nisso eu não acho
graça. Mas há pessoas que têm
obrigação de escrever bem. Eu
recebo e-mails de estudantes
de jornalismo que escrevem
fácil com cedilha. Eu não posso
permitir uma coisa dessas.

Mas o presidente da Repú-

blica pode falar errado?
Não acho que possa. Ele

devia tomar mais cuidado.
Mas não que devia ter um
português acadêmico. Ele tem
que falar como fala o povo
brasileiro. Mas ele também
não fala tão errado assim. E
ele aprendeu a falar em São

Paulo. Paulista também não
pronuncia a letra s no final das
palavras. Agora, essa forma de
comunicação do Lula com o
povo também está se exaurin-
do, esse negócio de dizer que
"Deus fez o homem com duas
oreia" está se esgotando.

Você votou nele?
Eu não voto. Já faz muito

tempo que eu não voto em
ninguém. Eu acho que o voto
devia ser facultativo, e como eu
escrevo sobre políticos eu não
devo votar em ninguém. Nem
em plebiscito eu voto.

Mas as pessoas o vêem
como de esquerda.

Porque eu sou uma pes-
soa liberal. Eu escrevo coisas
contra a esquerda. Cheguei à
conclusão, depois de tudo que
aconteceu no governo do PT,
que no Brasil nem a esquerda
é direita.

Humor dá trabalho?
Muito. Você tem que estar

inspirado todo dia. Eu sou uma
pessoa bem-humorada, mas
tudo eu tenho que transformar
em humor. É um prazer, mas
dá muito trabalho.

Sua produção é intensa.
Como é a sua rotina? Você
é disciplinado, tem hora
certa para escrever?

Sou disciplinadérrimo.
Primeiro que eu gosto mais de
acordar do que de dormir. Eu
sou curioso e curioso gosta de
acordar. Eu durmo umas seis



horas por dia. Já acordo curio-
so e ansioso. E eu tenho um
programa de rádio, bem cedi-
nho. Oito horas eu tenho que
estar com o roteiro pronto. Eu
não posso dar branco porque
silêncio em rádio é como um
espaço branco em jornal.

Há diferença entre o que
você anotou no roteiro e o
que de fato vai ao ar?

É claro. Se bem que os
temas são os mesmos que eu
uso, tanto em rádio quanto
em jornal ou na TV da inter-
net. Agora, a performance é
diferente. O que eu falei na
rádio de manhã às vezes não
funciona na escrita.

"Considero a palavra
uma célula viva,

ela tem cor, forma,
ela tudo

pra mim. Eu gosto
de mexer na
palavra, sinto

então eu
crio trocadilhos."

Que horas você pára para
descansar?

Eu não gosto de descansar.
Eu sou 24 horas por dia, que nem
loja de conveniência. O Humoris-
ta e o poeta não têm hora.

Você tem gaveta de texto,
para quando falta a inspi-
ração, por exemplo?

Não, não tenho. Eu gosto
de escrever na hora, no dia,
coisa quente.

Estrangeirismo o incomo-
da de algum modo?

Não, não incomoda quan-
do passa a fazer parte da lin-
guagem popular. Por exemplo,
brother, que começou com
os negros americanos, é um
estrangeirismo, mas que origi-
nou a palavra mano. A palavra
foi digerida e incluída. Agora,
ver passar uma ambulância
escrita rescue em vez de resgate,
é demais. Aí já é um apartheid,
essa é a palavra certa.

O que é que você acha sem
graça?

Em quase tudo eu vejo
graça, dou risada de tudo que
é tragédia, é um inferno.

No acidente da TAM, por
exemplo, você consegue
achar graça?

Graça eu não vejo, mas
não fico tão comovido ao
ponto de me abalar, de me
impedir de escrever. Eu não
consigo deixar de ter minhas
tiradas do lado das vítimas,
contra as autoridades, contra

as companhias aéreas. Mas
não posso expressar isso no
momento da comoção, por-
que as pessoas não entendem.
Elas acham uma ofensa. Eu
não gosto de ver gente sendo
maltratada, não gosto de ver
animais sendo maltratados.
Não gosto nem de ver gente
sendo presa, por mais que
mereça. Todo esse tipo de coisa
eu não acho graça não.

Conseguiria treinar alguém
para escrever como você?
Daria algum caminho?

Como eu escrevo instinti-
vamente, não tenho método.
Eu posso dar algumas dicas.
Tem que ter ritmo, pensa-
mento próprio, ter a própria
pontuação. Na pontuação é
sua emoção que manda. Eu
sei que tem regras, mas pon-
tuação é uma coisa pessoal.
Os meus títulos são muito
sensacionalistas, e eu faço de
propósito. Primeiro, porque
chama a atenção. Segundo,
porque eu gosto muito mesmo
do sensacionalismo.

Então você gostava do No-
tícias Populares (extinto
jornal sensacionalísta do
grupo Folha)?

Duas coisas que me in-
fluenciaram muito foram
tanto o Notícias Populares
quanto o Aqui Agora. Quando
você vê algo importante no
jornal sensacionalista, uma
coisa você pode ter certeza:
daqui a dois meses vai estar
no Jornal Nacional.
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