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Sérgio Augusto

Herdeiros?Melhor não tê-los.
AparáfrasedoPoemaEnjoa-

dinho, de Vinicius de Moraes,
termina aqui. Passo ao largo de
sua continuação (“Mas se não
os temos, comosabê-los?”),me-
nos por discordar do pronome
pluralizadopelaliberdadepoéti-
ca ("sabê-lo"nãofariamais sen-
tido?) do que por considerar
quecertosherdeiros,aocontrá-
riodos filhosevocadosporVini-
cius, não merecem o benefício
da dúvida. Bem fez Brás Cubas
ao negar-se a passar adiante o
legado da sua miséria. Assim
evitou que seus eventuais her-
deiros arrumassem um jeito de
ganharalgumexplorandoosdi-
reitos sobre o emplasto por ele
inventado e com ele sepultado.
À exceção dos quemerecem

serexcetuados–e logomeocor-
remos que doarama uma insti-
tuiçãoosespóliosdeHélioPelle-
grino, Pedro Nava e Antonio
Callado –, a espécie é de lascar.
Em geral, gente que nada criou
enadafazanãoserviveràcusta
do legado artístico de seus pais
ou avós, quase sempre com
mais folgançae farturadoqueo
responsávelpelobem-bomcon-
seguiu viver.
Até aí, tudo bem; o mundo é

mesmo injusto. Também nada
a objetar se se defendem de
trambiqueiros e mal-intencio-
nados, como estão fazendo os
herdeiros demais de 300 artis-
tas da antiga gravadoraDecca,
que cobram na justiça o beiço
que a Universal, dona do acer-
vo da Decca, lhes deu sobre a
vendademilhõesdediscosgra-
vados antes de 1962. Tudo mu-
da de figura quando os herdei-
ros desvirtuam sua legitimida-
decomportando-senãomaisco-
mo guardiões, mas como gigo-
lôs de um patrimônio que, por
serartístico,nãopodesertrata-
docomosefosseumacasa,uma
gleba, uma jóia ouummontede
barras de ouro. Propriedade
privada, sim,mas, acima de tu-
do, um bem público, a ser zela-
do sem a ganância que tantas
galinhas de ovos de ouro jáma-
tou e tantas criações já conde-
nou ao ostracismo.
Chegouaoconhecimentopú-

blico,nasegunda-feira,queoad-
vogado que representa as famí-
lias deManuel Bandeira eCecí-

liaMeireles cobraraR$40mil à
TVEscola do MEC para usar a
imagem dessas duas glórias da
poesiabrasileiranumdocumen-
tário para tvs e escolas públi-
cas.Resultado:CecíliaeBandei-
raficaramforadoprojeto.Todo
mundoperdeu, inclusiveosher-
deiros.Aex-atrizMariaFernan-
da, dona de um terço dos direi-
tos sobre a obra de Cecília,
apressou-se emexplicar que ja-
mais cobraria um centavo se-
querauma iniciativaeminente-
mente cultural comoaquela, jo-
gando a culpa nas duas irmãs e
noadvogadodelas,netodeCecí-
lia.Abonita ediçãodaEduspdo
Romanceiro da Inconfidência,
com desenhos de Renina Katz,
cedidos por JoséMindlin coma
concordância da artista, quase
não saiu em2004.Adivinhapor

culpa de quem?
Apesar dos pesares, Bandei-

raeCecíliaestãoemboacompa-
nhia: Guimarães Rosa, Montei-
ro Lobato e Nelson Rodrigues
também se transformaram em
abacaxiseditoriaisporcontada
cupidez de seus herdeiros. Os
deRosa não se entendem, os de
Nelson cobram até por ensaios
fotográficos inspirados emper-
sonagens do dramaturgo, e os
de Lobato só conseguiram uma
coisa: banir seus livros da cabe-
ceirade,pelomenos,duasgera-
ções de crianças. Rosa deixou
osdireitos sobreGrandeSertão:
Veredasparaasegundamulher,
Aracy, dividindo o resto de sua
obra entre Aracy e as duas fi-
lhas que teve com a primeira
mulher. Confusão garantida,
cultura lesada.
Também no início da sema-

navazouanotíciadequeCarlos
Prata, vulgo Pratinha, filho de
GrandeOtelo,exigiucompensa-
ção financeira pelo uso da ima-
gemdeseupainaediçãodefeve-
reirodaRevistadeHistória, edi-
tada pela Biblioteca Nacional.
Embora a nada tivesse direito
(a foto, cedidapelaCinemateca
doMAM,eraumacenado filme
Macunaíma, cujapublicação fo-

ra autorizada por uma das fi-
lhas do cineasta Joaquim Pe-
dro de Andrade), ofereceram-
lhe R$ 800, que Pratinha não
aceitou. “Issonãoénadadiante
da importância doGrandeOte-
lo”, argumentou, sem levar em
consideração que a revista é
umapublicação cultural e esta-
va reconhecendo a importân-
cia de seupai damelhormanei-
ra a seu alcance, honrando-o
comuma capa.
O filho de Grande Otelo se-

guiu os maus passos de Estela
(netadeClementinadeJesus) e

PauloCesarValdez(filhodeEli-
zeth Cardoso). Estela cobrou
R$ 2 mil pela utilização de uma
foto da avó que pertencia ao ar-
quivo pessoal de Hermínio
BellodeCarvalho.Valdez impe-
trou uma liminar contra o uso
da imagem e do nome da mãe
num show em homenagem à
cantora, alegando que seu no-
me não estava grafado correta-
mente nem no título do espetá-
culo (Divina-80Anos deElisete),
nemnoscartazes,nemnomate-
rial de propaganda.
Ora, Elizeth já fora grafada

Elisete em outras ocasiões, até
mesmo numa caixa (com qua-
troCDs), produzida umano an-
tespelaEMI,semprovocaraira
do filho da cantora. Porque, na
verdade, agia de má-fé, preten-
dendo direitos autorais que ca-
biam apenas aos autores das
músicascantadasnoshow,Val-
dez teve sua liminar cassada
porumdesembargador,que fez
questãodesalientar, emseupa-
recer,queoquedenegriaa ima-
gem de Elizeth era impedir a
realização da homenagem.
Nãomenosgrotescafoiaper-

seguição movida por um advo-
gado espertalhão à biografia de
Garrincha,escritaporRuyCas-
troepublicadaem1995.Repre-
sentandoas filhas do jogador, o
causídico passou cinco anos
azeitando a chicana. Primeiro,
tentouproibir o livro, imputan-
do-lhe imaginárias ofensas à
memóriadeGarrincha.Depois,
tirou a máscara: as herdeiras
sem herança palpável (o cra-
que morreu na pindaíba) que-
riam,mesmo,eradescolaruma
grana sem fazer força. Afinal
descolada, com a inacreditável
anuência de uma juíza, que em
2000 condenou a Cia. das Le-
tras a pagarR$ 151mil à família
de Garrincha.
Sob o manto do direito de

imagem,procriamas sansessu-
gas. Aqui e lá fora. Em nossos
costados até hirudíneos euro-
peus já vieram bater e exibir
suas ventosas. Há quase três
anos, os herdeiros do artista
plástico francês Paul Lando-
wski procuraram os tribunais
para impedir que o Cristo Re-
dentor,criaçãodoartista,conti-
nuassesendoexploradocomer-
cialmentesemumouváriosdízi-
mos depositados na conta ban-
cáriadosLandowski.Consolo:o
Cristo, há quase 76 anos no alto
do Corcovado, cairia em domí-
niopúblico em2031. Se aberto o
precedente, o que aconteceria
comaEstátua da Liberdade e a
TorreEiffel?
Que ninguém se surpreenda

se algum descendente de Está-
ciodeSáarvorar-sedeherdeiro
do morro Cara de Cão, cobran-
do percentagem sobre a venda
decartõespostaiseoquemaiso
Pão de Açúcar tenha ilustrado
ouvenhaa ilustrar – além, é cla-
ro, de tributos aos negociantes
nele estabelecidos. Pois tudo é
possível nestas paragens ainda
atreladas juridicamenteaprivi-
légios imemoriais. Se desde os
temposdascapitaniashereditá-
rias os moradores do lado par
da rua São Clemente, no bairro
carioca de Botafogo, pagam
2,5%de laudêmioà famíliaSilva
Porto a cada negociação imobi-
liária,porque,diabos,nãofacul-
taraosdescendentesdeEstácio
de Sá uma enfiteusezinha?, po-
derá perguntar um dos muitos
rábulasqueporaípululam,sem-
preapostosparamaisumagigo-
lagem jurídica. ●

Gigolôsda criaçãoalheia
Comoprocriamas sanguessugasque vivemdopassado (edo suor) de seusparentesmais famosos

Um tempodemanobras radicais
NamídiadosEUA,aTVapelaparaosensacionalismo. Jáos jornais, paraa internet emecenasquegarantamsuasobrevivência

Pedro Doria

Três processos estão em curso
no jornalismoamericano.Opri-
meiromostraque,naTVacabo
eno rádio, o jornalismoopinati-
vo está em alta. O noticiário em
que repórteres discretos apre-
sentam os dois lados, a análise
danotícia,nãoatraimaisopúbli-
co. Personagens comooâncora
da FoxNewsBill O’Reilly – sem-
pre disposto a lições de moral
conservadora – são os homens
queconseguemsegurareatéau-
mentar a audiência em ambos
os lados do flanco ideológico.
O segundo processo aponta

queainternet,deameaça,come-
çou a se integrar aos veículos e
nãoémaiscuriosidade.Darevis-
ta Time ao New York Times, os
sites foramampliadosem2006,
ficarammaissofisticadoseinte-
rativos e servem cada vez mais
para completar a informação
do impresso. Enquanto nas re-
dações tradicionaisaindasede-
mitem jornalistas, a rede está
contratando. Mas a promessa
deumjornalismo independente
das grandes empresas de mí-
dia, sejaemblogs, sejaemáudio
ouvídeo,seguecomopromessa.
Por fim, o jornal diário e os

noticiários de TV aberta agoni-
zam. No primeiro caso, os im-
pressosestãocomeçandoarea-
gir, um pouco por abraçar a in-
ternet, tambémporapostar em
veículos de nicho que comple-
mentem a renda. Para as três
redes de TV, NBC,ABC e CBS,
que juntas têm uma audiência
de26milhõesdeespectadorese
há mais de duas décadas per-

demummilhãoporano, estádi-
fícil. Pior: quem vê os telejor-
naisdanoitetemumaidademé-
dia de 60 anos. Além de indicar
que não está havendo renova-
ção de público, para omercado
publicitário, os consumidores
que interessam estão na faixa
entre 25 e 54 anos.
Estassãoasconclusõesdore-

latório The state of the news me-
dia – “O estado da imprensa” –,
um calhamaço de 700 páginas
impressas, divulgado pelo Pro-
jetopelaExcelênciadoJornalis-
mo que oAliás resume adiante:

REVISTAS
As revistas estão promovendo
as mudanças mais radicais de
formato. A campeã de circula-
ção –Time, 4milhões por sema-
na–puxaobonde.Em2006,au-
mentou o preço de capa e infor-
mou aos anunciantes que dimi-
nuirá a circulação. Faz sentido
econômico: muitas das assina-
turasvieramaocustodepromo-
çõesedescontos.Vendendome-
nos e a um preço maior, atrai
leitores mais ricos e anúncios
mais caros.
Pelo mesmo motivo – atrair

melhores anunciantes – parou
de circular às segundas e se-
guiuparaassextas-feiras,quan-
do pode disputar com jornais
um tipo de anúncio mais farto,
voltadoparaconsumidoresque
aproveitamofimdesemanapa-
raas compras.Amaior ousadia
da revista é outra. Está edito-
rialmente menos preocupada
com furos de reportagem e se
voltandoparaanálise.Onoticiá-
riododia-a-diavaiparaosite.É

um projetomultimídia: a revis-
ta amarraa semanaqueo leitor
acompanhouonline.Agora,tor-
ceparaque leitoreseanuncian-
tes gostemdo conceito.
Oanofoiparticularmentege-

neroso com revistas de nicho:
todas aumentaram a circula-
ção,incluindoaWeek,queofere-
ce semanalmente um resumo
do noticiário, a britânica The
Economist, que cresceu 12% nos
EUA, e a tradicional New
Yorker, que sob seu novo editor
aumentouo espaço para longas
reportagens ligadas ao noticiá-
rio. A fórmula da Economist,
mais analítica e profunda, per-
mite à revista atrair o leitor
mais jovem das revistas sema-
nais,comumamédiade40anos
de idade.

TV A CABO
Oscanaisqueoferecemnoticiá-

rio 24 horas, antes procurados
por quemqueria notícia a qual-
quermomento, perderam para
a internet, mas consolidaram
umnovomodelo. Os jornalistas
depersonalidadeforteeopinati-
vos têm por símbolo Bill
O’Reilly, âncora do vespertino
TheO’ReillyFactor, campeãode
audiência imbatível há anos.
Seu sucesso provocou, na

CNN, a conversão do repórter
definançasLouDobbsnumedi-
torialista da causa anti-imigra-
ção.NaMSNBC, terceiranoran-
king, Keith Olbermann – cuja
audiência cresceu respeitáveis
67% em 2006 – além de oposi-
ção ao governo Bush, apresen-
ta um quadro chamado “a pior
pessoa do mundo”. Lá, faz pia-
da de Bill O’Reilly.
A verborragia e a estridên-

cia do novo âncora típico do ca-
bo são polêmicas. Uma mãe de

filhodesaparecidocometeusui-
cídio, no início do ano, após ter
sido repreendida ao vivo por
uma âncora daCNN.

INTERNET
Embora ofereça crescimento
amplo e continuado, a grande
rede permanece amaior incóg-
nita para o jornalismo. Um dos
motivos tem a ver com dúvidas
a respeito da propaganda. A
web serámais comoasPáginas
Amarelas,paraaqualo leitorse
dirige para encontrar onde
comprar algo? Se for, a publici-
daderenderápoucoaossitesno-
ticiosos. Por enquanto, na rede
apropagandaaumentadevalor
30% ao ano.
Esteleitordenotíciasnaweb

receiatecnologia.Inovações,co-
mo programas de áudio para
iPods–podcasts–,enotíciaspe-
locelular,que forampromessas
de há um ano, não renderam.
Eletambémbuscaórgãostradi-
cionaisde imprensa: sitesdere-
des de TV, depois portais como
Yahoo e Google, então sites de
jornais locais. Blogs indepen-
dentes estão emúltimo na lista.
Mas,duranteacampanhaeleito-
ral de 2006, pelomenosmetade
dos leitores complementaramo
noticiário político comblogs.
Se o número de usuários da

rede permaneceu mais ou me-
nos constante em 2006, nos
EUA, as conexões lentas estão
sendo substituídas por banda
larga. Resultado: vídeos. Quem
estánainternetconsome100mi-
nutos de vídeo pormês. O cam-
peãodeaudiênciasãoprevisões
detempo,seguidasdeentreteni-

mentoevideoclipesvistosnosi-
te da FoxNews, em segundo no
Yahoo, YouTube os segue.

JORNAIS
Pordemitiremmuito,os jornais
cobremcadavezmenosascida-
des onde circulam e publicam
cada vez mais material nacio-
naldasagências.Éumavidadu-
ra. Entre os anos 1960 e o início
dos 90, tinham classificados e
anúncios de grandes dimen-
sões. Com a internet, perde-
ram. Ninguém do ramo acredi-
taqueatendênciadequedacon-
tinuada de circulação seja re-
versível amédio prazo.
Alguns acreditam que a saí-

daéabraçarainterneterecupe-
rar leitores. Enquanto isso, os
grandes jornaispartemparaal-
ternativas em nichos. Jornais
gratuitospara os jovens, emes-
panhol paramigrantes.
Ainda assim, há quem bus-

que comprar jornais. A grande
novidadedo ano é omovimento
de David Geffen, um dos maio-
res produtores de discos do
país, interessadonoLosAngeles
Times;JackWelch,ex-presiden-
te daGE, quer oBoston Globe.
Aesperançaéqueestes indi-

víduos, já ricos, se contentem
com lucros menores. Como se-
rão donos, não precisarão res-
ponder às pressões típicas do
mercado a empresas de capital
aberto. Assim, os resultados
nos relatórios trimestrais po-
dem ser ignorados e o objetivo
debuscadequalidadeecredibi-
lidade, que garantem sobrevi-
vência a longo prazo, poderão
voltar à pauta. ●

MACUNAÍMA–OgenialGrandeOtelo, tabeladoaténa imagemdo filmedeJoaquimPedrodeAndrade

VOZDAAMÉRICA–BillO’Reilly ganhouaudiênciacomo fimda isenção
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