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“Atelevisãoéfluxo.Éumamá-
quina zen”, afirma Newton
Cannito,de35anos.Aprovada
comlouvornaEscoladeComu-
nicação e Artes (ECA), da
USP, sua tese de doutorado
“TV 1.5 – A Televisão na Era
Digital” questiona, desde o tí-
tulo, o papel da interatividade
no futuro da televisão digital.
“Comoosdebatessobretelevi-
sãodofuturofalamemTV2.0,
quis fazer uma brincadeira.
Vounacontramãodequemfa-
laqueaTVvaivirar internet.”

Cannito acredita que essa
interatividade total entre o
meio e o telespectador nunca
ocorrerá, porque o público
“adoraserpassivo”.Adiferen-
ça, para o autor, é que outras
mídiasvãotrazercomplemen-
tos a respeito dahistória e dos
personagens do seu progra-
ma. “Não é a tecnologia que
vai ditar os limites da interati-
vidadenaTVdigital.Éopúbli-
co”, conclui.

A história de Cannito na
ECAcomeçounosanos90,du-
rante o curso de Cinema. Ao
ladodequatro colegas, lançou
aSinopse, revista quedispara-
va críticas contra a produção
cinematográfica da época.
Com o estardalhaço que a pu-
blicaçãofez,eleacabouconhe-
cendo gente que fazia cinema
de fato, como Fernando Mei-
relles e Sergio Bianchi. Aju-
dou a roteirizar a sérieCidade
dos Homens e o filme Quanto
Vale ouÉporQuilo?Hoje, é ro-
teirista da série 9mm, daFox.

Inserido no mercado que
tanto criticou, Cannito conti-
nuoucomumpénaacademia.
“Gosto de estudar tendências
datelevisão.GostodaTVanti-
ga, tudo era feito ao vivo.”●

Nafaculdade
éramos5negros
numuniversode
1.500alunos.
Esteano,noITA,
tiveapenasuma
estudantenegra,
e,mesmoassim,
elatrancou
amatrícula”
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Quandoentreicomoprofesso-
rano InstitutoTecnológicode
Aeronáutica, o ITA, era a úni-
ca negra noDepartamento de
Ensino Fundamental. Ser a
única negra foi uma situação
que se repetiu em minha vida
acadêmica.Essaestradapode
ser um pouco solitária, mas é
muito importante que se te-
nhaemmentequearazãodes-
sa solidão jamais é falta de
competência ou inteligência.

Existe, sim, umapolíticade
exclusão das pessoas de pele
negra, é umapolítica centená-
ria–emuitoefetiva.Brigamos
com um século de injustiça.
Em minha carreira acadêmi-
ca, as coisas não foram fáceis,
e talvezparamuitosnegros jo-
vens hoje tambémnão sejam.

O ensino superior, mesmo
sendoumarealidademaispró-
xima, por contadeprogramas

decotasedoProU-
ni, ainda é o teto
paramuita gente.
Não deveria ser
mais assim. É pos-
sívelterumacarrei-
ra acadêmica bem-
sucedida e ir além do
grau superior. Posso con-
tar um pouco a minha expe-
riência. Quem sabe isso não
anima outros jovens, negros e
defamíliasquenãopodemcus-
tear seus estudos?

Tive alguma sorte. Duran-
te o ensino médio, trabalhei
meio período. O resto do tem-
po eu estudava. O que ganha-
va pagava o cursinho para a
faculdade, portanto qualquer
dinheiro amais de que eu pre-
cisasse recorria àminhamãe,
que tinha um bufê. Ela conse-
guiu tambémmemanterestu-
dandodesdeodiaemquecolo-

quei os pés na universidade.
Eume formei emFísica, na

Universidade Federal de São
Carlos, fizmestradoemFísica
Aplicada em Células Solares
na USP de São Carlos. Meu
doutorado fiz em Bolonha, na
Itália, em junções super-ra-
sas,comaplicaçãoemmicroe-
letrônica.Finalizei omeudou-
torado emManchester, Ingla-
terra, em materiais semicon-
dutores. Hoje, sou professora
de física na Divisão de Enge-
nhariaEletrônicadoDeparta-
mento de Micro-ondas, no
ITA. Sou gerente do Projeto
deSensoresdeRadiaçãoInfra-
vermelhanoInstitutodeAero-
náutica eEspaço (IAE).

Na minha carreira partici-
pei de 17 congressos nacio-
nais, 5 internacionais, tenho 11
publicaçõesemrevistascientí-
ficas internacionais. Dois de
meusartigosmereceramcita-
ções daNasa.

Todosessesanosvenhome
dedicandoàpesquisaeaoensi-
no. Com tudo isso, vocês de-
vem estar se perguntando: “E
o fato de ser mulher e negra
não atrapalhou emnada?”

Duranteotempoemquefui
estudante eu não repareimui-
to,não.Oqueémuitoperceptí-
vel é a presença ínfima de ne-
gros no ambiente universitá-
rio. Desde a pré-escola até o
dia que eu defendi minha tese
de doutorado, não me lembro
de nenhumprofessor negro.

Na faculdade éramos 5
num universo de 1.500 alu-
nos. Fora do Brasil também
é assim. No último congres-
so ao qual compareci, em
Utah, nos Estados Unidos, o
outronegroerafrancês.NaIn-
glaterra,ondefizmeudoutora-
do, éramos 3 negros brasilei-
ros. Em 1993, no primeiro ano
emquedeiaulanoITA,tinha3
alunos negros. Este ano, tive
apenas uma aluna negra e,
mesmo assim, ela trancou a
matrícula.

Sevocêénegro,seguiruma
carreira não vai ser fácil. Mas
ficar posando de vítima não
vai atrair a simpatia de nin-
guém. É importante pensar
que, quanto mais difícil for a
caminhada,maiorvai serova-
lordo sucesso.E, quando tudo
parecer perdido, continue lu-
tando. O sucesso pode estar
mais perto. ●
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