
Quando menino, ele fez o que mais gostava: jogou futebol, de-

senhou, leu e escreveu. Já crescido, Daniel Piza tornou-se um 

jornalista dividido entre o esporte e a arte - mesmo agora, um 

pouco mais velho. "Aos 40 anos, jogo bem menos futebol, mas escrevo 

uma coluna e um blog sobre ele; parei de desenhar, mas as artes visuais 

continuam a ser uma paixão cultivada", disse ao Conselho Editorial da 

Revista E. Com um pé na "bola" e outro na arte, Piza começou a car-

reira de jornalista no jornal O Estado de S.Paulo, em 1991, onde tra-

balha atualmente como colunista e editor executivo. Também passou 

pela Folha de S.Paulo (1992-1995) como repórter e editor-assistente 

da Ilustrada, e foi editor da Gazeta Mercantil (1995-2000). Autor 

de 17 livros, entre eles a biografia Machado de Assis - Um Gênio 

Brasileiro (2005), Aforismos sem Juízo (2008) e os contos de Noites 

Urbanas (2010), Piza discorreu sobre os elementos que definem seu 

trabalho como jornalista cultural e esportivo. 

PÁGINAS À MÃO 

Quando era adolescente, além de dormir, ir à escola, tomar 

banho e comer, eu fazia quatro coisas todos os dias: jogava fute-

bol, desenhava, lia e escrevia. Hoje, aos 40 anos, jogo bem me-

nos futebol, mas escrevo uma coluna e um blog sobre ele; parei 

de desenhar, mas as artes visuais continuam a ser uma paixão 

cultivada, até mesmo dando aulas de crítica de arte; leio quase 

no mesmo ritmo, embora sem a mesma ansiedade; e escrevo 

todos os dias sem exceção. Quando tinha 14 anos, assisti a um 

filme de Coppola |o cineasta Francis Ford Coppola], O Selvagem da 

Motocicleta, e fiquei tão impressionado que virei o caderno esco-

lar do avesso, abri e escrevi sobre ele um ensaio de dez páginas 

à mão. Exatos 26 anos depois, essa é minha profissão, rotina e 

deleite: escrever sobre obras de arte e ideias que me atraem. 

No entanto, essa história que parece de predestinação não foi 

essa linha reta, não; teve muitos hiatos e ziguezagues. Naqueles 

tempos, embora lesse tudo que pudesse de Dostoiévski, 

Machado de Assis, Baudelaire e Bertrand Russell, eu queria mes-

mo era ser biólogo, era sair pelo mundo estudando a natureza 

como Darwin a bordo do Beagle ou Cousteau a bordo do Calipso 



VALOR INTELECTUAL 

Os dissabores da escolha por uma carreira de jornalista são 

muitos; não me entenda mal. O trabalho intelectual em geral é 

muito pouco valorizado no Brasil, onde raros escritores vivem 

apenas de livros, onde tradutores ganham menos que motoristas 

de táxi, onde empresas endinheiradas querem colaborações gra-

tuitas. O jornalista é um ser sem passado: tudo o que ele escre-

veu, todas as resenhas, reportagens e colunas, foi embora com o 

vento, e cada texto é julgado como se fosse o primeiro. Isso para 

não falar de quando sou abordado por alguém que vem me dizer 

uma frase que ele leu num dos meus textos - e ele diz como se 

estivesse me dizendo algo novo... Encontrar uma opinião pró-

pria é mais difícil que encontrar um saci. 

Mas o quero dizer é que, apesar de tudo isso, sou grato ao jor-

nalismo como ao ar. Permite conhecer tantos tipos de pessoas, 

do carvoeiro que um dia foi vaqueiro no sertão que Rosa [o escri-

tor Guimarães Rosa, 1908-1967] descreveu até os famosos como 

Pelé, Fidel ou Stephen Jay Gould, outro biólogo que eu lia sem 

parar desde que conheci seu Darwin e os Enigmas da Vida. Permite 

ir aos mais diversos lugares do mundo, com acessos que um tu-

rista normal não teria, e em situações especiais: o Japão quando 

Koizumi foi eleito, a Alemanha e a África do Sul quando sedia-

ram Copas, a China quando sediou as Olimpíadas. Cobri bienais 

em Veneza e em Nova York, estive na Rússia no centenário de 

Pushkin [romancista russo, 1799-1837], fui para a Antártica, refiz o 

percurso de Euclides da Cunha na Amazônia. E, mais importan-

te, o jornalismo permite levar informações e reflexões às pesso-

as. Não me importo muito com elogios; fico mais feliz quando 

alguém me conta que leu Milton Hatoum e lan McEwan porque 

indiquei ou que "redescobriu" Machado de Assis por causa da 

biografia que escrevi dele. 

VIAGENS E CORAGENS 

Nunca fui conservador, sempre fui mais aventureiro que roti-

neiro, e o jornalismo atendeu ao meu modo de ser como poucas 

outras profissões poderiam. Sim, tenho minhas invejas, como 

todo inundo, mas não de quem ganha mais ou é mais famoso: 

tenho inveja de vidas como a de Joseph Conrad, que viajou os 

sete mares do mundo e, aos 38 anos, parou e se sentou para 

escrever livros como Coração das Trevas [Nova Alexandria, 2001], 

Lorde Jim [Nova Cultural, 2003] e Nostromo. Como de Machado, 

gosto de Conrad ainda mais hoje. Mas, não sei bem como di-

zer, uma vida dessas - de tantas experiências reais, de aven-

turas e aprendizados muitas vezes trágicos - é uma vida que 

acontece, dependendo mais das circunstâncias do que da es-

colha. E mesmo uma vida mais estável, como as de Machado e 

Proust, dá material rico para qualquer escritor. No caso, ambos 

tiveram uma experiência social bem mais rica do que às vezes 

se imagina por suas biografias. E tenho tido minha cota de via-

gens e coragens. 

POR OUTRO ÂNGULO 

O jornalismo esportivo veio mais tarde, mas já em 1995 lá 

estava eu na capa do caderno de esportes da Folha anuncian-

do a reedição das crônicas de futebol de Nelson Rodrigues por 

Ruy Castro. E, em 1997, defendendo Ronaldo de seus críticos, 

até que em 2001 tive o privilégio de contar em primeira mão 

que ele voltaria e muito bem. A Copa de 2002 não me deixa 

mentir. O futebol me abre contatos com pessoas de diferentes 

classes, idades e regiões e me possibilita ver o Brasil por outro 

ângulo, bastante educativo, ainda que tão menosprezado por 

intelectuais. Meu livro mais vendido até hoje, aliás, é um per-

fil de Ayrton Senna, publicado em 2003, em que adotei uma 

narrativa tão objetiva como ele guiando na pista e, ao mesmo 

tempo, mostrei que ele era um tipo de ídolo novo, uma tra-

dução do Brasil e seus sonhos no período. Em tudo que faço, 

tento sempre "sujar" os gêneros, as fronteiras: o jornalismo es-

portivo pode assumir tons de jornalismo cultural; um ensaio 

sobre Picasso pode vir na forma de um romance epistolográfico 

juvenil; uma biografia pode descrever uma vida e também inter-

pretar uma obra; uma resenha de livro pode virar uma crônica 

sobre os valores atuais; um livro de reportagem pode ter toques 

de opinião e ensaísmo etc. 

Text Box
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