
pequeno Nelson 

estava um pouco 

a p r e e n s i v o na 

p l a t e i a da TV 

Rio. A o s se i s 

anos de idade, não sabia direito 

o que acontecia, mas tudo pare-

cia novo e divertido. Crianças 

enchiam o lugar, animadas com 

o ídolo que raramente se apre-

sentava na capital federal. Quando 

começou o "Circo do Arrelia", 

foi só festa. As brincadeiras e 

t rapalhadas do palhaço e seu 

assistente, Pimentinha, afasta-

vam de Copacabana o clima tenso 

que espreitava, a poucos quilômetros, o Palácio do 

Catete. A babá de Nelsinho também se divertia, 

mas o menino parecia interessado em outra coisa 

que não o palhaço. Ele observava o trabalho dos 

cameramen, a mesa do switcher, o operador de 

áudio... Quando chegou em casa, reproduziu tudo 

que viu em massa de modelar. Contou à mãe: 

"Quando crescer, quero fazer televisão". 

Nelson Hoineff fez e continua fazendo muita 

televisão. Em quantidade e qualidade: tornou-se 

uma das mentes mais admiradas da TV brasilei-

ra e, mais recentemente, do cinema. Entre 2009 

e 2010, lançou dois documentários de longa 

metragem — "Alô, Alô, Terezinha!" e "Caro 

Francis" —, que ganharam prêmios e chamaram 

a atenção do público e da crítica. Neste 2011, sua 

produtora tem engatilhados mais de 20 progra-

mas para TV, e ainda comemora uma década de 

Insti tuto de Estudos de Televisão (IETV), enti-

dade a qual preside e ajudou a criar. Um ano 

agitado, para a alegria de Hoineff. 

"O Nelson é um mestre. Ele 

escreveu um livro sobre a tele-

visão do futuro há 20 anos. Ele 

já falava de TV interativa 

naquela época, sobre o público 

decidir o enredo, ver o progra-

ma a hora que quiser... Era uma 

visão muito à frente de tudo", 

exalta o amigo Eduardo Faustini, 

produtor e repórter especial do 

"Fantástico", que trabalhou 

junto com Hoineff no lendário 

"Documento Especial". O jor-

nalista se refere ao livro "TV 

em Expansão", lançado em 1991 

pela Record, com prefácio de 

Paulo Francis. Hoineff o escreveu logo após estu-

dar e trabalhar com HDTV no Japão, em 1988, 

numa época em que "alta definição" estava mais 

para gíria de surfista do que para tecnologia. 

Os incautos podem pensar que o diretor e 

jornalista nada mais é que um fissurado em gad-

gets, um menino fascinado que simplesmente 

trocou a antiga paixão pelas cameras RCA do 

Arrelia por modernas Sony HD. Talvez. Mas 

Hoineff também é muito mais. 

CONVIVER COM A CHUVA 
Em setembro do ano passado, um pequeno 

erro de cálculo inflou um dos últimos painéis do 

8o Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual, 

em Porto Alegre. A mesa, apinhoada de 11 paine-

listas, parecia uma releitura da "Última Ceia", de 

Leonardo da Vinci. Chico Faganello, da Associação 

Brasileira de Documentaristas, estava ao centro 

como moderador, tal qual Jesus. Tudo indicava 

que demoraria muito mais do que as duas horas 



previstas, deixando Hoineff, um dos painelistas, 

à vontade com seu celular. Em seu papel de São 

Tiago, o diretor de "Caro Francis" era justo com 

os colegas e acompanhava os debates de soslaio, 

enquanto baixava e-mails, mandava SMS e olha-

va a internet. "Eu uso intensamente o smart -

phone. Minha ex-namorada me dizia: 'Às vezes 

eu acho que você gosta mais do seu BlackBerry 

do que de mim'. Deve ser por isso que ela me 

deixou", brinca Hoineff. 

Na vez de seu painel, foi suscinto e versou jus-

tamente sobre um tema tecnológico: um disposi-

tivo em discussão no Congresso que poderia 

alterar parte da legislação do audiovisual brasilei-

ro, limitando programadoras a exibirem conteúdo 

contratado somente em sua plataforma por natu-

reza. Um canal de TV aberta que comprasse uma 

produção independente, por exemplo, só poderia 

exibir o programa em sua grade e nunca publicá-

lo na internet. Hoineff é contra. "Isso viola a 

natureza do próprio audiovisual contemportâneo, 

pois qualquer produção hoje é necessariamente 

multiplataforma", defende o jornalista. "Hoje não 

tem mais como se pensar numa série, por exem-

plo, só para televisão. Você tem que pensar como 

algo também para internet, games, celular, para 

várias plataformas. É natural que assim seja". 

Dessa forma é que Hoineff concebeu as séries 

produzidas recentemente para a TruTV, canal 

pago da Turner. "Teorias da Conspiração" e 

"Marcados para Morrer" devem ir ao ar em 26 

capítulos ainda neste início de ano, se não hou-

ver entraves legais para a distribuição multipla-

taforma. A primeira aborda histórias mal expli-

cadas como o assassinato de PC Farias em 1996; 

a segunda acompanha o cotidiano de gente jura-

da de morte. "Numa delas é necessário que o 

telespectador interaja, participe... Mas se a 

Turner não tem o direito de se utilizar da inter-

net, e aí? Vou fazer com um terceiro? Isso não 

existe!", indigna-se Hoineff, produtor executivo 

das séries por meio de sua empresa, a Comalt. 

"Há pouco tempo a mídia era massificante, 

hoje é o contrário, é diverso, é novo e é muito 

bom", diz. "Há pouco tempo, para estar inserido 

no debate nacional, você precisava ver a novela 

das oito, com aquela dramaturgia que é uma 

loucura de primarismo. Hoje, assunto de bar é o 

YouTube", completa Hoineff, acentuando a letra 

"t" do "Tube" como se pronunciasse o número 

dois em inglês, two (algo como "iutchube"). "Eu 

adoro o YouTube", sintetiza. 

Adora mesmo. Hoineff foi o autor de um dos 

vídeos virais mais famosos da internet brasileira: 

aquele em que o cantor Biafra entoa "Sonho de 

Ícaro" ("Voar, voar, subir, subir...") no ambiente 

externo do Museu de Arte Contemporânea de 

Niterói (RJ), até que, de repente, um parapente o 

atropela. A cena foi gravada para o documentário 

sobre Chacrinha, o "Alô, Alô, Terezinha!", mas 

Hoineff liberou o trecho no YouTube antes de 

lançar o filme, justamente para promovê-lo. 

Contabilizando todas as versões disponíveis de 

"Biafra e o parapente" na rede, o vídeo passou da 

marca de 1 milhão de acessos. 

Não são só t rechos dos filmes de Hoineff que 

estão disponíveis na rede. Longas inteiros do 

diretor podem ser baixados da internet — e ele 

sabe disso. Encara a desafiante incoerência com 

uma serenidade tal que envergonharia o mais 

justo dos Tiagos: "É tolice você tentar evitar a 

chuva, você t em que aprender a conviver com a 

chuva. A indústr ia fonográfica e cinematográ-

fica, portanto, t em de encontrar seus mecanis-

mos. Hoje a informação flui por bits e não tem 

como pretender que seja como antes. E eu acho 

que isso sempre resulta em coisas boas para o 

mercado e para todo mundo". 



TELEVISÃO VERDADE 
Quem bisbilhotar a internet, com o intuito de 

verificar toda essa modernidade audiovisual que 

Hoineff apregoa ter, pode se deparar, logo entre os 

primeiros resultados, com um vídeo de uma máqui-

na de escrever frenética na abertura de um progra-

ma com visual dos anos 1980. O querelante, porém, 

deve se ater à pesquisa empírica e continuar assis-

tindo ao vídeo. Afinal, ver qualquer episódio do 

premiado "Documento Especial" significa necessa-

riamente confirmar o vanguardismo de Hoineff. 

O "Documento Especial" passou, entre 1989 e 

1997, por Manchete, SBT e Bandeirantes, sem-

pre com ótima audiência, não raro liderando. Já 

em seus primeiros anos, grandes reportagens 

abordaram tabus como a prostituição masculina, 

o problema da obesidade, as gangues de picha-

dores, o crescimento da Igreja Universal do 

Reino de Deus, o lobby pela volta da censura, os 

fetichistas e sadomasoquistas, além de adiantar 

assuntos que. ainda não eram pauta recorrente 

da grande mídia. Analisou, por exemplo, a vio-

lência contra homossexuais, com gancho na 

morte do diretor de teatro Luiz Antonio Martinez 

Correa. Num programa sobre a opressão em que 

viviam adolescentes candidatas a modelo, tes te-

munhou Susana Werner concorrendo a uma 

etapa do Elite Model em 1993, quando ela tinha 

16 anos (e Gisele Bündchen ainda comia Big 

Macs em shopping centers gaúchos). Fez o fun -

dador da TFP, Plínio Correia, analisar a drama-

turgia repleta de sensualidade da TV na virada 

dos anos 1980, e ouviu o editor Okky de Souza 

defender a linha editorial da Veja contra o "pile-

que de liberdade" pós-redemocratização. Na 

matéria sobre agressões a gays, conseguiu um 

depoimento frio e assustador do Maníaco do 

Trianon, confesso assassino de mais de uma 

dezena de homossexuais. Eduardo Faustini se 

recorda especialmente da matéria sobre Cuba, 

quando deram voz ao drama da população em 

vez de registrar, mais uma vez, os sistemas de 

educação e saúde da ilha, como se costumavam 

fazer outros veículos. Não por acaso, o slogan do 

programa era "Televisão verdade". 

"A gente não tinha reunião de pauta no 'Do-

cumento Especial'", lembra Faustini. "Quando 

você tinha uma boa ideia, sugeria. Se o Nelson 

aceitava, já mandava um 'do caralho!'", diverte-

se Faustini. "Na redação, ele dava uma liberdade 

de criação muito grande. Cobrava o resultado, 

mas não ficava vistoriando o trabalho de nin-

guém. Não tinha essa visão complicada de che-

fia". Patrizia Landi, produtora da Comalt, reite-

ra: "Deixar o Nelson feliz é apresentar uma idéia 

fora do convencional. Problemas administrati-

vos, contabilidade e falhas técnicas o tiram do 

sério... Aí ele chama um de nós para tomar uma 

cachacinha e o humor volta". Para Patrizia, 

Hoineff é mais amigo do que chefe. "Trabalhar 

com ele é ter oportunidade de entender como 

funciona a cabeça de alguém genial", resume. 

De fato, a Comalt tem um clima ameno, apesar 

dos 34°C que castigavam a manhã carioca de 

novembro em que a IMPRENSA visitou a produ-

tora. Ainda que a equipe, pequena e jovem, tenha 

nas mãos duas dúzias de projetos em diferentes 

fases de andamento e tenha à espreita os dez anos 

da IETV, ninguém grita, nem se desespera. Boa 

parte dos projetos estão sendo concebidos em 

parceria com o Canal Brasil — que reprisa, aliás, 

boa parte do legado de "Documento Verdade". 

Aproveitando as filmagens de "Alô, Alô...", 

Hoineff fez para a emissora paga um episódio 

sobre o cantor e vereador Agnaldo Timóteo. Era 

para a série "Retratos Brasileiros", a mesma para 

a qual fez um capítulo sobre o cineasta trash Nilo 

Machado e outro sobre o cantor Cauby Peixoto. 



Esses três, dirigidos pelo próprio Hoineff, devem 

ser adaptados a longa-metragens para cinema. 

Ainda prepara produções para uma emissora de 

TV sediada em Boston (EUA), e negocia projetos 

com a GNT e a SporTV. Quer dirigir pessoalmen-

te um longa sobre o produtor e compositor Carlos 

Imperial e outro sobre o "Repórter Esso", cuja 

estreia no rádio completa 70 anos em 2011. 

ILUSTRES AMIZADES 
Quando acreditava que a linha jornalística esta-

va "popular demais", Hoineff dava vazão a sua 

generosidade intelectual convidando cineastas 

renomados para dirigir alguns episódios do 

"Documento Especial" — assim aconteceu com 

Sérgio Rezende, Ivan Cardoso e Alberto Salvá, 

entre outros. Ainda que produza um trabalho 

essencialmente jornalístico, o diretor circula 

facilmente pelo universo da sétima arte. Em 

dezembro último, Patrizia tomou um susto quan-

do Hoineff saiu repentinamente de sua sala e 

bradou: "Posso morrer de tudo, menos de tédio!" 

e disse para ela: "Gatinha, vamos- organizar uma 

festa lá em casa. E pra receber o Coppola". Francis 

Ford passava pelo Rio para divulgar seu filme 

mais recente, "Tetro", e aceitou o convite do 

amigo brasileiro. "Fizemos uma super-recepção 

para o grande mestre do cinema, que chegou com 

toda sua equipe e nos contou detalhes de sua 

última produção. Trabalhar com o Nelson tem 

dessas surpresas", conta Patrizia. 

Muitos outros mitos do cinema frequentaram 

a casa de Hoineff: Robert Wise, James Stewart, 

Amos Gitai, Iztvan Szabo... "A historia mais 

divertida foi quando levei o Alan Parker ao 

Maracanã, para ver um Flamengo vs. Botafogo", 

lembra o jornalista. "O Alan se apaixonou pela 

torcida do Flamengo, fomos ao vestiário, apre-

sentei ele a alguns jogadores, e ele voou de volta 

para Londres vestindo uma camisa do Flamengo. 

Uma semana depois me mandou uma charge que 

fez (ele é um grande desenhista) sobre o Zico, 

que tinha feito um dos gols". 

As lembranças surgem e a conversa flui com 

Hoineff de forma muito natural. Às vezes, ao con-

tar alguma coisa, ele começa com a expressão "Eu 

nunca contei isso a ninguém", e não se sabe se isso 

é verdade ou se ele só está sendo ainda mais sim-

pático. A história do início deste texto, por exem-

plo, teve essa introdução. Hoineff também diz que 

não havia contado a ninguém que Chris Cramer, 

então o todo poderoso presidente da CNN inter-

nacional, ligou em seu celular pessoal para lamen-

tar que, infelizmente, não poderia estar presente 

no primeiro congresso da IETV, há dez anos, em 

setembro de 2001. "We're under attack", disse ele 

na ocasião, se referindo aos atentados que acaba-

vam de atingir as torres do World Trade Center. 

O evento foi transferido para novembro. 

Nelson Hoineff também nunca contou a seguin-

te história: Já adolescente, escapou dos pais certa 

vez, enquanto passavam por São Paulo, nos anos 

1960. Pegou um ônibus para a Consolação, onde 

ficava o Teatro da Record. O esquema de segu-

rança da época era bastante relaxado, muito pare-

cido com o atual sistema das joalherias de shop-

pings . Assim, Nelson conseguiu entrar facilmen-

te entre o público da "Família Trapo". Uma vez lá 

dentro, chegou até a coxia e puxou uma cadeira 

para sentar entre os diretores Nilton Travessos e 

Antônio Augusto Amaral de Carvalho — hoje 

mais conhecido como o "Tuta, da Joven Pan". 

"Eles devem ter pensado 'Que porra esse garoto 

tá fazendo aí', mas me deixaram ficar lá numa 

boa", lembra. Hoje, se sabe muito bem o que ele 

fazia lá. Nelsinho estava aprendendo... 



dia 10 de março de 2011 marca os 300 anos 

do diário londrino The Spectator, que pode 

ser considerado como o primeiro veículo 

de jornalismo literário. Alguns estudiosos dirão 

que essa informação não é correta: para eles, 

caso exista uma data de nascimento do jornalis-

mo literário, ela deveria ser 12 de abril de 1709. 

Nesse dia, começou a circular em Londres (saía 

às terças, às quintas e aos sábados; os quatro 

primeiros números foram distribuídos gratui-

tamente) um novo tipo de publicação, chamada 

The Tatler. Embora a Tatler o preceda cronologi-

camente, foi o Spectator que, de fato, influenciou 

a trajetória futura da imprensa. Seria impossível 

catalogar, ao longo dos séculos XVIII e XIX, o 

número de publicações que se lançaram decla-

rando estar retomando o verdadeiro espírito da 

Spectator — e, até hoje, uma respeitável revista 

inglesa sobrevive com este título. 

A Tatler foi fundada pelo irlandês Richard 

Steele (1672-1729). Dois anos depois, ele se 

uniria a John Addison (1672-1719) para lançar a 

Spectator. Eles eram considerados dois dos mais 

refinados autores de ensaios, um gênero que 

nasceu na França, com Montaigne, mas que en-

controu seu aconchegante lar na Inglaterra. Eles 

também escreveram para teatro. Cada edição da 

Tatler ou da Spectator tinha suas páginas total-

mente ocupadas por um único ensaio (além de 

pequenos anúncios). Alguns historiadores dizem 

que elas inauguram o gênero "ensaio periódico". 

Como homens do século das luzes, Steele e 

Addison escreviam para educar seus contempo-

râneos. As pessoas precisariam de valores mo-

rais e de refinamento em suas atitudes; os veí-

culos ideais para se cultivar a educação da raça 

humana seriam os palcos dos teatros e as novas 

páginas da imprensa. Era, como disse Maria Lú-

cia Garcia Pallares-Burke, em seu ótimo livro 

sobre a publicação inglesa ("The Spectator: O 

Teatro das Luzes", Hucitec, 1995, disponível em 

sebos), um jornalismo mais de formação do que 

de informação, uma forma intermediária entre 

o jornal e o livro. Os periódicos passaram a ser 

o púlpito móvel dos iluministas. Como disse 

um contemporâneo, "estamos vivendo no sé-

culo dos jornalistas". Tatler e Spectator fixaram 

um tom: o texto que mesclava estilo, erudição, 

humor, autoironia, quase sempre assinado com 

pseudônimo (parte por causa da implacável cen-

sura do período, parte para criar personagens 

que ficariam íntimos dos leitores). 

A influência do Spectator navegou por sete 

mares e atravessou o século. Chegou às páginas 

do recifense O Carapuceiro ("periódico sempre 

moral, e só per accidens político", como se lia 

abaixo de seu logotipo), fundado pelo padre Lo-

pes Gama — que circulou irregularmente entre 

1832 e 1847. Em outro ensaio, Pallares-Burke 

mostrou que, mais de uma vez, o Carapuceiro se 

inspirou em textos do Spectator, notadamente 

nos ensaios sobre as mulheres — fazendo, no 

entanto, as necessárias adaptações locais. Como 

Steele e Addison, o nosso padre Lopes Gama 

achava que os jornais eram úteis para se lutar 

contra a "imoralidade e a ignorância". 
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