
“O caderno tem evoluído ao
longo do tempo. Sem demagogia,
acho o caderno de cultura
mais importante do País.”
EDUARDO TOLENTINO, DIRETOR

“Parabéns ao Caderno 2
pela seriedade, respeito e
honestidade com que trata a
cultura, sem preconceitos.”
CAO HAMBURGER, CINEASTA

“O Caderno 2 é
parte da minha
cesta básica cultural.”
CILDO MEIRELLES,
ARTISTA PLÁSTICO

“Leio tudo, cinema, teatro,
literatura, artes plásticas,
música, pela credibilidade
que me inspira.”
CRISTIANO MASCARO, FOTÓGRAFO

“Há 25 anos começo minha
leitura do Estadão pelo
Caderno 2. Espero continuar
assim pelos próximos 25.”
JOHN NESCHLING, MAESTRO

“Quando pego o jornal, vou
direto no C2 para ler sobre
literatura, que é o meu ofício.”
LYGIA FAGUNDES TELLES,
ESCRITORA

PALAVRAS
DIÁRIAS QUE
DESAFIAM
O TEMPO
No balanço dos primeiros 25 anos,
a capacidade de unir informação e
análise, ultrapassando os limites
impostos pelo efêmero do cotidiano

● 9/7/1989
No Dia da
Criação
Caderno publica
conversa inédita
entre Tom Jobim
e Vinicius de Mo-
raes, sobre a ori-
gem da bossa no-
va. “Falamos tan-
ta besteira sobre
música naqueles
dias, mas não
tem jeito, ficou
para a história”,
brinca Tom

● 6/4/1986
O primeiro C2

Na primeira edição, Chico
Buarque e Caetano Veloso

falam sobre música,
política e parceria em

projeto na televisão

● 9/12/2008
Neschling fala
Responsável pela
reestruturação da
Osesp, o maestro
dispara contra
o conselho da
orquestra, presidido
por Fernando
Henrique Cardoso,
e o governador José
Serra. Dias depois,
seria demitido
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● 30/8/1997
Pina Bausch

No Rio, a coreógrafa
desabafa: “Tanta coisa

diferente cabe dentro
da palavra dança que

é empobrecedor
definir o que pode
ou não ser dança”

● 6/4/1998
Mick Jagger

O líder dos Stones
fala sobre os filhos e a

turnê da banda. “O
problema é que

metade do tempo
temos de apresentar
músicas conhecidas”

}

C onto em palestras para estudantes, repito
agora aos leitores. Talvez não saibam que,
entre nós, a crônica é chamada literatura
sob pressão. Precisamos escrevê-la, te-

mos prazo, buscamos o tema. Ou, se preferirem, a
tal inspiração. Cada um tem a sua, mas não conhe-
ço definição melhor do que a do Luis Fernando
Verissimo: “Inspiração? É o prazo”. Ou seja, che-
gou a hora, temos de escrever e escrevemos. Moro
neste Caderno há 12 anos, pelas minhas contas. An-
tes, saía no Cidades (hoje Metrópole). Mas meus tex-
tos têm mais o jeito e a cara do Caderno 2, onde
convivo com alguns dos melhores cronistas deste
País. Não há dois iguais entre nós, a diversidade nos
marca, a variação de assuntos, os campos vividos e
explorados. Neste grupo, encontra-se divertimen-
to e também informação, esclarecimento, questio-
namento, opinião, briga, poesia, o que se precisar.
Daí sermos um conjunto compacto.

O que me emociona é lembrar que, quando ado-
lescente, comprava a revista O Cruzeiro para ler a
última página, escrita por Rachel de Queiroz. Passa-
das décadas, quem foi minha companheira de Ca-
derno 2? Rachel de Queiroz. Quando morreu, o espa-
ço dela ficou para mim, às sextas-feiras, o que mos-
tra o encanto dos caminhos da vida. A morte levou
outros, como Paulo Francis, cuja ironia, mordacida-
de, metralhadora giratória (como diziam) o faziam
ser um jornalista amado/odiado. Polemizava, pro-
vocava e, infelizmente, não teve sucessor à altura
em toda a imprensa. Cedo, muito cedo, se foi Caio
Fernando Abreu, cuja maneira de escrever e ver a
vida era singular, tanto que seus textos, repetidos
ou entrando em antologias, conservam um frescor
espantoso; Caio foi visionário. Teve quem não mor-
reu, continua vivo, mas preferiu deixar a pressão de
prazos, temas e inspirações e se retirou para Floria-
nópolis. Mario Prata fica lá, publica seus livros, es-
creveu outro romance, mas a crônica perdeu aque-
le humor sutil do Pratinha. Que muitas vezes era
escrachado. Assim como deixou a crônica, Prata
também abdicou da cerveja com álcool.

Tem gente como João Ubaldo Ribeiro, a quem
já acompanhei em turnês literárias, falando para
estudantes pelo Brasil e pelo estrangeiro. Estive
com ele na Alemanha, nos Estados Unidos e tam-
bém em Itaparica, sua terra, onde é ícone e onde
prepara moquecas de ostrinhas, perfumadas, ao
redor das quais passamos o dia. João é daqueles
que escrevem como falam, um contador de histó-
rias, cujas crônicas, eventualmente, se transfor-
mam em contos.

Chegou um dia em que alguns dividiram a casa e
cederam espaço para um companheiro que nos
alegra. Cedi uma sexta-feira ao Milton Hatoum e a
vantagem é que não preciso mais esperar um livro
novo dele para ler um homem que tem estilo. Já
Matthew Shirts e, claro, o professor Tota, constan-
te nos textos dele, tanto que muitos não sabem se
é verdadeiro, se ficção, ou uma espécie de amigo
invisível, bem, o Shirts dividiu o pedaço com Lú-
cia Guimarães, que nos esclarece sobre os Esta-
dos Unidos. Assim, uma brasileira fala sobre ame-
ricanos e um americano fala sobre brasileiros. Es-
te é o verdadeiro vice-versa.

Terça-feira encontramos o best-seller Arnaldo
Jabor. Ele é lido no jornal, lido em livros, ouvido na

rádio, visto na televisão. Isso é o que se chama mul-
timídia, estar em todas. Jabor detonou o Lula dei-
xando-o nu durante todo o seu reinado. Lula foi rei
ou imperador? Ou Deus? Jabor dilacera, destroça,
não queiram ser seu inimigo. Seus momentos de
ternura e afeto surgem quando ele fala de amor,
sexo, de sua juventude ou infância, e aí nele encon-
tramos o que se passou também conosco.

Às quartas-feiras (este continuou semanal) o
Roberto DaMatta explica o Brasil e o homem. É
um acadêmico diferenciado, porque suas crôni-
cas são claras, acessíveis, sem jargão além do uni-
verso comum. Não é o chato de universidade. Des-
ce do Olimpo e fala de futebol, carnaval, cachaça,
o que quiser, colocando sustância, sem o B, como
se diz no interior.

Espero a quinta-feira por causa do Verissimo,
que volta aos domingos. Ele, em vez de dividir
com alguém, ganhou mais um dia. Ninguém recla-
ma. Se um é pouco, dois é bom. Num dia fala de
política nacional e internacional, zombeteiro às
vezes, maldoso, rápido no gatilho. Aos domingos
suas historinhas e seus quadrinhos têm o sabor de
Dalton Trevisan, Raymond Carver ou William Sa-
royan, podem ser kafkianos, ou machadianos. Nin-
guém é Verissimo impunemente.

Já Marcelo Rubens Paiva flutua entre a melanco-
lia e a ironia, seus detalhes nos atingem certeiros.
Transita entre o amargor, o cinismo, a crítica áci-
da, o afeto pelos seres humanos, as indagações
sem respostas, ilumina o absurdo da vida. Sem
esquecer Nelsinho Motta que de música brasilei-
ra sabe tudo, que também contava histórias com
sabor, é engraçado, vai aos bastidores e traz revela-
ções, tudo isso em curto espaço, diz o essencial. O
“caçula” do grupo é o Sérgio Telles, aos sábados.
Ele traz os bastidores das artes, conta curiosida-
des, abre nossos olhos para fatos perdidos, faz
ligações e junta as pontas. Sua crônica mais recen-
te, a da “pequena macaca” de Degas, é primorosa
para mostrar como as coisas eram vistas e como
se transformam. E eu, cujo ouvido é nulo, que não
decoro uma só letra e melodia, que me perco até
entre os raios fulgidos e o lábaro que ostentas
estrelado, socorro-me necessariamente desta pe-
quena e valorosa equipe formada pela Claudia As-
sef, Patricia Palumbo, Roberto Muggiati, Lúcio
Ribeiro e Gilberto Mendes, que me abrem as com-
portas do entendimento aos sábados.

Nos resta, aos domingos, Daniel Piza, cuja espa-
ço é senhorial, enche quase toda a página. Não só
pela compulsão de escrever, porque tudo o que viu,
leu, ouviu, observou jorra, impossível de ser conti-
do. Daniel vai ao ponto, é agudo no comentário,
detona um livro que muita gente ama, mostrando
por que e não se deixa engabelar pelo gosto co-
mum, pelo Maria vai com as outras, pelos modis-
mos. Tem vez que leio, com raiva – “por que ele é
assim?” Depois, me acalmo e vejo que tinha razão.
Ele não se deixa enganar pela superficialidade do
CD, do DVD, do quadro, do momento político. Um
ser necessário. Acho que percorri todos os cami-
nhos desta gente que acima de tudo adora escrever,
olhar o mundo, viver a vida, observar as pessoas, o
cotidiano, tenta vislumbrar o futuro, se enraivece,
ou abre os braços amigavelmente. Assim vejo um
pouco de nós, os cronistas do Caderno2.

DIVERSIDADE, AFETO E LÍNGUA AFIADA:
SOMOS OS CRONISTAS DO CADERNO 2
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“O sucesso do C2 se deve,
entre outras coisas, ao espaço
que deu à literatura. Sinto uma
intimidade com essa história.”
LUIZ SCHWARCZ, EDITOR

“É bom ser informativo e
crítico ao mesmo tempo. Gosto
muito das resenhas literárias”
NELSON LEIRNER,
ARTISTA PLÁSTICO

“Será que temos realmente a
consciência da importância de
um jornal divulgando cultura e
arte durante 25 anos?”
ANTUNESFILHO,DIRETORTEATRAL

“O C2 se destacou pelo
aprofundamento com que trata
as reportagens, recusando
superficialidade.”
ISAAC KARABTCHEVSKY, MAESTRO

“O jornal tem uma consistência
de matérias, de conteúdo,
que sempre me atraiu. ”
BEATRIZ MILHAZES,
ARTISTA PLÁSTICA

“Nestes 25 anos, o Caderno 2
sempre foi respeitoso,
cobrindo com seriedade
a música e a cultura.”
MILTON NASCIMENTO, MÚSICO

Especial. Leia edições
históricas do C2 no site

N aquele domingo, 6 de abril de 1986, o lo-
gotipo da Ilustrada, o suplemento diário
de cultura e artes da Folha de S.Paulo, apa-
receu imitando as letras caligráficas do

logo da Coca-Cola. Naqueles tempos remotos, fa-
zer uma brincadeira com a marca de uma seção de
um jornal influente não era coisa corriqueira (co-
mo ocorre hoje com o logotipo do Google, para
citar um exemplo) e, em redações que nem sonha-
vam com os Macintoshs, também não eram coisas
fáceis de se fazer. Mas havia outra coisa incomum
na Folha daquele domingo. No alto da coluna es-
querda da primeira página do jornal, via-se uma
chamada, maior do que as regulares, para as atra-
ções da Ilustrada: textos de Jorge Luis Borges e
Fernando Sabino, entrevista com a escritora Patri-
cia Highsmith, a coluna de Jô Soares – que, naquele
tempo, ainda não tinha o seu talk-show televisivo.

Também não era rotineiro, há 25 anos, que um
grande jornal noticiasse mudanças no jornal con-
corrente. No rodapé da capa da Ilustrada – embai-
xo da bem escrita reportagem sobre o centenário
da Coca-Cola, do então repórter da sucursal do
Rio da Folha, Sérgio Augusto (hoje colunista do
Estadão) – lia-se: “O Estado lança seu caderno
de variedades”. Nessa matéria de pé de página
residia o motivo não revelado da chamada mais
longa da primeira página da Folha – a ideia era
vender uma edição de peso da Ilustrada em um
domingo especial para a história do jornalismo
cultural em São Paulo. Pelo conteúdo dessa maté-
ria se poderia, também, perceber (ainda que de
maneira cifrada) os motivos que levaram o cader-
no da Folha a utilizar um logotipo imitando o da
Coca-Cola. A partir daquele domingo, a Ilustra-
da, o caderno cultural que era a referência da
primeira metade da década de 1980, passaria a
ter diariamente um concorrente direto.

Até então, fazer a Ilustrada era algo bastante
prazeroso (e trabalhoso), mas uma atividade
sem concorrência. Na grande imprensa paulista-
na, o Jornal da Tarde – que, com o seu renovador
jornalismo de serviços, havia dominado os anos
1970 na capital paulista –, por diversos motivos,
estava perdendo o poder de radiação. No Rio, o
Jornal do Brasil ainda não havia iniciado o proces-
so de revitalização do mítico Caderno B, em um
de seus últimos suspiros. A imprensa alternati-
va (Pasquim e Opinião foram influências impor-
tantes para a minha geração, que pegou o diplo-
ma universitário no momento da redemocratiza-
ção do País) deixava de ter influência à medida
que o Brasil retomava a sua vida institucional. E
o Estadão não tinha o que se chamava à época
de caderno de variedades ou de segundo cader-
no. A Ilustrada estava livre para fazer suas estri-
pulias, suas provocações e para inovar.

Foi com mal disfarçada preocupação, com mui-
ta vontade de partir para a briga e com o nariz
empinado de certa arrogância juvenil – afinal, o
Estadão rompia com a sua própria tradição para
criar um suplemento concorrente da Ilustrada –
que recebemos a chegada do Caderno 2. Quem ler a
reportagem da Ilustrada sobre o lançamento do
suplemento cultural do Estadão notará o tom de
olímpica superioridade. A ideia por trás do logoti-
po Ilustrada/Coca e da matéria sobre o refrigerante
era nos nivelarmos por cima: nós, ilustrados, fazía-
mos a n.º 1, a maior, a original, a Coca que domina-
va o mercado; ao concorrente que chegava, tentá-
vamos, numa manobra tão autocentrada quanto
incompreensível para a maioria do público, impu-
tar a imagem de Pepsi-Cola, de n.º 2 (o nome do
caderno ajudava nisso), de imitadores.

A conversa entre Caetano Veloso e Chico Buar-
que, o destaque da primeira edição do Caderno 2,
que nos pareceu uma pauta mais ou menos óbvia
naquele momento, tem hoje mais interesse e rele-
vância cultural que a história da Coca-Cola, por
mais que tenha sido bem contada por Sérgio Au-
gusto. A partir daí, tudo mudou. Se estivéssemos
em família, seria como a chegada indesejada de
um irmão mais novo que vai dividir a atenção dos
pais (leitores). Concorrência dói. Mas é também
desafiadora e leva à procura incessante de se fa-
zer o melhor. Creio que o último quarto de sécu-
lo, tecido na concorrência diária com o Caderno 2,
foi mais saudável para a Ilustrada do que aquele
breve período em que reinávamos sozinhos. E
São Paulo passou a ter o privilégio de ser uma das
poucas cidades do mundo que ainda preservam
dois cadernos diários de qualidade dedicados à
cultura e à diversão. Nos últimos 25 anos, a cidade
ganhou em diversidade, em difusão de ideias e em
enriquecimento do seu jornalismo cultural.

✽

MATINAS SUZUKI JR. É DIRETOR EXECUTIVO

DA COMPANHIA DAS LETRAS E EDITAVA A

ILUSTRADA QUANDO O CADERNO 2 FOI LANÇADO
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● 22/7/1995
Plínio Marcos
“Escrevo quando me
sinto incomodado com
alguma coisa”, diz o
dramaturgo na entrevista
concedida ao caderno

● 5/1/1989
Todos os Desejos
Pouco depois de
lançar o clipe de
Like a Prayer, a
estrela pop
Madonna fala
sobre religião e o
casamento com
Sean Penn. E
termina: “A vida
toda eu me preparei
para ser a maior”

● 5/8/1997
Luciano Pavarotti
O célebre tenor
italiano, às vésperas
de voltar a cantar
Turandot, de Puccini,
no Metropolitan de
Nova York, recebe a
reportagem em sua
casa em Módena.
“Não tenho boas
lembranças de Maria
Callas”, dispara

● 25/12/1986
Silêncio. Gênio Filmando
Reportagem visita em
Roma as filmagens de
Entrevista, de Federico
Fellini, nos lendários
estúdios de Cinecittà

● 14/3/1998
Mestre recluso
O escritor Raduan Nassar, autor de Lavoura
Arcaica, rompe o silêncio e recebe a reporta-
gem para uma longa conversa, parte da série
Encontros Notáveis. “Na escuridão em que an-
do, contento-me até com luz de vela”, diz

● 9/3/2004
O sertão de Zé Celso
Depois de acompanhar,
desde os primeiros
dias, a criação do
espetáculo Os Sertões,
a reportagem se pre-
parava para embarcar
para a Alemanha,
onde o diretor Zé Celso
faria história com
a sua adaptação em
três partes do livro
de Euclides da Cunha

● 17/5/1991
Mário Peixoto
O cineasta, avesso a
entrevistas, fala sobre o
filme Limite, que fazia
60 anos. “Ele é fruto
de pura intuição”, conta

estadão.com.br

● 26/11/2007
A Bienal do Vazio
“A Bienal Vai Ser
Assim”, dizia a capa
em branco do C2, em
referência à decisão do
curador Ivo Mesquita
de deixar um piso intei-
ro da mostra de 2008
sem obras e escalar
poucos artistas. Criado-
res, críticos e curadores
discutiram a questão
nas páginas do jornal

}

● 23/10/2009
Iggy Pop

Aos 62 anos, a
“lenda repleta de

cicatrizes do
rock” fala com
exclusividade
sobre música,

moralismos,
a mania do

politicamente
correto e o fim

dos Stooges
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2011, Caderno2, p. D6 e D7.




