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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

MENSAGENS POLÊMICAS
Em 20 de março, José Antonio Perdomo, diretor
superintendente da UBC, escreveu para 24 diretores e
integrantes das associações que compõem o Ecad, criticando
uma entrevista de Roberto Mello, presidente da Abramus, ao
jornal "O Estado de S. Paulo". A partir daí, seguiram trocas de
mensagens entre Perdomo, Mello, Jorge Costa (diretor
administrativo da Socimpro) e Marcus Vinicius de Andrade
(presidente da Amar).

ARNALDO JABOR

A miséria sólida e a
‘modernidade líquida’

Os privilegiados têm de se reformar
Cruz

O Censo 2010 do IBGE nos mostrou o
óbvio: mais da metade do país (55%)
não tem saneamento básico, não
tem acesso nem a rede de esgotos.

Também nos mostra que somente por volta
de 2070 (talvez) se resolva o problema da mi-
séria endêmica. E nos prova que a trágica
doença brasileira que o governo Lula conde-
nou e utilizou como bandeira continua intac-
ta, a não ser na mídia e no papo. As reformas
essenciais que qualquer governo moderno
conhece nunca foram realizadas.

Uma vez, escrevi sobre um menino pobre
que fazia malabarismo na rua, diante de meu
carro, e muitos se emocionaram, em cartas e
e-mails. Gosto do texto, mas tive uma sensa-
ção de culpa por fazer sucesso com a miséria
dos outros. De certa forma, eu lucrei. O me-
nininho malabarista (onde estará ele agora?)
enobreceu-me. Ou seja, a miséria me deu as-
sunto e lucro. Para nós, os bacanas, a miséria
é apenas um incômodo “existencial”, uma su-
jeira na paisagem.

Temos de entender como a miséria está “den-
tro” de todos nós. Ali, no carro blindado, diante
do menino, eu fazia parte da miséria. Onde es-
tava a miséria em mim, naquela noite? Estava no
fato de eu ter carro? Talvez estivesse na blinda-
gem, não do carro, mas na blindagem de nossos
corações contra o lado de fora da vida. Não bas-
ta sofrermos com o “absurdo” da miséria. Ela é
uma construção minuciosa por um sistema com-
plexo. A miséria não é absurda, é uma produção.
Transformar a miséria em bandeira política, sem
entender o conjunto que nos inclui, é uma ati-
tude miserável. A miséria está nas emendas do
orçamento, está na sordidez do sistema eleito-
ral, na falsa compaixão dos populistas, nas caras
cínicas, “lombrosianas”, dos ladrões congressis-
tas, está na lei arcaica e sem reformas, está na
atitude gelada dos juristas impassíveis, está nos
garotinhos na rua e nos garotinhos da política.

Há alguns anos, tolerávamos tristemente a
miséria, desde que ela ficasse longe, quieta,
sem interferir na santa paz de nosso escândalo.
A miséria tinha quase uma... “função social”.

Mas, hoje, não adianta mais a eterna canti-
lena do “ah... coitados dos pobres...”. Para en-
tendermos o horror que nos envolve, temos de
analisar as classes dominantes, a estrutura pa-
trimonialista do país, a formação torta do Es-
tado, a tradição histórica de nosso egoísmo.
Livros e filmes devem ser feitos sobre os res-
ponsáveis por nossa fome e pobreza.

Com a indústria de armas, as drogas, a te-
lefonia, a internet, a miséria foi tocada pela
evolução do capitalismo. A violência é até
uma trágica “modernização” da miséria. Nin-
guém sabe o que fazer com a neomiséria; por
isso, a invenção das UPPs foi tão oportuna e
original diante do óbvio: hoje a miséria é gran-
de demais para ser erradicada — temos de in-
corporá-la. Não tem mais jeito; a miséria tem
de ser integrada à nossa vida.

Temos de conviver com ela, pois também
somos miseráveis na alma, em nossa amarga
alegria, em nossa ignorância política, em nos-

sas noites vazias ou nos bares ameaçados, nos
perigos das esquinas, em síndromes de pânico
diante de nossa impotência, no narcisismo
deslavado que aumenta entre as celebridades,
na ridícula euforia das sacanagens e nas liber-
dades irrelevantes. A miséria está até na moda
— vejam este texto de um catalogo “fashion”:

“Use uma calça bacana, toda desgastada,
bata na calça com martelo, dê uma ralada no
asfalto, ou esfregue a calça com lixa, ou, por
fim, atropele seu jeans, passe por cima dele
com o carro (blindado?). A moda pede peças
puídas, como ficam depois de um ataque das

traças ou baratas. E, se você tem algo a dizer
sobre a vida, diga com sua camiseta, nas es-
tampas com frases no peito...”

Somos vítimas da miséria pelo avesso, por-
que poderíamos ter um país muito melhor se
fôssemos mais generosos. Menos egoísmo se-
ria bom para o “mercado”. Mais justiça social
seria até lucrativa para os ricos: educação
técnica, melhor mão de obra, mais consumi-
dores. Mas eles só pensam a curto prazo.

Antes, só falava de miséria quem não era mi-
serável, em “fome”, quem comia bem. Agora,
os miseráveis já falam de nós. Antes, não vía-
mos os miseráveis. Hoje, o menino-malabaris-
ta nos vê e quer ser visto. Ele se exibe e isso é
que nos dói (e ele é uma exceção pacífica..). A
outra maneira de aparecer é pela violência. O
medo despertou as elites desatentas..

Assim como a corrupção nos abre os olhos,
denunciando a urgente reforma do poder judi-
ciário paralítico, a violência prova o fracasso
da administração pública. Não resolveremos
nada. Os miseráveis é que vão fazer isso, aos
poucos. E estão se expressando em movimen-
tos de afirmação das periferias. Os marginali-
zados vão sair do horror para serem fontes de
expressão vital. A miséria está nos educando.

E o problema é que ninguém sabe o que fa-
zer. Cada vez mais o mundo vive a dor de um
“mal” difuso e sem culpados claros. Leio a en-
trevista que Zygmunt Bauman deu ao “Esta-
dão”, sábado passado; o filósofo polonês, es-
tudioso da sociedade contemporânea, cria-
dor do conceito de “modernidade líquida”,
diz coisas excelentes em um diagnóstico do
mundo atual, injusto e louco.

Mas, como sempre, na hora das “soluções”,
surge a ingênua impotência cheia de esperan-
ças. O que fazer?

Aí, ele cita o professor Tim Jackson (da Uni-
versidade de Surrey) em sua obra recente. “Re-
definindo a prosperidade” que propõe três cami-
nhos para diminuir a pobreza no mundo:

1. Conscientizar as pessoas de que cresci-
mento econômico tem limites; 2. mudar a ló-
gica social dos governos, para que os cida-
dãos enriqueçam suas vidas por outros meios
que não apenas bens materiais; e 3. conven-
cer os capitalistas a distribuir lucros não ape-
nas segundo critérios financeiros, mas em
função de benefícios sociais e ambientais.

Ótimo! Boa ideia! Agora só falta combinar
com Wall Street e psicanalisar os governantes
das nações poderosas.

‘Nossa amiga no MinC’
Em trocas de e-mails, diretores de associações que compõem o Ecad
tratam da relação próxima com a atual gestão do Ministério da Cultura

André Miranda

O s dois lados vêm ne-
gando uma proximida-
de desde janeiro. No
entanto, integrantes

das diretorias das associações
que formam o Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição
(Ecad) usam termos como “nos-
sa amiga” e “novo momento po-
lítico” quando se referem à atual
gestão do Ministério da Cultura
(MinC). Uma série de nove e-
mails a que O GLOBO teve aces-
so mostra como a mudança de
governo foi encarada com oti-
mismo pelos dirigentes do Ecad,
entidade que recolhe e repassa
os direitos dos autores no Brasil
e que sempre se posicionou con-
tra as intenções dos ex-ministros
Gilberto Gil e Juca Ferreira de al-
terar a Lei do Direito Autoral.
Um dos pontos mais polêmicos
do projeto de reforma trata jus-
tamente da criação de um órgão
fiscalizador do Ecad, que vem
sofrendo denúncias de fraudes
(veja quadro). Os e-mails, além
de revelar a suposta vontade do
MinC de ter “uma interlocução
mais próxima” com o Ecad, ain-
da trazem acusações a diretores
de associações que repartiriam
honorários de advogados.

A troca de mensagens ocorreu
entre 20 e 24 de março deste
ano, em meio às discussões so-
bre a continuidade da reforma
da Lei do Direito Autoral, cujo
anteprojeto voltou a debate
quando Ana de Hollanda assu-
miu o MinC, em 1o- de janeiro,
sob a justificativa de que preci-
sava ser revisto. O primeiro e-
mail foi enviado por José Anto-
nio Perdomo, diretor superinten-
dente da União Brasileira dos
Compositores (UBC). Entre as 24
pessoas copiadas, estavam Ro-
berto Mello (presidente da Asso-
ciação Brasileira de Música e Ar-
tes, a Abramus), Jorge Costa (di-
retor administrativo e financeiro
da Sociedade Brasileira de Admi-
nistração e Proteção de Direitos
Intelectuais, a Socinpro), Marcus
Vinicius de Andrade (presidente
da Associação de Músicos Ar-
ranjadores e Regentes, a Amar),
Fernando Brant (presidente da
UBC), Ronaldo Bastos (diretor
de comunicação da UBC), San-
dra de Sá (diretora vogal da
UBC), Danilo Caymmi (diretor da
Abramus) e Glória Braga (supe-

rintendente executiva do Ecad).
UBC, Abramus, Socinpro e Amar
são as quatro principais associa-
ções, de um total de nove, com
poder de voto no Ecad.

Perdomo escreveu para criti-
car entrevista de Roberto Mello
ao jornal “O Estado de S. Paulo”,
em que ele afirmara que o MinC
do governo Lula foi “completa-
mente desaparelhado”. Por e-
mail, Perdomo disse: “Roberto,
lamentável a sua declaração (...).
Muito triste e decepcionante ver
o presidente da Abramus colo-
car a sua vaidade e ego acima da
causa nobre que é a defesa (...)
dos direitos autorais.”

A primeira resposta veio de
Jorge Costa: “Precisamos ser
mais coerentes, verdadeiros e
agir de forma organizada como

vínhamos fazendo até a chegada
do atual governo. Ninguém ga-
nhou nada até agora. Não sabe-
mos o que vem pela frente. Mas
sabemos que vamos ter muito
trabalho quando o Congresso
Nacional começar a trabalhar.”

O segundo comentário foi de
Andrade, numa mensagem em
que analisa o panorama do MinC
no governo Dilma: “... a Comis-
são (de Comunicação do Ecad) é
necessária para que afinemos
nosso discurso público, princi-
palmente diante das responsabi-
lidades que o novo momento po-
lítico nos impõe. Falei ontem
com a nossa amiga do MinC, que
me garantiu que o ministério es-
tá querendo ter conosco uma in-
terlocução mais próxima...”

Andrade comentou ainda a

repercussão da declaração de
Mello: “A fala do Roberto na ma-
téria do Estadão causou certa
espécie no MinC, mas nada que
signifique um transtorno ou um
caminho sem volta. Ela já foi de-
vidamente administrada e ab-
sorvida. Pelo que estou saben-
do, as pessoas da DDI já se ade-
quaram à nova situação.”

DDI é a Diretoria de Direitos In-
telectuais, setor do MinC respon-
sável pela reforma da Lei do Di-
reito Autoral. Para dirigir a DDI,
Ana de Hollanda nomeou Marcia
Regina Barbosa, servidora da
Advocacia-Geral da União que in-
tegrou o antigo Conselho Nacio-
nal do Direito Autoral (CNDA)
nos anos 1980. Marcia teria sido
indicada ao MinC por Hildebran-
do Pontes Neto, ex-presidente do
CNDA e hoje advogado do Ecad.
A ministra teve uma reunião com
Hildebrando em 27 de janeiro,
em Brasília, supostamente para
convidar o próprio para assumir
a DDI, o que o MinC negou.

Hildebrando é citado na troca
de e-mails como contratado pelo
Ecad para advogar num proces-
so em Brasília. Antes, numa das
mensagens, Perdomo questio-
nou os demais sobre um caso
em que o presidente de uma as-
sociação teria “pressionado um
funcionário/subordinado a divi-
dir com ele os seus honorários
de sucumbência”, que são um
prêmio concedido ao advogado
da parte vencedora. Andrade
também tratou da questão, di-
zendo que a partilha dos hono-
rários nos processos do Ecad é
“uma prática corrente”, “inclusi-
ve envolvendo vários advoga-
dos, até de sociedades”. “Diante
disso, faço questão de que discu-
tamos a fundo esse assunto, pa-
ra aclarar erros do passado e
coibir erros futuros”, escreveu.

Perdomo, Andrade e Mello
não retornaram os pedidos de
entrevista do GLOBO até o fe-
chamento desta edição. Jorge
Costa disse apenas que se limita
ao que está escrito em seu e-
mail. Já o MinC enviou nota em
que “repudia quaisquer insinua-
ções de que seus integrantes
atendam a interesses ilegítimos
ou ilegais”. E lembra que “nos úl-
timos meses, dirigentes da pas-
ta vêm defendendo em declara-
ções públicas o imperativo de
supervisionar as atividades de
gestão coletiva”. ■

Uma semana de denúncias
● Há uma semana, O GLO-
BO revelou o pagamento
de quase R$ 130 mil du-
rante dois anos para Mil-
ton Coitinho dos Santos,
um suposto compositor
que estava inscrito no sis-
tema Ecad com 24 trilhas
sonoras, entre elas as de
“Deus e o diabo na Terra
do Sol”, “Romance” e “Didi
quer ser criança”, filmes
cujas músicas não foram
feitas por ele. Coitinho,
que seria associado à
União Brasileira dos Com-
positores (UBC), na verda-

de é motorista de ônibus
em Bagé (RS) e afirma
nunca ter composto uma
única canção.

Na última sexta-feira,
depois de questionado pe-
lo GLOBO por dois meses,
o Ecad assumiu que inves-
tiga mais um caso de pos-
sível fraude em seu siste-
ma, desta vez o de uma fa-
mília com sobrenome Sil-
va, registrada em Minas
Gerais na Socinpro com
mais de 600 canções, mui-
tas delas homônimas de
composições famosas.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 maio.  2011, Segundo Caderno , p. 10.




