
própria jornalista gostava, quan
do criança e adolescente, de 
mandar cartas a jornais e revis
tas. Aos 14 anos, uma delas foi 
publicada pela revista estaduni
dense Time. Por volta dos 11 
anos, costumava se correspon
der com um repórter do italiano 
Corriere Della Sera, que escrevia 
um suplemento sobre animais. 
"Mantive uma correspondência 
intensa durante cinco ou seis 
anos de minha vida. Eu escrevia 
cartas para ele e ele me respon
dia. Mandava notícias do meu 
cachorro, do Bonifácio", relem
bra. Amiga dos animais, além de 
cães, Barbara também já criou 
peixes. "Eu tinha um peixe, o 

Ronaldo, mas ele engordou e explodiu", r i . O p r i 
meiro Ronaldo foi um presente da cantora Rita 
Lee; depois, houve outros com o mesmo nome. 

Aos 53 anos, Barbara acorda às 7h15 quase todos 
os dias. Percorre cerca de 10 quilômetros de bicicle
ta, adora jogar golfe e o videogame W i i . "Eu ando 
muito de bicicleta, mas não gosto de gente xiita. Eu 
gosto de gente que aceita outros pensamentos. Não 
gosto de quem não aceita diversidade", comenta, 
sobre recente polêmica em uma de suas colunas, na 
qual citava os ciclistas. Também costuma fazer 
caminhadas no parque do Ibirapuera e é integrante 
do Conselho Gestor do Parque do Povo. 

A sala de sua casa, repleta de D V D s e l ivros , 
evidencia seu gosto por fi lmes e leitura. M a s 
ela mesma alerta: " N ã o gosto mais de ler. N ã o 
tenho mais concentração para ler nem para ver 
f i lme. Leio só no i P a d " . 

o abrir a porta, lá 
estavam, de pron
t i d ã o , P a c h e c o 
P a f ú n c i o , u m 
Dachshund, e seu 

companheiro, Z i g , um tipo de 
terrier. Pacheco tem os pelos já 
grisalhos e o olhar cativante. 
Minutos depois, lá está ele, com 
suas longas orelhas a esbarrar nas 
laterais da tigela, enquanto divide 
com Z i g uma dose de água de 
coco. "Ele teve um pirepaque 
ontem. Está com artrite", diz a 
dona, a jornalista Barbara Gancia. 
Em seus 15 anos de vida, Pacheco 
Pafúncio foi personagem cons
t a n t e d a c o l u n a " B a r b a r a 
Responde", a mais famosa da car
reira da jornalista e recordista de cartas enviadas 
para o jornal Folha de S.Paulo. No decorrer da entre
vista para IMPRENSA, seu fiel companheiro peram
bula pela sala e Zig se empenha em apertar a bolinha 
de basquete que ganhara de presente no dia anterior, 
exibindo às visitas seu novo brinquedo. 

"Resolvi dar umas chapuletadas na cabeça das 
pessoas porque eu faço isso muito bem", conta 
Barbara, em meio a risos, falando sobre a coluna 
"Barbara Responde". "Quanto mais eu dava uma 
chapuletada na cabeça das pessoas, mais cartas 
chegavam na edição seguinte", diz. A coluna, 
criada pela própria jornalista, acompanhou os 17 
anos em que a Revista da Folha foi publicada, até 
ser extinta no ano passado, junto com a revista. 
Barbara ainda tem u m estoque de 2.045 cartas 
inéditas enviadas à coluna, mesmo após seu 
encerramento. A ideia do espaço surgiu porque a 





Colunista da Folha de S.Paulo há 25 anos e f u n 
cionária da casa há 27, Barbara, que também é 
comentarista da BandNews F M , conta que caiu 
no jornalismo "como Al ice no buraco do coe
lho". "Mas ainda bem que eu não caí na Daslu. 
Eu teria matado alguma cliente e estaria presa. 
N ã o teria dado muito certo", brinca. O início na 
profissão foi inesperado, já que nutria certa 
repulsa pela profissão. Filha de automobilista — 
seu pai é Piero Gancia, um dos expoentes das 
pistas brasileiras, falecido em novembro último 
—, convivia com jornalistas nos boxes do autó-
dromo de Interlagos. Queixava-se sempre que 
as reportagens publicadas não condiziam com o 
que testemunhava. A proximidade com o espor
te permanece: é apresentadora do programa 
"Dois na Bola" , junto com Sílvio Luiz , no 
Bandsports, e na rádio costuma colaborar duran
te os especiais de Fórmula 1 e Indy. 

PAÍS DAS MARAVILHAS 
Apesar de ter se alfabetizado no Brasil , Barbara 

terminou os estudos na Inglaterra e no Canadá. 
No exterior, fez o equivalente ao atual Ensino 
Médio e um curso de literatura. Naquela época, 
já lia muito e escrevia bem. Embora todos os 
testes vocacionais apontassem a profissão de 
jornalista, ela tinha suas ressalvas. "Primeiro 
porque eu achava que não queria trabalhar, eu 
era meio rebelde, eu queria jogar golfe, fazer 
teatro.. . Não tinha vocação para pobreza, i n c l u 
sive. . ." , ironiza. "Quando eu voltei , t inha a 
intenção de passar o máximo de tempo que eu 
pudesse na horizontal" , diz, rindo de si mesma. 

O antagonismo com a irmã mais velha, Kika 
Rivetti , chamou a atenção dos editores da revista 
Interview. Kika atua no mundo da moda e na déca
da de 1980 morava em Nova York. A ideia da 

Interview era fazer uma entrevista mostrando o 
contraste entre as duas. "Sabe assim, a Griselda, 
a Anastácia?", exemplifica Barbara. A missão 
coube ao editor Antônio Bivar, que foi à casa da 
jornalista. Ela promoveu uma autoentrevista. Eu 
falei: "O senhor pode colocar o guarda-chuva aí, 
e, se o senhor não se incomodar, eu escrevo aqui 
as perguntas e respostas e já lhe entrego", lembra. 
Bivar entrou na dança e esperou o resultado. 
A s s i m que leu a autoentrevista, convidou-a para 
ser colunista da revista Around, na qual iria traba
lhar com Joyce Pascowitch. M e s m o sem ter, a 
princípio, nenhuma pretensão de escrever para 
jornais e revistas, começou a imprimir seu estilo: 
"Saía umas coisas absurdas, tipo o que eu estava 
pensando quando estava sentada na privada.. ." . 

A amiga Cláudia Matarazzo, hoje responsável 
pelo cerimonial do governo do Estado de São 
Paulo, namorava o jornalista Ruy Castro e insistiu 
com a Barbara para que mostrasse seus textos a 
ele. Castro os aprovou e levou Barbara para a 
Folha de S.Paulo, onde trabalhava, no momento da 
transição da chefia de reportagem: saía Cláudio 
Abramo e entrava Otávio Frias Filho. Na refor
mulação, coube a ela a tarefa de substituir Tavares 
de Miranda na coluna "Estilo e Prazer" — "Que de 
estilo não tinha nenhum e de prazer, menos 
ainda", comenta Barbara, que penou para escrever 
sobre um assunto com o qual não tinha nenhuma 
identificação, o colunismo social. "Eu não fiz 
faculdade, mas sabe aquela coisa do C P O R [Centro 
de Preparação de Oficiais da Reserva, braço do 
Exército], que o pessoal vai para o meio do mato 
comer coelho cru? Foi mais ou menos o meu p r i 
meiro ano na Folha. Tinha que preencher cem 
linhas de texto, sem nenhum assistente, sem 
ninguém para me ajudar, sem nenhum editor para 
me orientar", descreve. Mesmo assim, ela diz que 



a experiência lhe proporcionou a bagagem neces
sária para mergulhar de vez na profissão. 

Durante um ano e meio, Barbara frequentou 
jantares, eventos e festas a f im de escrever a 
coluna. Apesar do esforço, o resultado não foi 
exatamente o esperado e ela acabou sendo demi
tida. "Para m i m era uma tortura chinesa ter de 
lidar com essa gente, com este tipo de vaidade... 
E eu não sou nada diplomática. M i n h a reação, 
inicialmente, era sempre tratar todo mundo 
muito mal. Porque eu não me conformo com essa 
gente, com essa vida. . . essa coisa toda me enoja", 
opina. De lá, Barbara foi para a revista Status, da 
Editora Três, publicação masculina que concorria 
com a Playboy nas décadas de 1970 e 1980. 

Na época, teve a oportunidade de conhecer, na 
editora, um grande time de jornalistas, dentre os 
quais Nirlando Beirão, então redator-chefe da 
Senhor. "Ela ficava do outro lado do corredor e, 
um dia, ela se aproximou de m i m muito candi
damente e falou: 'Eu tenho um dinheiro razoável 
na minha conta bancária, mas eu resolvi ser jor
nalista'. E eu falei: 'As duas coisa são incompa
tíveis. V o c ê já percebeu corretamente'", lembra 
Beirão. Mas Barbara insist iu , dizendo que gosta
ria de ter a liberdade de trocar ideias com os 
"f igurões" que trabalhavam na editora para 
aprender. "E então eu descobri que ela não pre
cisava de professor nenhum. O principal p a t r i 
mônio dela é o humor e, ora, o mau humor. O 
que eu acho bacana nela é que ela alterna de vez 
em quando uma agressividade com uma delica
deza, uma doçura. Ela se dá o direito de ser as 
duas coisas, generosa e ácida", descreve Beirão. 

Ao chegar na Status, a jornalista diz ter se encan
tado com a polidez dos novos colegas de trabalho 
e com o perfil da equipe, que contrastava com os 
ares do jornal. "Foi um bálsamo na minha vida. Eu 

comecei a ser tratada como um bibelô", afirma. De 
acordo com ela, a redação da Folha era cheia de 
rebeldia e vaidade naquele tempo. Além da Status, 
também trabalhou na Elle, da editora A b r i l , e foi 
colunista do Pasquim. Paralelamente, já mantinha 
sua coluna na Vogue, na qual escreve desde 1983. 

0 RETORNO 
Depois do intervalo de cinco anos, voltou para 

a Folha em 1990, de onde não saiu mais. V o l t o u 
para compor o time de Matinas Suzuki Jr. e escre
ver para a revista D. Alguns anos depois, recebeu 
uma proposta do jornal O Estado de S. Paulo, mas 
a Folha cobriu a oferta: dobrou o salário da colu
nista e ainda concedeu-lhe dois espaços privi le
giados. U m a coluna na página 2 do "Cotidiano", e 
a criação do "Barbara Responde", na Revista da 
Folha. Sua marca registrada virou o bom humor, a 
ironia e as tiradas sagazes, além dos apelidos nada 
ortodoxos pelos quais costumava chamar seus 
leitores, como "Curiosa Cucaracha" e "Fiscal 
Zero Cal" . Nos primeiros dez anos da revista, 
Barbara também atacou de repórter de cultura, e 
emplacou inúmeras matérias de capa. Hoje, pare
ce bem resolvida com o f im dessa era. "A coluna 
cumpriu seu papel. Não tenho nostalgia de nada e 
não vejo a hora de ser jogada do penhasco como a 
V o v ó Dinossauro", diverte-se a jornalista. "Além 
de ser muito espevitada, ela é uma das pessoas 
mais antenadas e ativas com as quais eu já traba
lhei. E muito corajosa, muito franca, o que tem 
lhe rendido alguns desafetos de vez em quando. 
Mas as pessoas sempre acabam se deixando 
seduzir pelo bom humor dela", declara Caio Túlio 
Costa, colega de redação na Folha nos anos 1980. 

Lado a lado com a irreverência, Barbara não 
deixa de gerar polêmicas. Costuma abordar 
temas delicados e expor suas opiniões sem 



meias palavras e eufemismos. Enquanto parte 
dos leitores se vê refletida em sua postura, outra 
combate com veemência suas ideias ou seu e s t i 
lo. Continua sendo, mesmo assim, uma das 
colunistas mais lidas do jornal. " N e m sempre eu 
concordo, mas eu acho que ela tem seu papel 
nessa coisa toda", expressa Beirão. 

Algumas dessas polêmicas tocam o âmbito da 
política; muitos dos leitores a acusam de ser 
"tucana". Barbara esclarece: " E u não sou tucana. 
N ã o sou e não votei no Serra na última eleição. 
E também não votei na M a r i n a . Acho que o 
mundo mudou. Acho que todas as coisas que eu 
acreditava há dez anos foram por terra e eu acho 
que todo mundo foi forçado a rever isso", diz, 
reconhecendo o papel do governo F H C para o 
desenvolvimento nacional, mas admitindo que 
"o governo Lula foi um retumbante sucesso em 
muitas áreas que a gente não imaginava". 

A despeito das controvérsias, Barbara coloca-
se como uma defensora da liberdade de expres
são em última instância. "Eu luto todo santo dia 
para gente como o Bolsonaro poder ter a l iberda
de de falar o que ele pensa. O Brasil ultimamente 
está confundindo as coisas, se processa qualquer 
um que fale o que for", atesta. "Eu acho ele 
deplorável. U m a pessoa asquerosa. M a s acho que 
o Bolsonaro falar essas coisas só reforça o quanto 
ele é de 15a categoria e só fez unir todo mundo 
contra ele. Ele ficou parecendo um palhaço sozi 
nho." , esbraveja, referindo-se ao episódio no 
qual o deputado Jair Bolsonaro incita a homofo-
bia e o racismo, em entrevista ao programa 
" C Q C " , da Band. "Certas pessoas gostam de bró-
colis, outras de espinafre. E daí, sabe? No fundo 
é tudo mais ou menos parecido, a não ser, sei lá, 
gente que gosta de comer cocô. . . Sempre descon
fie de algo que é muito radical e sempre se colo
que no sapato do outro sujeito", conclui . 

M u i t o descontraída, às vezes um pouco r í s 
pida e arisca, Barbara entende que parte de seu 
sucesso se deve pela identificação com o p ú b l i 
co. "Sou Rosely Saião para ignorantes", resume. 
Na ocasião desta entrevista, ela preparava-se 
para fazer a cobertura do casamento real br i tâ
nico, no f inal de abri l , e atuar como repórter, 
algo que, assumidamente, não é m u i t o de seu 
feit io. "Eu estou morrendo de medo. Já estou 
imaginando que eu v o u voltar, v o u ser demitida 
por telefone no meio da cobertura, já estou 
tendo vários pesadelos", revela sem fazer t ipo. 
Acredita que ela não deu conta? Pergunte, que 
a Barbara responde. 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 24, n. 267, p. 42-46, maio 2011.




