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D e Sana a Lon-
dres, de Tel-
Aviv a Santiago,
de Trípoli a Ma-
dri,osjovenses-
tão em movi-

mento no mundo. Uma armadi-
lhaperigosaseriaestabelecerpa-
ralelos com 1968. O próprio Da-
niel Cohn-Bendit se recusa a is-
so, afirmando que são momen-
tos diferentes na História e se
quisermos entender o que se
passa melhor é esquecer 68. No
entanto, um verso de Bob Dy-
lan, composto na época, ainda
tem alguma validade: alguma
coisa está acontecendo, Mr. Jo-
nes, e você não sabe o que é.

A maioria dos processos ain-
da não foi concluída. Por maior
que seja o esforço analítico, é
precisouma dose mínima dehu-
mildade para tentar entender
tudo o que se passa e estabele-
cer conexões entre lugares tão
distantes e sociedades tão sin-
gulares. Até agora, um único de-
nominadorcomumtem sidoen-
fatizado: o uso de instrumentos
decomunicação fora do contro-
le dos governos, como é o caso
dainternet.Masmesmo esseda-
do é relativo, porque no Egito e
em outros países do Oriente
Médio a repressão conseguiu
bloquear a internet.

Na Inglaterra talvez tenha
acontecido algo realmente es-
pecial. Cohn-Bendit, ironica-
mente, afirma que ali ocorreu a
primeira revolta liberal da ju-
ventudeplanetária. Alguns polí-
ticos ingleses chegaram a pedir
aos produtores de BlackBerry
que bloqueassem as mensa-
gens no interior do país. O que,
a julgar pela iniciativa, define a
revolta inglesa como também a
primeira realizada por usuários
de BlackBerry.

Os jovens ingleses atacaram

lojas e supermercados sempre
com a preocupação de obter ob-
jetos de consumo, de preferên-
cia das marcas mais famosas. O
quelevouo Daily Telegraph acon-
cluirque sua revolta erapara con-
sumir o mesmo que os dirigen-
tes ingleses.

Já tive a oportunidade discutir
esse tema durante os saques no
início da década de 1990 no Rio.
Muitos saqueadores levaram io-
gurte e bacalhau, escolha que le-
vouauma condenaçãomaisseve-
ra da imprensa. Era uma prova de
que não estavam apenas famin-
tos. Mas a perplexidade tem a
mesma origem do choque dos in-
gleses com as características dos
saques do verão londrino.

Nem todos os bens de consu-
mo estão ao alcance de todos.
Mas a propaganda, sim.

Tangidospelodesemprego,pe-
la alta dos alimentos e revoltados

com a ditadura em seus países, os
jovens dos países árabes inicia-
ram uma nova fase histórica na
região. Ditadoresbalançaram, di-
tadores conciliaram, foram pre-
sos e exilados.

A implantação da democracia
em alguns países já abre uma
enorme perspectiva para a juven-
tude árabe. Mas o que dizer dos
espanhóis, também pressiona-
dos pelo desemprego? Sua luta é
para aprofundar a democracia,
mudar o modo de fazer política. É
uma demanda nova, difícil de ser
entendida claramente pela popu-
laçãoeatéporalgunsmanifestan-
tes. O que significa aprofundar a
democracia, que novos hábitos
políticosdevemserinaugurados?

Todos nós temos alguma ideia
sobre isso. Mas não há consenso
nem clareza. O movimento dos
indignados em Madri ganhou
grande atenção na Espanha e no

mundo também
por ter surgido per-
to das eleições mu-
nicipais. Seu grande
teste será sobrevi-
ver e crescer no pe-
ríodo pós-eleitoral,
quando grande par-
te dos eleitores des-
loca sua atenção da
política para a vida
cotidiana.

EmIsrael, omovi-
mento dos jovens
talvez seja o que
mais tem crescido
numericamente, a
ponto de projetar
umencontrode1mi-
lhão de pessoas, al-
go que não é de todo
impossível na Chi-
na ou na Índia, mas
um feito extraordi-
nário para um país

de 8 milhões de habitantes.
O modelo do movimento em

Israel e mesmo o da Espanha se
inspiraram na Islândia. Em Tel-
Aviv, revoltado com o aumento
do preço de seu aluguel, Daphni
Leef decidiu acampar como pro-
testo. Na Islândia, a inspiração
dos espanhóis, o banco Kaup-
thing acabara de quebrar. O can-
tor Hordur Torfason pegou sua
guitarraefoi para aporta do Con-
gresso. É um cantor conhecido,
atraiu gente e abriu o microfone
para as pessoas que se aproxima-
ram. Daí nasceu um movimento
chamado Vozes ao Vento, que le-
vou aIslândia, via plebiscito, à re-
cusa de pagar uma dívida de € 4
bilhões cobrada pela Inglaterra e
pela Holanda.

É ilusão, entretanto, achar que
com uma guitarra na mão e uma
revoltanacabeçamilharesdepes-
soas se vão aglutinar em torno de
um líder ocasional. Pesquisa do
Pew Global Attitudes Project re-
velou que 27% dos egípcios esta-
vam satisfeitos com seu país,
bem abaixo dos 47% registrados
em pesquisas anteriores. Na Chi-
na, 87% estavam satisfeitos.

Isso não explica o fracasso dos
protestos de Jasmin.

AChinaaprendeucomasmani-
festações da Praça Tiananmen.
Um longo relato na revista Atlan-
tic de agosto, feito por James Fal-
lows, revela que as autoridades
chineses agora temem tudo e to-
mamprovidênciascomantecipa-
ção, às vezes até desproporcio-
nais ao perigo. A China começa
prendendoosadvogadosdedirei-
tos humanos – Fallows sublinha
que, embora pareça impossível,
eles existem lá. Só depois passa a
prender os possíveis manifestan-
tes. Por isso os protestos chama-
dos para a esquina de Wangfu-
jing, defronte ao McDonald’s, ti-
nham mais jornalistas estrangei-
ros do que chineses.

O caso chileno, que tenho
acompanhado esta semana, tam-
bém é particular. O sistema edu-
cacional formulado na época de
Pinochetcontinuaemvigor.Estu-
dantes saíram às ruas contra um
modelodemercado,pedindoedu-
cação gratuita e de qualidade. In-
dependentemente doque se acha
da proposta, é inevitável consta-
tar que num país com grande tra-
dição de luta ela subiu ao topo da
agenda. E a maioria dos chilenos,
cercade77%,apoiaatesedosestu-
dantes, sem, contudo, apoiar os
distúrbiosqueextremistasprovo-
cam ao fim das manifestações.

O jornal chileno El Mercurio
destacou, esta semana, Índia e
Brasil às voltas com a corrupção.
Ambos os países em processo de
se tornarem potências mundiais.
Todos se olham em busca do mo-
vimento fora de suas fronteiras,
porque sabem que vivemos uma
história sem fim.
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Poucas pessoas têm
hoje ideia da impor-
tância, na história
datelevisão brasilei-
ra, de Homero Ica-
za Sánchez (com

acento agudo no a), que morreu
no último dia 30. Mas ela foi fun-
damental, transformadora.

Panamenho de nascimento,
poeta, Homero tornou-se amigo
de Manuel Bandeira, que chegou
a traduzir alguns de seus poe-
mas. Antológicos, como os do li-
vro Las Arras del Amor, que ele
mesmo conhecia desde 1966,
mas só foram publicados na dé-
cada de 80 em edição restrita de
210 exemplares, ilustrados por
serigrafias de Carlos Scliar. São
15 sonetos impecáveis, em que o
últimoverso do primeiro (“enes-
te corazón desamparado”) pas-
sa a ser o primeiro verso do se-
guinte – e assim em todos os poe-
mas, até que o 15.º é feito dos pri-
meiros versos dos 14 anteriores.

Homero tinha muitas apti-
dões. Foi dos primeiros a cons-
truir modelos para pesquisas de
opinião pública. E essa capacida-
de acabou levando-o em 1973 pa-
ra a ainda incipiente TV Globo.
Homero tornou-se diretor de
pesquisa e fez uma revolução.
Naquele tempo, as novelas ti-
nham em grande parte temas es-
tranhos à realidade brasileira (O
Sheik de Agadir, por exemplo).
Com suas pesquisas, Homero
mostrou que temas próximos da
nossarealidade seriam bem acei-
tos pelo público – até desejados.
E ocorreu a inflexão. Mas a prin-
cipal inovação estava nas pesqui-
sas que não se limitavam a per-
guntar se o espectador estava
gostando ou não da novela – e
sim em pesquisas específicas so-
bre cada personagem e as rela-
ções do espectador com ela. De
tudo tomavam conhecimento
os autores.

Noprimeirocontato profissio-
nal de Homero com o autor des-
tas linhas (que passou em 1975 a
ser editor-chefe do Globo Repór-
ter), uma lição inesquecível:
“Você não pode esquecer que,
na televisão, fala com todos os
públicosao mesmo tempo – dou-
tor e analfabeto, velho e criança,
rico e pobre, homem e mulher,
morador da cidade ou do campo,
do sul ou do norte. E tem de ser
entendido por todos, ser interes-
sante para todos – sem ser chato,
banal. Porque, se a pessoa não
entender algo do seu texto e dei-
xar de prestar atenção para per-
guntar a alguém ‘o que é que ele
disse?’, já terá perdido a sequên-
cia e poderá mudar de canal”. E
perder audiência na TV era e é
pecado mortal.

Algum tempo depois, no go-
verno Geisel, o programa dei-

xou de ter censura prévia da Polí-
cia Federal. Aproveitou-se, en-
tão, para abrir mais a temática
do programa, que passou a tra-
tar também de questões sociais
brasileiras, como boias-frias,
mortalidade infantil e outras. E,
para surpresa de todos, a audiên-
cia começou a diminuir, cair
abaixo de 50 pontos de Ibope,
enquanto subia a de seu concor-
rente principal no horário, o pro-
grama do Chacrinha. Solicitou-
se uma pesquisa específica ao
Homero. E ele foi claro: o públi-
co das classes A e B, de maior
renda e instrução, considerava
“impróprio” ou “desagradável”
que a TV lhe levasse temas tão
incômodos “na hora do jantar”.
Já o público das classes D e E, de
menor renda e instrução, dizia
que, se o programa era apenas
para mostrar a realidade da po-
breza e da vida dura das pessoas,

não precisava vê-lo: sentia na
carne todos os dias; se o progra-
ma não trouxesse propostas de
mudanças, alternativas úteis,
preferia ver o Chacrinha.

Algum tempo depois, nova
consulta ao Homero: o Globo Re-
pórter havia sido procurado por
umadelegaçãode cegos;eles gos-
tavammuitodoprograma,acom-
panhavam-no pela narrativa do
locutor; mas sempre que o narra-
dorcedia apalavra a algumentre-
vistado, eles, cegos, não sabiam
de quem se tratava, porque a
identificação do entrevistado
aparecia apenas escrita na tela; e
elespediam que houvesse identi-
ficação especificada pela voz do
narrador – o que foi atendido,
mas suscitava uma questão mais
ampla: como atender a todos os
públicos, principalmente o dos
surdos-mudos, que, juntamente
com os cegos, formavam mais de
10% da audiência e
também reclama-
vam? Homero che-
gou a sugerir que
um oitavo da tela
fosse ocupado por
um intérprete na
Língua Brasileira de
Sinais (libras). Mas
a proposta enfren-
tou resistências em
outras áreas.

Em muitas oca-
siões se discutiam a
temática do progra-
ma, sua linguagem,
acertos e desacer-
tos. Em certos mo-
mentos,muitocom-
plicados. Como no
diaem que umapro-
fessora universitá-
riafoi, na quarta-fei-
ra, queixar-se de
que o filho de 8

anos, que era vegetariano e só co-
mia saladas e legumes, desde a
véspera se recusava a comer
qualquer coisa, porque vira no
programa a documentação do
teor inaceitável de agrotóxicos
perigosos nos produtos vendi-
dos no maior mercado paulista.
“Vocês é que criaram o proble-
ma, agora me deem a solução”,
dizia ela. A única recomendação
possível foi a de levá-lo a um psi-
cólogo. Mas as pesquisas do Ho-
mero mostravam que o público
desejavaque lhefossem feitas ad-
vertências sobre o teor dos pro-
gramas e cuidados a tomar.

Nessa mesma ocasião veio à
baila episódio semelhante, em
que o diretor de Jornalismo, Ar-
mando Nogueira, ao voltar do al-
moço encontrou uma senhora
que lhe contou haver o filho ado-
lescente sofrido uma parada car-
díaca ao ver na TV, poucas horas
antes, cenas de uma pessoa que
se atirara do terraço superior do
Edifício Joelma, em São Paulo,
que estava em chamas. O cine-
grafista acompanhara toda a se-
quência, desde o momento em
que a pessoa subira ao parapeito
e se atirara até estatelar-se na
rua, mais de 20 pavimentos abai-
xo. A espectadora dizia que, so-
corrido, o filho já estava bem;
mas recomendava cuidado com
as imagens. No Jornal Nacional,
horas depois, a cena foi exibida
apenas com “quadros parados”:
o homem sobre o parapeito, de-
pois já morto no chão. E o episó-
dio criou regras.

Homero estava sempre aten-
to. Não por acaso escreveu: “Ni
esclavo del amor, ni desterrado,/
he de vivir, Amor, humanamente/
este morir al cual fuí condenado”.

Num momento como este,
tão difícil para a comunicação
brasileira, fazem muita falta dis-
cussões como as mencionadas.
E faz falta o Homero.
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E-MAIL: WLRNOVAES@UOL.COM.BR

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Alguma coisa
acontecendo, Mr. Jones

●✽
WASHINGTON
NOVAES

Um poeta que mudou
a televisão brasileira

CORRUPÇÃO
Jaqueline Roriz

A absolvição de Jaqueline Roriz
por seus colegas prova que o que
prevalece na Câmara dos Deputa-
dos não é o espírito de corpo,
mas sim o espírito de porco.
LEÃO MACHADO NETO
lneto@uol.com.br
São Paulo

Aos srs. deputados

Se pudesse retirar meu voto, com
certeza eu o faria. Lamentável
sua(s) posição(ões) neste caso.
EDGAR LAGUS
lagus@uol.com.br
São Paulo

Questão de ordem

Para poder entender: se não for
político nem funcionário público,

qualquer cidadão pode ser corrup-
to, que nada acontece?
CARLOS ALBERTO DUARTE
carlosalberto@ibg.com.br
São Paulo

De limites

Parece incrível, mas não há limite
para o (i)moral e há pouco limite
para o legal! Resta, então, uma
pergunta: a propina não declara-
da e “isenta” de impostos fica por
isso mesmo? A tal imunidade par-
lamentar dá proteção a ilícitos?
CARMINE MAGLIO NETO
carminemaglio@yahoo.com.br
São Paulo

Impunidade

As impunidades do congresso na-
cional (letras minúsculas, por fa-
vor) são a definição da obvieda-
de. Alguém em sã consciência po-
deria esperar alguma atitude de-

cente dessa gente? Pura ilusão.
Não vão abrir precedente. Não es-
tão ficando loucos, muito ao con-
trário, são experts em ser esper-
tos. Não acontecerá nada em tem-
po algum. Já lá se vão seis longos
anos do mensalão... Um crime já
prescreveu. E pelo andar da lerda
carruagem da nossa chamada
“justiça”, podemos esperar algo
na mesma toada. Bom para apren-
dermos. Quem tem folha corrida,
quando eleito, vira “doutor”.
A. FERNANDO FERREIRA
rdseg@terra.com.br
São Paulo

Indecência política

Cadê o projeto do Clodovil redu-
zindo as cadeiras desse Congres-
so? Srs. deputados, tenho asco ao
vê-los de máscara. Sejam ho-
mens, votem sem máscara.
ROBERTO NASCIMENTO
robenasya@yahoo.com.br
São Paulo

Voto secreto

A absolvição da representante (?)
do povo é prova inequívoca de
que a maioria dos congressistas
não está nem aí para esse câncer
chamado corrupção, e isso ocor-
reu única e exclusivamente por-
que existe uma aberração no Con-
gresso chamada voto secreto.
Ora, todos sabemos que é na escu-
ridão que os covardes atacam,
pois ela proporciona a cobertura
para não serem reconhecidos. En-
tão, vamos acabar com o voto se-
creto. Que haja transparência, pe-
guem o microfone e declarem
abertamente seu voto à Nação. A
corrupção tira da saúde, da educa-
ção, da segurança, além de matar
– e muito! Por isso creio que tam-
bém deve ser condenado por cri-
me doloso quem desvia dinheiro
da saúde e dos transportes, pois
mortes por falta de ambulâncias
ou de sinalização nas estradas po-
deriam ser evitadas, mas os vam-

piros que estão no Congresso su-
gam os recursos necessários. Ima-
ginem como os ratos estão em fes-
ta com as obras da Copa e da
Olimpíada. Voto aberto já!
ALBERTO SOUZA DANEU
albertodaneu.health@uol.com.br
Osasco

Rejeição em bloco

Quando os sistemas políticos as-
sumem caráter dogmático com
ares de infalibilidade, em nome
deles e a pretexto deles os valores
éticos, lógicos e até estéticos se
deformam e dissolvem. Enquan-
to não vem um Martinho Lutero
da democracia, o voto secreto no
Parlamento tem de ser abolido.
Essa vergonhosa absolvição regur-
gitada sobre os brasileiros não po-
de ser aceita. Os eleitores devem
rejeitar esse Congresso em bloco.
Se assim não quiserem, os parla-
mentares que se julgam com mé-
ritos e passado limpo só têm uma

coisa a fazer: propugnar por novo
julgamento com voto declarado.
LEONARDO GIANNINI
leogann930@terra.com.br
São Paulo

Ataque à mídia

“Lamentavelmente, vivemos um
período em que parcela da mídia
devora a honra de qualquer pes-
soa.” Gostaria de saber da deputa-
da Jaqueline Roriz qual é o seu
conceito de honradez.
ARNALDO RAVACCI
arnaldoravacci@terra.com.br
Sorocaba

Ah, tudo é culpa da imprensa

Como mulher e cidadã brasileira,
fico com vergonha de ler que Ja-
queline Roriz, além de ser absolvi-
da pelo nosso “brilhante” Con-
gresso, ainda culpa a imprensa
por devorar a honra de qualquer
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Oscar podia imaginar?

LOREDANO

Que significa aprofundar
a democracia, que
novos hábitos políticos
devem ser inaugurados?

Num momento como
este, tão difícil para a
comunicação, faz falta
Homero Icaza Sánchez
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 02 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




