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Lutas
Enquanto escrevo (às pressas para não perder
o voo para a Bahia), meus amigos do Rio estão
guardando a Aldeia Maracanã, que recebeu,
com a permissão finalmente dada por
Eduardo Paes, o que parece ser um golpe fatal.
Eu quase que ainda sou do tempo do Largo do
Maracanã da valsa, anterior à construção do
estádio Mário Filho (só o Nelson Rodrigues
chamava o estádio pelo nome oficial).
Maracanã, esse nome indígena das aves
verdes que soam como chocalhos espargidos
no ar. Cuiubas, maitacas e maracanãs
passavam pelo céu de Santo Amaro na minha
meninice. Será que a vulgaridade que ronda a
atual administração estadual (sublinhada pela
municipal) vai tomar conta do entorno do
Maraca? Um prédio que foi o Museu do Índio,
que tem a história ligada ao glorioso Marechal
Rondon e que hoje se chama Aldeia Maracanã
não pode ser posto abaixo. Ou será que já devo
escrever “não poderia ter sido posto abaixo”?

M eus amigos de São Paulo lutam pela digni-
dade das vítimas de chacinas e de casos de
“resistência seguida de morte”. Essas víti-

mas são, em sua grande maioria, jovens pretos. Em
sua totalidade, pobres. Quando e como virá a se-
gunda abolição?Minha amada Regina Casé diz que,
se perguntada por sua definição política, responde-
ria: “Sou abolicionista.”
Houve um esboço de planejamento federal da se-

gurança pública no primeiro governo Lula. Luiz
Eduardo Soares era uma espécie de quase-ministro.
Mas jogaram-no fora. No Rio, meu amigo Marcelo
Freixo (essa grande figura pública brasileira) me
contou que Beltrame, cuja atuação valoriza o gover-
noCabral, foi indicaçãode Lula. Beltrame éumgaú-
cho cuja passagem pelo Rio não será esquecida. Es-
peramos que o que há de bom em suas ideias e em
seu tom possa seguir sendo aproveitado pelo poder
que o convidou. Que a vulgaridade não seja mais
forte do que a inspiração que, segundo minha fofo-
ca de alto nível, veio de Lula em pessoa.
Em São Paulo não há nada semelhante. E todo o

avanço de superação dos índices de criminalidade é
negado pelo que parece uma falência da política de
segurança do governo tucano. Bem, os indicadores
que davam (dão?) esperança terminam parecendo
uma força benéfica misteriosa, atribuível a fatores
como envelhecimento da população e outros fatos
estatísticos, levando-nos a descartar quaisquer mé-
ritos do trabalho do estado. Pessoalmente não creio
na nulidade da atuação governamental, mas os últi-
mos acontecimentos (depois do longo histórico que
vem de Carandiru e passa pelas chacinas de 2006)
induzem a ver o papel do governo paulista apeque-
nado. Refém de uma guerra fora da lei entre a polí-
cia e uma organização criminosa. A voz de Mano
Brown e dos Racionais (liderando um mundo de
rappers) esteve sempre—e está— levantada contra
a brutalidade. Que os governos estadual e federal
afinem com o que há de sábio nessa voz.

Foi Regina Casé (olhe ela outra vez aí) quem me
mostrou. O leitor pode encontrar no YouTube se es-
crever “O redemoinho (SWIRL)”. É um dos mais be-
los filmes brasileiros recentes. Temo que há de forte
em “AvenidaBrasil” e em “O somao redor”. É apenas
um vídeo amador familiar que, sendo ele mesmo
um milagre, versa sobre uma situação milagrosa.
Uma família goiana faz umpiqueniquenoquepare-
ce ser uma praia lacustre (ou será um trecho repre-
sadode rio?). (O rapaz que filma e comenta pronun-
cia a palavra “tornadinho” de modo reconhecivel-
mente mineiríssimo, mas, para efeitos de sotaque,
Goiás é o grande Minas, além de, como Guimarães
Rosa, o rapaz usar também a forma “redemunho”.)
Ele acaba de perder um redemoinho que diz ter ten-
tado filmar. Outro se inicia. Ele tenta acompanhá-lo
com a câmera. O que se segue é sempre de grande
beleza— e representatividade dosmovimentos que
se passam na sociedade brasileira. O grupo (com a
mãe evangélica de short curtíssimo, do qual se des-
culpa mas termina argumentando que Deus nos
criou nus; o primo que não é “politicamente corre-
to” por não aderir à ideia de que “todomundo é bo-
nito” emostrar uma garrafa de cerveja; a namorada,
bonita, que comenta, comummisto de pudor ema-
lícia, que há belezas “diferentes”; a criança obesa) é
muito típico: numa obra de ficção teria sido um
grande conseguimento armar umquadro tão repre-
sentativo e manter tão alto nível de naturalismo e
encanto visual. O zoom no cavalo branco no mo-
mento emque amãe cita o pacto entreDeus eNoé é
de arrepiar. Nem vou falar mais. É melhor ver. Dura
apenas seis minutos. Já vi inúmeras vezes. Muita
gente viu (quase 900 mil pessoas). Certamente o
apelo religioso congregou a maior parte desssa pla-
teia. Mas suponho que, como Regina e eu, muitos
foram dar uma olhada meramente curiosa e se
maravilharam. l
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Artigo

Aconteceu, virouManchete

D izem que o Brasil
não tem memória.
Sendo assim, é na-
tural que a televi-

são brasileira seja um pouco
esquecida. De seus primeiros
dez anos de vida não sobrou
nada. Os anos 1950 são uma
pasta de arquivo vazia na his-
tória da televisão no país. É a
década da TV descartável,
desimportante, ao vivo.
Nos anos 1960, chegou o vi-

deotape e, consequentemen-
te, a oportunidade de guar-
dar. Mas a nova tecnologia
não foi imediatamente asso-
ciada aos verbos preservar e
arquivar. Videotape virou si-
nônimo de economizar. Os
programas eram gravados,
apagados, e outros eram gra-
vados na mesma fita. Isso fez
com que não possamos ver
hoje nada do que foi produzi-
do pelas TVs Rio, Excelsior,
Continental, entre outras.
Parte do acervo da TV Tupi
paulista está em poder da
Fundação Cinemateca Brasi-
leira, mas não se conhece na-
da que tenha ficado da Tupi
carioca. A década de 1960,
em termos de preservação,
foi outra década perdida na
televisão brasileira. Mesmo a
TVGlobo, fundada em 1965 e
que sempre teve a preocupa-
ção de preservar sua memó-
ria, pouco temdo período em
seus arquivos.
Os anos 1970 foram preju-

dicados por uma série de in-
cêndios e alagamentos que
atacaram as emissoras do pa-
ís. Mas ainda existe um pou-
co do que foi produzido na
época pelas TVs Record, Ban-
deirantes, Globo e Cultura. A
história da televisão no Brasil
começa a ser contada, siste-
maticamente, com imagens
em movimento, só a partir
dos anos 1980. É por isso que
a descoberta de qualquer ti-
po de material de emissoras
que já não existemmais deve
ser recebida com alegria. Co-
mo é o caso desses arquivos
da Rede Manchete.
A Manchete esteve no ar

por 16 anos, entre 1983 e
1999. Na época, sua progra-
mação não era considerada
marcante. Mas, com o passar
do tempo, como acontece
com qualquer imagem de ar-
quivo, percebe-se a impor-
tância do que foi realizado

ali. O maior sucesso de audi-
ência de sua história foi a no-
vela “Pantanal”, de Benedito
Ruy Barbosa, exibida em
1990. Já sabia-se que a novela
não estava perdida. Há cinco
anos, ela foi reprisada pelo
SBT. A Manchete sempre in-
vestiu em teledramaturgia,
obtendo alguns sucessos co-
mo “Xica da Silva”, “Dona Be-
ja” e “Kananga do Japão”. Mas
talvez não esteja nas novelas
o melhor do tesouro dos ar-
quivos da Manchete.
Já se sabe que no material

recuperado pela TV Cultura
há cenas do programa “Clube
da Criança”, quemarcou o co-
meço das carreiras de Xuxa e
Angélica. Seria bom saber se
foi preservada a série musical
“Bar Academia”, dirigida por
Maurício Sherman, que, a ca-
da 15 dias, a partir de 1983,
traçava um perfil, apresenta-
do por Walmor Chagas, do
que havia de melhor entre os
compositores deMPB. Caeta-
no Veloso, Chico Buarque,
Angela Ro Ro, Gonzaguinha,
Edu Lobo foram alguns dos
nomes que passaram pela sé-
rie de 40 programas. Alguns
trechos podem ser vistos em
vídeos piratas no YouTube.

Seria divertido assistir de
novo a algumas edições de
“FM TV”, o primeiro progra-
ma de videoclipes da televi-
são brasileira. Apresentado
por TimRescala e Patrícia Pil-
lar, “FM TV”mostrava núme-
ros musicais deMichael Jack-
son,Madonna e Princemuito
antes de a MTV entrar no ar.
Seria ótimo dar a novas ge-

rações a oportunidade de co-
nhecer o seriado “Tamanho
família”, lançado em 1983.
Criado por Mauro Rasi, e es-
crito por Miguel Falabella,
Geraldinho Carneiro e Leo-
poldo Serran, com direção de
Ary Coslov, o programa apre-
sentava o cotidiano de uma
família com absurdos que o
aproximavam mais do teatro
besteirol do que da tradição
de “A grande família”. Foram
ao ar 94 episódios com Ivan
Cândido, Suely Franco,Diogo
Vilela e Zezé Polessa.
Mas de todo o material da

Manchete, o que há de mais
valioso certamente é a trans-
missão do carnaval carioca
de 1984. Naquele ano, a emis-
sora teve a exclusividade da
transmissão do desfile de es-
colas de samba. Foi o ano da
inauguração do Sambódro-
mo, e o então governador do
estado do Rio, Leonel Brizola,
para pagar mais rapidamente
as despesas do governo com
a construção da passarela de-
finitiva para o carnaval, mu-
dou as regras do jogo. Odesfi-
le, que tradicionalmente
acontecia aos domingos, se-
ria dividido emdois, comme-
tade das escolas se exibindo
na segunda-feira.
Era a garantia de bilheteria

dobrada. Para aumentar ain-
da mais a receita, um terceiro

desfile foi previsto para se re-
alizar no sábado seguinte,
com a disputa para a escolha
da supercampeã, entre a
campeã do domingo e a cam-
peã da segunda-feira.
A Globo, que até então

transmitia com excluvisidade
os desfiles, não achou um
bom negócio. O desfile de se-
gunda-feiramexeria na grade
de programação do horário
nobre. Ela desistiu da trans-
missão. O governador, então,
transferiu os direitos de exibi-
ção para a Manchete. No do-
mingo, a Mangueira era a úl-
tima a desfilar. Nenhuma es-
cola sabia muito bem o que
fazer com outra novidade do
desfile daquele ano: a Praça
da Apoteose. No finzinho do
desfile, a passarela se alarga-
va e, na cabeça do então se-
cretário de Cultura, Darcy Ri-
beiro, a escola deveria se
apresentar em apoteose. Seja
lá o que isso quisesse signifi-
car.
O enredomangueirense era

“Yes, nós temos Braguinha”.
Quando a escola chegou à
Apoteose, dentro doprazo es-
tabelecido, ela simplesmen-
te, valendo-se do fato de que
nenhuma outra agremiação
viria atrás, voltou a percorrer
a nova Passarela do Samba de
trás pra frente. Fez um segun-
do desfile. Só que, desta vez,
nos braços do povo, transfor-
mada em bloco, com o sam-
ba-enredo misturado a gritos
de “É campeã!”. Inesquecível.
No ano seguinte, a Globo

voltou a transmitir os desfiles.
Mesmo em dois dias. Mas
nunca mais houve uma apre-
sentação como aquela da
Mangueira. E só a Manchete
registrou. l
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Na Glória. O antigo prédio da Manchete: com o passar do tempo, percebe-se a importância do que foi feito ali

Nunca mais houve
uma apresentação
como aquela
(de 1984) da
Mangueira.
E só a Manchete
registrou
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EX-GARI VERTE HISTÓRIAS DO LIXO EM LIVRO
Na Comlurb desde 1985,
Haroldo César publica
contos inspirados em
causos de colegas

PLÍNIOFRAGA
plinio.fraga@oglobo.com.br

T em história dramática:
José Luís trabalha como
gari durante o dia e es-

tuda à noite. Na faculdade,
enamora-se de Sandra, filha de
um industrial. Oculta sua pro-
fissão. Certo dia, varre uma es-
quina quando uma colega de
trabalho é atropelada. Sai em
seu socorro, começa a esbrave-
jar contra a atropeladora até
deparar-se com ela frente a
frente. Era Sandra.
Tem história romântica: Ra-

quel era a “garizete” mais bo-
nita da seção, mas não dava
bola para ninguém.Queria for-
mar-se emDireito. O advogado
Gilmar atentou para aquela
moça bonita que cuidava da
limpeza de sua rua. Sempre
puxava conversa, sem muito
sucesso. Mas não desistia. Até
que ela dirige a ele as primei-
ras palavras: “O senhor está fo-

ra da lei 3.273, de 2001, no arti-
go 94, por estar ofertando lixo
domiciliar para a coleta fora do
dia e do horário preestabeleci-
dos.” Só começaram namorar
depois da formatura dela, pois
tinha virado doutora Raquel.
Tem história engraçada: três

garis trabalhavam juntos em
torno do aeroporto do Campo
dos Afonsos. Um deles conta
que sonhou que um homem
chegava e matava os três. Ou-

tro replicou que sonhos po-
dem ser premonitórios. Al-
guém sai correndo. Os outros
acompanham. Correm até
cansar. Alguma ameaça?Oque
sonhou responde: “Que nada!
Tenho um medo danado de
avião”, diz, enquanto aponta
para um que fazia sua aterris-
sagem.
Há quase 30 anos na Com-

lurb, Haroldo César de Castro
Silva, 50 anos, recolheu 33 his-

tórias de companheiros de tra-
balho e publicou em “Vida de
gari”, com a primeira edição
bancada do próprio bolso no
fim do ano passado. A segunda
edição, de 300 exemplares, foi
custeada pelo sindicato da ca-
tegoria. Ele vende os exempla-
res por conta própria, na repar-
tição em Del Castilho, e após
palestras para as quais é convi-
dado.
— Escrever para mim foi

uma forma de fugir da solidão.
Não sabia como fazer. Resolvi
fazer do meu jeito. O livro não
é um lixo. É coisa fina. Só cem
páginas — conta ele, rindo.
Haroldo já prepara um novo

livro, em que pretende narrar
os bastidores da escolha de
samba de uma escola fictícia.
Quer mostrar as agruras de
quem faz o carnaval:
— A disputa de samba é uma

guerra. Envolve dinheiro, po-
der. Não é só samba.
Amigo do gari mais famoso

do Rio, Renato Sorriso, Harol-
do se conforma em ser o escri-
tor da Comlurb.
— Ninguém chama escritor

para dar show. Por isso tenho
um grupo de samba de resis-
tência — avisa. l

LEONARDO AVERSA

Haroldo César. Amigo de Renato Sorriso, ele hoje trabalha como supervisor
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 jan. 2013, Segundo Caderno, p. 2.




