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Li nos jornais que o Canal Brasil, da TV paga, está ameaçado de fechamento. O motivo básico é 
que não vem dando retorno ao investimento já feito. E não dá retorno porque a concorrência, 
descumprindo a lei, dispõe de dezenas de milhões de assinantes no mundo inteiro para se 
fortalecer economicamente. O Canal Brasil, como diz o próprio nome, dedica-se exclusivamente à 
produção nacional.  
 
Qual é a lei que se descumpre? É a chamada Lei do Cabo, criada em 1995. Um decreto de FHC 
obrigou todas as operadoras a manter um canal com pelo menos 12 horas diárias de produção 
independente e de origem brasileira. A única a fazer isso é a que opera o Canal Brasil, este com 
aproximadamente um milhão de domicílios no País. Cobertura expressiva, mas insuficiente em 
termos comerciais. A Globosat cogita de fechar o Canal, pois não quer ficar sozinha cumprindo a 
lei e perdendo dinheiro.  
 
Já vimos esse filme em São Paulo, quando a Rádio Musical FM, exclusivamente dedicada à música 
popular brasileira, teve que virar emissora evangélica e transmitir apenas o gênero gospel e 
sermões. Ignoro qual o Ministério que se deve envolver agora com o novo problema, surgido na 
tevê. Imagino que o das Comunicações. Não seria descabida, porém, uma ação integrada com o 
Ministério da Cultura e o Ministério da Justiça.  
 
No dia em que escrevo, este bravo Canal Brasil ainda resiste, mas não é impossível que esteja 
fechado quando circular o Caderno Fim de Semana. Esperançoso, ponho-me a teclar estas linhas, 
apoiando apelos públicos emitidos pelo seu Diretor Geral, Wilson Cunha, e seu Diretor Comercial, 
Alberto Pecegueiro.  
 
Durante cinco anos, o Canal Brasil já transmitiu cerca de 40 mil horas de produção audiovisual 
independente. O seu acervo inclui longas e curtas metragens, entrevistas, cine-jornais, 
documentários, programas especiais. Em síntese, mais de dois mil títulos, apresentados 
rotativamente, 24 horas. Disse o sr. Wilson Cunha que o Canal Brasil tem tudo a ver com o eterno 
sonho do cinema nacional por um espaço fixo na tevê.  
 
O outro sonho  
 
Bem, não sou cineasta, nem vejo a questão pelo mesmo ângulo do sr. Cunha. É que, assistindo o 
Canal Brasil diariamente, posso viver uma experiência que até 18 de setembro de 1998, quando 
foram iniciadas as suas transmissões, os cientistas julgavam totalmente inviável. Vem-se dando, 
a partir daquela data, um fenômeno paranormal, do qual sou beneficiário.  
 
Como os fiéis que publicam nos jornais anúncios de agradecimento a São Expedito e a Santa 
Edwiges, venho aqui expressar a minha gratidão ao Canal Brasil. Graças à sua milagrosa atuação, 
o autor destas notas tem podido realizar o que somente vinha sendo possível aos personagens de 
alguns romances ou filmes de ficção científica. Para fazer a história curta, asseguro aos leitores 
que, em várias ocasiões, graças ao Canal Brasil, tenho feito regressões no tempo 
verdadeiramente inimagináveis.  
 
Hoje, por exemplo, estive na década de 50. Dei um longo passeio pelas ruas pacatas do Rio de 
Janeiro. Vi moças de coxas grossas, usando maiôs de peça única e outras bem soltinhas dentro de 
vestidos sacos. À noite, numa boate com fachada em néon, assisti a um show de Emilinha Borba. 
Na platéia, junto comigo e outros figurantes, Anselmo Duarte e Eliana Macedo, ambos na flor da 
idade, trocando beijos apaixonados. E vocês não imaginam os efeitos especiais bolados pelos 
produtores do show. Emilinha cantou a marcha "Tomara que chova" sob um aguaceiro 
desgraçado, usando apenas uma pequena sombrinha. Não recebeu um pingo d''água. Nem ela, 
nem o bailarino que fazia piruetas ao seu lado. A platéia também se manteve milagrosamente 



enxuta. E, no final da cantoria, o temporal cessou de imediato. Anselmo e Eliana saíram felizes, 
dentro de um Studebaker conversível.  
 
Evidentemente nessas voltas ao passado a minha idade diminui. Tenho feito regressões incríveis 
nos últimos dias. Ontem, cheguei a ter 15 anos pela manhã, depois do almoço fui aos trinta e 
poucos. Voltei aos 18 pela madrugada, com direito a um baile de carnaval e lança-perfume, em 
companhia de Linda Batista, Blecaute, Bené Nunes e sua orquestra. Nelson Gonçalves cantava 
"Espanhola": "... joga fora a tua castanhola / que eu te dou pandeiro pra brincar".  
 
O que mais gosto nessas viagens ao passado é freqüentar a tal boate. As apresentações musicais 
acontecem nos intervalos de longos beijos entre Fada Santoro e Cyl Farney ou, como já disse, 
Eliana e Anselmo. No palco, desfilam Carmem Costa, Marlene, Jorge Veiga e Dorival Caymmi, 
entre muitos outros. Nos bastidores, incríveis peripécias com José Lewgoy, Oscarito e Grande 
Otelo.  
 
Em várias ocasiões tive o prazer de reencontrar Eliane Lage e Marisa Prado, muito jovens e com 
aquele discreto charme das paulistas quatrocentonas. Diferentemente das cariocas Eliana e Fada, 
estas não participam de encrencas hilariantes. Contam-me desilusões amorosas e, no máximo, 
esboçam sorrisos tristes. A vida nunca foi mole em São Paulo.  
 
Não pensem que me limito aos anos 50. Também freqüento a modernidade. Sabem o Beto 
Rockfeller, aquele personagem do Luiz Gustavo? Pois me encontrei com ele, semana passada, 
num sarau de grã-finos. Impressionante como o cara emagreceu. Lépido e fagueiro, sem barriga e 
sem cabelo branco, outra pessoa. Nenhuma semelhança com esse sujeito da novela das sete e 
com aquele tio coroa do "Sai de baixo".  
 
Para entrar no clima, de vez em quando levo pipocas ou Chicletes Adams nessas minhas incursões 
ao tempo que foi. Assim viajei anteontem ao Nordeste, com o pessoal do Cinema Novo. Pude 
acompanhar de perto as desventuras do indomável capitão Corisco e a peregrinação do vaqueiro 
Fabiano, sua mulher, seus filhos e sua cachorra. De quebra, testemunhei um emocionante assalto 
ao trem pagador.  
 
Boa vizinhança  
 
O Canal Brasil é o número 66 da Net. Um dos seus vizinhos é o Tele Cine Classic número 65, 
também muito bom para regressões. Em madrugada recente voltei aos meus 20 anos ao som de 
"Love is a many splendored thing", na agradável companhia de uma antiga namorada, Jennifer 
Jones, com quem tive longo e desventurado romance. Ela havia sumido da minha vida por várias 
décadas, a ingrata, e voltou de repente, sem aviso. Linda e esguia, como sempre. E também 
como sempre acompanhada pelo meu rival William Holden, o biltre. Ele morreu, graças a Deus. 
Os japoneses jogaram uma bomba no infeliz, a meu pedido. Tentei ocupar o seu lugar de 
correspondente de guerra, mas a vaga foi destinada ao seu xará William Waak e em seguida ao 
Pedro Bial. Eu fiquei por aqui, nessa vidinha sem graça de escrevinhador caseiro, mandando 
matéria de São Paulo para São Paulo.  
 
No Tele Cine Classic também tem música. Assim de memória posso informar o que andei ouvindo 
ultimamente. Um verdadeiro "buquê de melodias", como se dizia naquele tempo. Se você gravar 
uma fita com as canções que ando ouvindo, fará enorme sucesso com as moças maduras: "My 
little one", "Love me tender", "All the way", "Arrivederci Roma", "Three coins in the fountain", 
"Blue gardenia", "Limelight", "La strada Del Bosco", "Ne me quitte pas", "La violetera", "Et 
maintenant", "Tender is the night", "Ma vie". Chega, não? A saudade mata a gente.  
 
Bye Bye Brasil?  
 



Voltando à vida real, digamos que o Canal Brasil cometeu o crime de respeitar a lei. O fato inédito 
já é acompanhado na Agência Nacional de Telecomunicações pelo competente advogado José 
Francisco Araújo Lima. Esperemos que outros ministros, e no limite o presidente Lula, monitorem 
de perto essa questão. Uma questão relacionada com a memória audiovisual do País e, que 
diabos, também com a memória emotiva do brasileiro que assina estas linhas. Pelo que se diz em 
bares e redações, o Canal Brasil deve continuar. Assim seja. Porque apagar o passado é um erro 
tão grande quanto exterminar o futuro.  
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