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OOSCARNAWEB

Jornalista acaba de produzir obras sobre os anos 70

Livroefilmelançadosembreve

BLOG: “É um sonho para o jornalista
poder atualizar suas notícias em

tempo real, com tanta facilidade.”

Àvontadecomocinemanainternet

MEDO: “Hollywood tem pavor da digita-
lização, pois controla a distribuição.
Precisa repensar seus negócios.”

MACMANÍACA: “Sou fã de Macintosh. É
como comprar um Volvo, você gasta
mais, mas ele não quebra.”

● Blog daAnaMariaBahiana
http://entretenimento.globo.com/
Entretenimento/
Blog/0,,5491,00.html

● Portal do Estadão
http://www.estadao.com.br/ext/
especial/extraonline/infograficos/
oscar2006/index.htm

● YahooCinema
http://br.yahoo.com/oscar/

● TerraCinema
http://cinema.terra.com.br/os-
car2006

● Site oficial daAcademia
http://www.oscar.com/

● Site oficial doOscar
www.oscars.org

● OOscar no IMDB -
InternetMovieDatabase
http://www.imdb.com/features/
rto/2006/oscars

● PremiereMagazine
http://www.premiere.com/arti-
cle.asp?section_id=11&article_
id=2528

● FilmRotation
http://www.filmrot.com/articles/
news/006719.php

● HollywoodReporter
http://www.hollywoodreporter.
com/thr/awards/os-
cars/2006list.jsp

A veterana, que conhece Hollywood como a palma damão, irá cobrir seu 20º Oscar usando a tecnologia dos blogs

VIDADIGITAL

Kátia Arima

Definitivamente,osblogsdeixa-
ram de ser coisa de amadores.
Quem acaba de aderir ao time
dos ferasqueusamaferramen-
tavirtual interativaéa jornalis-
ta Ana Maria Bahiana, que vai
cobrirparaaGlobo.comoOscar
2006, que acontece no domin-
go. Vai participar de bolão? Dê
um pulinho lá no site antes de
apostar.
Experiêncianãofaltaàjorna-
lista: ela trabalhou em 20 edi-
ções da festa, 16 delas ao vivo.
Morou 17 anos emLosAngeles,
nos Estados Unidos, onde teve
oportunidadedeentrevistares-
trelas de Hollywood como o di-
retor Steven Spielberg.
Agora ela traz sua visão so-
breessemundoglamourosopa-
ra a internet. “É muito gostoso
mexernoblog, publicar asnotí-
cias instantaneamente, com fo-
tos, links para informações
complementares e oferecendo
ferramentas para o internauta
interagir”, diz. “O importante é
usar a cabeça para compreen-
derepôremperspectivasasno-
tícias que chegam em tempo
real.”
Os meios adequados para a
notícia são a TV e a internet,
que Ana Maria acredita que
vãoconvergir.“Sóhaveráespa-
ço para dois tipos de jornalis-
mo: a notícia instantânea da in-
ternet e a boa revista, do livro-
reportagem,quedáoprazerde
uma leitura mais profunda”,
afirma. “Sinto falta noBrasil de
uma revista para ler durante
uma semana inteira.”
Apesar de ser a primeira vez
que cria um blog, a jornalista
dizquesemprefoiafeitaàtecno-
logia. “Comprei meu primeiro
notebook em 1989, parecia um
paralelepípedoe tinhaumatela
pequenininha, todapretaecom
letras verdes”, diz ela, que le-
vou o trambolho em suas via-
gens a trabalho. “Certamente
meu telefone celular tem mais
memória que esse notebook,
mas na época era omáximo.”
Depois deste notebook, Ana
Maria comprou um Macintosh
ese apaixonou. “Ele émais fácil
deusarenãodáoficina”,diz. “É
como comprar um Volvo, você
gasta mais, mas ele não que-
bra”, compara. Atualmente, a
jornalista usa um Powerbook
Titanium,coladocomfitasade-
sivas. “Abuso dele; já derrubei
no chão duas vezes, derramei

café, coca-cola e o bicho conti-
nua firme e forte.”
Em 1990, Ana Maria teve
acesso a um sistema chamado
Baseline, com informações da
indústria de cinema. “Tinha
acessoainformaçõesdebilhete-
ria e banco de dados de biogra-
fia, queeuacessavaeprecisava
copiar amão”, recorda-se.
OBaseline foi substituídope-
loCompuserve. “Osistemafun-
cionava em internet, que era
muito diferente do que é hoje”,
diz. “Você precisava comprar
ummodem e ligar para um nú-
mero dedicado.” A mudança
veio em boa hora. “O relações-
públicasdoOscar seaposentou
e a nova assessoria não conhe-
ciaoscorrespondentesinterna-
cionais enegoucredencialpara
todomundo”, conta.Asortede-
la foi que um grupo de jornalis-
tasdescobriuqueumdeles,que

usavaoCompuserve,haviacon-
seguido a credencial. “A cober-
tura internacional do Oscar de
92 foi feita totalmente com
apoio do sistema”, diz.
Comoaredeeralenta,aspes-
soas conectadas à jornalista
que teve acesso à sala de im-
prensa do Oscar só podiam re-
ceberinformações.“Seeuman-
dasseperguntas,quandoelare-
cebesse o artista já teria saído
da sala”, conta. “A rede era ins-
tável e, quando alguém caía,
precisavapegaro telefonepara
saber as novidades.”

PERSONAGENS DIGITAIS
Os diretores de Hollywood es-
tãoencantadoscomaspossibili-
dades oferecida pela digitaliza-
ção,observaAnaMaria.“Odire-
tor semprequis saber comoco-
locar para os olhos dos outros
aquilo que sua imaginação

criou”, diz. “A possibilidade de
inventartudo,cenárioseperso-
nagens, é uma revolução.”
A jornalista acredita que a
Academia já deveria ter criado
umprêmiodoOscarpara inter-
pretação virtual. “Mas eles re-
sistematudo,demorarampara
criarumprêmioparaefeitoses-
peciais,deanimação”,diz.Oas-
sunto temsidomuitodiscutido,
como aconteceu com os filmes
Expresso Polar e Senhor dos
Anéis, e neste ano, com o King
Kong.“AUniversalfezumacon-
sultaàAcademia,parasaberse
poderia submeter o gorila ao
prêmiodeator,queseriaoreco-
nhecimento da interpretação
digital, mas a Academia não
aceitou”, comenta.
AnaMariaobservaqueHolly-
woodmorredemedoqueadigi-
talizaçãoprejudiqueseusnegó-
cios. “Oproblemaéqueeles ga-

nhamdinheiromantendoocon-
trole da distribuição e ainda
não conseguiram desenvolver
um novo modelo de negócios.”
AjornalistatemequeHollywoo-
de comece a produzir filmes
com pretexto para vender ou-
tros produtos, para compensar
o prejuízo com a pirataria. “Se-
ria péssimo se eles se preocu-
passem mais em vender uma
atração de parque, um game,
emdetrimento da obra de arte,
da narrativa.”
A indústria cinematográfica
temquepassarpelomesmopro-
cesso sofrido pela indústria fo-
nográfica, acredita Ana. “Eles
apanharam mais cedo”, diz.
“Deixaramdesera indústriado
disco, que se preocupava ape-
nas com o suporte da música,
para ser a indústria da música
de verdade.” Porém as propor-
çõesdocinemasãomaioresque

as da música e, por isso, o pro-
cesso serámais complexo, diz a
jornalista.“Fazerumfilmesim-
ples é decolar um jumbo; para
produzir um filme complexo, é
preciso criar umpaís temporá-
rio”, compara. “Os gastos, o
tempo, o retorno têm outra di-
mensão.”
A digitalização damúsica foi
ótima para o consumidor, na
opiniãodeAnaMaria, que tam-
bémproduz reportagens sobre
música. “Eu, como fã de músi-
ca, estou felicíssima”, diz. “Te-
nhoacessoaexperiênciadamú-
sicadiretamente, sem interme-
diários.”
O iPod, da Apple, ainda é um
projetodeconsumo.“Preferi in-
vestirnumaparelhoqueservis-
se também de gravador e me-
mory key”, diz ela, exibindo um
minúsculo player de MP3 da
Creative. ●

TAPETEVERMELHO–AjornalistaAnaMariaBahianaestáesquentandoseublogparanoticiar todososmomentosdagrande festadeHollywood

A jornalista e escritora carioca
Ana Maria Bahiana morou em
Los Angeles, nos Estados Uni-
dos, de 1987 até 2003.Escreveu
para oEstado e outros periódi-
cos brasileiros como O Globo,
JornaldoBrasil,FolhadeS.Pau-
lo,Rolling Stone eOpinião.
Também produziu reporta-

gens para publicações norte-
americanas como no The New
York Times,Escape eBeat, e pa-
raoutrasdaFrançaedaAustrá-
lia.De1996a2002foicorrespon-
dentedocanalTelecineedaRe-
deGlobo emLosAngeles.
Avidadecorrespondentein-

ternacional em Hollywood não
é fácil, afirmaAnaMaria. Nada
de glamour ou paparico. “Você
tem que implorar para conse-
guirqualquercoisa”,diz.“Holly-
woodéumtubarãocomumape-
tite voraz e você se sente uma
sardinha frágil diante deles,
mas precisa ter nervos de aço.”
A jornalista lembra que só era

bemtratadanavésperadevota-
ção de prêmios.
Do ponto de vista de uma fã

de cinema,AnaMaria sabe que
é privilegiada. “Ter acesso ao
trabalho profundo do cinema é
realmente sensacional”, diz.
A jornalistapercebeuqueos

diretores que têm trabalhos
realmente importantes são
aqueles que mais a respeita-
vam. “Aqueles artistas que não
têmumacarreiratãosignificati-
va assimdavamataques, trata-
vam mal as pessoas”, conta.
“Mas aqueles que eram real-
mente bons profissionais sa-
bemolharvocêcomoserhuma-
no, como os diretores Steven
Spielberg eMartin Scorcese.”
Entre os atores, aqueles que

ela mais gostou de entrevistar
foram Sharon Stone, George
Clooney e Jodie Foster. “São
pessoas com o pé no chão.”
Ana Maria também escre-

veudiversoslivroscomoAméri-

ca de A a Z, da Editora Objetiva
(1993), sobre turismo nos Esta-
dosUnidos, eALuzdaLente, da
Editora Globo (1998), em que
ela reproduz o modo de pensar
de famosos diretores Holly-
wood.
Doistítulosseusforamreedi-

tados recentemente:Nada será
comoantes– MPBdosanos70 ,
pelaEditora Senac (2006), e Ji-
mi Hendrix, Domador de Raios,
biografia domúsico, pela edito-
ra Brasiliense (2006). O Alma-
naque dos Anos 70 está em fase
final de produção, com lança-
mento previsto para abril. “É
uma viagem pelo tempo, cheia
de fotos e documentos.”
Junto com o jornalista José

Emílio Rondeau, ela acaba de
produzir o longa-metragem
1972.O filmecontaumahistória
de amor, tendo como cenário o
operíodomilitar.“Éumroman-
cerock’n’roll”,define.Aestréia
será em julho. ● K.A.

MÔNICA ZARATTINI/AE

AnaMariaBahiana, jornalistaespecializadaemcinema
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 fev. 2006. Link. L12.




