
Poesia

Estranho como tudo tem se tornado
Pragmático 

Despertador toca 
Acorda da pior forma 

Apático 

Distante do mundo e dos significados 
Esperando outro novo dia amanhecer 

Pra tentar sair daquele looping vicioso que chega até ser 
sarcástico. 

No final do dia até cultivamos algumas novas histórias, risadas que 
se escondem na nossa antipatia da rotina mas nunca conseguimos 

sair desse “piloto” automático

Criamos planos, metas, objetivos no escuro do quarto, calada da 
noite, silêncio da madrugada e quando decidimos expor nossos 

sonhos somos chamados de lunáticos 

Ainda sim, engolimos “sapos”, fingindo estar tudo bem, fingindo ser 
de fato didático 

Deixando os problemas de lado, caminhando na infeliz rotina. 
Impossível chamar isso de normal, mas mesmo assim, ainda ouvimos 

que isso é coisa de quem é dramático.

Andamos, andamos todos os dias
Para cima ou para baixo

Sempre em busca de um caminho
Cumprir aquela obrigação.

Vivendo para agradar alguém
Correndo para dar tempo de chegar naquele lugar

Falando aquelas frases que estamos cansados de ouvir.

‘’Que semáforo demorado!’’
‘‘Que trânsito absurdo!’’.

Sempre deixamos passar algo
Normal, andamos muito

Talvez estejamos errados ou não
Não encontramos quem possa nos dizer.

A atenção se vai
Continuamos a andar

Talvez não chegue a ver
Mas tem alguém ferido.

Falta de compaixão
Falta de compreensão

É, ele estava ali deitado na calçada
Você não viu. ninguém viu.

Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
‘Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
‘Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
‘Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!‘Que semáforo demorado!
‘Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
Que trânsito absurdo!Que semáforo demorado!
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DIREITOS HUMANOS

Numa cidade formada por imigrantes, alguns esquecem de suas raízes e o pre-
conceito contra quem chega de fora cresce em São Paulo

    A nova face 
do centro de 

São Paulo

No centro de São Paulo, os rostos ficam borrados pela 
correria do tradicional horário comercial. A República é 
a “Pequena África”, como foi apelidada carinhosamente 
pelos imigrantes e comerciantes locais. A Liberdade, 
um pedaço do Japão - e, mais recentemente, da Coréia. 
O Bixiga é a Itália, repleto de cantinas tradicionais 
e trattorias. A Mooca é onde ficam os bolivianos e 
peruanos. É também o bairro que abriga o Museu da 
Imigração, onde a festa do imigrante ocorre há mais de 
23 anos e reúne e representa a culinária de cerca de 50 
países.
A imagem desses bairros foi moldada com o objetivo 
de atrair o turismo. O Bixiga, por exemplo, hospeda 
anualmente, em agosto, a tradicional festa d’Acchiropita, 
que movimenta o turismo no bairro. O bairro, porém, 
não foi sempre tradicionalmente italiano: o Bixiga teve 
sua origem como um bairro de escravos que haviam 
fugido de suas fazendas e, atualmente, também abriga 
muitos nordestinos. A Liberdade possui uma história 
similar, que causou polêmica no final de 2018 quando o 
atual governador, Márcio França, decretou a mudança do 
nome da estação de “Liberdade” para “Japão-Liberdade”. 
Os ativistas do movimento negro, na época, acusavam 
o governo de apagar o histórico negro do bairro - que 
obteve seu nome na ocasião do enforcamento de um 
escravo. 
Na descida da rua dos Estudantes, na Liberdade, as 
tradicionais decorações japonesas e lojas lotadas dão 
espaço para bares e pouco trânsito de carros. O declive  
ainda é no bairro, mas as características mudam no seu 
decurso, e as figuras asiáticas tornam-se mundiais. São 
sírios, venezuelanos, senegaleses, haitianos - todos no 
Brasil por questões diferentes, porém em situações 
parecidas. Um verdadeiro retrato da atualidade do 
centro. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“Eu sou um 
chef”

Jadallah Al Ssbah, o Jad, compartilhou sua história com a 
Revista VERBO!. Ele veio para o Brasil há quatro anos, ori-
undo de Daraa, uma pequena cidade localizada na frontei-
ra com a Jordânia. Pagou para ficar num hotel na Mooca 
por um ano, quando foi abordado por Hassan Zarif, figura 
muito conhecida no meio dos imigrantes árabes. Hassan 
é militante pelo Movimento Palestina Livre, dono do res-
taurante Al Janiah, no Bixiga, e organizador da Ocupação 
Leila Khaled, que fica na rua Conselheiro Furtado.
Jad foi morar na ocupação, com outros sírios e palestinos, 
onde pratica sua religião muçulmana e sonhava em abrir 
seu restaurante em São Paulo. O primeiro emprego de 
Jad no Brasil pagava cerca de mil reais. Jad diz: “Eu sou 
chef, eu estudei, tenho experiência e ele me pagava muito 
pouco. Na Síria e em Dubai, trabalhei nos mais famosos 
hotéis: Shelton, Plaza... Quando ele me demitiu, comecei a 
vender esfiha, café, bolo e mel na calçada da Brigadeiro e 
da Paulista. Juntei um pouco de dinheiro para mim, minha 
família e meu negócio”.

Em abril de 2018, o sírio, graduado em Gestão de Alimen-
tos em seu país de origem, conseguiu alugar um espaço e 
abrir seu restaurante. Investiu cerca de 40 mil reais em to-
dos os equipamentos e estoque, sem saber que havia sido 
vítima de um estelionato. Alguns dias após a inauguração, 
a guarda civil municipal foi até o local e apresentou uma 
reintegração de posse. Jad não fala português, apenas ára-
be e inglês, e não entendeu por quê estavam tentando o 
expulsar do local. Pediu ajuda para seus amigos.
Marcelo Ruberval Oliveira, o MC Rub, era um deles. Rub 
explicou a situação e tentou entrar em contato com a Pre-
feitura para prorrogar o prazo de saída de Jad do local, 
mas era tarde demais. “Ele vendia demais lá, era impres-
sionante”, disse o cientista social. “Quando eram umas 
quatro horas da tarde, me ligam, e o Jad estava no hospi-
tal, já com dificuldade de falar por conta do mata-leão que 
o GCM [Guarda Civil Metropolitana] deu nele. Aí começar-
am a chegar os filmes na nossa rede e viralizou”, completa.



Segundo a historiadora, “a própria identidade de um povo 
é formada em oposição a alguma coisa”. 
A historiadora conta: “Economicamente, a globalização é 
favorável. Mas ainda existe esse medo, o outro invadir meu 
espaço, eu perder minha identidade por conta da identidade 
do outro.” diz. Ela prossegue: “O final do século XIX e início 
do século XX ficou conhecido como período da grande 
imigração, e foi quando foi construída a Hospedaria do 
Brás”, conta, “era uma época muito forte de teorias racistas, 
eugenistas, branqueamento da população. O governo 
estava procurando mão de obra branca pra preencher 
esses trabalhos que não eram mais dos escravos”, conclui. 
Na rua do Glicério, paralela à dos Estudantes, fica a Igreja 
Nossa Senhora da Paz. Dentro da igreja, funciona a Missão 
Paz - uma instituição filantrópica de apoio e acolhimento 
a imigrantes e refugiados. A instituição possui vários 
núcleos: o de abrigo, o de pesquisa, o de regulamentação 
de documentos. 

Wellington da Silva de Barros, teólogo, trabalha na Missão 
Paz há 8 anos e contou à VERBO! um pouco sobre sua 
experiência com refugiados  “As pessoas esquecem que 
o Brasil é um país de imigrantes” diz. “Tráfico negreiro, 
chegada dos portugueses, depois dos italianos, espanhóis, 
enfim. São dez mil refugiados no Brasil hoje. E desses, cinco 
mil já saíram e foram para outros países”, conta ele. 

A gestora do Museu da Imigração concorda e cruza seu 
conhecimento com o de Wellington: “Imagine: acabou a 
imigração no mundo, todos os brasileiros que estão fora do 
brasil voltam, e todos os imigrantes que estão aqui saem” 
ela exemplifica, “vai ter menos emprego do que a gente tem 
hoje, porque tem mais brasileiros fora do que imigrantes 
atualmente dentro do Brasil”.
Em algumas palestras de Wellington, as pessoas se exaltam 
e deixam expostas seu descontamento. Uma moça, em uma 
das palestras apresentadas, indaga: “Às vezes eu passo ali 
no Brás e vejo um monte de… não sei se é haitiano ou o 
quê”, critica ela. “Incomoda demais. Eles chegam chegando, 
tomando conta. Tá tudo tomado”. O presidente compartilha 
de uma opinião parecida: em 2016, o então deputado 
declarou que “A maioria dos imigrantes não têm boas 
intenções”. 
“Por conta da conjuntura política, tá havendo uma 
dificultação dos processos”, diz a pesquisadora Angélica. Ela 
explica que “o Brasil diplomaticamente sempre foi meio-
termo: nem a favor e nem contra”. Segundo a mestranda, os 
entraves começaram com a políticas aplicadas durante os 
governos de Getúlio Vargas, que dificultaram a imigração 
por conta de seu fator nacionalista, e da ditadura militar, 
que criou a cartilha da imigração. A cartilha ainda é usada 
atualmente, e impede o imigrante de votar. 
Ela continua: “Por isso, foi dado sempre como um país de 
passagem, muitas pessoas ficam aqui mas muitas saem 
pra outros países. O cenário da Venezuela, por exemplo, tá 
confirmando o Brasil como um lugar de passagem”, conclui, 
de maneira pessimista. 
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“Incomoda demais. 
Eles chegam chegando, 
tomando conta. Tá tudo 

tomado”

Políticas 
públicasO entrave linguístico, as diferenças culturais e 

econômicas fazem parte das principais dificuldades 
que um imigrante encontra no Brasil: “Como abrir 
conta num banco se você não tem uma casa pra 
comprovar residência? Como comprovar renda para 
comprar uma casa, se você não tem conta no banco?”, 
questiona Angelica Beggini, gestora do núcleo de 
pesquisa do Museu da Imigração. Ela também entra 
na questão da xenofobia: “Essas pessoas têm que lidar 
com a questão que o brasileiro pensa que o outro pode 
roubar seu emprego, fazer mal pra sua cultura, que vai 
descaracterizar a sua cidade”, diz. 
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_ _ _MAS TEM 
NA 

NETFLIX?_ _ _

Novas maneiras de 
narrar e de assistir 

filmes estão surgindo 
para mudar a maneira 

como consumimos 
cinema, e elas 

estão aqui para 
ficar. Especialistas 

e consumidores 
debatem sobre a 

democratização do 
cinema através do 

streaming

democratização - Numa época na qual ponderamos a construção 
de muros nas fronteiras entre os países, o mexicano 
Alfonso Cuarón chega ao Academy Awards de 2019 com 
10 indicações. O filme “Roma”, que se passa no México dos 
anos 70, é o primeiro em língua espanhola a ser indicado ao 
Oscar de Melhor Filme, o prêmio mais importante da noite. 
O filme, porém, possui uma peculiaridade: é exclusivo 
para assinantes da plataforma Netflix e, por esse motivo, 
foi obrigado a ficar fora da competição anual de Cannes, 
que exige que todos os filmes concorrendo a Palma de 
Ouro sejam exibidos nos cinemas franceses. No Brasil, 
“Roma” só recebeu sessões nas capitais paulista e carioca, 
e foram todas gratuitas - porém, a maioria em shoppings 
localizados em áreas de alto custo de vida, alguns desses 
que nem possuem entrada para pedestre. “Temos um 
problema: o cinema elitizou.” diz Vebis Junior, mestrando e 
pesquisador na área de cinema e mídias móveis “Essa coisa 
de combater a pirataria fazendo filme que só tem exibição 
em 3d, salas de cinema dentro de shopping, por natureza o 
cinema tem um recorte em seu público que é destinado à 
elite” completa.
Após ganhar 3 Oscars na noite de 24 de fevereiro, Roma 
torna-se o primeiro filme “de streaming” a ser premiado 
pela Academia, e isso causou grande estranhamento 
nos veteranos da sétima arte. Steven Spielberg, atual 
governador da academia, anunciou que pretende criar 
regras que dificultam a entrada de filmes do tipo, e a Netflix 
rebateu: “Nós amamos o cinema. Mas também amamos: 
acesso às pessoas que não podem ir ao cinema, ou que 
moram em cidades sem cinemas; deixar que todo mundo 
em todos os lugares desfrute das estreias o mesmo tempo; 
dar aos cineastas mais formas de compartilhar sua arte.”
Mas será que a Netflix democratizou mesmo o acesso ao 
audiovisual? Paulo Marcelo do Vale, professor na Academia 
Internacional de Cinema, compartilha sua versão da 
história: “Quando eu era pequeno não tinha isso, precisava 
esperar o Corujão da Globo passar. Tinham muitos filmes 
que eu conhecia por meio de fotos e livros e só fui ver 
depois. E hoje as novas tecnologias são de fácil acesso, 
então eu acho isso bom.” diz, otimista. Paulo diz que, 
apesar de ver com bons olhos as novas tecnologias, ainda 
precisa ser nostálgico: “Quando o acesso era dificultado, 
não existia download e nem streaming, o filme criava uma 
aura. Eu queria ver ‘Metropolis’ do Fritz Lang, lia sobre ele 
em livros mas nunca tinha visto porque não tinha acesso”, 
conta, “quando passava no Corujão ou quando saiu em fita 
cassete, o filme não precisava nem ser bom, eu já tinha 
opinião formada” explica.  A aura benjaminiana a qual Paulo 
se refere pode ser o motivo pelo qual os diretores mais 
românticos não têm interesse em flexibilizar suas obras, 
mas os especialistas também falam numa tal de imersão: 
“O cinema ainda é uma obra,” diz Vebis Junior “quando 
a luz se apaga, a única coisa que existe é você e a tela do 
cinema. A partir do momento que a pessoa já tem uma 
extensão de seu braço numa tela de celular, e ela acha que 
até o entretenimento dela deve estar na tela, a imersão 
não acontece. Ela pode ser interrompida várias vezes por 
mensagem.” explica. 

A imersão é uma das etapas principais do processo do 
consumidor de audiovisual. O pesquisador e palestrante 
dá sua opinião: “Acredito que antes que tenha inovações 
no formato de imersão, o cinema tá bem mais preocupado 
em chegar a todos. Essa sensação de que todos merecem 
ter acesso ao cinema” ele explica “Antes de se pensar 
numa tecnologia de uma imersão de pessoas, a gente 
precisa que elas consumam mais produtos audiovisuais. 
Nossa situação no Brasil é que o brasileiro não conhece 
e estranha o seu próprio cinema. Então plataformas de 
streaming têm a ‘bola da vez’ para dar acesso às pessoas 
aos produtos audiovisuais” conclui. 
Paulo Marcelo, que dá aula de filmworks e roteiro, é mais 
ambicioso e pondera um novo modelo de premiações “O 
streaming ele não é nem televisão e nem cinema, mas eu 
coloco mais junto da televisão porque ele foi feito para 
consumo doméstico. Roma deveria, por causa disso, ser 
indicado ao Emmy e não ao Oscar. Os dois são prêmios 
igualmente nobres, só para causas diferentes”. E vai 
além: “O mais interessante seria um prêmio pra longa 
metragem, filmes da Paramount concorrendo com HBO 
e Netflix”, conclui. 
“Não importa a tecnologia, o importante é ter uma 
boa história” diz o roteirista, e compartilha mais uma 
experiência pessoal: “Eu vi 2001: Uma Odisséia no Espaço 
em VHS, depois em DVD e aí, com dezoito anos, eu fui 
assistir no cinema e foi uma das melhores experiências 
da minha vida. Não dá pra ter a experiência de 2001 no 
celular. Agora, vem a questão do acesso: nem todo mundo 
do mundo vai conseguir ver 2001 no cinema, eu sou 
privilegiado de morar numa metrópole. O que é melhor: o 
filme ser acessível apenas num meio de exibição, ou estar 
acessível em mais de um meio para mais pessoas?”
“Isso seria uma guerra meio perdida porque as 
tecnologias estão aí e vieram pra ficar. A gente não ve 
o cinema em risco. Quando veio a TV, disseram ‘agora a 
tv vai acabar com o cinema’, e o cinema se reinventou. 
Mesma coisa com o vhs, o dvd, a netflix. Cada uma das 

“o brasileiro não conhece e 
estranha o seu próprio cinema. 
plataformas de streaming têm a 
‘bola da vez’ para dar acesso às 
pessoas aos produtos audiovisuais           

” vébis jr



janelas se complementam e não são excludentes entre si.”

Apesar de ser um romântico do audiovisual, o roteirista faz 
uma comparação: “Se perguntarem ‘Qual o melhor lugar 
pra ouvir um música clássica em São Paulo?’, eu penso que 
deve ser a Sala São Paulo, por conta da acústica. Agora, eu 
nunca ouvi um maestro falando ‘Não ouça em casa, não 
compre CD do mozart, ouça só na sala com acústica correta’ 
Então cabe esse paralelo, a Sala SP está lá, e quem não pode 
ir ouve por outros meios” conclui.

interatividade - 360 mil - este é o número aproximado de 
pessoas que deixaram de assinar TV a cabo apenas em 
2017, e esse número aumenta cerca de 10% a cada ano. O 
streaming chega para acabar com dilemas como horários 
incompatíveis com suas rotinas ou excesso de conteúdo 
que não vai ser consumido. O consumo de conteúdo via 
streaming é apenas uma consequência da chamada “bolha 
ideológica”, o fenômeno do século XXI que permite que as 
pessoas consumam apenas o que é de seu interesse.  Um 
exemplo de nicho de streaming é o Mubi, o Netflix dos 
filmes cult e independentes, ou o DAZN, o equivalente ao 
Netflix de esportes. Afinal, não faz sentido pagar por um 
catálogo para assistir apenas um canal. O consumidor de 
hoje também não acha que vale a pena esperar o horário no 
qual a série é exibida - ele prefere baixar online, ou esperar 
chegar entrar no catálogo da Netflix. 
É por conta da mudança repentina de consumo que surgiu 
a pesquisa Geek Power, uma parceria entre a Omelete 
e a Ibope Conecta, que tem como objetivo mapear o 
comportamento do internauta. A pesquisa é realizada pela 
internet, e divulgada durante a Comic Con Experience, ou 
seja, já possui um recorte específico de classe social.
A pesquisa aponta que 97% das pessoas que possuem 
internet consomem vídeos, séries, filmes e músicas através 
de alguma plataforma de streaming. 95% assiste mais de 
3 filmes por mês, e 70% considera a ficção-científica como 
seu gênero favorito. “O cinema de gênero - fantasia, terror, 
ficção científica - ele exige uma experiência mais sensorial 
porque explora sentimentos mais difíceis de serem 
explorados” explica o pesquisador Vebis Júnior, “é como se 
você pagasse para ser enganado durante duas horas”. 
Netflix, Amazon Prime, Youtube ou Globoplay - qualquer 
que seja o seu favorito, os aplicativos facilitam e incentivam 
o consumo séries e filmes disponíveis na palma da mão, a 
um só clique de distância. Essa facilidade tem mudado o 
processo de imersão do espectador e, com isso, obrigando 
cineastas a procurar novas maneiras de prender sua 
atenção. 
Black Mirror: Bandersnatch, original da Netflix lançado em 
dezembro, é a primeira produção interativa cinematográfica 
a ser incluída no catálogo. O filme tem mais de cinco horas 
de filmagem e cinco finais diferentes - e muitos meios, mas 
a duração do seu filme depende unicamente das escolhas 
que você faz. 
“É um jogo de videogame com suporte cinematográfico, 
porque sua produção foi feita igual a produção de cinema, 
porém a finalidade dele o arquivo final o projeto final 

se assemelha a um game” diz Vebis, “Só que com um 
protagonismo do espectador, que é bem relativo, porque há 
alguns ciclos que você não consegue impedir”, ele completa. 
Em sua opinião, “a plataforma de streaming já é parecida 
com videogames, então até a imersão é maior”. Ele diz isso 
baseando-se no fato que, em Bandersnatch, a tela tremia 
perto das decisões, o espectador tinha 10 segundos para 
escolher ou a escolha era feita aleatoriamente. Todos esses 
fatores contribuem para que a visão jamais saia da tela, e a 
mão não saia de cima do cursor. O pesquisador, que possui 
uma visão otimista quanto às plataformas de streaming, 
continua: “A tecnologia deve vir não como o carro chefe, 
mas como um fator a mais para ajudar a narrativa, para 
que as pessoas se permitam ser enganadas durante duas 
ou cinco horas”. 

_ _ _E se 
o seu 

histórico 
de 

pesquisa 
virasse um 

roteiro?_ 
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Júnior pode ser formado em Audiovisual e Multimídia, 
mas o público alvo desse tipo de conteúdo discorda da 
opinião de seu expertise. Thayná Oliveira, de 20 anos, 
estuda direito e joga videogames no seu tempo livre desde 
criança. Quando perguntada se, ao assistir Bandersnatch, 
se sentiu mais como se estivesse jogando ou assistindo, 
a jovem respondeu: “Eu senti que estava assistindo a um 
filme, apenas escolhendo as cenas que eu gostaria de ver”. 
Considerou a experiência pouco imersiva, pois segundo 
ela, “o RPG tem árvores de diálogo, mecânicas de efeito 
borboleta, e tudo é choice-driven” ou seja, tudo muda com 
uma só escolha, e as opções são amplas. 
“O videogame tem 10 vezes mais imersão, porque você 
está dentro da história, controlando todas as falas, o 
ângulo da câmera, o personagem” ela disse, “Bandersnatch 
oferece escolhas binárias, o personagem vem com uma 
personalidade previamente decidida. Nos games, você 
mesmo molda a personalidade do seu personagem”, 
completa. 
Filmes interativos à parte, Vebis conclui seu raciocínio 
com uma crítica: “Antes de se pensar numa tecnologia de 
maior imersão para as pessoas, a gente precisa que elas 
consumam mais produtos audiovisuais”, diz o mestrando, 

“As plataformas de streaming tem a bola da vez para dar 
acesso às pessoas aos produtos audiovisuais”, conclui. 
As novas narrativas estão em processo de experimentação, 
e a moda do found footage (como Bruxa de Blair) está 
sendo lentamente adaptada para algo mais moderno, 
como um “histórico de pesquisa achado”. Personagens 
podem ser construídos a partir da sua navegação, de 
suas redes sociais, stories, posts no facebook, mensagens 
sms, etc. É uma tendência que está sendo utilizada 
principalmente pelo terror e o suspense, e não à toa, 
pois os sustos ou as mudanças súbitas no enredo tornam 
aquele “cotidiano” de telas em algo interessante e novo. 
Paulo Marcelo do Vale explica: “As histórias usavam 
os meios de comunicação que existiam. No século XIX, 
usavam cartas. No primeiro found footage, eles usavam 
rolos de película, e agora celular, ou seja, isso acompanha 
a tecnologia e os avanços”. Um exemplo é o filme 
‘Buscando’, um thriller narrado apenas através da tela 
gravada do computador, utilizando de ligações no Skype, 
mensagens, facebook, instagram, vídeos do youtube, 
facetime como elementos de cena. 
Cada vez mais as pessoas assistem filmes pelos seus 
computadores e celulares, e é isso que torna filmes como 
Buscando e Amizade Desfeita relevantes. Afinal, com 
o espectador assistindo em casa, em seu computador, 
a história parece quase que interativa, como se você 
estivesse no lugar do personagem mexendo no navegador. 
Não é a mesma coisa que ver uma tela de computador na 
escala de uma sala de cinema - assim, não há identificação 
por parte do espectador. O filme “Buscando” demorou 
um ano e meio para ser editado - um período de tempo 
absurdo para um filme de uma hora de vinte minutos - 
devido a construção de todos os elementos da tela de um 
computador, e o excesso de informação com o qual somos 
bombardeados diariamente. 
Ao contrário de Black Mirror, que nos apresenta uma 
visão mais medonha, apocalíptica, que faz o público 
ter medo de usar o computador sem um adesivo na 
webcam e o presenteia com uma leve sensação de estar 
sendo vigiado, a sétima arte tem trazido uma visão mais 
normalizadora desses novos costumes que o humano 
possui. 
Vebis Junior opina: “Hoje em dia, a gente tem stories no 
instagram e no snapchat. Eles são pseudo-documentários 
das pessoas, expostas todos os dias em seus perfis 
sociais”. E quando o assunto é a internet, uma abordagem 
diferente da típica “a tecnologia é ruim e Thomas Edison 
era uma bruxa” é um chamativo e tanto. 

  “
antes de pensar numa tecnologia de maior imersão para 
as pessoas, a gente precisa que elas consumam mais 

produtos audiovisuais audiovisuais 

” vébis jr



CRÔNICAS

O Senhor Leal dos Anjos tinha um sorriso tímido e pouco 
convincente enquanto assistia a seu filho, Euclides Leal - 
do grego, Euclides significa “filho do glorioso” - assumir 
seu posto como deputado federal em Brasília.

O porquê do nome ter um significado tão peculiar é que, 
quando mais jovem, seu Leal havia jogado futebol pelo 
Botafogo. Ele teve que abandonar a carreira graças a uma 
lesão no joelho que para sempre lhe rendeu a alcunha de 
“Manco”. 

O Botafogo, pra quem não acompanha o futebol ou não 
é conhecedor do clube carioca, é apelidado de “O Glorioso”, 
daí a explicação.

Depois de largar o sonho, Manco comprou parte de 
uma padaria com o dinheiro que seu pai havia ganhado 
em anos de controle do jogo do bicho e, em pouco tempo, 
a transformou num restaurante. Mais um tempo e a “Flor 
de Diniz” (nome de seu sócio) virou “Cantina do Vale”, 
e logo outras se espalharam pelo estado. Após ganhar 
muito dinheiro com o negócio, veio Maria, mãe do nosso 
personagem.

Eleito pelo PRTB-PI (Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro), o ex-advogado, formado pela UFRJ, e agora 
parlamentar de origem nobre subia ao palco com um 

JORNALISMO 
MANCO

por marcelo lino jr.
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O convencido Euclides se exaltava nas conversas e falava 
da segurança pública com segurança própria. “Não dá pra 
confiar nesse sistema do jeito que tá. Eu mesmo, na minha 
casa coloco câmera, cercas elétricas, tudo que me defenda 
de bandido. Se a polícia não tiver apoio, o ladrão faz o que 
quer, entrei aqui pra mudar isso aí”.

Como toda opinião tem uma contra-opinão, e todo fato 
tem um contra-fato, mostrei ao deputado a reportagem 
do jornal “O Globo” sobre o crescimento de mortos pela 
polícia, que foi de 20,5% em 2017. “Pô, mas logo a Globo?”.

O momento de glória do filho do Glorioso, entretanto, foi 
quando estava sozinho, mexendo em seu celular, e recebeu 
um áudio - mais antiquado do que sua gravata amarela 
- com gritos de dor e/ou prazer. Desligou o aparelho 
rapidamente e, envergonhado, virou-se a seu pai, que lhe 
deu o conselho: “Aconteça o que acontecer, não use meu 
nome, porque eu sou honesto e não gosto de frutinhas.”

(coloque uma laranjinha desenhada aqui, junto com um 
personagem gay bem conhecido - Jean Willys)

***

Esta “reportagem” é obviamente (ou nem tanto) 
fictícia e tem como “inspiração” o jornalista alemão Claas 
Relotius, vencedor de diversos prêmios jornalísticos, 
como “Jornalista do ano” em 2014, pela CNN, mas que 
foi desmascarado por outro repórter, Juan Moreno, após 
farsas em suas matérias. 

Claas publicou mais de 60 artigos para a revista “Der 
Spiegel” com histórias e personagens falsos e polemizou 
ainda mais a discussão em torno das “fake news”. As 
histórias publicadas pelo redator eram consideradas anti-
Trump, e seus atos atingem diversos humanos, de etnias, 
línguas e países diferentes das maneiras mais diversas 
- com o agravante de que se dirigiam justamente contra 
um político que venceu a corrida presidencial dos Estados 
Unidos baseando sua campanha em ataques à imprensa 
tradicional e vinculando-a às fake news.

O jornalismo, como o fundador da revista Der Spiegel, 
Rudolf Augstein disse, deve mostrar as coisas como 
são.“Sagen, was ist”, como estampava a capa da revista na 
edição que abordou o caso, a loucura.

Balzaquiana é a mulher forte. Honoré de Balzac é 
o escritor ótimo, citador também do nosso tema: “O 
jornalismo se tornou primeiro um meio, depois um 
negócio para os partidos políticos. É um comércio que 
vende a informação que quer. Não é feito para esclarecer, 
mas para bajular uns e arrasar outros”. 

A referência é de seu romance, “Ilusões Perdidas”, do 
século XIX. Difícil acreditar que elas estavam mais faltosas 
do que no século XXI.

Bom, é isso. Acreditem em mim.

terno caro e de marca estrangeira, ao qual ele admitiu, com 
olhar cabotino, ter comprado graças ao desconto dado a 
políticos na aquisição de roupas desse tipo.

“Tem que ser azul, né? Ou preto, se bem que de preto 
eu não gosto muito”, disse ao dar risada enquanto acenava 
para o presidente da câmara, Rodrigo Maia, que fingiu 
não o enxergar (ou talvez não o tenha visto de fato, mas 
desacredito, já que suas expressões faciais eram de 
surpresa e indignação).

Perguntado sobre o filho, o pai tinha poucas palavras 
e sorrisos constrangedores. Perguntado sobre o pai, o 
filho tinha palavras animadas e orgulhosas. “Meu pai é 
bom homem, trabalhador e honesto. Além de tudo, o mais 
importante, é patriota”. 

Ao lado, ouvindo toda a conversa, estava o Pastor 
Armando Jorge, do PP. “Mas e Deus? Acredita em Deus? 
Pois não adianta ser todo assim, certo, honesto, se não tiver 
fé”, disse com olhar superior e um dobrar de lábios pouco 
parecido com um riso. Antes que o senhor Leal pudesse 
responder, admitiu que o pai não apresentava-se à igreja já 
havia um bom tempo, mas que pretendia voltar. “Deus não 
abençoa a qualquer um, não. Meu pai merece tudo o que 
tem, e eu também. Quem não é ungido, azar”. 

O perfil devia ser focado no filho, que naquele 1º de 
fevereiro entrava oficialmente na lista da 56ª legislatura 
da câmara federal, mas o pai dizia mais sobre o nosso 
personagem. 

“Sempre foi inteligente. Eu o fazia estudar bastante 
e tinha raciocínio rápido, mas sempre achei suas 
interpretações um tanto quanto esquisitas. Uma vez me 
perguntou, lá com seus 15 anos, o que Oscar Wilde quis 
dizer quando falou que ‘às vezes, não conseguir o que se 
quer é um magnífico lance de sorte’. Não soube definir 
melhor a frase que o frasista, e depois de algum silêncio, 
ouvi dele que Oscar Wilde era um tolo, e que sempre 
alcançaria seus desejos. Foi a primeira vez que tive medo 
de meu filho. Depois vieram outras angústias minhas, 
como quando foi ao Rio estudar, quando se candidatou a 
deputado, quando ganhou, e hoje, quando assume.”

Na cafeteria da Câmara, falava ainda mais incomodado, 
agora com olhar disperso e inquietude. O motivo não quis 
dizer, mas as características coincidiam com a presença, 
na mesa ao lado,  do deputado Marlon Oliver, do PSOL-BA, 
que também estava ali pela primeira vez, após substituir 
um parlamentar que desistira do mandato. Marlon nunca 
havia falado do assunto, já que entrara no parlamentarismo 
com políticas favoráveis à droga, mas boatos circulavam 
dizendo que ele era gay.

“Político e viado…”, disse baixinho, esperando que 
ninguém ouvisse. Às vezes, não seguramos nossas maiores 
frustrações dentro de nós.

Mas a generalização é precipitada e devia ser julgada 
pelo próprio nome. Nem todo político é do mau, não é? 
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