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Sinuosa viagem ao tempo 
com o “ajuntador” de coisas
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Christiano (amara# um apaixonado pela música brasileira dos décadas 
de 30, 40 e 50, nóo transigindo quanto aos seus gostos.
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■ m no espírito de como se fosse possível via- 
I  i jar em uma máquina do tempo, perscrutan- 

P  do velozmente um turbilhão de dias, meses 
- I— e anos, chego à rua Baturité, Centro de For

taleza. A antiga Rua da Escadinha abriga 
na simples e curiosa casa. número 162, o condu
tor dessa incrível jornada: o misto de museólogo- 
pesquisador-ajuntador de coisas, Christiano 
Câmara.

Na minha imaginária máquina, minimuseu e 
também residência de Christiano, tudo remete a 
tempos pretéritos; constatação feita logo na entra
da. Num portão antigo de ferro, a recepção sorri
dente e acolhedora da co-piloto, Dona Douvina, 
sua esposa. Com um ar de avó e passando com 
delicadeza a mão sobre minha cabeça, cia ameni
za o peso em meus ombros do atraso para a entre
vista. “Fui a premiada!”, disse. “Oi minha filha, 
entre”, convidou doccmente.

Com o passaporte em mãos, entro. Nas pare
des, sorrisos e olhares amarelados de artistas de 
outrora me recepcionam. Dispostos em uma caó
tica organização, até quase o teto, retratos de can
tores, atores e figuras de destaque do Brasil e de 
outros países. Em velhas estantes, discos; cerca 
de 20.000 de cera e 10.000 de vinil, revelando a

voz, meio embrulhada, de costumes, hábitos e 
modo de pensar em um país do passado.

Móveis, objetos e até o toque do telefone, com 
um“triiiim” peculiar, remexem as minhas lembran
ças das poltronas reclináveis de couro sintético e 
dos toques de celular polifônicos. O papagaio 
falastrão, a plaqueta com os dizeres “cantinho dos 
netos” e a frase, em grandes letras vermelhas, pin
tada no muro: “Querer ser bom já é ser bom”, me 
dão sensação de conforto. “Viagem agradável”, 
pensei.

Fascinante inicialmente, a jornada logo se 
mostra turbulenta, e seu condutor, um homem de 
idéias inflexíveis. O rosto gradativam ente 
avermelhando-se, a alteração constante no tom de 
voz e a digressão no raciocínio de Christiano, fa
zendo remexer nas cadeiras os tripulantes. A cada 
pergunta, o cuidado do “ajuntador” em esconder 
o saudosismo por um tempo no qual não teve a 
oportunidade de viver.

Em não muito, a máquina ameaça desgovernar. 
Christiano abandona o volante, saca sua língua fe
roz e passa a atirar em todas as direções. Com gra
vidade nas palavras, despeja suas críticas aos meios 
de comunicação, políticos e políticas de cultura dos 
governos, música e artistas atuais, centros culturais 
e -  por que não dizer ? -  à sociedade de agora como 
um todo. Nem Noel Rosa, Luis Gonzaga, Chico 
Buarque e Tom Jobim escapam. A tripulação, in
quieta, responde ao fogo amigo bombardeando com 
perguntas.

A queda parecia vertiginosa. Mas Christiano 
aos poucos começa a se desvelar, mais do que um 
crítico voraz, um senhor de 70 anos, com uma ân
sia de ser ouvido, boa dose de vaidade, o desejo 
de alcançar o Olimpo do reconhecimento pelo tra
balho com o museu e, acima de tudo, uma delicio
sa e romântica nostalgia. A contradição nas 
sentenças como reflexo de um ser em si contradi
tório, que sem a mesma desinibiçào ao distribuir 
farpas, abranda as feições e sorri timidamente ao 
falar de família.

Já quase fim da viagem, a experiente co-pilo
to, Douvina, chega sutilmente à janela e diz: “Ele 
só fala o que quer.” Era o caminho das pedras. 
“Quase irónico ouvir isso nesse momento”, pen
so. E então, quando todos se preparavam para par
tir, e os Anjos do Inferno sussurravam em nossos 
ouvidos, percebi, na doçura ao comentar a música 
que tocava, um Christiano apaixonado pela me
mória de um país sem memória, receando ver de
saparecer a história de gerações no mofo dos anos 
e nas curvas do tempo. E, a maquina tinha funcio
nado direitinho. “Esse passeio foi um negócio 
impressionante!”, pensei.
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Na primeira eleição a fim 
de escolher os entrevista
dos para esta edição da 
revista, Christiano Câma
ra teve seu nome citado. 
M a s  não foi escolhido.

A turma se arrependeu da 
primeira votação feita. Na 
segunda oportunidade, 
com nomes sugeridos por 
categoria, ele foi o esco
lhido entre doze opções.
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Ana Flávia -  Seu Chris
tiano, de onde surgiu o inte
resse de montar esse mini- 
museu na sua casa?

Christiano -  Surgiu quan
do eu passei a ver a destrui
ção. Porque na realidade eu 
era um ajuntador... Era como 
qualquer um outro, no come
ço. A figura do colecionador 
é, no mínimo, pra dizer bara
to, execrável. Porque ele co
leciona por colecionar, pela ra
ridade da coisa. Ele é um 
egoísta. Aliás, tem um filme 
até dramático a esse respeito, 
“O Colecionador” (filme de 
William Wyler, 1965, baseado 
no romance de John Fowles 
e estrelado por Terence 
Stamp, conta a história de 
um colecionador de borbo
letas que mantém prisionei
ra a sua amada). Então o 
colecionador cm si não tem 
função social nenhuma. 
(enfático) É uma função 
puramente pessoal e vaido
sa. “Olha, eu tenho isso. Nin
guém tem, viu?” E só. Por isso 
é que eu não mc julgo um co
lecionador.

O problema... Devido ao 
descaso das autoridades, quem, 
de direito, era para colecionar 
pra qualquer brasileiro, qual
quer um dos presentes pes
quisar ou historiar -  qualquer 
dos senhores ou senhoritas aqui 
poderia ser pesquisador ou his
toriador. Quem tinha a obriga
ção dc colecionar era o poder 
público. Como na Europa se 
faz. Biblioteca, discoteca, 
videoteca, hemeroteca, cdteca, 
e toda coisa que começa com 
cca (na verdade ele quis dizer 
que termina com eca) e que é 
coleção, quem tinha a obriga
ção de ter é o poder público. 
Na falta dele, os colecionado
res tentam fazer as vezes de 
guardiões da história.

Na realidade, muitas vezes 
distorcem. Porque nem sem

pre o colecionador tem a vi
são de pesquisador e muito 
menos de historiador. Ele dá 
uma visão saudosista. Ele dá 
uma visão da raridade. Mui
tas vezes uma peça, por ser 
raridade, não quer dizer que 
tenha valor, não. Já foi pro lixo 
da história. E outras que estão 
esquecidas, como eu tenho 
inúmeras aqui, precisavam ser 
reavaliadas.

Claudiene -  E como o se
nhor fez para conseguir todo 
esse material?

Christiano -  (interrompe) 
Ah, isso foi ao longo dos anos. 
(Começou quando) Eu tinha

"Quem tinha a obrigação de 
colecionar era o Poder Público. (...)

Na falta dele, os colecionadores 
tentam fazer as vezes de guardiões 

da história."

17 anos. Foi em 52. Já vamos 
pra 54 anos... Eu tinha 17 
anos, então levei mais ou me
nos uns dez anos como sim
ples colecionador. A partir daí 
eu comecei a pesquisar. Pra 
você ver, tudo tem seus prin
cípios, né?

Chegavam aqui e queriam 
uma música do velho (enfa
tiza) Sílvio Caídas (cantor e 
compositor carioca, 1908- 
1998). Eu digo: “Não, meu 
Deus. Sílvio Caídas quando 
gravou isso não era velho”. Aí 
que eu vi a necessidade de ali
ar a música que era nova, do 
Sílvio Caídas com voz de 
novo, ainda novo, ao retrato. 
Uma coisa puxa a outra. Daí 
nasceu a galeria.

Lucinthya -E m  que ano?
Christiano -  Isso foi por 

volta de 62. Vocês estão mui
to Rede Globo... Esse negócio 
de... (querer saber) Os dados 
assim. Mas é bom. Pois bem,

eu procurei aliar... Aliás, (de) 
uma forma até infantil. Por
que, quando eu ouvia uma 
música quando criança, quan
do jovem, eu queria ver o re
trato de quem estava cantan
do. Mas na época (enfatiza) 
em que estava cantando. Por 
isso é que a pessoa pensa que 
esse pessoal, por ser antigo 
hoje, já nasceu velho.

E eu falo de peças que fo
ram esquecidas, tem uma de
las que é de 1931. (De) 31 pra 
2006, quantos anos faz? Se
tenta e cinco anos, né? A peça 
tem 75 anos, está novíssima! 
Mas não é no estado físico, 

não. É no tema.
Gustavo -  Que música é 

essa?
Christiano - E u m  sam

ba chamado “Benedito”, de 
um autor totalmente desco
nhecido. Nunca foi avaliada 
e nunca foi analisada! O can
tor é o próprio autor: Paulo 
Rodrigues, 1931. “Benedito 

/ Por que jogas no bicho?/ Tu 
não vê teu dinheiro ir pro 
lixo?/ Benedito, deixa disso/ 
Precisamos se mudar desse 
cortiço”. A linguagem toda... 
Mesmo de um analfabeto.

Fixou a inutilidade de se 
jogar no bicho, a ânsia que o 
brasileiro tem de ficar rico 
sem trabalhar, da noite pro dia. 
Quer dizer, essa história de 
mensalão (referência ao su
posto suborno recebido pelos 
políticos do legislativo fede
ral em troca de apoio na apro
vação de projetos do governo) 
de pequena já é encucada na 
cabeça da pessoa. Também o 
momento histórico, foi quan
do começaram a construção 
dos edifícios no Rio de Janei
ro. Muitos anos depois é que 
essa miséria se alastrou pra cá. 
E aqui, o fulano alegando me
dida de segurança, estão se 
desfazendo das casas pra mo
rar em gavetas (em sentido f i 
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gurado, apartamentos). Tudo 
engavetado. O que é uma ilu
são, porque o fulano chega e 
assalta por atacado (Chris
tiano se refere a fulano para 
dizer qualquer pessoa).

Então ele fixa: se saísse lá 
da favela, do cortiço, e fosse 
pro apartamento, a coisa era 
outra. Quem morava em apar
tamento não entrava no distri
to, não era preso. Porque tinha 
um status bem mais alto. O 
samba merece toda uma aná
lise sociológica.

Ana Flá via -  Essa é a peça 
mais importante?

Christiano -  (interrompe) 
Não, não, peraí! Não tem 
negócio dc mais importan
te, não. É porque vocês não 
tiveram oportunidade de ver 
uma palestra minha, mos
trando esse tipo de coisa.

Karlla -  Não tem ne
nhuma mais importante, 
que mereça um destaque - 
maior?

Christiano -  Não, tem 
nãolQue mereça destaque, 
não. Mesmo porque a vida é 
muito facética, né? (cria um 
termo para substituir multi- 

facetada). É muito cheia de 
raridade.

Claudiene -  Tem alguma 
peça aqui que tenha dado bas
tante trabalho para conseguir?

Christiano -  Não, quando 
dá trabalho eu desisto. Nenhu
ma peça vale tanto trabalho. 
Mesmo porque, se a pessoa 
está se apegando, c porque ela 
tá dando uma visão argentária 
de colecionador. Não é comi
go não. Tem outros que dão a 
vida por essas coisas, e men
tem, e roubam, fazem o dia
bo. Eu não, pelo contrário.

Andou aqui um coleciona
dor há uns anos atrás... Não 
foi, Douvina? (vira-se para 
dona Douvina, na porta) Atrás 
de um disco raro de Chico 
Alves (Francisco Alves, famo

so representante da música 
popular brasileira que canta
va faxes, tangos, paródias, o 
que se lhe pusesse na frente, 
1898-1952) e encontrou ali. 
Chega tremia o rapaz. Eu dis
se: “Mas o que é isso?” O dis
co bonitinho e tal, mas não 
dizia nada. {Eu falei:) “Vá, 
leve o disco pra você”. {E ele:) 
“Não é possível! Isso é raro”. 
(Eu respondi:) “E daí? É raro 
mas não me diz nada (eleva a 
voz, exaltado) e nem social
mente diz nada. Não faz a 
menor análise social, não tem 
o menor embasamento de 
nada! Você tá querendo só por

"Nenhum a peça vale tanto 
trabalho. (...) Tem outros que dão a 
vida por essas coisas, e mentem, e 
roubam, fazem o diabo. Eu não, 

pelo contrário."

saudade. Leva que não me dá 
saudade nenhuma, rapaz”. 
(ainda exaltado) (D. Douvina 
acrescenta: “Ele fe z  fo i um 
seguro no hotel que ele tava ”, 
e Christiano completa: o tal 
pesquisador.^

Veja a mente distorcida do 
pesquisador! (eleva a voz) 
Agora, o que tô achando pior 
(enfático) são os jornalistas 
que se metem a historiar sem 
o devido embasamento cultu
ral. (D. Douvina assente com 
a cabeça, na nossa direção: 
“ÓóiF)

Andreh -  Na verdade, a 
sua casa se transformou no 
museu ou o museu se transfor
mou na sua verdadeira casa ?

Christiano -  Não, a casa 
é que se transformou no mu
seu. Porque eu procuro ajeitar 
as coisas de acordo com as 
minhas conveniências. Por 
exemplo, quando chega um 
neto... Não tem coisa mais pre

ciosa do que a família. A fa
mília é a célula da sociedade.

Andreh -  Como associar 
essa questão de morar dentro 
do museu?

Christiano -  Transfor- 
mou-se em museu por causa 
do descaso das autoridades! 
(eleva a voz) Essa casa vizi
nha (aponta) faz mais de 30 
anos que está desocupada. 
Não teve um órgão cultural 
para comprar pra botar esse 
museu dentro e pra eu ficar 
cuidando aqui, numa ponte. E 
vigilância e tudo mais. Não me 
deu ajuda nenhuma! (exalta
do) Não há uma política cul

tural no Brasil, não. Se hou
vesse, não teriam nomeado 
esse palhaço pra Ministro da 
Cultura (refere-se a Gilber
to Gil), porque isso é uma 
piada dc mau gosto.

Ana Flávia -  Daqui a 
pouco a gente vai...

Christiano -  Ah, pois é. 
(ainda exaltado) Tá vendo, 

uma coisa puxa a outra, e vai 
outra, e vai outra. Tá tudo in
terligado. É porque não há! 
Não há um negócio assim, ra
paz. Não há! Eu gostaria até 
que vocês vissem uns tópicos 
só, do penúltimo programa de 
rádio que eu fiz. Eu fazia um 
programa pra rádio Cultura dos 
Inhamuns (em Tauá, município 
localizado numa das regiões 
mais secas do Ceará, de 1989 
a 1994). Gravava aqui, aqui 
mesmo nessa sala (apontapra 
dentro da casa), e mandava pra 
lá (foram 99 programas entre 
1989 e 1994).

Gustavo -  Além do Fran
cisco Alves, e de outros artis
tas que a gente vê na parede, 
o senhor poderia citar alguns 
que o senhor mais gosta...

Christiano -  (interrompe) 
Não, mas não é problema de 
gosto pessoal. Aí é que está a 
diferença! Agora mesmo tá sa
indo um negócio criminoso, que

A aluna Letícia deu o nú
mero do telefone à produ
ção e Karlla foi responsá
vel pelo contato inicial com 
Christiano, que aceitou 
prontamente o convite.

Ele aproveitou e convidou 
a equipe de produção 
pora assistir sua palestra 
no Centro Cultural BNB.O  
Prof. Ronaldo encerrou a 
aula um pouco mais cedo.
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A produção foi direto paro 
o Centro. Tema da pales
tra: "A  música popular 
quando registrava a his
torio". Começou tarde e 
terminou m ais atrasada 
ainda.

As alunas não tinham a 
fisionomia de Christiano 
bem guardada. Chegarom 
e sentaram nas escadas do 
segundo ondar enquanto 
a sala ainda estava fecha
da.

está nas prateleiras das livrari
as pra ser vendido e mandaram 
pra mim. Eu estive olhando...

Karlla -  E  qual é a dife
rença?

Christiano -  Hein?
Karlla -  De que não é gos

tar...
Christiano -  Que não é o 

quê?
Karlla -  Ele (Gustavo) 

perguntou se teria alguma 
peça que o senhor destacaria 
e o senhor disse que o proble
ma não é gostar.

Christiano -  Não, é por
que eu gosto é do conjunto da 
coisa. As vezes tem um des
conhecido que canta com 
tanta alma... Até a carte- 
lização da economia, as ar
tes se reciclavam de um 
modo. A partir da carte- 
lização da economia, as ar
tes passaram a ser recicla
das pelos que dominam os 
meios de comunicação, que 
estão aliados aos grandes 
cartéis. Quando as redes de 
televisão... Você vê que elas, 
aparentemente, brigam umas 
com as outras, mas na hora de 
comer o bom pedaço, elas co
mem tudo juntas. Não pense 
que uma tem uma visão dife
rente da outra, não. Todas têm 
a visão do rico.

Tanto é que meu irmão que 
mora em São Paulo há 40 
anos, Hélder, ele me disse que 
morador da megalópole, quan
do c politizado, ele faz por eli
minação. Eles perguntam: 
“Esse assunto aí, a televisão 
está contra ou a favor?”. (Res
pondem:) “Está a favor.” (O 
politizado conclui:)  “Então 
não serve para o pobre”.

Denise -  Com relação ao 
seu acervo, o senhor tem todo 
esse material catalogado?

Christiano -  Tem não. 
Tudo isso me falta. Catalogado, 
não. Eu tenho posto num can
to que eu sei onde estão. Por

épocas, por autores, por canto
res, por importância. Para ca
talogar, você vai juntar alho e 
bugalho. Você vai juntar uma 
peça importante com uma peça 
que está ali porque foi gravada.

Denise -  Mas o senhor dis
se que não havia peça mais 
importante. E então?

Christiano -  Não há, não. 
Há peças importantes e outras 
que não têm a menor impor
tância! (eleva a voz) E só isso. 
Não é mais importante.

Rafaela -  Mas o que é im
portante?

Christiano -  O que é im
portante é aquele que visa ao

"A partir da carlelização da 
economia, as artes passaram a ser 
recicladas pelos que dominam os 

meios de comunicação, (...) aliados 
aos grandes cartéis."

ser humano, é aquele que visa 
à melhora da sociedade, é aque
le que traz uma mensagem po
sitiva. (se exalta) O que não é 
importante é exatamente o que 
estão dando importância. Co
mo ficam os meios de comuni
cação a endeusarem dois der
rubados: Noel Rosa (cantor e 
compositor carioca, 1911- 
1937) e Lupicínio Rodrigues 
(artista gaúcho, 1914-1974). 
Me apresente uma visão sadia 
que o Noel tenha dado da vida! 
A vida não presta, a mulher não 
presta e o amor não existe. E é 
deboche pra lá, e deboche pra 
acolá. Lupicínio Rodrigues não 
conhecia uma moça decente.

Vanessa -  Seu Christiano, 
o que chama mais atenção 
quando as pessoas visitam seu 
acervo?

Christiano -  E a alienação.
Vanessa -  Não. O que elas 

procuram mais em relação...
Christiano — Ah, é o que a

mídia manda. Exatamente. É 
a alienação, o que a mídia 
manda. Quando vem qualquer 
equipe de televisão, eu 
procuro tirar da parede Luís 
Gonzaga (cantor, compositor 
e instrumentista de acordeão, 
pernambucano de Exu -  san- 
foneiro -  é o símbolo maior da 
música nordestina em todos os 
tempos e por conseguinte, um 
dos grandes expoentes de nos
sa música popular, sendo 
denominado de Rei do Baião, 
1912-1989), Dorival Caymmi 
(compositor baiano, influen
ciou várias gerações de músi
cos brasileiros. Foi cantor de 

rádio, e como compositor 
ganhou um concurso de mú
sicas de carnaval em 1936. 
A fama chegou com a inclu
são de sua música “O Que E  
Que a Baiana Tem ” no filme 
“Banana da Terra ”, estrela
do por Carmen Miranda), 
Noel Rosa... Não é que não 
preste, não. É porque eles fi

cam batalhando só em cima 
disso... pá, pá, pá, pá, pá, pá... 
Como se a música se resumis
se só nisso. E a Aracy de 
Almeida (7944-1988; atriz e 
cantora carioca de sambas e 
marchinhas), que cantava com 
a lágrima na voz, está esqueci
da. Francisco Alves, que era o 
professor deles ‘tudim’, tá es
quecido. E outros mais. É o que 
eles querem.

E o tal negócio: a gente não 
pode ter essa visão idealista de 
que a coisa se autofaz. Eu vi a 
visão que estão dando da Inter
net. Como se a Internet fosse a 
própria natureza, dando todos 
os conhecimentos. Um colegia- 
do de doutores, e tal. Que nada! 
Tem informações erradíssimas 
nessa Internet.

Claudiene -  O senhor dis
se que não tem apego a essa 
questão de gostar, mas sim a 
importância que dá. Na sua 
casa, tem vários aparelhos de
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rádio. Então o rádio fo i o 
motivador da sua pesquisa?

Christiano -  Na certa o 
aparelho de rádio melhor que 
tinha aqui deram fim. Era um 
Transglobc (aparelho de rádio 
montado no Brasil capaz de 
captar grande quantidade de 
estações, resistiu até os anos 
80), que pegava exatamente as 
ondas curtas, pegava a Euro
pa todinha... Uma vez, eu fui 
dar uma notícia que eu tinha 
visto na BBC (British Broad- 
casting Corporation, rede de 
comunicação inglesa) e o fu
lano, que eu pensava que pen
sasse alguma coisa, disse que 
não quis dar. Por quê? Por
que a televisão não deu. A 
BBC deu, estava lá fora. 
Mas aqui, na hora da tele
visão dar a notícia, ela fil
trou. Como filtrou agora 
uma notícia que era pra ter 
sido dada, que eu acredito 
que não tenha sido: o (atu
al presidente venezuelano 
Hugo) Chávez mandou uma 
ajuda para os pobres de Nova 
York; ele mandou pra acintar 
o (presidente dos Estados Uni
dos, George) Bush (ri). Os 
pobres de Nova York, se pre
cisarem de ajuda, é o próprio 
presidente quem tem a obriga
ção de dar (rindo). Mas ele 
mandou. Nem isso aí (eleva a 
voz) a televisão noticiou.

Ana Flávia -  O senhor 
ressalta algum período como 
a era de ouro da música?

Christiano -  Não, espere 
lá. Mas não foi só da música, 
não. Vocês nunca viram o 
documentário que tem aí, não, 
né? ((Refere-se ao curta- 
metragem "Rua da Escadi- 
nha 162”(2003), de Márcio 
Câmara, que mostra Chris
tiano e seu acervo) A música 
é um reflexo da infra-estrutu- 
ra. Ela reflete o momento em 
que é feita... A música, a pin
tura, a arquitetura, escultura,

tudo isso. As artes numa ma
neira geral.

A música erudita tinha 
aquele liame comunicativo até 
quando o compositor de mú
sica erudita passou a ter status 
quase de rei. Ele era famoso, 
ele era requisitado. Mas aju
da material, (não tinha) quase 
nenhuma. Você vê que Mozart 
(austríaco, principalmente um 
compositor de óperas, embo
ra tenha sido prolífico em to
dos os gêneros, 1756-1791) 
morreu na miséria. O Mozart 
que este ano está completan
do 250 anos da morte dele. Do 
nascimento, aliás. Ele nasceu

"(.••) Posto num canto que eu sei 
onde estão. Por épocas, por autores,

catalogar, você vai juntar alho e 
bugalho."

em 1756, salvo engano. Mor
reu em 1791. Viveu pouco de
mais.

Pois bem, viveu pratica- 
mente pobre. O que ganhava 
era das apresentações como 
pianista. E o que ele fez conti
nua por aí. Então, quando os 
compositores começaram a ser 
muito olhados e a música co
meçou a dar dinheiro... Porque 
é o tal negócio: sem dinheiro 
a coisa não anda, e com exces
so (de dinheiro) a coisa desan
da. Porque não é que tenha 
dinheiro ou deixe de ter di
nheiro. Principalmente numa 
estrutura argentária dessa. É 
preciso certo dinheiro. Mas 
um certo (enfatiza) dinheiro. 
Porque de menos faz falta e 
demais faz falta também. Faz 
falta no outro sentido, do fu
lano ficar totalmente alienado.

Então, quando a música 
passou a dar status de dinhei
ro, ela começou a deixar de se

comunicar, porque fulano já 
compunha para ganhar dinhei
ro. Quando diz que Mozart 
vendia música, que Beethoven 
(maior compositor alemão de 
música clássica, 1770-1827) 
vendia música, vendia mes
mo! O que já tava feito! (ele
va a voz) O que estava espon
taneamente já feito. Eles só 
faziam as adaptações. Mentia, 
dizendo que tinha sido feito 
por encomenda de fulano de 
tal. Que nada! Tanto é que 
muitas vezes o camarada pe
dia uma coisa e a música, você 
ouvindo, tem uma sensação to
talmente diferente daquilo que 

originalmente foi pedido.
Gustavo -  Seu Chris

tiano, voltando um pouco 
pra quando o senhor come

morava com pai e mãe?
Christiano -  Foi. Eu 

sempre fui um estranho no 
ninho, porque nunca tive a 

visão prática da vida. Eu co
mecei a trabalhar com 15 anos. 
Na minha educação me deram 
a noção de ser, ao invés de ter. 
Então, eu nunca ambicionei 
ter, eu sempre ambicionei ser. 
E isso, pra quem quer consti
tuir família, pra quem quer se 
sustentar, é uma morte.

Meu pai, explorando o nome 
do irmão famoso, D. Hélder 
(Pessoa Câmara, 1909-1999, 

fundador da CNBB -  Conferên
cia Nacional dos Bispos do Bra
sil - e d e  outras entidades, era 
arcebispo emérito de Olinda e 
Recife e atuou contra o regime 
militar no Brasil), arranjou-me 
um emprego de contínuo no 
Banco do Brasil. Não! Antes 
disso. Meu pai era delegado do 
Instituto de Aposentadoria e 
Pensão dos Industriários. Mil 
novecentos e cinquenta. Eu com 
15 anos. Ele disse: “Meu filho, 
você tem essa mania, sua mãe 
vive lhe dando dinheiro pra

por cantores, por importância. Para çou a montar 0 acervo, o
senhor tinha irmãos? Ainda

Todo e qualquer senhor de 
melhor idade que passava 
diante dos garotos do pro
dução chomavo o atenção 
e era olvo de especulação. 
"Será que é esse?"

Uma greve de quose três 
meses interrompeu o an
damento do projeto e os 
contatos com o entrevista
do. M o s  a pesquiso de 
material na internet con
tinuou.
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Com o retorno dos aulas, 
voltaram também os con
tatos com Christiano. In
tensificou-se a preparação 
paro a entrevista, acele
rando o ritmo de trabalho.

0  premiado documentário 
curta-metragem "Rua da 
E scad inha , 1 6 2 " ,  de 
Márcio Camara, foi uma 
das nossas portas de en
trada para o mundo de 
Christiano.
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você ir atrás dessas coisas c ou
vir música. Não era bom que 
você já tivesse um dinheiro pró
prio?” Eu disse: “Era bom”. (E  
ele:) “Pois eu vou lhe colocar 
como contínuo lá no Instituto 
em que eu sou o presidente”. 
Delegado, chamado na época. 
Ele me botou aí.

Eu levei 5 anos. Quando 
foi cm 55 ele, explorando o 
nome do irmão famoso, me 
arranjou outro lugar, também 
de contínuo -  que naquela 
época não podia, não era 
como hoje que você nomeia 
qualquer coisa pra chefia. E 
nisso fiquei, eu nunca tive 
ambição de subir coisa ne
nhuma. Nunca gostei de - 
matemática. Entrei em 55 
no banco, já com 5 anos de 
Previdência, de contribui
ção e tudo, já  com carteira 
assinada, c trabalhei mais 
25 anos. Quando comple
tei 30 anos, saí. Aspirando 
a aposentadoria para poder 
fazer o que eu, na realidade, 
queria. Eu não me completei 
no emprego.

Gustavo -  O senhor tem 
acervo de outros países, como 
Itália e México. Como come
çou a montar o que era de fora 
do Brasil?

Christiano -  Eu comecei a 
pegar de coleções de estrangei
ros. E outra coisa: também eu 
fui criado num ambiente nada 
prático. Se vocês querem criar 
os filhos direitinho, é tudo di- 
rcitinho, mas não façam o que 
fizeram comigo. Pelo amor de 
Deus. Eu não dou valor a di
nheiro. Nunca andei com di
nheiro. Meu medo de assaltan
te é que ele não vai acreditar 
que cu não tenho celular, eu não 
tenho dinheiro, nunca andei 
com dinheiro. Eu só ando em 
canto conhecido, que me conhe
cem. Depois telefona, cobra e a 
mulher vai pagar. Eu não lido 
com dinheiro, não! O dinheiro

vem no fim do mês. “Olhe, você 
tem tanto na conta”. Eu digo: 
“Olhe, Douvina, você pode che
car tanto”, e tal. Então, dinhei
ro pra mim sempre foi secun
dário. Agora mesmo, antes de 
vocês chegarem, eu tava traba
lhando num cd pra dar.

Gustavo -Então, como fo i 
que começou a montagem do 
acervo internacional?

Christiano -  Sim, por cau
sa da vivência que eu já tinha 
em casa! Minha mãe falava 5 
línguas. Meu pai falava 6 lín
guas. Eu era um alienado! E 
continuo alienado, na realida
de. Porque eu não acredito que

"A gente não pode ter essa visão 
idealista de que a coisa se auto-faz. 

(...) Como se a Internet fosse a 
própria natureza, dando todos os 

conhecimentos."

um ser humano possa matar o 
outro por causa de dinheiro. 
Pelo amor de Deus.

Naara -  O senhor pegava 
esses discos dos amigos dos 
seus pais? Ou era doação?

Christiano -  Não, ao lon
go dos anos... Espere aí. São 
53 anos! A maioria eu compra
va. Deus sabe como compra
va. O dinheiro que eu pegava... 
Isso antes de casar. Depois 
acochou mais um pouco. E 
depois... Eles sempre doaram 
o que vai ficando defasado. 
Por exemplo, (discos de) cera 
foi doado quando surgiu o vi
nil, o LP. Isso foi a partir de 
64. Porque o cera durou até 64. 
Começaram a abrir as portas 
das rádios, que a gente podia 
ver lá.

Naara -  Mesmo tendo essa 
atitude de procurar discos ra
ros em outros países, outros lo
cais, o senhor não se considera 
um colecionador?

Christiano -  (com ênfase) 
Não!

Naara -  O senhor se con
sidera um ajuntador?

Christiano -  Um pesqui
sador. Pelo contrário. Eu era 
um ajuntador antes. O cole
cionador é um ajuntador de 
discos. Um pesquisador é di
ferente. Ele vai pesquisar e 
vai, de acordo com a visão 
que tem, que tem que ser so
ciológica... (nesse momento 
ele pára a entrevista pra pe
dir silêncio ao papagaio fê 
mea, que estava aos ‘berros )

Tem três tipos de historia
dor. O factual, o que apenas 

analisa o fato em si, sem a
- menor conotação histórica, 

sem a menor conotação so
ciológica. Nada. “No dia tal, 
pê-pê-pê ... (disfarça a voz) 
A conteceu isso, aquilo, 
aquilo outro. Fulano estava 
lá. Ah, a blusa... Era uma

- mulher que tava com ela. 
Uma blusa assim, assada, o

vestidinho assim assado.” E 
o factual. Nós temos um 
exemplo clássico aqui o Bra
sil: Hélio Silva (historiador, 
1904-1995).

E o que visa ao social, ao 
coletivo. Temos também outro 
exemplo clássico no Brasil: 
Nelson Wemeck Sodré (histo
riador carioca, 1911-1999). 
Era até um coronel do Exérci
to. Fabuloso! Ele tem (o livro) 
“História da Imprensa no Bra
sil”. Um negócio fabuloso, em 
que ele dá a visão sociológi
ca, a base do desenvolvimen
to, como veio e as consequên
cias daquilo... Então, esse c o 
válido.

E existe o criminoso. Se 
diz pesquisador-historiador, 
mas é um criminoso. Agora 
mesmo saiu um livro sobre a 
Carrnen Miranda (cantora 
brasileira que fez muito suces
so no exterior, 1909-1955), do 
Ruy Castro (jornalista e escri-
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tor). Um homem daquele é um 
criminoso. Leva no deboche 
aqui, leva no deboche acolá.

Gustavo -  O senhor chegou 
a ir ao lixo de alguma casa, de 
alguma família que estava se 
mudando e pegar alguma rari
dade que eles deixaram ?

Christiano -  (Dá uma gar
galhada e chama dona Dou- 
vina, que aparece na porta) 
Douvina andou falando algu
ma coisa? É porque no Pi- 
rambu (bairro próxim o à 
praia, conhecido pelas suca
tas e depósitos de recicláveis), 
eu fui atrás de uns discos ra
ros que tinha lá. Eu ia ver a 
peça em si... O fulano foi 
me mostrar umas coisas - 
bem cuidadinhas. Eu digo: 
“Não é bem isso, não. É 
coisa antiga”. “Ah, umas 
coisas velhas? Joguei lá na 
areia”. Aí cu fui lá no bura
co (rindo). E as raridades 
que eu encontrei foi lá.

Gustavo -  Que rarida
des o senhor encontrou lá?

Christiano -  Ah, assim de 
cor... Eu me lembro bem... 
{dona Douvina ajuda: “Hele
na, Helena ”) 0  “Helena, He
lena” (música de Antônio  
Almeida e Constantino Silva, 
cantada por “Anjos do Infer
no" no Carnaval de 1941)... 
“Seu Oscar” (composta por 
Ataulfo Alves e Wilson Batis
ta em 1940, cantada por Ciro 
Monteiro). É aquilo que eu 
falei da conotação social. “Seu 
Oscar” é um samba sobre o 
abandono que a mulher faz ao 
marido quando o marido não 
quer tomar jeito de gente {rin
do). Ele quer continuar na or
gia. E ele (o autor) inverte a 
coisa. Ele diz lá: (canta) “Che
guei cansado do trabalho...” 
Mentira! Era um malandro. 
“Logo a vizinha me falou: ‘O, 
seu Oscar, está fazendo meia- 
hora que sua mulher foi em
bora e um bilhete deixou/ O

bilhete assim dizia: ‘Não pos
so mais. Eu quero é viver na 
orgia’”. Mentira. Ela não po
dia mais era com aquela orgia 
que ele tinha. Porque havia um 
endeusamento muito grande 
da orgia, da malandragem. A 
visão que os compositores 
sempre deram era a dicotomia 
entre o trabalho e o não-traba
lho. O que trabalhava era 
otário. O que não trabalhava 
era malandro, era sabichão.

Gustavo -  Quais são os 
artistas, cantores e cantoras, 
de quem o senhor tem mais 
discos? Existe alguma cole
ção completa?

"A música é um reflexo da infra- 
estrutura. Ela reflete o momento em 
que é feita... A música, a pintura, a 
arquitetura, escultura, tudo isso."

Christiano -  Essas estatís
ticas eu nunca levei a sério, 
não. {sorrindo) De maior nú
mero é exatamente os que 
mais gravaram. (Vira-se para 
a filha  Wanda, que está na 
sala e lhe pede um favor)

Vanessa -  Quantas peças 
tem no acervo?

Christiano -  Deve ter 
umas 20 mil peças de cera c 
10 mil de vinil. E livros tem 
uma porção. Agora é o tal ne
gócio: isso não é nem os pés 
do que era essa casa. (eleva a 
voz) E porque quando cu mc 
apaixonei (ri), eu tive que pas
sar nove meses fora e meus 
irmãos aproveitaram pra esba- 
gaçar o que era de velharia.

E um negócio impressio
nante! O antigo aqui no Bra
sil sempre foi visto como ve
lharia. O antigo só é cultura lá 
fora, pra quem tem cultura, pro 
europeu. O mesmo arquiteto 
que faz questão de ser fotogra

fado ao lado de uma casa cen
tenária em Paris -  “Olha, que 
beleza. Bate aí pra eu mos
trar!” -  e chega, mostrando 
aqui a raridade. Sc cie vir uma 
casa daquela idade aqui ele 
manda pôr abaixo! Como ve
lharia ultrapassada, (indigna
do) Como puseram abaixo a 
Igreja da Sé em 1938. Uma 
igreja que vinha desde 1854, 
foi onde praticamcnte criou-se 
Fortaleza, ao redor dela. Tan
to fizeram que (o então bispo 
da diocese de Fortaleza) Dom 
Manuel (da Silva Gomes) con
sentiu, puseram abaixo, ale
gando que tinha parede racha
da. Se vocês soubessem o 
que tem de rachadura nessa 
casa, vocês não estavam em
baixo dela.

Gustavo -  O senhor tocou 
nas rachaduras que devem ter 
aqui no museu. Como é feita 
a manutenção dele?

Christiano -  E com mui
to sacrifício. Éporque... eu tô 

querendo dar uma visão socio
lógica e vocês estão querendo 
dar uma visão prática (ri um 
pouco), de como é isso, como 
é aquilo. Então vamos lá.

Gustavo -  É o senhor e a 
dona Douvina que fazem?

Christiano -  É, sozinho. 
Porque gente estranha não ser
ve. Não dá certo, mesmo por
que a pessoa nunca vai ter 
aquele cuidado. Eu não acre
dito em pesquisador de horá
rio. Olhe: “Eu trabalho no 
Museu da Imagem e do Som; 
são 4 horas da tarde; daqui a 2 
horas eu vou ter que bater o 
ponto porque chegou minha 
hora”. Aí ele pesquisa até 6 
horas da noite. Eu não acredi
to em pesquisador desse tipo. 
Porque,quando você começa a 
pesquisar, começa a descobrir 
uma série de coisas e as liga
ções que aquilo tem com ou
tras coisas que você precisa ir 
atrás. Você levanta a cabeça, é

M as para conseguir alugar 
o dvd, foi necessária uma 
viagem de "topic" lotada 
até a Distrivídeo, no final 
da avenida Antônio Sales. 
E locar outro filme.

0  longa ero "M u ito  bem 
acompanhada". Tratava- 
se de uma comédia ro
mântica com uma atriz de 
seriado americano (Will & 
Grace) e o ator Dermot 
Mulroney.
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Da Antônio Soles foi pre
ciso caminhar sob o via
duto da Via Expressa para 
chegar na Av.Washington 
Soares. De lá, outra via
gem até a cosa da Karlla.

Chegondo em Messejana, 
onde a aluno mora, a 
equipe de produção assis
tiu ao documentário. De
pois, Ana Flávia insistiu 
em ver o tal comédia ro
mântico.
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lhora da manhã! Pesquisador 
com horário de entrar e de sair, 
isso não existe, rapaz! O pes
quisador é um germe, é uma 
paixão da coisa em si.

Andreh -  E quais os pla
nos para que as próximas ge
rações tenham acesso a esse 
museu?

Christiano -  Não, isso vai 
ser dcstruido. Fatalmentc vai 
ser destruído. Como foram 
destruídos os museus que eu 
herdei para formar esse mu
seu. A maioria dessas peças 
que eu adquiri foi de viúva, 
que apenas consentiu que o 
fulano tivesse aquelas velha
rias dentro de casa. Bastou 
ele fechar os olhos, ela , 
vupt, se desfez.

Andreh -  Não existe 
maneira de conservar?

Christiano -  Como? O 
que existiria... A maneira 
era a Secult (Secretaria da 
Cultura e do Desporto) dar 
uma ajuda boa aqui. Mas 
não. Se vai dar uma ajuda, vai 
exigir isso, aquilo, aquilo ou
tro. “Quem come do meu 
pirão, prova do meu cinturão”, 
não é isso?

Ana Flávia -  O senhor 
passou a colecionar também 
coisas referentes ao cinema 
por conta da música? Foram 
coisas paralelas ou a música 
puxou a coleção relacionada 
ao cinema?

Christiano -  E, porque 
uma coisa puxa a outra, né? 
Eu via, por exemplo, música 
com term os... (cantarola) 
“Eu te darei tudo isso e o céu 
também”. Eu digo: “Rapaz, 
eu já ouvi falar nisso aí” . 
Negócio de um filme antigo 
que tinha esse título, “ Se 
você fosse sincera...” . “Ra
paz, ‘Se você fosse sincera’ 
é o título de uma revista mu
sical do (George) Gershwin 
(compositor norte-america
no, 1898-1937) , de (19)22".

Era a música, e os musicais 
influindo na música.

Karlla -  E qual o estilo 
de film e mais comum nessa 
época?

Christiano -  Os filmes, tal 
como as músicas, todos eram 
ricos. Não tinha estilo, não. 
Até no gângster você desco
bria crítica social. O gângster 
era apresentado como filho le
gítimo da mãe miséria, da mãe 
violência, da marginalização 
que desde criança o fulano era 
tido. Mas hoje não.

Gustavo -  O senhor lem
bra de títulos de filmes dessa 
época?

"Eu sempre fui um estranho no 
ninho, porque nunca tive a visão 
prática da vida. (...) Na minha 

educação me deram a noção de ser, 
ao invés de ter."

Christiano -  (Pensa um 
pouco) Me lembro.”0  Inimi
go Público” (filme de William 
Wellman, 1931) é um deles. Eu 
me lembro bem do ator, Paul 
Bunning. Tinha outro. Salvo 
engano era o George Hart. 
(Após a entrevista, Christiano 
fez a correção: fo i estrelado, 
na verdade, por James Carney 
e Jean Harlow). Porque tem 
uma série dele... É o chamado 
filme noir (filmes de suspense 
policial, com imagem em pre- 
to-e-branco), que eles faziam 
demais. Eles procuravam sem
pre dentro de uma vida de 
tragédia dar uma certa 
pcrspectiva ao final. O que 
eles procuravam fazer, fosse 
qual o tema abordado, era dar 
ao final do filme uma perspec- 
tiva de vida tal como nosso 
instinto de conservação nos dá 
toda hora, todo instante. Quan
do ele deixa de nos dar pers- 
pectiva de vida, o que aconte

ce? Nós nos suicidamos. (N) A 
pior vida, por pior que seja, o 
fulano tem sempre aquela es
perança de ver uma luz ao fim 
do túnel. O que é o suicida? É 
o fulano que por um segundo 
achou que não tinha mais jei
to e ele próprio quer dar fim 
ao sofrimento dele.

Rcbcca -  Seu Christiano, 
eu gostaria de voltar um pou
co àpergunta anterior, em re
lação ao apoio financeiro. 
Como o senhor sugeriria que 

fosse feito esse apoio gover
namental aos trabalhos cultu
rais, sem que esse governo 
interferisse na liberdade de 
pensamento?

Christiano -  É difícil 
porque eles (o Governo) 
agem por interesse de grupos 
e eu critico essa maneira de 
agir. Como eles vão dar as
sistência a um fulano que 
lhes está criticando? Eles só 
podem dar assistência a 
quem puxa o saco deles! 

Toma lá, dá cá. Negócio im
pressionante. Eu sou indepen
dente. Tá errado? Tá errado. 
E eu critico demais.

Naara -  Então qual seria 
a maneira ideal de viabiliza
ção desse financiamento?

Rcbcca -  Se não houver 
esse apoio do Governo, se f i 
car dependendo de uma pes
soa, vai acabar o que as pes
soas possuem. Então precisa 
de uma coisa maior. A inicia
tiva privada é mais dependen
te ainda. O Governo é teori
camente o mais isento.

Christiano -  Era preciso 
que o mentor daquele acervo 
não tivesse a língua grande. 
Fosse cego politicamente, pra 
dizer amém como vaca de pre
sépio (se exalta).

Rcbcca — Ai daí perdia a 
capacidade de crítica dele?!

Christiano -  É porque 
essa falsa crítica é que não dá. 
Essa história “doa a quem
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doer”. Faz uma crítica danada 
só nos pequenos. É como um 
chargista. Houve uma época 
em que os chargistas deitavam 
e rolavam em cima dos pode
rosos, quando eles faziam coi
sa errada. Você já viu alguma 
charge do jornal (fortalezense) 
O Povo, (o carioca) Jornal do 
Brasil Jornal O Globo (do Rio 
de Janeiro), ou qualquer ou
tro, que meta o pau nos pode
rosos? (eleva a voz) É nada! É 
sempre metendo o pau em 
quem já tá embaixo. Depois do 
boi morto é muito fácil pegar 
no chifre. Então, fulano não 
pode ter essa visão. Por isso é 
que o tal documentário que 
o meu sobrinho (Márcio 
Câmara) fez comigo correu 
o mundo e onde passa rece
be prémio (recebeu até ago
ra 26 prémios em festivais 
nacionais e internacionais), 
por causa das críticas que 
são feitas. Agora, são feitas 
as críticas, “E, interessante 
e tudo” (disfarça a voz). Não 
toma providência nenhuma! 
Bota uma coisa que até dá pré
mio e pronto.

Ana Flá via -  Daqui a pou
co a gente vai explorar essa 
questão do documentário. Na 
sua casa a presença de obje
tos antigos é o que salta aos 
olhos da gente. Por outro 
lado, o senhor também tem 
coisas modernas, como 
decodificador de TV por assi
natura e telefone sem fio... 
Queria saber como o senhor 
concilia o uso do moderno e 
das coisas mais antigas.

Chrístiano -  É (Balança a 
cabeça, afirmando). Quando 
eles não interferem na minha 
pesquisa eu os aceito. Eu não 
posso aceitar é celular, que vai 
interferir na minha pesquisa. 
Porque ele está ali comigo, eu 
tô pesquisando, triiiim (imita 
o toque de um telefone), bah, 
interrompe tudo pra atender.

Eu não faço um negócio des
se de jeito nenhum. Um carro 
iria comer na mesa comigo. 
Eu, pra ter carro, era preciso 
ter dinheiro sobrando pra ter 
carro, motorista e tudo. Mas 
não como eu vejo as pessoas 
aí. Se sacrificam, fazem o di
abo, pensando que tem o car
ro. Na realidade, o carro é que 
tem a pessoa.

Bruno -  Então o senhor 
teria alguma resistência às 
novas tecnologias?

Chrístiano -  De maneira 
nenhuma. Contanto que elas 
ajudassem o pesquisador, e 
não fossem atrapalhar. Você

r

"E um negócio impressionante! 0 
antigo aqui no Brasil sempre foi 

visto como velharia. 0 antigo só é 
cultura lá fora, pra quem tem 

cultura, pro europeu."

já pensou eu me meter num 
com putador, do je ito  que 
aquilo é apaixonante? Pesqui
sar aqui, acolá e tal. E a opi
nião de um, e de outro. De
pois cotejar, logicamente. 
Onde é que ficava o tempo 
pra eu ir atrás das pesquisas 
e ir atrás disso que eu já en
contrei? É por isso que eu 
quero que vocês ouçam um 
pouquinho do que eu fazia...

Bruno -  Como é que o se
nhor realiza suas pesquisas? 
Qual é a metodologia utilizada?

Chrístiano -  Na medida 
em que eu ouço é que eu vejo 
o que foi posto, o que está sen
do ventilado, aquele assunto 
ali e qual a visão que o pró
prio compositor está dando. O 
problema é o seguinte: nós 
aprendemos desde pequenos a 
ouvir música mecanicamente 
e continua-se ouvindo música 
mecanicamente. Me falavam 
muito numa música que tinha

uma mensagem que era exa
tamente a substituição de um 
instrumento, substituía um 
instrumento musical por um 
instrumento de morte. E eu 
procurava e nunca consegui 
captar a nuance daquela letra, 
exatamente porque não enten
dia. Era um grupo, não sei se 
era os Incríveis (uma das mais 
populares bandas da jovem  
guarda que surgiu em 1962 
através da carreira no rádio, 
sendo desmembrada na déca
da de 70), que cantavam.

Ana Flávia -  Qual o nome 
dessa música?

Chrístiano -  Aí é que está, 
um dia me deram a letra des
sa música. Era um negócio 
dramático. Era um negócio 
impressionante! Agora, esta
va batendo cabeça a forma e 
o conteúdo. O conteúdo que
rendo gritar e denunciar, e a 
forma querendo debochar. 
Não pode! A forma tem que 
se casar com o conteúdo. Se 

a forma é dramática, é não sei 
o quê, o conteúdo também tem 
que sê-lo. Era uma que dizia 
assim: “Era um garoto / que 
como eu / amava os Beatles e 
os Rolling Stones” (cantan
do). Depois botava, ou tirava 
da mão dele a guitarra para 
botar um instrumento que só 
faz ‘ratatatatá ratatatatá’, ma
tando gente. Mas na maneira 
como era cantada (faz o mai
or barulho imitando como era 
cantada), era o maior debo
che. Diabo é isso, rapaz, a for
ma está batendo cabeça com 
o conteúdo!

Lctícia — O senhor disse 
que pesquisa agora a década 
de 30 e 40, por que não as 
décadas de 50 e 60?

Chrístiano -  Porque elas 
voltaram a sofrer as influên
cias económicas de épocas an
teriores, das décadas de 20, de 
10, de (18) 90. É o que eu fa
lei da cartelização da econo-

0  próximo passo do tra
balho foi contactor Márcio 
Câmara, diretor do docu
mentário e sobrinho de 
Christiano. Ele foi muito 
atencioso com a produção.

0  bate-papo com Márcio 
aconteceu num estúdio 
que fica nos fundos da 
casa dele, que tem um jar
dim lindo. Quem nos re
cebeu na casa foi a espo
sa dele.
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Claudiene quase desiste da 
conversa por medo de pas
sar pelo enorme cachorro 
que Márcio cria em casa. 
M as e la  tam bém  teve 
medo do pinche da Karlla.

Claudiene e Ana Flávia es
tavam iniciando o entrevis
ta quando Marisa/ filha de 
4 anos de Márcio, disparou: 
"Vocês não querem per
guntar quem eu sou?"

34

mia, “quem come do meu 
pirão, prova do meu cinturão”. 
O país que determina a manei
ra dos dependentes economi
camente dele agirem é o país 
forte, da economia forte. Se 
nós dependemos economica
mente da América do Norte, 
nós dependemos culturalmcn- 
te da América do Norte. E eles 
são mais pobres culturalmen
te do que nós. Então, como é 
que uma coisa mais pobre 
pode ajudar outro mais rico, 
em termos de cultura?

Uma vez eu estava 
mostrando isso e um músico 
me chamou a atenção no 
intervalo da palestra: “Seu 
Christiano, o senhor está 
dizendo um negócio aí im
possível e tal, está desres
peitando...”. (Eu fa le i:)  
“Mas como assim?”. (Ele 
respondeu:) “O senhor está 
dizendo que a América do 
Norte é mais pobre em cul
tura do que nós?” Eu dis-

tirar o rock e tirar a balada 
americana... A balada se ace
lera um pouco, deu no fox, e 
o rock sempre existiu, por 
causa da máquina. O rock c 
música maquinal, pá-pá-pá- 
pá-pá. O hag-time no come
ço de 90 já era rock, o swing 
(ritmo musical da década de 
30), o boogieg-woog, tudo 
aqui é rock. O fox-trote (rit
mo musical que surgiu na dé
cada de 30) bem acelerado c 
rock. Pois bem, eu explican
do pra ele, que disse “Isso é 
impossível”. (Eu perguntei:) 
“Por que, Zé Olímpio, que é 
impossível?”. (E ele:) “Por
que eles são mais ricos do que 
nós”. Olha a visão que ele ti
nha da riqueza cultural, era a 
riqueza económica. Então, ele 
disse o seguinte: “Se o fula
no é rico economicamente, 
logicamente ele tem mais coi
sa na cabeça, ele é culto”.

Por isso é que a gente é obri
gado a rir quando um rico diz 
alguma besteira, porque senão 
a gente perde a oportunidade 
de pedir dinheiro a ele, perde o 
emprego, uma série de coisas. 
Mas, se você ficar em um ní
vel assim, o pobre que pesqui
sa é dez vezes mais rico do que 
o rico que não pesquisa. E um 
negócio impressionante, mas 
tudo depende da economia.

Karlla -  Alguma vez du
rante todo esse tempo que está 
pesquisando, o senhor teve 
vontade de largar tudo, de 
desistir do seu acervo, das 
pesquisas?

"(...) Faz questão de ser fotografado 
ao lado de uma casa centenária em 

Paris (...) se ele vir uma casa 
daquela idade aqui ele manda pôr 

abaixo!"

Christiano-N ão  tive não, 
porque eu faço espontanea
mente. Agora, cu não me ilu
do. Não confunda realismo 
com pessimismo. Eu tenho 
uma companheira maravilho
sa, minha namorada, que é 
quem me ajuda nisso, mas te
nho certeza que eu vestindo o 
paletó de madeira e ela tam
bém, isso aqui, se os netos não 
abrirem o olho, vai se acabar. 
(Dona Douvina interrompe a 
entrevista mostrando a neta 
Thaís que estava presente}. 
Mesmo porque vocês tocaram 
num tópico interessantíssimo, 
o problema da catalogação, o 
problema de saber... Porque 
quando eu vejo uma coisa ou 
gravo dos canais pagos, eu 
mando buscar as coisas, como 
é o caso do Bousby Berkeley 
(coreógrafo dos estúdios  
Warner nos anos 30, colabo
rou com Carmem Mirandaj, 
umas coreografias que eu te

nho. Vieram de Hollywood di
retamente, cara que só o dia
bo, Deus sabe como que eu 
comprei aquilo. Eu procuro 
pegar aquilo ali e colocar num 
lugarzinho, já sei onde é tudo.

Agora mesmo assim, nem 
espaço para mostrar isso eu 
tenho, quem está me dando 
espaço é o Centro Cultural 
Banco do Nordeste. O centro 
cultural oficial do Estado está 
a 300 metros, aqui ao lado 
(Centro Cultural de Arte e 
Cultura Dragão do Mar, um 
espaço estatal para o exercí
cio do lazer e da arte, obje
tivando democratizar o aces
so à cultura), se você subir 
nesse muro você vê ele. Nun
ca vieram atrás de saber coi
sa nenhuma, qual é esse meu 
trabalho, por quê? Porque eu 
não puxo saco de governador 
vagabundo, eu não puxo saco 
de fulano ladrão que faz um 
centro desse com 10, 12 mi
lhões dc reais e diz que são 

22. Um rouba de um lado, ou
tro rouba do outro, eu denun
cio tudo isso e eles não que
rem isso. Eles querem um 
camarada... É negócio de cul
tura, cuide só da cultura. Es
tão roubando, mas você não 
está vendo. Você tem que ver 
só a cultura, fale só o cultu
ralmente, mas eu sou um ser 
humano!

Vanessa -  Mas não seria 
interessante um apoio finan
ceiro para continuar manten
do o acervo?

Christiano -  Bastava uma 
figura que já existe em polí
tica, que já existe burocrati- 
camente, que é um tal de pro 
labore (a parcela salarial as
segurada ao diretor de em
presa, especificado em con
trato ou alteração social, a 
retirada de uma quantia de
terminada de salário em pa
gamento do desempenho de 
função exercida na empresa).
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Oficiosamente, eu já  trabalho 
para cidade e para o Estado. 
Hoje foi o dia de vocês, mas 
agora mesmo recebi um tele
fonema, a moça veio me en
trevistar sobre a revitalização 
do Centro, eu disse: “Isso é 
perfumaria”. Isso é besteira e 
é perfumaria, por que como 
revitalizar? Em vez de apoiar 
quem já mora no Centro, não; 
querem é derrubar umas ca
sas antigas por aqui pra se 
construir isso, aquilo, aquilo 
outro. Como é que pode? E 
outra coisa: como é que uma 
prefeitura pobre como essa 
nossa vai ter dinheiro para 
isso, para depois estar se 
queixando que não tem di
nheiro? *(Vide o final da en
trevista) É o mesmo que 
um pai de família que não 
paga o colégio do filho e 
vive com um carrão do ano, 
e as coisas do ano, e pas
seando e tudo mais... Ho
mem, primeiro as primei
ras coisas.

Os homens públicos preci
savam usar primeiro das pri
meiras coisas, ver primeiro as 
primeiras coisas. Eu estou no
tando uma herança muito ruim 
na política cultural do Brasil, 
que é a herança dos militares, 
a herança militarista de cima 
pra baixo: fazer um centro cul
tural e quem quiser que corra 
{para) dentro dele. Ao invés 
de prestigiar os minicentros 
culturais que já existem na ci
dade, como o museu do Estri
gas (Minimuseu Firmeza, 
mantido desde a década de 70 
pelo casal Estrigas e Nice, 
composto por uma vasta co
leção de artes plásticas, além 
de biblioteca e acervo de jor
nais) aqui, o museu do Nirez 
(Museu mantido pelo jornalis
ta Nirez em sua casa, compos
to por mais de 22 mil discos 
de 78 rpm gravados por artis
tas nacionais e uma coleção

que abrange áreas como foto
grafia e literatura) lá que é de 
música popular, o museu do 
Maracatu (Museu localizado 
no centro de Fortaleza com 
acervo formado por peças de 
vestuário, objetos da senzala 
e instrumentos ligados à his
tória do Maracatu) que é bem 
acolá. Não, tudo abandonado, 
por quê? Porque tem que to
dos correrem lá para pedir es
molas ao Centro Cultural da 
cidade. Não é assim, não. Era 
pra descentralizar. Quem fazia 
isso eram os militares.

Gustavo -  O senhor conver
sa com o Nirez também? Vocês

"Porque gente estranha não serve. 
Não dá certo, mesmo porque a 

pessoa nunca vai ter aquele 
cuidado. Eu não acredito em 

pesquisador de horário."

trocam algumas palavras sobre 
os minimuseus? Como é a rela
ção de vocês como colecionado
res aqui de Fortaleza?

Christiano -  É pesquisa
dor. E, eu estou sempre tiran
do dúvidas com ele.

Gustavo -E le  também en
frenta essa dificuldade que o 
senhor tem?

Christiano -  O Nirez é 
mais prático. Ele tem lá as ma
neiras de ele viver e eu tenho 
as minhas.

Denise -  Para manter todo 
esse acervo o senhor usa di
nheiro do seu bolso?

Christiano -  É. Não me 
arrependo, não. Não me arre
pendo porque faço o que gos
to. Procuro é mostrar às gera
ções e abrir o olho desse 
pessoal que pesquisa para mo
mento que eles estão vivendo.

Vanessa -  Mas (não há) ne
nhuma outra ajuda, mesmo que 
sejam doações particulares?

Christiano-Tem, particu
lares, aqui e acolá. Tem uma 
associação, já foi registrado 
juridicamente (Ana Flávia o 
ajuda a lembrar do nome da 
Associação dos Amigos da 
Casa do Christiano Câmara -  
nome recebido pelo acervo 
quando fo i registrado juridi
camente como uma academia 
de cultura -  sem fins lucrati
vos). É uma entidade jurídica 
sem fins lucrativos. O que aca
ba tudo é ser sem fins lucrati
vos! Porque se fosse do tipo 
bodega com fins lucrativos, 
paga tudo, a coisa estava dife
rente. Se você quiser ver qual

quer coisa aí (no Centro Cul
tural de Arte e Cultura 
Dragão do Mar) tem que 
pagar 3 mil réis, 5 mil réis, 
pelo amor de Deus!

Ana Flávia -  Se houves
se a oportunidade, o senhor 
consideraria a questão de 
transferir o museu pra outro 
lugar? Seu museu existiria 

debaixo de outro teto?
Christiano -  Dc maneira 

nenhuma, de maneira nenhu
ma... Não, podia; aqui vizinho 
tem casa desocupada... Para 
outro lugar ele vai se acabar, 
porque eu não sou de obede
cer a horário não. Eu já passei 
30 anos obedecendo a horário 
(tempo em que trabalhou  
como contínuo no Banco do 
Brasil), tinha que todo dia es
tar lá. Agora, o que eu gosta
ria de ter era uma... Como eu 
sempre já tô fazendo... Uma 
sala onde eu pudesse exibir o 
documentário, onde eu pudes
se dar palestra...É exatamente 
o que o Centro Cultural do 
Banco do Nordeste faz. (Do
na Douvina interrompe a en
trevista mais uma vez para 
tratar de assuntos pessoais). 
O problema é porque onde 
entra a questão do dinheiro 
entra a questão do mando, do 
comando, da intervenção.

Pouco depois foi realizada 
o pré-entrevista com Chris
tiano, numa tarde em que 
ele estava muito ocupado 
batendo a máquina de es
crever com um dedo só.

Dona Douvina, esposa de 
Christiano, também parti
cipou da pré-entrevista re- 
alizoda na casa-m useu. 
Ela colaborou muito com a 
coleta de informações.
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A equipe de produção 
passou quase 3 horas na 
casa do casal naquela 
sexta-feira , aniversário 
da C la u d ie n e . Dona 
Douvina cantou "Para
béns pra você".

Dona Douvina nos aco
lheu muito bem. Tanto 
que contou em detalhes a 
sua historio de m aisde 50 
anos com Christiano e 
mostrou a casa, até o 
quintal.
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(Christiano pede que Dona 
Douvina traga uma reporta
gem intitulada 'Ajuda sem in
terferência ’ que ele guarda 
plastificada em sua casa).

Ana Flávia -  Entrando 
nesse mesmo assunto, o seu 
sobrinho Márcio fa la  que 
mostra para o senhor editais 
para mini museus e este tipo de 
coisa, de forma que traria al
guma ajuda de fora para a 
manutenção do seu acervo...

Christiano -  É, com a vi
são que eles dão. Está aqui a 
visão: isso aqui é de 25 de 
maio de 2003, Caderno 3 do 
Diário do Nordeste, ‘A memó
ria ameaçada entre o públi
co e o privado’ está aqui. É 
assistência sem ingerência. 
Olha o que a dona, a nossa 
secretária de cultura (Cláu
dia Leitão) diz: “O difícil é 
exigir desses pesquisadores 
e que eles abram mão, ou 
ordem do Estado mesmo”. 
Que eles abram mão, abram 
mão! Você abrir mão de uma 
vida toda de pesquisa, de... 
Abram mão, olha o que vem 
por ai, viu Thaís? (refere-se a 
neta) Eles querem de mão bei
jada todo o trabalho de uma 
vida. Abram mão é..., median
te compra! Quer dizer, tendo 
por base que o dinheiro pode 
tudo, é uma proposta irrecu
sável. “Um acervo que susten
ta o momento, acho que temos 
que homenagear essas pesso
as, publicar algo, seu materi
al, ou podemos sugerir que 
eles nos vendam”, só tem a 
visão de vender, de comprar e 
vender. “Eles vivem disso”, eu 
grafei isso aqui. Se o Nirez 
vive ou cobra alguma coisa c 
uma questão dele, eu nunca 
cobrei não **(Vide o final da 
entrevista). Está aqui a visão 
que ela tem, ela acha que eu 
vivo disso aqui, ela não vê que 
eu vivo (ênfase) para isso aqui, 
agora por quê? Por que (ela) é

um peba no mourão! Peba não 
sobe em mourão, se ele está 
num mourão é porque alguém 
botou ele lá. Então, uma fula- 
na dessa que é nomeada secre
tária de cultura, não sabe nem 
para onde é que vai a cultura.

Ana Flávia -  Por que o 
senhor se recusa a concorrer 
a nesses editais que poderiam 
trazer alguma ajuda pra ma
nutenção do museu?

Christiano -  Você parece 
que não entendeu a resposta. 
Esses editais exigem, eles di
zem que dão a ajuda dele, mas 
se fizer isso, aquilo, aquilo 
outro. Aí, eles dão a visão de-

"Você levanta a cabeça, é 1 hora da 
manhã! Pesquisador com horário 
de entrar e de sair não existe! 0 
pesquisador é um germe, é uma 

paixão da coisa em si."

les, desalojando fulano, (enfá
tico) violentando fulano no 
seu dia-a-dia. Eles não vão lá 
ver como é a maneira que o 
fulano age daquele jeito e ape
nas revitaliza aquilo ali, não. 
Eles querem que o fulano aja 
da sua maneira, (querem que 
ele trabalhe) da maneira que 
eles querem e não da maneira 
que o fulano quer.

Na ara -  Seu Christiano, 
napré-entrevista que as me
ninas fizeram, o senhor dis
se que não valorizava tanto 
esse documentário feito pelo 
seu sobrinho porque fo i fe i
to por ele e não pelo gover
no do Estado. Por que essa 
crítica?

Christiano -  Não valori
zava tanto o quê?

Naara -  O documentário. 
O senhor não achava tão im
portante porque não tinha 
sido feito por um órgão gover
namental.

Christiano -  Não, vocês 
não entenderam nada. Não é 
isso.

Naara -  E o que é?
Christiano -  Não valori

zava, não é nada disso não. E 
que o governo está dizendo 
que foi ele que fez, o governo 
não fez não. O governo foi um 
dos doadores de dinheiro, está 
ali a porção de gente que doou 
dinheiro (aponta para o car
taz do filme na parede), que 
deu apoio. E agora, o governo 
agora está dizendo que apoiou 
c tc-tc-tê. O governo não 
apoiou coisa nenhuma! Você 
tem isso aí, é... Eu escrevi, eu 

falei esse negócio?
Ana Flávia -Está gravado.
Christiano -  Está grava

do? Mas não é dessa manei
ra como ela está colocando.

Ana Flávia -  E como é? 
Que visão o senhor tem di
ante de ser o protagonista do 
documentário?

Christiano -  Não, eu 
disse que aquela coisa não ti
nha a validade que o gover
no queria dar porque foi fei
to por uma iniciativa pessoal 
de um sobrinho. Aquilo não 
foi visão do Estado. Foi a 
visão do sobrinho, o Estado 
ali entrou apenas com o di
nheiro, foi isso que cu disse. 
Não é que eu não valorize 
aquilo. Eu valorizo sim, está 
entendendo?

Ana Flávia -  O senhor 
não usou esses termos, está 
certo.

Gustavo -  Como o senhor 
se sentiu protagonizando o f i l 
me? O senhor se sentiu envai
decido, reconhecido?

Christiano -  Não, não. 
Tanto é que eu até falei que 
não ia falar para câmera, não 
falei nenhuma vez para câ
mera. Eu falei essa maneira de 
eu falar mesmo e assim mes
mo ainda teve umas coisas que 
foram cortadas.



Christiano Câmara

Gustavo -  Mas o senhor 
queria que tivesse sido feito o 
documentário?

Christiano -  Assim mes
mo tem umas coisas lá que 
foram cortadas e que cortou o 
pensamento. Quando eu disse: 
“No Brasil, todo pesquisador 
ou historiador, toda pessoa 
que quer ser pesquisador ou 
historiador, tem que ser antes 
de mais nada colecionador”. 
(exalta-se, continuando o dis
curso feito) O que é um absur
do, porque quem tem que co
lecionar é o governo, e não o 
particular. Ele cortou! O fecho 
da coisa ele cortou. Como se 
eu concordasse que a pes
soa pra scr pesquisador ou - 
historiador tivesse que ser 
antes de mais nada um co
lecionador. Eu discordo dis
so, e no filme saiu como se 
eu concordasse com isso 
(fala alto e mostrando in
dignação).

Gustavo - E  o senhorpu
xou a orelha do seu sobrinho?

Christiano -  Não. Ele já 
fez com tanta boa vontade, cu 
estou puxando o tapete dele é 
agora (rindo).

Ana Flávia -  Mas o se
nhor gostou do resultado final 
do curta?

Christiano -  Não, eu sa
bia que não ia dar em nada, 
como não deu em nada.

Joanice -  E os prémios?
Karlla -  Então ele não 

trouxe nenhum retorno finan
ceiro para museu?

Christiano -  Não, ele 
apenas me projetou como ve
dete para servir de maca
quinho para ali, para aqui, ser 
entrevistado aqui, ali, acolá, 
(escritor, humorista e apre
sentador de talk show da 
Rede Globo) Jô Soares e etc. 
Foi bom que eu conheci São 
Paulo, nc (risos)? Mas de prá
tica continua a mesma coisa, 
eu continuo do mesmo jeito,

a vida continua do mesmo jei
to. É impressionante, porque 
as pessoas tem uma visão de 
fora.

Lucinthya -  O que você 
esperava que mudasse com o 
documentário?

Christiano -  Que o gover
no abrisse o olho e visse a 
safadeza que está fazendo de 
deixar de lado esses museus, 
como deixou aqui da cidade. 
O governo acha que pode fa
zer Museu de Imagem e do 
Som comprando uma casa, 
pintando e botando o nome 
Museu da Imagem e do Som. 
Não é assim não, museu é fei

to dia após dia, ano após ano. 
E preciso um amadurecimen
to daquilo ali, não é da noite 
para dia que se compra um 
museu e se faz um museu.

Isso aí foi um exemplo pés
simo que o Almirante (cantor, 
compositor, radialista e pes
quisador carioca, de nome 
Henrique Foréis Domingues. 
Viveu de 1908 a 1980, gravou 
e teve gravados sambas e mar
chas de carnaval de sua auto
ria entre 1929 e 1963. Por sua 
atuação no rádio recebeu o tí
tulo de “A maior patente do 
Rádio brasileiro ’) lá no go
verno da Guanabara, que é no 
tempo do Lacerda (Carlos, 
jornalista que liderava a ala 
mais antigetulista da oposição 
e apresentava como corruptas 
pessoas ligadas ao Governo. 
Lacerda governou o antigo 
Estado da Guanabara -  que 
em 1975 se fundiria ao atual 
Estado do Rio de Janeiro —,

"Como eles vão dar assistência a um 
fulano que lhes está criticando? Eles 

só podem dar assistência a quem 
puxa o saco deles! (...). Eu sou 

independente."

entre os anos de 1961-1964). 
O almirante tinha por cunha
do o João de Barro (o Bra- 
guinha, um dos maiores suces
sos da nossa música popular, 
tendo uma vasta musicogra- 
fia, inclusive com versões e 
músicas infantis, passando 
dos 420 títulos)> aquele com
positor, e o João de Barro coi
tado, aliás, como todo artista, 
não tem visão de história. E o 
que é que fez o João de Barro: 
ele simplesmente deixou de 
lado, não quis saber do museu 
do Almirante e o Almirante 
antes de morrer vendeu ou 
passou para governo lá da 

Guanabara todo o acervo que
- conseguiu fazer durante 50 

anos. Isso foi um exemplo 
péssimo, porque o governo 
antes quer é comprar, quer 
comprar coisa assim.

Claudicnc -  Então qual 
seria a medida que agiliza-

- ria a manutenção do mu
seu? O Nirez, por exemplo,

já  utiliza o catálogo do ma
terial dele no computador. O 
senhor não pensa em fazer  
isso também?

Christiano -  E bem inte
ressante, agora... É por que é 
eletrónica... Eu não sei não, 
porque o problema que eu 
vejo... Vocês colocam as coi
sas de um outro termo, eu já 
vejo de um jeito totalmente di
ferente. É explorar o fulano no 
que o fulano tem dele, no que 
o fulano sabe fazer ao modo 
dele. Está certo, quer fazer 
tudo isso, faça, digitalize, faça 
isso, aquilo, aquilo outro, pra 
ajudar o pessoal. Se bem que 
eu não vejo a pobreza lidando 
com digitalização e essas coi
sas não. Não vejo a pobreza 
nem comendo, avalie lidando 
com coisa sofisticada dessa.

Gustavo -  Seu Christia
no, o senhor é conhecido tam
bém por algumas opiniões 
polêmicas...

As meninos da produção se 
encantaram por um porta- 
chaves de Christiano que 
também é um rádio de es
tilo antigo. E também pe
los vários telefones.

Durante a pré-entrevista, 
Christiano não parava qui
eto. Batia à máquina, le
vantava, pegava discos, 
sentava, buscava livros, 
atendia telefone...
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Após o pré-entrevisto, de 
tordezinh a, o dono do 
casa convidou Claudiene a 
recolher osvórios recipien
tes de água que ele serve 
oos beijo-flores.

Vinte dias depois, lá esta
va Claudiene repetindo a 
tarefa no jardim e no quin
tal da casa ao final da 
entrevista. A pedido de 
Chrístiano, claro.
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Chrístiano -  (interrom
pendo) Não é polemica, rapaz, 
é opinião que tira o tapete da 
pessoa. A pessoa está com 
mentira!

Gustavo -  Não, eu ia fa 
lar de outra coisa. O senhor 
não considerar compositores 
que por aí são tidos como os 
maiores do Brasi, l como Tom 
Jobim, Chico Buarque...

Chrístiano -  (interrom
pendo novamente) Mas olhe, 
não é não considerar, o proble
ma (risos)... A  classe média 
que tomou conta fica dizendo 
que Tom Jobim (Pianista, 
compositor, cantor, arranja
dos violonista, fo i um dos 
expoentes da bossa nova, - 
na segunda metade do sé
culo XX, 1927 -  1994), 
Chico Buarque, Vinícius 
(deMoraes, consagrado no 
movimento da bossa nova, 
compôs, jun to  com Tom 
Jobim, a música “Garota - 
de Ipanema ", símbolo de 
uma época, 1913-1980), Cae
tano (Veloso), esse pessoal, 
esses elitistas fazem música 
que o povo canta. Você já viu 
alguém do povo cantar músi
ca dessa gente?

Gustavo -  Então, o que eu 
queria perguntar era o seguin
te: o que pro senhor é a música 
popular brasileira? Já que o 
que sai hoje das camadas mais 
populares seria o funk e o foiró, 
não é o ....

Chrístiano -  (interrompe 
mais uma vez) Não, é tudo di
rigido. E porque até a década 
de 50 o povo se manifestava, a 
partir da década de 50 o pró
prio povo passou a ser dirigido 
nas suas próprias manifesta
ções e criou-se uma nova ca
mada de compositores. Eu dei
xo isso bem claro no filme (no 
documentário Rua da Escadi- 
nha 162 em que é protagonis
ta). O hino de carnaval Pierrô 
Apaixonado (marchinha car

navalesca de Noel Rosa e Hei
tor dos Prazeres lançada em 
1930) é feito por um analfabe
to e um acadêmico de medici
na, uma dupla dessa hoje é im
possível de fazer.

Gustavo -  Para senhor 
então a música popular bra
sileira não existe....

Chrístiano -  Não é pra 
mim, é para história!

Gustavo -  Para história 
então?

Chrístiano -  É pra história!
Gustavo -  Ela não existe 

mais?
Chrístiano -  Não é só... 

não é música popular brasilei-

"Eu não posso aceitar é celular, que 
vai interferir na minha pesquisa. 
Porque ele está ali comigo, eu tô 

pesquisando, (...) interrompe tudo

ra não existir mais. E que o 
próprio povo, ele fabrica a 
música que a mídia manda no 
momento, aquela zoadeira da
nada, é punk, funk, não sei que 
mais e tal, e é esse forró ele
trónico... Depois larga de uma 
vez c já vai para outra coisa. 
A música não é isso. Não fica 
nada, a música não é isso. A 
música popular não é isso, ela 
tem que penetrar na memória 
popular, o que fica e o que não 
fica. Agora mesmo vai se 
aproximar o carnaval e você 
vai ver o quê? Você vai vê a 
massa cantar o quê? As músi
cas antigas. É o que ficaram, 
por quê? Porque trata de temas 
eternos, está entendendo? De 
uma maneira bem popular, 
bem repetitiva, é a maneira 
bem popular, era o povo, a mú
sica era feita de baixo para 
cima. Iloje a música é feita de 
cima para baixo. Enquanto 
quem a fez está ali sustentan

do é a maior, maior, maior, 
maior, todo mundo está divul
gando e está cantando. Quan
do sai a sustentação da publi
cidade ela sc acaba.

Christiane -  Mas o que o 
senhor acha assim que...

Chrístiano -  (interrompe) 
Não é achar!

C hristiane-Não, eu que
ria perguntar....

Christiano -  E o que eu vejo!
Christiane -  O que teria 

de popular hoje, já  que a 
mídia está jogando tudo? 
Teria algo de popular? O 
povo teria alguma música 
popular?

Christiano -  É a pior
- possível... é a pior possível.

Christiane -  Que can
tores...

Chrístiano -  E boquinha 
de garrafa, de não sei o que 
mais. E já tem coisa pior aí, 
né? (cantarola) “Vai cachor-

- ra”, não sei o que mais e tal. 
E um negócio rasteiro.

Rebeca -  Uma música 
saída do povo, movimento 
musical...

Christiano -  Sim, mas (a 
música) era do povo de uma 
maneira geral.

Rcbeca -  Queria saber se 
o senhor vê que tem espaço 
para que essa música surja 
hoje.

Christiano -  Não tem
mais não. Ela vai de cima para 
baixo, ela vai jogada através 
da mídia, principalmente a te
levisão, para as camadas po
pulares. E isso pá, ouça isso 
pá, cante isso, o momento é 
esse, pê-pê-pê-pê.

Andrch -  Os meios de co
municação são responsáveis 
pela formação musical. Mas o 
povo não tem a opção de esco
lher, vamos dizer, as rádios al
ternativas?

Christiano -  Não... mas 
peraí! O fulano para ir atrás de 
rádio alternativa, que conver
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sa c essa? A massa quer é essas 
coisas que ouve no dia-a-dia.

Andreh -  Eles não têm o 
poder de decidir então?

Christiano -  Do jeito que 
eles são loucos por progra
mas... é porque dá dinheiro, 
rapaz, é o que dá dinheiro. A 
música não dava dinheiro, a 
música deixava de ser feita 
pelo povo, para o povo e com 
o povo porque não dava di
nheiro. Só dava dinheiro para 
a gravadora. O cantor ganha
va um cachêzinho, o compo
sitor outro cachêzinho e tudo 
mais. Quem sempre teve a par
te do leão foram as gravado
ras, por aí que surgiram os 
hinos de carnaval.

Naara -  Entre os canto
res e compositores da atua
lidade existe algum que o se
nhor ainda considere um 
bom compositor, um bom 
cantor?

Christiano -  Mas olhe, 
atualmente o Brasil não tem 
mais música brasileira não. A 
Argentina não tem mais mú
sica argentina não. O México 
não tem mais música mexica
na não. É a matriz que fica 
mesclando esse negócio atra
vés de... Caribe, como essa 
música que veio... Axé, não sei 
o quê, e que vem mesclado 
dessas outras regiões tudo com 
o liame do rock. A base toda é 
o rock. Você está entendendo? 
A modinha desapareceu, a se
renata desapareceu, o côco 
{dança de roda cantada, com 
acompanhamento de pandei
ros, ganzás, cuícas e das pal
mas dos que formam a roda), 
a embolada {poesia popular 
cantada, em compasso biná
rio), o baião, o samba, a mar
cha, não existe mais.

Bruno -  O senhor tem es
perança de que algum dia isso 
possa mudar?

Christiano -  (interrompe 
dizendo: não, mas espere lá,

rapaz.) Para que isso aconte
ça é preciso que aconteça o 
mesmo baque na economia 
mundial, para que nada passe 
a dar dinheiro. Quando eu fa
lei aqui a década de 30 foi a 
época de ouro das músicas 
populares dos países pobres. 
Todos os países pobres! Todo 
o referencial dc música popu
lar, do Brasil ou lá de fora, é 
da década de 30. O México, o 
que tem de mais representati
vo ainda hoje foi da década de 
30: Pedro Vargas (simboliza o 
México no universo da músi
ca internacional, levando-a 
por todos os continentes,

"E eles sõo mais pobres 
culturalmente do que nós. Então, 
como é que uma coisa mais pobre 
pode ajudar outro (país) mais rico, 

em termos de cultura?"

1909-1989), Zé Murrica (can
tor mexicano apontado como 
um dos grandes artistas lati
nos do século, 1896- 1974) , 
Gregório Barrios (músico es
panhol que se apresentava 
com um traje típico de seu 
país, cantando trechos de ópe
ras e boleros, 1911 -  1978), 
Trio Los Panchos (Grupo mu
sical formado em 1944 por 
dois mexicanos e um porto- 
riquenho que interpretavam o 
bolero de uma maneira dife
rente, a três vozes, com o má
ximo requinte), Los trés dia
mantes (grupo de intérpretes 
de boleros clássicos), todo o 
referencial, Augustín Lara 
(compositor mexicano de mai
or renome e um dos mais des
tacados de todo o mundo, 
1896-1970), os grandes com
positores mexicanos, cantores 
e música mexicana foram da 
década de 30. Na própria 
América do Norte o refe

rencial é da década de 30, os 
grandes filmes, as big bands 
(grandes orquestras america
nas das décadas de 1950 e 
1960), os grandes cantores, in
clusive onde se formou o pró
prio Frank Sinatra (cantor e 
ator americano conhecido 
como ‘A Voz\ fo i um dos mai
ores fenômenos musicais do 
século passado devido sua 
técnica vocal, participou ain
da de mais de 50 filmes e teve 
seu próprio programa de TV, 
1915 -1998), tudo na década 
de 30. A Argentina deu (Car
los) Gardel, (autor de vários 
tangos argentinos que nasceu 

em 1890), deu (Francisco) 
Canaro (formou e conduziu 
uma orquestra que tocava 
tango e os demais ritmos 
platenses, 1888-1964), deu 
esse pessoal todinho que ain
da hoje é a base da música 
argentina. E o Brasil deu o 
que deu.

Joanice — Por que o se
nhor acredita que a década 
de 30....

Christiano -  (interrompe) 
Não é acreditar, é ver! Eu não 
sabia por que aí quando eu vi....

Joanice -  Seria a guerra, 
por exemplo, que fe z  com que 
as músicas populares desses 
países conseguissem se desen
volver melhor. O senhor vê 
alguma razão?

Christiano -  Claro {de 
maneira bem enfática)! Está 
na razão direta do económico. 
Enquanto os norte-americanos 
resolviam o seu problema da 
desvalorização total do dólar 
-  o dólar virou fumaça, pas
sou a não valer mais nada, era 
a moeda referencial, caiu na 
década de 30. Aí, os países se 
redescobriram, o México se 
redescobriu... Nós vivíamos 
sempre era imitando o mexi
cano. O Luiz Gonzaga tem 
uma música que é “Cortando 
pano”: “Sou alfaiate do pri-

Ao final da pré-entrevis- 
ta, a equipe de produção 
assinou o livro de visitas 
da C a sa , in ic ia d o  em 
2004. Ocupamos as nu
m erações 4 9 0 , 491 e
492.

Encerrada a pré-entrevis- 
ta, Seu Cristiano e Dona 
Douvina convidaram: "A l
guma de vocês sabe jogar 
sinuca?". É hábito da fa
mília divertir-se assim.
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Foi muito difícil definir os 
assuntos mais importantes 
da pauto da entrevista. É 
que com o Christiano to
dos os assuntos renderiam 
muita discussão.

A entrevista aconteceu na 
casa de Christiano, às 15 
horas. Cristiane foi o últi
ma a chegar, Andreh foi o 
primeiro a sair. 0  porquê 
ninguém sabe.
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meiro ano.../ai que vida ingra
ta o alfaiate tem/ quando ele 
erra estraga o pano todo/ quan
do ele acerta o roupa não con
vém” (cantando). Aí ele diz: 
“eu vou fazer um temo para o 
meu mano, não sei o quê.../ 
pelo sistema norte-americano 
o temo sai bacano”. Quer di
zer o temo só saía bacana se 
fosse feito pelo sistema norte- 
americano. Era a volta da do
minação da América do Norte 
sobre os países, porque já ti
nha resolvido o seu problema 
económico e tinha se subsaído 
como grande potência da Se
gunda Guerra Mundial. Mas 
na década de 30 o nosso ci
nema aqui deu Carmem 
Santos (atriz, produtora, 
diretora e ícone do cinema 
brasileiro nos anos 20, 
1904-1952), deu Oscarito 
(um dos maiores atores da 
comédia brasileira que fo r
mou uma dupla de sucesso - 
em vários filmes com Gran
de Otelo, 1906-1970), deu 
todo esse pessoal da Atlântida 
(uma das mais fortes indústri
as cinematográficas do Bra
sil na década de 40), tudo isso 
é na base da década de 30. Deu 
essa fulaninha que ainda hoje 
tá na televisão com oitenta e 
tantos anos, como c uma que 
não quer envelhecer? (A tur
ma começa falar nomes para 
ajudar o entrevistado a lem
brar o nome da mulher que 
queria, Vanessa sugere o 
nome que ele busca) Tônia 
Carrero (famosa atriz brasilei
ra que nasceu em 1922), fo
ram todos dessa época aí. É 
um negócio impressionante, o 
referencial todinho c da déca
da de 30. Eu não alcancei não, 
não foi minha época não (aos 
gritos).

Joanice -  Com a internet 
o senhor não vê essa popu
larização da música, sem o 
domínio das gravadoras e do

capital em cima. O senhor 
consegue enxergar a volta da 
música popular brasileira?

Christiano -  Mas como?
Joanice -  Pela internet 

sem gravadora, por MP3.
Christiano -  Sim, mas o 

povo vê internet? O povo não 
vê internet não. E outra coisa, 
essas músicas, esses ritmos 
que chegam ao povo é ritmo 
mais de ação, não é de medi
tação. A música era de medi
tação. O fulano achava de 
querer descrever... Eu estou fa
lando cm música que eu não 
alcancei, daí porque pode des
cartar a idéia de eu ser saudo-

"...não puxo saco de governador 
vagabundo, eu não puxo saco de 
fulano ladrão que faz um centro 

desse com 10,12 milhões de reais e 
diz que são 22."

sista, porque as músicas que 
eu tenho saudade já estavam 
indo para o fundo do poço. 
(cantando) “Fracasso, fracas
so, fracasso afinal....” (grava
da por Nelson Gonçalves) e 
depois de “Saudade da Amé
lia” não ficou nada, o que fi
cou foi fulano (que ia) descre
ver uma sertaneja dele, aí 
servia para toda fulaninha po
bre. Se você quer ser univer
sal, você tem que partir do 
pessoal.

Gustavo -  O senhor enxer
ga críticas aos meios de co
municação, à indústria cultu
ral, no entanto o senhor já  
escreveu uma coluna no Jor
nal O Povo e apresentou um 
programa de rádio. Como é 
que fo i essa relação de traba
lhar nos meios de comunica
ção encontrando críticas tam
bém nesses meios?

Christiano -  Até quando 
eles perceberam e me manda

ram para fora, inclusive o jor
nal O Povo. Eu tenho a última 
coluna que eu fiz condenando 
exatamente esse endeusa- 
mento da música norte-ameri- 
cana e tal, desses ritmos.

Karlla -  Como fo i essa 
experiência como comuni
cador tanto nos programas de 
rádio quanto escrevendo a 
coluna?

Christiano -  O Povo acei
tava aquilo ali e achava que 
era um fato e tudo mais. Por 
que os outros não falavam da
quele jeito? É porque os ou
tros têm que manter o empre
go, os outros vivem disso e eu 

estou fazendo de graça. Ou-
- tra coisa, deixavam porque 

era uma coisa sui generis, 
não estava adiantando mes
mo nada, uma andorinha não 
faz verão. Se fosse através da 
Rede Globo, a coisa talvez 
pesasse um pouco. Mas por

- aqui, coisa nenhuma...
Andreh -  O senhorfoi pos

to para fora por causa das críti
cas que fazia aos meios?

Christiano -  É, mesmo de 
graça. Mais assim mesmo na 
década de 70, eu mostrei que 
as quatro primeiras notas do 
Hino Nacional tinham sido ti
radas de uma sonata do Paga- 
nini (Niccolò Paganini: violi
nista e compositor italiano -  
1782 -1840), no programa do 
Armando Vasconcelos (radia
lista e apresentador do progra
ma com seu nome, na TV Ci
dade, que tem como marcas 
principais entrevistas exclusi
vas e convidados marcantes). 
Dentro do programa ele disse: 
“O que adianta você estar mos
trando isso, é curioso não resta 
dúvida, mas não adianta nada. 
No dia que a Rede Globo mos
trar de lá para cá todo mundo 
vai tomar conhecimento”. Trin
ta anos depois, o (repórter da 
Rede Globo Maurício) Ku- 
brusly mostrou no Fantástico,
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o telefone só faltou não parar. 
Eu tinha mostrado lá na déca
da de 70. (risos)

Gustavo -  O senhor gos
tou dessa experiência de es
crever para jornal... O senhor 
se sentiu realizado?

Christiano -  Gostei, por
que vi que a coisa está muito 
bem montada. Tanto é, como 
cu estava dizendo, a música 
hoje é música mais de ação. 
Você vê que nem todo roquei
ro é drogado, está entendendo? 
Nem todo drogado é roqueiro, 
mas todo roqueiro a tendência 
é se drogar, mas não é por nada 
não, é porque é humanamente 
impossível que a nossa cons
tituição aguente aquela zoa
da, aquela pancadaria sem o 
estupefaciente (referente à 
entorpecente) para segurar o 
físico. Está entendendo? A 
princípio você entra na coi
sa. Isso foi depoimento dc 
um deles aí. Você entra com 
a melhor das intenções e tal, 
esses grupos de garagem, fun
do de quintal, mas aquela zoa
da pow-bá-bá-bá-bá (Christia
no imita o barulho feito pelos 
ritmos), termina lhe entorpe
cendo e você para aguentar aqui
lo tem que entrar nas drogas.

Gustavo -  E a sua experi
ência com programa de rádio. 
O Cid Carvalho (ex-senador, 
radialista e apresentador do 
programa Doa a quem doer, 
marcado por crónicas sobre 
assuntos polêmicos e que me
xem com a população) lhe con
vidou para fazer um programa. 
Como foi a experiência de rá
dio? O senhor colocava que 
tipo de música? Eram as que 
faziam parte do seu acervo?

Christiano -  Era. Foi boa 
(risos), mas é o tal negócio, 
depois daquilo ali o fulano 
saia para ouvir o quê? Que 
tudo estava às mil maravi
lhas... Faz mais de trinta anos 
que o Brasil é o país do futu

ro, que a coisa só tende a me
lhorar, que não sei o quê...

Gustavo -  Mas o senhor 
não achava que fazia parte, 
seria um trabalho de formi- 
guinha, que contribuía com 
seu programa ....

Christiano -  O problema 
é que eu sempre disse o se
guinte: “Eu não quero modi
ficar ninguém, quero apenas 
que a vida não me modifique”. 
E enquanto eu falar assim é si
nal que não está me modifi
cando. Para comer eu tenho 
quem me dê de comer, que é 
exatamente a aposentadoria 
que eu tenho e o resto....

"E outra coisa: como é que uma 
prefeitura pobre como essa nossa 

vai ter dinheiro para isso, para 
depois estar se queixando que não 

tem dinheiro?"

Claudiene -  O senhor ci
tou na pré-entrevista que a te
levisão deforma a população 
em vez de informar. Mas não 
fo i bom ter utilizado o alcance 
da televisão quando o senhor 
fo i lá no Programa do Jô (So
ares) mostrar algumas peças 
da coleção?

Christiano -  Adiantou em 
quê? Se ele próprio desvirtuou 
tudo, querendo comparar João 
Gilberto com esses cantores 
antigos! Onde é que João Gil
berto pode scr comparado com 
cantores antigos? João Gilber
to é cantor pra quem gosta de 
João Gilberto. Tem as gan- 
gues, que eles chamam de tri
bo, tem aquelas coisinhas... O 
Brasil está todo dividido em 
tribozinhas. Tem a tribo do 
João Gilberto, a tribo do Chico 
Buarque, a tribo de não sei de 
quê...Que adora isso, adora 
aquilo, adora aquilo outro... 
Isso não existia! A música era

uma só, pra grandes c peque
nos, pra pretos e brancos, pra 
pobres e ricos (quase aos gri
tos). A música era uma só! A 
cozinheira estava fazendo o 
almoço cantarolando uma mú
sica que a patroa estava can
tarolando a mesmíssima mú
sica lá. Eu sei disso, porque 
em (19)59 eu estava tomando 
umas e outras lá no bar Caio 
Prado (Antigo bar situado no 
Centro de Fortaleza), aqui no 
Passeio Público (construída 
no século XIX, é a mais anti
ga praça de Fortaleza. Foi 
ponto de encontro da elite 
cearense, que passeava por 

ela sempre elegantemente 
vestida. Hoje é chamada de 
Praça dos Mártires, pois fo i 
palco do fuzilamento dos he
róis da Confederação do 
Equador em 1824. E ponto 
de prostituição), para ir pra 
uma tertúlia num palacete de 
luxo. Eu ia como convidado. 
Então cu estava ali no Pas

seio Público e tem a Cinza 
(zona de prostituição)... Ai, 
tem mais não! Acabaram. Era 
onde tinha o baixo meretrício, 
onde é hoje o Mucuripe Ilhas 
{refere-se ao complexo de bo
ates Mucuripe Club), e tinha 
uma radiadora. Um dos bole
ros que a radiadora tocou foi 
(cantando) “No puedo verte 
triste porque me matas”, Jú
lio Jaramillo (cantor equato
riano, 1935-1978), depois eu 
vim a saber o que era. Eu achei 
bonitinha aquilo dizendo que 
até depois da morte ia conti
nuar amando a fulana. Achei 
interessante que o povo, povo 
mesmo que chamam povão, 
estivesse ouvindo aquilo.

Não deu meia hora, o ami
go que ia comigo lá para a ter
túlia chegou e “vamos, va
m os” . A gente pegou um 
desses carros de aluguel -  que 
antes chamava carro de alu
guel. Quando chegou lá, tinha

Quando os alunos chega
ram, Christiano, de short, 
exclamou: "Eu nem tomei 
banho a in d a , nem me 
preparei paro receber 
vocês". E foi se aprontar.

Todos foram muito bem 
recebidos, mas D. Douvina 
foi mais efusiva diante da 
chegada do aluna Letícia, 
que ganhou um caloroso 
abraço da anfitriã.
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A maioria dos gravadores 
eram iguais, m as o do 
professor Ronaldo Sa lg a 
do tem um escudo do 
B o ta fo go  co lado . Isso 
causou simpatia no en
trevistado.

Os gravadores estavam to
dos amontoados sobre uma 
mesinha. Na hora de ligá- 
los, Letícia quase derrubou 
um deles, provocando sus- 
lo. Mau presságio?
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o 'Batista’-vocês perguntem 
ao pai de vocês quem era o 
‘Batista’, eles devem saber. O 
‘Batista’ era um fulano que 
levava uma radiolazinha, ti
nha uns discos de cera, bota
va cinco, seis discos de cera 
e ele (o disco) ia caindo ali, 
ia tocando e ele (o ‘Batista ') 
ia ajudando com uma bateria, 
sem ser muito alto. Botava ali 
e tal, como se fosse a música 
melhorada. A primeira músi
ca que o ‘Batista1 tocou pras 
mocinhas ricas lá da Aldeota 
(ibairro nobre de Fortaleza) 
foi o bolero Nuestro Jura
mento, a mesmíssima grava
ção que estava tocando 
para as prostitutazinhas 
pobres. Então a música não 
tinha classe! Não era mi
nha, nem tua, nem de nin
guém não. “Ah, isso é mú
sica de pobre”, “Ah, isso é 
música de rico”, “Ah, isso 
é música brega”, “Ah, isso 
é música de bom gosto”. 
Não existia isso não, rapaz! 
Existia música e acabou-se. 
Sempre existiu a música boa 
e a música ruim. A música 
ruim, quando começava, o 
pessoal deixava logo de lado 
e acabou-se.

Joanice -  E o fato do Luiz 
Gonzaga não ser escutado, por 
ser considerado matuto...

Christiano -  É! Exata
mente, o Luiz Gonzaga nunca 
foi, né? Ele nunca foi. Porque 
quando ele passou a ser escu
tado era por causa do filho 
dele, que levou para aquele 
negócio dos festivais e já era 
aquele Luiz Gonzaga sofisti
cado. Ou cantava Asa Branca 
(música de Luiz Gonzaga e 
Humberto Teixeira) ou canta
va Samarica Parteira (música 
de Luiz Gonzaga), ou fazia 
uma graçola: “Cachorro de 
pobre se chama não sei o quê, 
cachorro de rico é não sei o 
quê”, debochando da própria

miséria de onde ele veio. Tá 
entendendo? Porque o rico 
gosta disso demais. Mas o 
Luiz Gonzaga autêntico nun
ca foi escutado. Nem ele, nem 
o irmão dele (Zé Gonzaga, um 
exímio sanfoneiro, 1921- 
2002), nem o Severino Januá
rio (pai de Luiz Gonzaga, é o 
pioneiro na gravação de dis
co com sanfona de oito bai
xos), nein Pedro Raimundo 
(compositor, cantor e instru
mentista, fo i o primeiro artis
ta típico gaúcho a alcançar 
fama nacional apresentando- 
se com bombachas, lenço no 
pescoço, botas, esporas, cha-

"Não me arrependo porque faço o 
que gosto. Procuro é mostrar às 

gerações e abrir o olho desse 
pessoal que pesquise para 

momento que estão vivendo."

péu e guaiaca, 1973), nem 
aquele pessoal que tocava com 
cie, não.

Rafa ela -  Existe uma me
lhor forma de se utilizar ou a 
internet ou mesmo a televi
são?

Christiano -  Vocês não 
estão é entendendo. Os meios 
de comunicação estão nas 
mãos de quem está por cima 
da carne seca. Eles pouco es
tão se lixando para que o povo 
tenha ou não a música. Eles fa
bricam. “A música do momen
to é essa aqui, esse é que é o 
sucesso” (aumentando o tom 
de voz). Quem é que é doido 
de dizer que não é o sucesso?

Letícia -  Mas com sua vi
são de pesquisador, o senhor 
não acredita que isso pode ser 
mudado?

Christiano -  De cima para 
baixo não, tem que ser de bai
xo para cima. Tem que ser a 
infra-estrutura mudando, co

mo mudou na década de 30. 
O que mudou (o cenário) foi 
a falta de dinheiro ÇCrack ’ da 
Bolsa de Valores de Nova 
Iorque, 1929-crise económi
ca que causou uma superpro
dução nos Estados Unidos e 
abalou o mundo inteiro, onde 
as ações das grandes empre
sas tiveram uma queda verti
ginosa gerando uma grande 
oferta de produtos tio merca
do enquanto a população não 
tinha como adquiri-los). Nada 
dava dinheiro, criatura. Só na 
cidade de Nova Iorque tinha 
10 mil vendedores de maçã. O 
povo norte-americano vivia 

pedindo esmola, você nunca 
viu filme dessa época não? 
Tem documentário aí. Tinha 
a sopa dos pobres, eles an
davam numa pobreza pior do 
que a nossa. E como é que a 
gente podia querer imitar um 
sujeito tão lascado quanto 
nós? Aí o Brasil se redesco- 
briu, Argentina se redesco- 

briu, México se redescobriu, 
Uruguai, Paraguai... ‘índia’ 
(música da década de 50 com
posta por M. Ortiz Ferrerro e 
J.A Flores) é dessa época, ‘Meu 
Primeiro Amor’ (música da dé
cada de 50 composta por Her- 
ninio Giménez) é dessa época, 
tudo é dessa época, todo o 
referencial é dessa época. E os 
hinos de carnaval.

Gustavo -  Seu Christiano, 
todo mundo que está aqui vai 
se formar jornalista, vai tra
balhar ou em tevê, ou em rá
dio, em jornal, e o senhor dis
se que tem que partir de baixo 
para cima para haver uma 
modificação nesse estado que 
estão os meios de comunica
ção. O senhor tem algum con
selho ou recomendação?

Christiano -  O que eu re
comendo é que, sc vocês não 
querem perder o emprego, 
não passem além do sapato 
(rindo). Então, não vai exarar
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opiniões próprias que vá con
tra a empresa, porque mesmo 
que aquilo consiga ser publi
cado, por um aborto lá do jor
nal, no dia seguinte: “Quem 
escreveu isso?”, “Fulano de 
tal”. “Fulano, pegue suas con
tas aí”...

Gustavo -  Mas existe uma 
terceira vici, um meio termo 
que possa conciliar patrão e 
empregado?

Christiano -  Eu ainda al
cancei a época em que o jor
nalista exarava sua opinião, 
não era por nada não, é por
que tanto fazia ele formar opi
nião como não, a economia 
estava tão derrubada que 
não ia influir em nada. Você 
vê a verborragia, você vê 
em quem é que o povo vota, 
é em quem fala ‘bunitim’: 
{imitando) “Ah, não me tra
ga problemas, eu quero so
luções... Olha.” Como é o 
nome? Como é que dá o 
nome, o projeto, né? Em po
lítica, como é que dá o nome?

Gustavo -  Programa de 
governo.

Christiano -  “O Programa 
de governo, olha aqui como é 
{como se mostrasse um)V\ E 
tê-tê-tê... Quanto mais menti
roso, mais o povo vai acreditar 
e vai votar naquele... O povo, 
a melhor definição que eu vi 
do povo foi Vianna Moog (es
critor brasileiro da década de 
30, autor do livro Heróis da 
Decadência) que deu: “O povo 
é o milagre de crença que se 
renova”. E meu pai costumava 
dizer que a esperança não é a 
última que morre; é a única que 
não morre! O sujeito está mor
rendo e ainda tá com esperan
ça do coisa e tudo mais... Ela 
não morre nunca. Então o pro
blema é o seguinte: vocês vão 
ser funcionários de uma empre
sa e a opinião exarada naque
las reportagens vai ser a opi
nião da empresa! Não pode ter

mais a opinião de vocês e quan
do puser a opinião de um ter
ceiro, por exemplo, “Segundo 
fulano de tal, isso é assim, as
sim c assado”. “Segundo fula
no de tal”, “ele diz isso, aquilo 
e aquilo outro”. Você já viu as 
notícias de jornal? Tem uma 
porção de recorte aqui. Quan
do eles (jornalistas) querem 
desacreditar ou querem deixar 
uma notícia em dúvida, eles 
usam esse subterfúgio: “Segun
do a opinião de fulano de tal, 
isso é assim, assim, assim, as
sim ” . Quando cies querem 
‘queimar'o fulano, ele diz: “O 
fulano fez isso, aquilo e aquilo

outro”. Não é “segundo ftila- 
no”, não é “segundo cicrano” 
não; é “fez isso, aquilo e aqui
lo outro” . É impressionante. 
Agora mesmo cu vi isso, a 
Bandnews {canal de tevê por 
assinatura) disse: “O Lula gas
tou oito milhões nas festas de 
fim de ano”. E o Fernando 
Henrique, que nesse mesmo 
período gastou trinta milhões 
de reais? Você disse? É o tal 
negócio, falam o que é de inte
resse deles! O ‘mensalão’ aí, só 
a reeleição do Fernando Hen
rique Cardoso dava não sei 
quantos ‘mensalões’ desses. 
Foi descoberto. Ninguém fala, 
não há uma CPI {Comissão 
Parlamentar de Inquérito), 
nem coisa nenhuma c a mídia 
não quer, de maneira nenhuma, 
tocar no assunto, {olhando 
para Claudiene) Sim...

Claudiene -  Então, onde 
é que entra a esperança? Se é 
pra continuar todo mundo no

mesmo jogo, onde é que entra 
a esperança?

Christiano -  Não é pra 
continuar no mesmo jogo, eu 
tô apenas querendo que você...

Claudiene -  Onde é que 
entra a mudança?

Christiano -  Não, eu tô 
apenas querendo que vocês to
mem consciência do que vão 
enfrentar, do que vão fazer, 
você está entendendo? Mesmo 
porque eu não sou mágico pra 
dizer “tá assim, tá assado” e tal. 
Com minha experiência de 
vida é que cu vejo essas coi
sas. Eu sou realista, mas eu sou 
sempre esperançoso. Tanto é 

que eu ainda dou palestra, ain
da mostro filme, e tudo mais, 
mostrando as coisas.

Joanice -  E  como é a ela
boração dessas palestras, 
qual é o conteúdo delas?

Christiano -  É exatamen
te de cunho sociológico. Mos
trando, por exemplo, quando 
a música registrava a história. 

Tem coisas curiosíssimas, aí eu 
consegui que o Banco Cultu
ral, olha o tipo de ajuda, o Ban
co Cultural fazendo...

Joanice -  O Centro Cultu
ral BNB?

Christiano -  É. O Centro 
C ultu ral. Banco C ultu ral, 
imagine...É porque é banco, 
né? Transformou em cd os 99 
programas de rádio que eu fiz. 
De uma forma assim, não pre
cisou de projeto, não precisou 
nem isso, nem aquilo, nem 
aquilo outro. Eu falei agora 
porque tudo nesse Brasil é fei
to por questões pessoais. Olha 
aquele negócio: questões pes
soais. O documentário foi o 
sobrinho, que por questões 
pessoais, filiação e não sei o 
quê, fez. Já o do Centro Cul
tural Banco do Nordeste o que 
é? Não é pelos meus belos 
olhos não. Por que nunca fez 
an tes?  Porque o H enilton 
Menezes, que é um dos meus

"Está aqui a visão que ela tem, ela 
acha que eu vivo disso aqui, ela não 
vê que eu vivo para isso aqui, agora 

por que? Por que é um peba no 
mourão?"

A lém  dos h o m ón im o s 
Gustovo— onetode Chris
tiano e o aluno -  uma 
oluna também encontrou 
uma xará na fam ília Câ
mara. A barulhenta papa
gaio Rebeca.

Antes de começar a entre
vista, a turma e o am bi
ente foram objetos de en- 
saiosfotográficos. Naara e 
Andreh foram os respon
sáveis pelos diques.
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No jardim onde a entre
vista foi feita, há uma pla
ca instituindo o "Cantinho 
dos Netos" e uma frase na 
outra parede: "Querer ser 
bom já é ser bom".

Durante a nervosa entre
vista, duas alunasganha
ram um carinho inespera
do e relaxante. Era Dona 
Douvina mexendo nos ca
b e lo s  de Lu cyn th ia  e 
Karllo.
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anjos da guarda, não tinha as
sumido a direção. E ele é quem 
me protege lá. Mas eu não te
nho a menor ilusão, no dia que 
ele deixar de ser o diretor lá, 
o Cliristiano vai pra caixinha 
das mucamas. Não tem con
versa. Eu lá, esquecidinho do 
mesmo jeito.

Agora, eu preciso da mídia. 
Eu critico a mídia, mas eu pre
ciso da mídia. Vocês não quei
ram saber, quando eles chegam 
aqui, é um paparicado mais da
nado do mundo, exatamente 
porque esse meu trabalho sem 
divulgação não adianta. Agora 
que eu digo pra eles mesmos, 
inclusive os mais velhos di
zem: “Ah, esse camarada 
tem experiência” . Chega a 
turma aqui pra fazer entre
vista e a jornalista às vezes 
quer botar um texto muito 
bonito, e eu “não se preocu
pe não, se ocupe com isso 
não que você vai ficar na 
mão de editor, da ilha de 
montagem lá, na ilha de edição. 
As vezes, ele não gosta desse 
texto, ele lhe corta e tal, bota 
outro lá. Resumindo: às vezes 
não passa nem a reportagem 
que você fez”.

Gustavo — O senhor con
tou que nasceu nesta casa, 
começou o acervo todo, e co
locou sempre aqui nesta casa. 
Como é que fo i a sua infância 
nessa casa, com seus pais? 
Vamos falar um pouco agora 
do seu lado família. O que é 
que o senhor tem a lembran
ça da infância, como é que fo i 
a sua educação...

Christiano -  Naquela épo
ca quem era um rei... Não era 
propriamente rei, é quem aqui 
e acolá influenciava também 
era o rádio. Mas o rádio tinha 
lá o cantinho dele, tinha o ho
rário dele, e as músicas, o tipo 
de música... Música que toca
va de manhã geralmentc po
dia ser um pouquinho mais

acelerada do que música que 
tocava de tarde. A música que 
tocava de tarde tendia a ma
neirar mais o ritmo. A noite, 
então, era uma música mais 
para meditação. Outro dia, eu 
tomei foi um choque, abri o 
rádio às duas horas da manhã 
e era um rock mais descamba
do do mundo (imita a incom- 
preensibilidade da música). 
Isso acorda até defunto! Que 
negócio é esse? Quer dizer, 
eles punham a música de acor
do com o próprio ambiente, o 
ambiente físico da natureza. 
Hoje em dia ninguém respeita 
isso. Dia de Finados era mú-

"Foi o visão do sobrinho, o Estado 
ali entrou apenas com o dinheiro, 
foi isso que eu disse. Não é que eu 

não valorize aquilo. Eu valorizo 
sim ,..."

sica erudita ou era música 
muito suave, em respeito aos 
mortos. Não tem mais esse 
respeito, não tem mais nada. 
O capitalismo, o (ênfase, au
mentando o tom de voz) di
nheiro, o dinheiro acabou com 
tudo! Acabou com as nossas 
manifestações culturais, aca
bou com tudo.

Naara -S eu  Christiano, o 
senhor já  falou isso, mas eu 
ainda não consegui absorver 
muito bem a ideia. O senhor 
não se diz saudosista, mas o 
senhor está sempre recorren
do ao passado, sempre pare
ce que no passado é onde es
tavam as coisas boas. Como 
é isso?

Christiano -  N ão, mas 
não sou eu não. É o pessoal 
do agora. É o pessoal do ago
ra: “Uma coisa horrível, a 
vida tá horrível, a gente não 
pode tá na rua, passa um as
saltante, sei que mata a gen

te, toma o dinheiro da gente, 
toma não sei o quê”. “Ih, ra
paz, e isso tá existindo mes
mo? Pois no meu tempo não 
tinha isso não” . E só cotejar 
(fazendo gestos de compara
ção com as mãos) uma época 
e outra. E só cotejar.

Ana Flávia -  Mas se o se
nhor não é saudosista, por que 
o senhor faz tanta referência 
como que o melhor que já  
aconteceu está no passado e 
não no presente?

Christiano -  Não é no pas
sado, porque pelo menos no 
meu passado não é. Eu lhe fa
lei que a música da minha épo

ca já não era o tipo de mode
lo que servia pros outros nem 
coisa nenhuma.

Naara -  Mas não deixa 
de ser um passado a década 
de 30...

Christiano -  Mas que
passado, pra quem?

Naara -  Pro senhor...
Christiano -  Não, pra 

mim não. Eu nasci na metade 
da década de 30, e não tenho 
nem porquê, não conheci ne
nhuma dessas músicas. Nenhu
ma dessas músicas eu conheci. 
E um negócio impressionante.

Lucinthya -  Como come
çou o contato do senhor com 
a cultura?

Christiano -  Com a cultu
ra em si? Mas a casa (dos meus 
pais) era um centro cultural, 
criatura! Isso aqui tinha 17 es
tantes de livros raros. Meu pai 
(Gilberto Pessoa de Torres 
Câmara, um dos fundadores da 
Associação Cearense de Im
prensa e conceituado crítico li
terário), papai era crítico lite
rário da década de 20, antes de 
eu nascer mesmo. Aqui foi hos
pedado aquele poeta Guilher
me de Almeida (advogado, jor
nalista, poeta, ensaísta e 
tradutor, 1890-1969), em no
vembro de 1925. Eu tenho toda 
uma herança cultural.
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Gustavo -  O senhor falou 
do seu pai, que inclusive é um 
dos fundadores da Associação 
Cearense de Imprensa. Quais 
são as lembranças que o senhor 
tem dos seus pais?

Christiano -- Era uma fa
mília normal. A música se fa
zia espontaneamente. O pro
blema da riqueza da música 
em si é porque eu não vejo 
mais... Vocês falaram aqui, 
que a música que eu estou 
sempre falando é na música 
antiga e tal. Mas é porque a 
música atual, por exemplo, 
não retrata mais o amor filial, 
o amor maternal, a noção de 
família, não retrata mais a 
fome que se passava, o - 
abandono, o retomo, o es
tado feliz...Tem uns sambas 
aí, o fulano diz: (cantando) 
“Eu sei que outra no meu 
lar não vai viver bem/ só ela 
conhece meus defeitos e as 
virtudes também/ por isso já - 
mandei construir uma casi
nha na serra/ Pra ela é Deus 
no céu e eu na terra” . Dizendo 
que só aquela é que dá certo 
com ele. Não tem mais músi
ca desse tipo.

Gustavo -  O que é que f i 
cou de mais importante na 
educação que seus pais pas
saram pro senhor?

Christiano -  Foi o valor. 
Foi o valor cultural, o valor 
moral, o respeito às coisas. E 
agora, tudo aí foi tudo posto 
abaixo, a partir de 62, com o 
surgimento dos Beatles. Caí
ram os m uros, subiram os 
monturos. A inversão, né? Eles 
esperando para receber co
mendas da Rainha (da Ingla
terra) e fumando maconha... 
Aha! “É ótimo, estar com o 
negócio de droga!” Aí espa
lhou-se a droga e toda uma 
geração drogou-se, e toda uma 
geração deu com os burros 
n ’água. Porque naquela gera
ção dos Beatles, quem criou os

filhos resu ltan tes daquele 
am or liv re  do W oodstock 
(Mais importante festival de 
rock and roll de sua época que 
representou um marco no mo
vimento de contracultura dos 
anos 60, e fo i o auge da era 
hippie) foram os avós daque
le pessoal. E por isso que eu 
digo: eu não sou saudosista 
não. Pelo contrário, eu sou um 
analista terrível. Eu bem que 
gostaria que esse pessoal ti
vesse trazido alguma coisa. 
Outra coisa, o que é que nós 
temos com quatro rapazes de 
Liverpool? Nós temos aqui os 
Anjos do Inferno, aqui mesmo

"... museu é feito dia após dia,(...).
/

E preciso um amadurecimento 
daquilo ali, não é da noite para dia 
que se compra um museu e se faz 

um museu."

no Ceará tinha Quatro Ases e 
Um Coringa (Grupo formado 
no Rio de Janeiro na década 
de 40 pelos três irmãos cea
renses Pontes de Medeiros e 
um amigo André Batista Viei
ra. Inicialmente um quarteto, 
adotaram o nome Quatro Ases 
e Um Coringa com a entrada 
do último elemento, Pijuca. 
Trabalharam nas maiores 
emissoras de rádio da época 
-  Mayrink Veiga, Nacional, 
Tupi. Tornaram-se, ao lado 
dos Anjos do Inferno, um dos 
conjuntos vocais mais popu
lares da década de 40. Gra
varam o primeiro disco em 
1941, e depois gravaram di
versas marchas de carnaval. 
Foram do elenco do Cassino 
Copacabana. Os maiores su
cessos do grupo foram na dé
cada de 40: “No Ceará É As
sim ”, de Carlos Barroso, 
“Trem de Ferro”, de Lauro 
Maia, e “B aião”, de Luiz

Gonzaga e Humberto Teixei
ra. Com nova formação, o 
grupo ainda realiza shows 
revivendo a era de ouro do 
rádio brasileiro). Teve Voca
listas Tropicais (grupo cea
rense que marcou a cena mu
sical brasileira a partir de 
1946, sendo executados des
de a Ceará Rádio Clube até a 
Rádio Nacional, no Rio de Ja
neiro. Era formado por Nilo 
Xavier da Mota, Arlindo Bor
ges, Raimundo Evandro Jataí, 
Artur de Oliveira e Danúbio 
Barbosa Lima, o único ainda 
vivo e que narra o docu
mentário “Fragmentos de 
Memória ”, de 2004, sobre o

- quinteto que, entre sambas e 
marchinhas, gravou “A Tur
ma do Funil”e “Daqui não 
saio ”)  e quantos conjuntos 
nós temos aqui pra nós ou
vir? A gente dá as costas ao 
nosso irmão para ficar ouvin-

- do Beatles! O que é que nós 
temos com isso? Será que

eles lá estão ouvindo a gente? 
É porque a gente nunca se 
imagina lá do outro lado.

Bruno -Ainda sobre o seu 
pai. Como é que o senhor acha 
que ele receberia essas críti
cas que o senhor faz à impren
sa, sendo (ele) um dos funda
dores da Associação Cearense 
de Imprensa?

Christiano -  Eu acho que 
hoje ele esconderia esse fato. 
Porque o descaminho que a 
imprensa tomou, não é mais 
de se orgulhar de ter funda
do... Aliás, ele não foi só um 
dos fundadores, foi ele que 
deu o nome à ACI. Porque a 
ACI, você pode ver ali naque
la estátua, que é de dezembro 
de (79)25, era AJC: Associa
ção dos Jornalistas Cearen
ses. Quando ele foi, no come
ço de (79)26, para o Rio (de 
Janeiro) e lá entrou em con
tato com o presidente da ABI 
(Associação Brasileira de

Tensa, Ana Flávia mexia o 
tempo inteiro no brinco. 
No meio da entrevista, o 
pino caiu da sua orelha e 
rolou pelo chão. Mas ela 
logo o recuperou.

Durante a entrevista, a 
primeira filha de Chris
tiano chegou trazendo 
dois netos de Christiano: 
Thais e o caçula Gustavo. 
Os três ficaram por perto.
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Christiano se empolgava 
tanto fa la n d o  que até 
mesmo o "sujeito oculto" 
Ronaldo Salgado teve que 
interferir para que os as- 
suntos seguissem a pauta.

Quase todos os alunos ex
perimentaram chamar em 
vão Christiano para fazer 
uma pergunta. Mas Clau- 
dienefoi de longe a cam
peã em não ser atendida.
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Imprensa), ele filiou a Asso
ciação dos Jornalistas Cea
renses à ABI. Isso é história, 
tem lá nos anais da ABI. E 
então passou a se cham ar 
ACI. A nossa ACI chamava- 
se AJC -  Associação dos Jor
nalistas Cearenses. Durou um 
ano, de 25 a 26.

Naara -  O fato de ter se 
criado por um pai poliglota, 
mãe poliglota, vivido imerso 
dentro de uma casa cheia de 
livros... O senhor nunca teve 
vontade de seguir uma carrei
ra acadêmica, fazer uma facul
dade de História, Sociologia?

Christiano -  Tive. Tive e 
quase fiz.

Naara -  E por que não - 
fez?

Christiano -  Por causa 
da revolução (Foi quando 
em 1964, as tropas das For
ças Armadas deixam Minas 
Gerais e São Paulo e avan
çam sobre o Rio de Janei- - 
ro. Os militares deflagram 
um movimento para derrubar 
o presidente João Goulart, 
acusado de tramar a favor do 
comunismo. Em 1° de abril, a 
presidência é declarada vaga. 
A partir daí, o Brasil passou 
a ser governado por militares 
que tinham como tripé de mo
delo económico: a concentra
ção de renda, a expansão do 
crédito e a abertura ao capi
tal internacional, 1964-1985). 
Vocês vão terminar fazendo o 
SNI (Serviço Nacional de In
formações, órgão de inteligên
cia criado pelo  governo  
militar logo após o golpe, res
ponsável por coordenar a es
pionagem e a perseguição  
política. Foi extinto no Gover
no Collor. A defesa dos inte
resses da Segurança Nacional 
agora é capitaneada pela  
Abin — Agência Brasileira de 
Inteligência) me fichar (risos). 
Em 64, quando eu estava pra 
entrar na faculdade, estourou

a revolução e eu sempre fui 
subversivo. Subversivo no 
bom sentido... Aí eu fatalmen
te seria pego.

Joanicc -  Como é ser sub
versivo no bom sentido?

Christiano -  Subversivo 
no bom sentido é ver que o 
nosso povo está sendo enga
nado; que, quando aparece um 
pra querer de fato ajudar, está 
todo mundo em cima. Você 
acha que um rico, se elegen
do, vai batalhar pelo pobre? 
Você acredita em Papai Noel, 
menina? Pelo amor de Deus! 
O rico se elegendo, vai bata
lhar para aumentar a fortuna

a porfir da década de 50 o 
próprio povo passou a ser dirigido 
nas suas próprias manifestações e 

criou-se uma nova camada de 
compositores."

dele, a riqueza dele. Tá na ló
gica. O próprio pobre diz isso: 
“Eu, chegar perto de pobre? 
Chego nada. Eu só chego per
to de coisa que dá sombra, de 
árvore que dá sombra” . Ele 
próprio diz! Se o próprio po
bre não quer saber do pobre 
porque o pobre não tem o que 
dar, o rico vai querer saber? 
Aí fica o pobre na doce ilusão 
de que o rico, que é rico, não 
precisa mais roubar e vota 
nele. O político na minha épo
ca era de {enfatiza) vocação, 
a política era uma vocação, 
política não podia ser de pro
fissão. O fulano quando era 
eleito vereador ou deputado, 
ele {enfatiza) estava vereador, 
ele estava deputado, ele não 
era. Hoje tem Associação dos 
Ex-Deputados {rindo zombe
teiro) Estaduais, {na rua) Pe
reira F ilgueiras com (rua) 
Monsenhor Bruno. Isso é uma 
palhaçada! E todo cx-político

recebe... Isso é um absurdo. É 
uma sangria que vai acabar 
com este país. E um negócio 
impressionante, o empresário 
ser político. Nós tínhamos um 
aqui, Adahil Barreto {deputa
do federal do Partido Traba
lhista Brasileiro nos anos 60. 
Foi vencido por Virgílio Távo- 
ra nas eleições para Governa
dor do Ceará em 1962) que to
m ava bonde para ir pro 
Senado. Hoje, qualquer su
plente de vereador tem um 
carro do ano.

Letícia -  O senhor se mos
tra muito indignado com a 
luta de classes, entre ricos e 
pobres. O senhor nuncapen-

-  sou em se candidatar pra re
presentar...

Christiano -  Não, não, 
não. (risos da turma) Mesmo 
porque eu acho um absurdo 
um negócio desses. E outro 
dia cu fui dizer que era um

-  absurdo esses ordenados que 
pagam por aí. “Não, você vai

eleito e só recebe um tanto, o 
outro tanto você doa”, {exal
tado) Não, o problema não é 
pessoal, o problema é social! 
Como tem político aí que, 
idealisticamente, não estão re
cebendo os soldos que é pra 
receber por ajuda disso, daqui
lo e daquilo outro. Não vai adi
antar nada! O que eles devi
am estar era batalhando para 
se acabar com essa cachorrada 
desse soldo. Isso sim, pra ex
tinguir o soldo, e não deixar 
de recebê-lo. O problema é so
cial, você tem que ter a visão 
social.

Karlla -  Fortaleza passou 
por grandes modificações 
para ter alguns dos seus 
ícones de hoje como, por  
exemplo, o novo Mercado 
Central. Alguma dessas trans

formações atingiu os arredo
res da casa do senhor, como 
na pré-entrevista o senhor fa 
lou que a casa do seu avô era
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no seu quintal. Essas transfor
mações atingiram de alguma 
forma as lembranças que o 
senhor tem da sua infância, da 
sua juventude?

Christiano -  Não, da mi
nha infância só um pouco com 
esse sobradão (sobrado do avô 
que tinha fundo compartilha
do com a casa de Christiano 
e ficava onde hoje é o Merca
do Central) que eles derruba
ram, mas independente disso 
eu tô vendo é que esse ícone é 
um ícone de pé de barro. Por
que as instalações já estão re
clamando que está boa parte 
condenada, aí do próprio Mer
cado Central. Tem uns seis, 
sete anos, destruíram casas - 
bicentenárias pra construir 
isso aí. O Mercado poderia 
ter sido construído no lugar 
onde está o tal negócio do 
professor (Centro de Refe
rência do Professor, na rua 
Conde D Eu, ao lado da - 
Catedral Metropolitana e 
próximo ao atual Mercado 
Central), aquele tal do negó
cio do professor não custava 
nada. Mas acontece que eles 
queriam superfaturar. Havia 
sabichões lá dentro, junto com 
o Juraci (Magalhães, ex-pre- 
feito de Fortaleza nas gestões 
1996-2000 e 2000-2004) e 
tem um deles que ficou milio
nário. (volta-se para a espo
sa) Como c o nome do rapaz, 
Douvina? Não, mas não adi
antar citar nome não. É um 
vereador, ficou rico. E o bom 
é que o Fisco não vê nada dis
so, o camarada vereador -  
vereador não -  era funcio- 
nariozinho da Prefeitura mo
rando na (avenida) Beira-Mar 
(área nobre, de grande espe
culação imobiliária). Só o 
condomínio do apartamento já  
leva quantos meses de orde
nado dele? O Fisco não vê 
isso? Eu vejo e o Fisco não vê? 
Basta cotejar o que o camara

da ganha e a vidoca que ele 
leva. É impressionante! “ Se 
você olhar, se gritar ‘pega la
drão’ não fica um, meu ir
mão”, não tem aquele samba? 
Taí, isso é povo. Aquele sam
ba que o (chama primeiro de 
Moreira da Silva) Bezerra da 
Silva cantava, aquilo é povo. 
Mas quem é que você vê a rá
dio divulgai* aqui? Não divul
ga, eu tenho um cd que eu fiz 
só com aquelas músicas do 
Bezerra da Silva. Tudo músi
ca de denúncia.

Gustavo -S eu  Christiano, 
a gente estava falando um 
pouco da lembrança da infân-

"Ela vai de cima para baixo, ela vai 
jogada através da mídia, 

principalmente a televisão, para as 
camadas populares. E isso pá, ouça 

isso p á ,..."

cia. E onde é que entra dona 
Douvina, que ela era sua vizi
nha. Como é que era a pa
quera entre vocês dois?

Christiano-A h , foi sedu
ção a domicílio, (risosgerais) 
Ha! Ela saltou o muro aqui pra 
vir me seduzir.

Gustavo -  O senhor podia 
contar um pouco?

Christiano -  Sim, mas que 
eu podia fazer? Ou casava ou 
ia preso.

Wanda (filha de Chris
tiano) -  Mas conte isso direi
to, papai!

Ana Flávia - A  história do 
navio... (a cantada dada nos 
tempos da paquera por seu 
Christiano quando Dona Dou
vina passou por ele na rua)

Christiano -  A história... 
Hahahaha! (riso alto) É o tipo 
da coisa que eu não me arre
pendo. O que eu quero deixar 
patente é o seguinte: essas tais 
músicas de grupo, por mais

que agrade, vocês tem que 
ver... Eu não sei como é que 
não dói na consciência da pes
soa que gosta de um determi
nado tipo de música sabendo 
que é só ele e os do nível dele 
que atingem aquilo ali. Eu me 
sinto satisfeito quando eu gos
to de um determinado tipo de 
música que todo mundo gos
ta. E não um determinado tipo 
de m úsica que você chega 
numa camada mais inferior e 
ninguém conhece aquilo. É 
triste um negócio desses.

Eu tenho ali... A revista Veja 
publicou que lá fora a mídia tá 
exportando que G arota de 

Ipanem a (música de Tom
- Jobim e Vinícius de Moraes) 

é a música brasileira mais co
nhecida no exterior, (exaltado) 
Veja que Brasil estão expor
tando! Veja que tipo de músi
ca estão exportando! O turista 
chega aqui, pra um pé-rapado,

- um pé-de-chinelo (imitando 
sotaque estrangeiro) “Oh,

Garota de Ipanema”. “O que é 
isso?” O pc-rapado não sabe o 
que é Garota de Ipanema. Isso 
é de lascar o cano! Isso é que 
dói! Essa falsa divulgação que 
a mídia está fazendo lá fora.

Gustavo -  Mas eu queria 
retomar um pouco a sua histó
ria com a Dona Douvina.

Todos -  E! (risos)
Douvina (esposa) -  Conte 

a história do marinheiro, a his
tória do navio, conte...

Gustavo -  Não só como 
vocês se conheceram, mas o 
papel dela como incentiva- 
dora do senhor, de montar o 
acervo do museu.

Christiano -  Ela sempre 
notou que eu sempre tive mui
ta... Sei lá, eu tenho muito sen
so crítico, muita sensibilidade...

Douvina -  O que não é fá
cil conviver com essa sensibi
lidade. E o mundo cão a í ...

Christiano Pois é. É isso 
que a gente nota nessas músi-

Jó no quesito nõo termi
nar de fazer o pergunta 
antes que Christiano Câ
mara começasse a respon
der, Cristiane e Gustavo di
vidiram a liderança.

Claudiene estava tão con
centrada em Christiono 
que esqueceu de trocar a 
fita do gravador. Resulta
do: não gravou partes im
portantes da entrevista.
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Ao fin o l do entrevista, 
Christiano pôs as caixas de 
som para o jardim e tocou 
dois trechos do programo 
de rádio que ele produzia 
e apresentava.

O nome do programa era 
"Para você recordar". Os 
trechos que ele nos mos
trou eram a sua analise 
das músicos "Antonico fi
cou rico" e "Benedito".
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cas antigas, como tinha,..E eu 
fiquei frustrado, rapaz.

Ana Flávia -  Mas a histó
ria do navio... (risos)

Christiano Fiquei frus
trado por nào ter conhecido 
esse tipo de música na época. 
Uma vez eu disse pra mãe: 
“Mamãe, a senhora podia ter 
me tido em épocas diferentes”. 
“Mas como? Se quando você 
nasceu...” Se bem que quando 
eu nasci ela já tinha 35 anos, 
eu nasci em (19)35. Mas eu me 
sentia numa época bem mais 
anterior. Hoje até para a pes
soa ser educada... Se o cama
rada começar a ser educado, a 
própria moça diz: “Vixe, 
esse cabra parece que não é 
sério” , (risos da turma) E a 
primeira coisa que ela diz, 
“te liga, macho”.

Douvina -  M as eles 
querem ouvir a história... 
(Ana Flávia diz: “O Gus
tavo quer ouvir*)

Christiano -  Sim, cadê 
o Gustavo? (Brinca com o fato 
de estarem presentes o aluno 
Gustavo e o neto Gustavo) 

Wanda -  É que o Gustavo 
também quer ouvir...

Christiano -  O Gustavo 
também quer ouvir? E que ela 
vinha no verdor dos seus 17 
anos, era, Douvina?

Douvina -  Dezesseis. 
Christiano -  Dezesseis 

anos, olha. Já pensou? No lu
gar de estar na igreja rezan
do... (risos altos de toda a tur
ma) Estava olhando pra mim 
-  porque ela olhou, deu bola. 
(dirigindo-se a Douvina, que 
está na janela atrás dele) Só 
pode ter dado bola, pra eu sol
tar uma piada daquela. Agora 
você veja como é...

Todos -  Conta a piada f (ri
sos animados da turma) 

Douvina -  É que eu vinha 
vestida de marinheiro...

Christiano -  Até as canta
das eram diferentes... Eu dis

se: “Ainda vou ser comandan
te desse navio”, olha! (risos 
generalizados)

Karlla -  Vocês vão fazer 
cinquenta anos de casados...

Christiano -  Não, de bem 
casados! Não é de casado (ri
sos da turma). (São) 52 (anos) 
de namoro...

Karlla -  Qual é o pctpel 
que a dona Douvina teve, tan
to na construção como tam
bém na manutenção deste 
museu?

Christiano -  Foi funda
mental. Foi não, (enfático) é 
fundamental. Porque sem a 
ajuda...O lhe, ninguém  faz

"A base toda é o rock. Você está 
entendendo? A modinha 
desapareceu, a serenata 

desapareceu, o côco, embolada, o 
baião, o samba, a marcha,

nada só, não é só eu não. Isso 
mesmo aí que vocês estão fa
zendo é um estímulo danado. 
Imagina, rapaz, um velho de 
70 anos como eu sendo entre
vistado... Já pensou? É uma 
vaidade do diabo. Eu vou con
tar isso pra todo mundo (ri
sos). Pois é, isso é essencial 
na manutenção daquele senti
mento, de não deixar morrer... 
Porque a sensibilidade é como 
uma flor, delicada. Você tem 
que regá-la todo dia.

Gustavo -  E a dona Dou
vina, além de incentivadora 
do museu, é incentivadora do 
homem Christiano, que pas
sou por alguns momentos di
fíceis. Como é que se deu esse 
apoio?

Christiano -  Emocional
mente a mulher é mais forte 
do que o homem. O homem 
tem esses negócios desses ar
rancos, faz guerra, atira, mata, 
não sei o quê. Mas em termos

de emoção a mulher é muito 
mais resistente do que o ho
mem. E brincadeira, você per
der um a filha de 14 anos 
(Yara, que faleceu por infec- 
ção generalizada) e continuar 
vivo...

Karlla -  Como fo i que o 
senhor superou essa perda da 
Yara?

Christiano -  Foi com
amor, porque com o amor tudo 
pode, né? Sem amor você não 
faz nada. E outra coisa tam
bém, a ajuda dos amigos. Eu 
tive uns amigos...Eu não vou 
longe não. Sabe qual foi a pri
meira pessoa que veio me vi

sitar pra me apoiar aqui, no 
dia seguinte, do enterro? O 
Nircz. Ele e o filho dele. Olha 
aí, o camarada podia ser meu 
concorrente, é meu amigo e 
tudo. Isso faz muito tempo, 
agora no dia 21 (de janeiro 
de 2006) vai fazer 30 anos.

Claudiene -  O senhor 
acha que fo i educado de for

ma “errada ”, vamos dizer as
sim. O senhor educou de for
ma “errada " também as suas 
filhas?

Christiano -  (voz risonha) 
Até que não. Porque elas têm 
um senso muito prático. Se 
bem que tem uma que é eu 
todinho (refere-se a Zuleika). 
Essa daí não (aponta para 
Wanda) (risos da turma): é a 
primeira, a Wanda, que já pas
sou dos trinta. Ela tem um sen
so muito prático, mas a outra 
é muito sonhadora. Por isso 
que eu tenho mais cuidado 
com a outra do que com essa. 
Porque com essa aí eu posso 
estourar (reproduz o som de 
repreensão de pai), a outra 
não. A outra, se eu subir a voz: 
(imita a filha Zuleika) “Pa
pai...” (risos gerais)

Ana Flávia -  Seu Chris
tiano, a morte precoce da sua 
filha Yara representou alguma 
transformação pessoa! do se
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nhor? A dor lhe transformou 
em alguma coisa?

Christiano -  (responde 
rapidamente e em tom sério) 
Transformou. Me tomou mui
to mais humilde. Eu era meti
do a elitista. Eu tinha pedigree, 
o que é que há? É que dizem 
que pedigree só tem cachorro, 
mas ainda tinha a herança de 
família e tal. Então eu me jul
gava intelectual. Depois eu 
passei a ver que era um grão 
de areia. É muito fácil a gente 
imaginar os dramas dos outros 
nos outros, o difícil é você es
tar lá na pele do lobo, estar 
passando por aquilo ali.

Denise- Tem alguém na 
família que está seguindo a 
sua linha de pesquisa, que 
tem esse interesse de cole
cionar, de pesquisar tam
bém?

Christiano -  A convi
vência com isso aqui é a 
melhor possível, dos meus 
netos. E eu já disse pra mi
nha filha (Wanda) que procu
re ver porque é todo o mundo, 
é o mundo todo. Tem filmes 
espetaculares. Voltando um 
pouco aqui pro Happy End, a 
música espelhava o instinto de 
conservação. Quando você 
ouve uma música, automatica
mente, você se introjeta nela. 
Você não quer que aquilo ter
mine ruim. Tanto é que eu sou 
o maior crítico do Noel (Rosa, 
famoso compositor brasileiro 
que fixou como ninguém o co- 
tidiano carioca, a malandra
gem, a falta de dinheiro, com 
humor, ironia e lirismo, tudo 
com uma inovadora poesia, 
sem os preciosismos comuns 
da época, porém com tanta 
profundidade quefoi reconhe
cido como o Filósofo do Sam
ba, Poeta da Vila e Sócrates 
do Samba, 1910 -  1937) 
sozinho. O Noel é bom quan
do ele está bem acompanha
do. Quando ele está, por exem

plo, com o João de Barro, que 
fez O Pastorinho. O Hervê 
Clodovil {compositor da déca
da de 60) fez o Retiro da 
Saudade (Após a entrevista 
Christiano retificou como 
compositores desta música 
Noel Rosa e Antonio Gabriel 
Nássara, caricaturista e dese
nhista carioca que viveu en
tre 1910 e 1996, e não Hervê 
Clodovil). Mas quando ele 
está sozinho é horrível.

Ana Flávia -  Por quê?
Christiano -  Porque é pes

simista. Sem perspcctiva. “As 
pessoas que eu detesto diga 
sempre que eu não presto/

"Quer dizer o terno só saia bacana 
se fosse feito pelo sistema norte- 

americano. Era a volta da 
dominação da América do Norte 

sobre os países, . . . "

Meu lar é botequim, nem me
reço a comida que você pagou 
pra mim ” . Isso leva a quê? 
{Exaltado) Leva a nada! Leva 
a mais um gole e você a se ar
rasar cada vez mais. Gozar da 
gagueira de uma pessoa... A 
pessoa tem culpa de ser gago? 
Quem é gago é mais digno de 
ajuda do que de crítica. Ou 
melhor, é digno só de ajuda e 
não de crítica. E ele criticou o 
gago, levou no deboche: “Mu- 
mu-mulher, em mim fi-fi-fi- 
zeste um estrago/ Eu de-de 
nervoso estou fi-fi-ficando 
gago”. Ele sozinho é um arra
so. “Oh, que mulher indiges
ta/ merece um tijolo na testa” . 
E afora coisas que você nem 
teria coragem de assinar: “O 
que eu sinto e não consinto é 
seu cinto de afrouxar/ Seu Ja
cinto, acoche o cinto, ponha as 
calças no lugar” . Pode um ne
gócio desses? “Ah, o grande 
Noel!” Ele é bom quando ele

é filosófico, quando ele dá 
perspectiva de vida, as poucas 
vezes que ele deu quando es
tava bem acompanhado. Já o 
Lupicínio Rodrigues {compo
sitor nascido em 1914, em 
Porto Alegre, deixou cerca de 
uma centena e meia de can
ções editadas, que nasciam de 
fa tos reais, observados ou 
vivenciados) é outro: “Eu gos
tei tanto quando me contaram/ 
que lhe encontrara chorando e 
bebendo na mesa de um bar” . 
Só botava pra baixo, que o 
amor não existia, que a vida 
não presta, que a coisa é as
sim mesmo. Não é bem assim. 

Você tem que ouvir música 
que lhe bote pra cima. Por 
isso que eu acho que certos 
programas de televisão deve
riam ser proibidos.

Letícia -  Quais, por  
exemplo?

Christiano -  (silêncio 
prolongado seguido de riso)

Claudiene -  Diga.
Christiano -  {risonho) 

Douvina sempre me recomen
dou citar o pecado sem citar o 
pecador. Tem uns programas 
que só se preocupa com a pri
meira vez: “Qual foi a sua pri
meira transa?” “Qual foi a sua 
primeira não sei o que?” Que 
diabo é isso? Só tem sexo na 
cabeça. O sexo é um comple
mento entre o macho e a fê
mea! Quando há amor, auto
m aticam ente ele vem. Tem 
programas de televisão que 
você liga e só tem a preocupa
ção disso: “E aquele fulano é 
isso e assim”. Tem programa 
que vive de escândalo.

N aara -  O senhor tenta pas
sar essa sua paixão pela cole
ção, pelo seu acervo, para os 
seus netos como forma de dar 
continuidade ao museu?

Christiano -  Sem insistên
cia. Sem dizer: “Olhe, você 
tem que preservar!” . É mos
trando o que é bonito, às ve-

Fim da entrevisto, hora de 
guardar cadeiras. Chris
tiano orientou: as marcadas 
de vermelho no quarto, as 
sem marca na sala e as 
amarelas na cozinha.

Na saída, após a entrevis
ta, Karlla seguiu conselho 
da "brilhante navegadora" 
Ana Flávia e se deu mal. 
Entrou na contra-mão, e vi
nha um ônibus.
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Christiano Câmara

A decupagem do fito foi 
um processo muito difícil. 
Tonto que no dia do ava
liação da entrevista, Karllo 
passou o manhã no hos
pital. 0  diagnóstico?

Overdose de Christiano 
Câmara provoca forte en
xaqueca. Na fose de edi
ção, foi a vez de Ana Flá- 
via sofrer com dores de 
cabeça reais e figuradas.

50

zes até cantamos juntos, né 
Gustavo? (olhando paro neto 
de 10 anos, que confirma).

Ana Flávia -  Como as 
suas filhas , a Wanda e a 
Zuleika, se envolvem na ma
nutenção do museu?

Christiano -  Elas têm a vida 
delas. Mas mais dia, menos dia, 
vão ser obrigadas a preservar. 
Porque tem dia em que eu ama
nheço é cansado. Tem dia que 
se eu não...ah, deixe pra lá.

Ana Flávia -  Então o se
nhor acredita que a sua famí
lia vai dar continuidade ao 
seu museu, ao seu trabalho, à 
sua pesquisa?

Christiano -  Acreditar?
Tá ali uma neta maravilho
sa! (Aponta para Thais), que 
inclusive vai me ajudar a 
preservar, a Thais. Também, 
tem nome de sacerdotisa! 
Por isso que eu digo, esse 
museu não é meu. Algum de 
vocês viu o documentário? 
(alguns alunos confirmam)
Eu digo ali no final, esse mu
seu é mais da cidade do que é 
meu, eu tenho orgulho de ser
vir à cidade. E uma coisa leva 
a outra. Você tem aquela vai
dade de poder estar se sentin
do vivo. Tem um colega meu 
que diz: “O que é que eu faço, 
eu estou como um baú velho, 
encostado. Ninguém mais nem 
telefona pra mim”. “Só sirvo 
pra acompanhar missa de 7o 
dia”, que coisa triste.

Bruno -  O senhorfala que 
fo i criado pra servir a comu
nidade, seus pais lhe deram 
essa criação. O senhor já  está 
satisfeito com os seus serviços 
prestados à comunidade?

Christiano -  Não. Podia 
fazer muito mais. Outro dia, eu 
vi uns jovens vieram pesquisar 
e precisavam tirar uma xerox 
de umas fotografias que eu ti
nha. E eu vi eles assim, de lado, 
contando o dinheiro. Depois 
um deles me disse: “A gente

vem amanhã”. (Euperguntei:) 
“Mas por que você diz que vem 
amanhã?” (Ele respondeu:) 
“Não, é porque o dinheiro não 
dá para a xerox”. (Eu falei:) 
“Como é que é? Espere aí”. Eu 
mesmo mandei bater por minha 
conta. (E ainda disse:)”Não se
nhor, se precisar de alguma 
coisa pode dizer” . Numa oca
sião dessas é que o dinheiro 
público devia estar por aqui, 
presente pra servir a esse pes
soal. Mas o político só faz a 
coisa se tiver a televisão mos
trando: “Olha, d e  está fazen
do, tá vendo? Na hora de vo
tar, vote nele”. Aí eu me sinto

"Porque que os outros não falavam
/

daquele jeito? E porque os outros 
têm que manter o emprego, os 
outros vivem disso e eu estou 

fazendo de graça."

útil. Pra fazer qualquer coisa 
nesse órgão cultural aí (refere- 
se ao Centro Cultural Dragão 
do Mar, mantido pelo Gover
no do Estado), nesse Dragão do 
Mar, é preciso pagar. Como é 
que pode? Uma coisa que é fei
ta com o dinheiro da gente pra 
servir de sala de visitas pros 
artistas de fora! Os artistas de 
fora vêm, deitam e rolam, le
vam um cachê lá em cima. Um 
outro dia me fizeram uma de
núncia: só um deles levou um 
cachê de 50 mil reais. Coisa 
que dava pra pagar bem 50 ar
tistas cearenses. E quando o 
artista cearense vai se apresen
tar é como se eles (o governo 
estadual) estivessem fazendo 
um favor, de dar uma min- 
cliaria. Isso é revoltante. E não 
tem uma voz que se volte con
tra isso?

Karlla -  Pra gente encer
rar, qual é a sua expectativa 
pro seu museu no futuro?

Christiano -  (longo silên
cio, depois gagueja, hesita em 
começar o discurso) Muita... Eu 
sou desses que não acredita em 
muito falatório, esses projetos... 
Porque é um dia, no outro dia 
não é. Quando muda a coisa 
(administração publica)... A  
gente tem que ir aproveitando 
pela base da identificação polí
tica, identificação cultural. En
quanto tiver assessores que me 
dêem valor, acredito que aqui e 
acolá eu receba uma ajuda. Eu 
não vejo coisa ruim para a fren
te. Agora, ter ilusão com esses 
políticos, eu não tenho não. E 
que não existe política cultural 

pro Brasil não. Eles pouco es
tão se lixando que o pessoal 
goste ou não.

Karlla -  Então a gente 
queria agradecer ao senhor...

Christiano -  A riqueza 
da nossa música era tanta que 
qualquer tema era abordado. 
Eu gostaria de mostrar pelo 
menos um trechinho só, uma 

m usiquinha de como era o 
programa que eu fazia. Não 
era só simples e seco botar pra 
rodar não, sabe? Fiquem aí, 
que eu mostro...

(Christiano coloca as caixas 
dc som voltadas para o jardim e 
põe para tocar um trecho do pro
grama de rádio -  ‘para você re
cordar’, produzido e apresenta
do por ele -  em que comenta a 
marcha de carnaval “Antonico 
ficou rico”, de autoria de Antô
nio Almeida e Robeilo Roubcrt, 
gravada pelo grupo vocal An
jos do Inferno (gmpo formado 
ao longo da década de 30 e que 
obteve o auge do sucesso nos 
anos 40, com músicas como 
“Brasil Pandeiro” (Assis Va
lente), “Nega do Cabelo Duro ” 
(R. Soares/ D. Nasser) e “Boli- 
nha de Papel ” (Geraldo Perei
ra) tocando nas rádio.). Em se
guida reproduz o trecho em que 
comenta o samba “Benedito”, 
dc Paulo Rodrigues) Q j



Christiano Câmara

Notas de Redação:

Não existe projeto algum 
para demolir construções no 
Centro ou construir um cen
tro cultural. O que se quer é 
justamente a reocupação do 
local, a revitalização do que já 
existe. O IPTU, por exemplo, 
oferece 50% de desconto para 
quem mora no Centro e mais 
50% para quem morar em pré
dios antigos e restaurar suas 
fachadas, com o objetivo de 
incentivar a moradia no local. 
Em outras palavras, se quer 
redescobrir o Centro no que 
ele tem de belo, suas edi
ficações, museus, praças etc. 
O Pré-carnaval, por exemplo, 
deslocou-se para a Praça do 
Ferreira. Queremos retomar a 
administração ao Paço Muni
cipal e, construir, no entorno, 
um centro administrativo. En
fim, como outras cidades do 
Brasil e do mundo, queremos 
que o Centro da cidade seja 
uma referência histórica e cul
tural para seus habitantes e 
para o público externo.

D emétrio A ndrade 
Coordenador do Núcleo de

Jornalismo da Prefeitura de 
Fortaleza

*** Procurado após a entre
vista, o jornalista Nirez, que 
também mantém um vasto 
acervo de música braseira e foi 
citado por Christiano na entre
vista, informou que, assim 
como o colega, não tira sua ren
da do museu. As visitações são 
gratuitas e ele cobra apenas por 
gravações de som e imagem de 
seu acervo para comerciais.

Mas ao contrário dc Christiano, 
Nirez já  utiliza o computador 
para catalogar os discos e ou
tras peças do museu.

Sobre as afirmações do Sr. 
Christiano Câmara, faz-se ne
cessário esclarecer:

1) Uma frase retirada do 
seu contexto pode levar a uma 
interpretação obtusa. Quando 
o Sr. Câmara cita a matéria 
veiculada no dia 25 dc maio 
de 2003, no Diário do Nordes
te, sem a devida contextua- 
lizaçâo, fazendo um recorte 
arbitrário do discurso, termi
na empregando uma interpre
tação taxativa as palavras da 
Secretária da Cultura do Esta
do (Secult), Cláudia Leitão, 
reduzindo, drasticamente, o 
profícuo debate suscitado (em 
2003) pela imprensa local.

Na oportunidade, a Secre
tária da Cultura não fez men
ção específica a nenhum pes
quisador, ressaltava, de um 
modo geral, que “É difícil exi
gir desses pesquisadores que 
eles abram mão, ou cedam ao 
Estado, mesmo mediante com
pra, um acervo que sustenta a 
família, os filhos. É complica
do”. E, ainda destacou que a 
publicação em livro de acer
vos seria um bom instrumen
to para estimular os pesquisa
dores cearenses.

A Secretária da Cultura fez 
também menção a construção 
de uma rede de arquivos pú
bicos, com boas bibliotecas 
regionais (processo em curso). 
“Se conseguinnos, poderemos 
inclusive vir a comprar acer
vos, caso isso interesse aos 
proprietários”, frisou, acres
centando: “O que não acho

que seja o caso do Nirez e do 
CHRISTIANO (grifo nosso)”.

Cláudia Leitão, que é tam
bém professora da UECE e 
pesquisadora do CNPq, em 
nenhum momento reduziu a 
discussão sobre a preservação 
patrimonial a mera dicotomia 
de compra e venda. Pelo con
trário, disse que há, sim, a ne
cessidade de se construir uma 
rede de arquivos e bibliotecas 
públicas para que os acervos 
importantes possam ser dispo- 
nibilizados para a pesquisa 
pública -  beneficiando a soci
edade cearense -  em concor
dância, óbvio, com os respec- 
tivos proprietários, sejam eles 
pessoas físicas ou jurídicas.

2) Sobre os Editais da Cul
tura, basta ressaltar que, atu
almente, a Secult destina cer
ca de 3 milhões de reais por 
ano para a pesquisa, divulga
ção, produção e circulação das 
manifestações artísticas e cul
turais. De maneira democráti
ca e transparente, os recursos 
do Fundo Estadual da Cultura 
(FEC) vem subsidiando, por 
meio destes editas, as áreas de 
teatro, dança, literatura, cine
ma, fotografia, artes plásticas 
e música, além do incentivo a 
festas populares relativas ao 
período da Sem ana Santa, 
Carnaval, São João (Festa 
Junina) e N atal. Há ainda 
edital para a seleção dos Mes
tres da Cultura Popular Tradi
cional e Capital Cultural do 
Ceará. Desta forma, a Secult 
passou a atender demandas 
dos artistas contemporâneos/ 
populares de todos os 184 
municípios cearenses.

A ssessoria de Comunica
ção da Secretaria da C ultu

ra do Estado do C eará

Apesar de a edição ter fi
cado pronta em março, 
somente em junho é que 
se conseguiu fin alizar o 
projeto.

Motivo? Bom, os proble
mas das novas tecnologias 
atravessam  o cotidiano 
jornalístico.
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