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Por trás de um Neno Cavalcante corajoso, que sabe 
como ninguém utilizar o humor para criticar os 
problemas da sociedade. esconde-se um homem tímido e 
apaixonado.

lugar, uma cobertura no FortalezaPraiaHotel, 
miranteprivilegiado, deondependiam nossos íj J olhares deslumbrados com os infinitos do 

1 ^  /  oceano e do céu, confluência costurada por 
um mágico horizonte. À direita, o rio Cocó 

banha o mar com suas águas, sinuoso braço de uma 
natureza que define as praias do Caça-e-Pesca e da 
Sabiaguaba Entre nós, o jornalista Neno Cavalcante, 
fígurade umasimplicidade quase indizível, cujapreocupação 
com o outro parece ser sua inerência maior. Como se vê, 
tudo erahumanidade.

Mas “era” é pretérito muito imperfeito. Melhor 
. recebermos o presente com que nos brinda a diária 

humanidadedeNeno:£... representacolunismo vivo. intenso, 
crítico, a  compor entre raros espécimes que, fêlizmente, 
ainda constelam um pedaço da imprensa brasileira, anoitecida 
pela opacidade de “vejas” e “jornais nacionais”.

Este luzir da coluna £ ... espelha, claro, as linhas e 
entrelinhas de seu autor. Nelas, por elas, o dito de alguém 
que, destemidamente, publicasua buscapor umasociedade 
mais justa e igualitária, na qual repartir e distribuir são

verbos de perene conjugação. E ele o faz, muitas das vezes, 
pela requintada via do humor e da ironia, garantindo, ao 
extenso “ leitorado”, o gozo da leitura. E pela extroversão 
da palavra que o tímido Neno proclamao prazer e a dor do 
mundo.

Aliás, consequência medida de sua timidez, Neno 
esteve algo nervoso durante a entre vista. Mas, assim como 
na televisão, onde dobrou o acanhamento para, diante das 
câmeras, destilar homeopaticamente o seu Teveneno. os 
gravadores acabaram por render-se ao éter da conversa 
em particular quando a cerveja chegou, a fim de espumar 
mentes e corações na trilha do diálogo.

E como opinião nunca lhe faltou, ele fez um apanhado 
de seus 20 anos de Jornalismo, do começo em Biba ao 
sucesso de £ ..., passando por uma assessoria política em 
Brasília, pelo desbunde do Pixote e pela experiência 
televisiva. Suas referências profissionais, o processo de 
confecção da coluna, a questão da censura, o em bate entre 
o batente e o diploma, além de outros temas, formam o 
pictórico profissional desta entrevista que, em breve, haverá 
o leitor de desvelar. Ôpa, desvelar é o novo, hein!?

Mas hámais. Pelo simbólico de suas palavras, passeiam 
imagens de boémia, de um violão que serena lirismo, de 
uma Fortaleza que se fugiu e não sabe onde se refugiar, da 
bucólica admiração por Guaramiranga. Indo além, suas 
palavras tentam dizer do amor por suas filhas como orvalho 
de sua vida. Neste caso, fica claro que o sentimento 
estampado, dada sua dimensão, transcende, em muito, os 
muros da linguagem. Falta representação para tamanho 
significado.

Em meio a tudo isto, em certo ponto da entrevista, o 
inusitado nos acolhe com suas asas: um belo pássaro, cuja 
espécie ninguém soube identificar, plana, estacionário, diante 
de nossas contemplações. Mais um espetáculo da natureza, 
atenta, em consonância com o onírico que nos acalentava 
durante aquela tarde. Neno, encantado e gentil, comentou: 
“Que lindo, hein? E lindo demais. São vocês, hein?”

Findaaentrevista, alguns que ficamos um pouco mais 
nos dirigimos a um grande salão acéu aberto, na intenção 
de prestigiar o pôr-do-sol, poético fecho de uma tarde que 
se construiu em bases de aprendizagem, de amizade, de 
simplicidade, de humanidade.

Ora, é fato que ele sonha com o melhor para todos. É 
seguro que sua contribuição, muito bem aquinhoada, aliás, 
se dá através do bravo Jornalismo que, no caminho dos 
instantes, consegue brandir. É certo queaquelafoi, paraos 
que ali estávamos, um a“ intensitarde’\  Pois não se fez de 
rogada a natureza: sabendo que entrevistávamos Neno 
Cavalcante, participou da conversa com seus deslumbres 
e arroubos de v ida  Não houve combinação melhor.



Neno Cavalcante Entrevista

O  primeiro contato com 
Neno se deu por telefo
ne Ele logo aceitou o 
convite para ser entre
vistado, mas disse que 
não entendia o porquê 
da esco lha de seu 
nome.

A  produção teve dificul
dades em encontrar 
matérias que falassem 
sobre ojom alista. O pró
prio Neno explica: jo r
nalista é para escrever 
notícia e não ser noti
cia.
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Entrevista - Neno, pra começar, 
como é que você avalia a coluna 
"£... ” sendo uma das poucas repre
sentantes do jornalismo crítico, prin
cipalmente no Ceará?

Neno Cavalcante - Bom, a  colu
na cu avalio da seguinte maneira: é 
umacoluna feita com muitasincerida- 
de. Eu posso, na hora em que estou 
escrevendo Jáposso ter errado muitas 
vezes. Certamente errei. Mas há hora 
em que escrevi, eu estava acreditando 
naquilo. Então, eu diria que ela é uma 
coluna bem intencionada e não tem o 
sentimento de medo.

Entrevista - Como é para você 
trabalhar dentro desse gênero  
jornalístico de maneira crítica acer
co dos assuntos cotidianos, quando 
o colunismo, em sua maioria, tem 
como assunto principal os aconte
cimentos da sociedade?

Neno Cavalcante - É porque tem 
vários tipos de coluna né? A colu
na “E...” nunca foi uma coluna 
social. Daí, a gente ter sempre a 
preocupação com o social, mas 
não com o society, com afutilida- 
de. Então, eu acho que ela luta, 
tenta desempenhar um papel im
portante para a sociedade.

Entrevista - Neno, como é 
que você vê o colunismo que ê 
hoje fe ito  no Brasil? Esse 
colunismo está mais para a in
dependência, está mais para a 
criticidade ou está mais para a 
anemia, está mais para a oficia
lidade?

Neno Cavalcante - Eu acho 
que o co lunismo é menos para a ofici
alidade do que os próprios veículos. 
Agora, depende da coluna. Quando 
você pega uma coluna - eu não tenho 
visto - do Boechat (Ricardo Boechat, 
colunista do jornal O Globo e do 
programa Bom Dia Brasil, da Rede 
Globo) não é uma coluna que se apro
xime do oficial, da notícia chapa bran
ca. Agora, há colunistas e colunistas, 
né? E, com relação a esse comprome
timento, a gente tem que avaliar tam
bém o comprometimento da empresa 
e não só do colunista No Ceará, tem 
muito colunista - não quero parecer 
que estou querendo agredir um colega 
de profissão, muito embora quem faz 
certo tipo de coisa eu não considero 
colega como acho que vocês também 
não consideram - que usa a coluna em 
benefício próprio. Não é só no Ceará, 
tem no Rio (de Janeiro), tem em São 
Paulo, tem em Brasília principalmen
te, mas eu ainda acho a coluna o 
espaço mais lido dentro do jornal.

Entrevista - A sua coluna tem os 
traços bem marcantes da chamada 
análise de conjuntura. Você anali

sa os fatos que acontecem, os fatos 
sôcio-politicos do País, mas, ao 
mesmo tempo, você tenta também 
trazer assuntos bem pontuais do 
Ceará e de Fortaleza. Há uma ten
tativa de equilibrar essas aborda
gens?

Neno Cavalcante - Há sim. Por 
mim, teria mais, bem mais coisas lo
cais. Só que o Ceará é muito pequeno, 
o Ceará não decide coisa alguma. É o 
nosso universo aqui, tudo bem, mas a 
gente não pode ignorar um Fernando 
Henrique (.Fernando Henrique Car
doso, presidente da República en
tre os anos de 1995 e 1998 e reeleito 
para um segundo mandato que co
meçou em 1999 e vai até 2002. 
Fernando Henrique Cardoso é alvo 
de várias críticas na coluna ''£... ”), 
a gente não pode ignorar um Paulo 
M aluf (ex-prefeito e ex-governador 
de São Paulo), um Antônio Carlos

Magalhães (senador da República 
pelo PFL e presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, que possui 
um grande poder de decisão no 
País). Mas a informação local, eu 
acho mais importante e mais curiosa.

Entrevista - £  qual a importân
cia do jornalismo crítico e por que 
ele é tão pouco utilizado pela maio
ria dos órgãos de imprensa?

Neno Cavalcante - Bom, aí éque 
tá. É de uma importância fundamental, 
porque se não fosse o jornalismo criti
co a população ficaria sem saber de 
tanta coisa, não é? Mas aí você me 
perguntou?

Entrevista - Por que é tão pouco 
utilizado pelos órgãos de imprensa?

Neno Cavalcante - Ah, sim. Eu 
acredito que hoje em dia, talvez, eu não 
sei nem se aminhacolunacomeçasse. 
Porque depois que começa, aí já  fica 
difícil elesacabarem. Mas uma vez eu 
jáouvi amulher de um patrão dizer que 
as pessoas cobravam muito dele: “Por
que aquela coluna, aquele estilo de 
coluna, só faz atacar nossos amigos”. 
Então, eu acho que são motivos óbv ios

“Eu posso, na hora em 
que estou escrevendo, já  
posso ter errado muitas 
vezes. Certamente errei.

Mas na hora em que 
escrevi, eu estava 

acreditando naquilo.”

que fazem as empresas não adotarem 
esse tipo de coluna, aliás muito triste 
para nós; eles preferem aquela coisa 
caretinha, bajulativa, com raríssimas 
exceções.

Entrevista - Neno. quais são as 
vantagens e desvantagens das co
lunas criticas sobre as que apenas 
se restringem a divulgar os fatos 
sem opinião nenhuma?

Neno Cavalcante - Bom, primei
ro, se você simplesmente vai noticiar 
um fato sem emitir uma opinião, sem 
fazer uma análise ainda que rápida 
daquele assunto, você vai competir 
com as agências de informação, com 
Internet, com tudo isso, e você vai 
fazer uma coisa que não vai atrair a 
atenção de ninguém. Agora, a desvan
tagem de você fazer esse tipo de colu
na, eu não vejo nenhuma, porque tal
vez a desvantagem fosse ser difícil 
você ser remunerado, mas cu não 

estou buscando isso.
Entrevista - Você se imagi

naria fazendo outro tipo de co
luna, que não opinativa?

Neno Cavalcante - Não, eu 
não me imaginarianào. Outro tipo 
diferente da coluna “É...”? Não. 
Imagino não. E nem também so
bre um tema específico, assim: 
economia, esporte ou uma coluna 
só política, resenha da Assem- 
bléia. Eu não teria o menor saco 
para fazer isso.

Entrevista - Neno, você acha 
que a coluna social é necessá
ria à sociedade e você acha que 
ela é jornalismo ou é uma ver

tente muito distante do jornalismo?
Neno Cavalcante - Quando eu 

conheci colunasociafelaselimitava a 
dar aquelas inform ações só de 
“ fulaninho saiu com sicraninho” ou 
então “tá namorando com fulano, de 
love. de borracha nova” - borracha 
nova é carro (Neno explica e a turma 
ri) - e elas se limitavam a isso. Depois 
não, elas foram evoluindo para dar 
informações políticas, económicas. Só 
que se você quer saber se eu acho 
necessário? Eu acho que tem públ ico, 
né? Se tem público, eu não sou nada 
contra que exista, não. Lê quem quer.

Entrevista - Neno, você podia 
nos trazer o cotidiano da confecção 
da sua coluna? Como é o seu traba
lho do dia-a-dia para escrever, para 
confeccionar a coluna?

Neno Cavalcante - Eu posso, 
mas nãoé muito rotineiro não, viu? Eu 
acordo... Eu prefiro começar até pela 
noite. À noite eu costumo trabal har até 
tarde, porque à noite é quando eu faço 
as ligações, telefono para algumas 
pessoas. Aí, dependendo da hora que 
eu vou dormir, eu acordo - posso acor-
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dar às cinco, seis, sete, até oito horas aí 
vou caminhar, sempre com papel e 
caneta sempre à mão ali para poder... 
a gente vê uma coisa e anota, porque 
pode perder algum dado se não anotar. 
Eu nunca me acanhei de puxar uma 
caneta, porque eu não vejo nada de
mais, seja onde for. Sempre eu fiz isso. 
Depois eu volto em casa, tomo café, 
vou para o jornal (Diário do Nordes
te. jornal fundado em dezembro de 
1981 pelo industrial Edson Queiroz)
- não estou mais indo ao jornal; atual
mente, eu estou indo para a Rádio 
Verdes Mares (Rádio pertencente 
ao grupo Edson Queiroz e que fica  
na mesma área onde está instalado 
o Diário do Nordeste) e estou tentan
do providenciar umasala, não pramim 
sozinho porque eu não preciso de uma 
salasozinho, mas com mais duas pesso
as lá na televisão (TVDiário, televi
são do Sistema Verdes Mares de 
Comunicação onde ele está 
mantendo um programa diário 
no mesmo estilo da coluna 
“£... ”, denominado Teve neno)
- e faço a coluna, ou faço em casa 
com máquina mesmo manual por
que eu não tenho computador.
No jornal não, no jornal eu usava 
computador.

O compromisso que eu tenho 
com o editor (Francisco Bilas, 
diretor-editor do Diário do Nor
deste) é de entregar até seis da 
tarde, mas geralmente eu entrego 
às quatro. Aí entrego e já  começo 
a trabalhar na outra, porque o 
colunistaé como um editor, como 
um pauteiro - guardadas as devidas 
proporções, claro; um editor, depen
dendo do editor, um chefe de reporta
gem, é muito mais responsabilidade e 
tudo - e é como também um repórter 
que não se limita só a cumprir aquelas 
pautas que dão, ele tá sempre atento, 
quando termina uma, ele já  está fazen
do outra, ele não tem folga, não tem 
sossego. Rotina eu sei que não tem 
para confeccionar a coluna, eu não 
sigo uma rotina.

Entrevista - Qual a participa
ção dos leitores? Como é a relação 
que você tem com os leitores?

Neno Cavalcante - Bom é o 
seguinte: sempre eu recebi muitas car
tas, agora o e-mail, né? A relação que 
eu tenho com eles é a melhor possível. 
Aconteceo seguinte: eu procuro publi
car as cartas que acrescentem alguma 
coisaou então que tenham uma pitada 
de humor. Eu não publico carta, por 
exemplo, de alguém atacando outra 
pessoa por interesse contrariado. Aí 
como é que eu vou avaliar isso? E 
experiência também. Os cabelos bran
cos ensinam à  gente alguma coisa. E

também a intuição. Eu tenho uma intui
ção muito forte. E não publico carta... 
eu suprimo as partes que vêm elogian
do o redator. Acho muito chato (Neno 
altera o tom de voz para dar ênfase 
à sua opinião) ficar botando elogio a 
mim mesmo, eu mesmo publicando. É 
muito chato, em bora eu fique feliz com 
ele e tudo e é bom pro ego da gente.

Entrevista - Sua coluna é muito 
opinião, é muito o que você pensa 
sobre determinadas notícias que 
saíram, que estão acontecendo dia
riamente, só que você disse que liga 
para algumas pessoas. Como é que 
se dá a sua relação com as fontes?

Neno Cavalcante - Eu não tenho 
muitas fontes, não. Eu tenho poucas 
fontes, mas de qualidade. Porque eu 
não acredito em fonte... Até eu vou 
citar o Boechat de novo, ele disse que 
tinha como fonte Armando Falcão, 
quando ele era ministro da Justiça do

“Armando Falcão não 
pode ser fonte de 

ninguém. (...) era um cara 
de direita, govemista 

doente. Para ele ficar do 
lado do governo, bastava 
o governo ser ruim (...)”

governo Ju scelino  (Juscelino  
Kubitschek, presidente do Brasil de 
1956 a 1960, que marcou seu man
dato pelo estimulo à industrializa
ção do País), do governo Geisel (ge
neral Ernesto Geisel, presidente do 
Brasil no período de 1974 a 1979. 
Foi no seu governo que teve início o 
processo de abertura política), ele 
também tinha sido do Juscelino, eu não 
me lembro bem em qual dos dois. 
Armando Falcão não pode ser fonte de 
ninguém. Armando Falcão era um cara 
de direita, govemista doente. Para ele 
ficar do lado do governo, bastava o 
governo ser ruim e, mesmo que ele 
não fosse aquele “bicho” que ele é - 
bicho entre aspas, porque os bichinhos 
não merecem nem essa comparação, 
mas mesmo que ele não fosse assim, 
ele era homem de governo, homem de 
governo não vai dar notícia... Por que 
que vai dar notícia que interessa à 
população? Ele vai dar notícia que 
interessaao governo, aele próprio. Eu 
confio mais em fonte que é aquele que 
serve o cafezinho, o motorista de um 
político, um soldado daPolíciaMilitar

colocado à disposição do gabinete do 
deputado Pinheiro Landim (Nenocita 
o nome do deputado federal Pinhei
ro Landim, do PMDB, aleatoria
mente, apenas para dar uma ilus
tração ao exemplo), uma coisa as
sim. Não acredito em fonte oficial de 
maneira nenhuma. Mas essas pessoas 
que eu lido são duas, três pessoas, ou 
então que não faz parte dessas duas ou 
três, uma ou outra que ocorre de eu 
consultar naquele dia, tirar alguma 
dúvida, pegar uma informação.

Entrevista - E como é que se dá 
a seleção do que vai ser abordado 
na coluna?

NenoCavalcante-Ah,aínaotem. 
Eu não tenho critério para isso, não.

Entrevista - Falando em fonte, 
qual a melhor maneira de preservar 
uma fonte, tratar das fontes? Como 
é que você faz para contar sempre 
com ela? Enfim, como é seu contato 

(com as fontes)?
Neno Cavalcante - Eu tenho 

uma fonte que, antes de começar 
o Diário do Nordeste, jáera  minha 
fonte, mas eu nunca vi pessoal
mente. Mas eu sei quem ele é, eu 
conheço filhos dele, sei onde ele 
mora, mas a gente só se fala pelo 
telefone. É porque nunca aconte
ceu, não é program ado para 
acontecer assim, não. É porque 
não aconteceu. A melhor maneira 
de preservar uma fonte é preser
var a fonte, é não dizer quem é.

Entrevista - Neno, com rela
ção à leitura de jornais, revis
tas, os veículos de comunica

ção que você costuma assistir; como 
é que esses veículos de uma maneira 
geral - não só televisivos, impres
sos, rádio -. como é que eles servem 
também de fonte para o seu traba
lho? Em que medida isso acontece?

Neno Cavalcante - E aí que eu 
pego aquela informação e dou a m inha 
opinião em cima, porque não é uma 
informação nova Se eu for dar só a 
informação, é aquilo que eu estava 
falando, se eu for dar só a informação 
que saiu no Jornal Nacional (jornal 
que passa na Rede Globo de Televi
são, e que talvez tenha a maior 
audiência no jornalismo brasilei
ro), metade do Paísjáviu. Que novida
de tem isso? Agora, eu tenho me afas
tado um pouco de assistir certas coisas 
e de ler certas coisas, o que tem me 
feito um bem tão grande. Porexemplo: 
não assistirão Jornal Nacional me faz 
um bem muito grande, mas muito gran
de (enfático).

Entrevista - E o  que você costu
ma ler?

Neno Cavalcante - Eu gosto da 
revista Imprensa, gosto da Caros

Os jornalistas Tom Bar- 
ros. Ronaldo Salgado. 
Maurício Silva e Carlos 
Alberto Alencar foram 
entrevistados no pro
cesso de produção da 
entrevista.

Os quatro jornalistas fo
ram as principais fontes 
para se saber como é a 
convivência com Neno 
Cavalcante. Todos fize
ram grandes elogios ao 
entrevistado.
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A equipe de produção 
também procurou al
guém para falar algu
ma coisa contrária a Ne
no, mas ninguém se 
manifestou. A  solução 
apontada por amigos 
do entrevistado era pro
curar algum político.

A  pré-entrevista com 
Neno Cavacante acon
teceu em uma das sa
las tía Rádio Verdes 
Mares, no período da 
tarde, onde Neno es
creve a sua coluna atu- 
aim ente.
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Amigos e, dessas revistas semanais 
tipo Veja, Isto É,eu leioaCartaCapitai.

Entrevista - E o que você deixou 
de ler que lhe faz bem?

Neno C avalcante - Veja.
Entrevista - Quanto à questão 

do leitor, que eu quero voltar e você 
já  falou um pouco. A questão das 
colunas que só trazem informação, 
sem opinião, elas não têm impacto 
muito significativo com os leitores, 
eles lêem, se informam e pronto. Já 
as colunas críticas não. É aquela 
coisa, pode ter um impacto negativo 
ou pode ter impacto positivo. Como 
é que você avalia essa receptividade 
dos leitores quanto a sua coluna 
nesse aspecto dos impactos, tanto 
os negativos como os positivos so
bre o leitor?

Neno C avalcante - Pois é, eu 
acho que tenho que repetir aquela 
história da informação sem aopinião: 
ela não é tão atraente, porque a 
informação já  está aí no Jornal 
Nacional, na Veja, aliás muitas 
vezes errada, mas está. Só pode 
trazer algum impacto... não só na 
minha coluna, acredito que tenham 
outras também, a do Rogaciano 
(Rogaciano Leite Filho, jorna
lista e poeta cearense já  faleci
do que escreveu durante alguns 
anos a coluna diária "Em O ff\  
no jornal O Povo, o mais tradi
cional do Ceará com 71 anos de 
fundação) era uma coluna tam
bém muito opinativa, muito boa. A 
própriacoluna Comunicado, que é 
uma coluna editorial {do Diário do 
Nordeste), é muito bem escrita e é 
opinativa também. A Vertical, de O 
Povo, solta lá suas opiniões. Eu acho 
que não atrai mesmo, não tem como 
atrair uma coluna só informativa.

Entrevista - Você acha que a 
questão da coluna opinativa é mes
mo atrair...

Neno C avalcante - É, porque 
uma pessoa que pega o jornal, no 
tempo em que eu estou, ela vai ler 
minha coluna ou porque gosta do que 
eu penso ou porque odeia o que eu 
penso e vai por masoquismo mesmo, 
mas não é indiferente. A pessoa se for 
indiferente, não vai.

Entrevista - Mas você sabe qual 
é o perfil do seu leitor?

Neno C avalcante - Eu acho... 
Em que aspecto?

Entrevista -  Dentro dessa co
municação que você estabelece com 
o seu leitor, de receber cartas, se 
você tem um conhecimento de um 
tipo de público.

Neno C avalcante - Se você me 
perguntar se eu acho que tem mais 
homens ou mais m ul heres, eu acho que

tem mais homens. Se são pessoas 
mais jovens ou mais velhas, eu acho 
que são mais velhas, ou melhor, menos 
jovens, né? Ninguém é mais velho, 
todo mundo é menos jovem, isso eu 
aprendi com um amigo meu, o Luís 
F rota (empresário cearense de 
terraplanagem em Fortaleza e de 
fazendas no município de Sobral, a 
240 km de Fortaleza). E a condição 
social dessas pessoas... Eu não sei o 
perfil. Não sei. Talvez o jornal dispo
nha desse tipo de dado. Eu nunca fui 
atrás, não.

Entrevista - A sua coluna, este 
ano. faz 18 anos e como você falou 
é uma coluna que mexe com as pes
soas: (as pessoasj lêem ou porque 
gostam ou porque não gostam. Como 
você disse também se fosse para ser 
criada hoje, talvez ela nem fosse 
criada. Eu queria saber a que você 
atribui essa longevidade da coluna

e essa boa receptividade.
N eno C a v a lc a n te  - A 

receptividade é aquelahistória: quem 
lê porque gosta, sente aminha sinceri
dade quando eu estou escrevendo e 
gostadas minhas posições. Muita gen
te me aborda para dizer que eu digo o 
que ela queria dizer e não tem espaço 
para dizer. Isso também me gratifica 
muito. E a longevidade, eu só posso 
atribuir a  isso (à receptividade) e o 
Diário do Nordeste é um jornal que 
tem os defeitos, muitos defeitos como 
todos os outros, mas ele é um jornal... 
até o que tem o Povo de inconstante, 
tem o Diário de constante demais, o 
que também já  chega a ser um defeito. 
O Povo, hoje, tem um editor de política, 
amanhã já  é outro e você não sabe 
porque que aquela pessoa saiu, a pes
soa está de férias, quando volta já  não 
estámais naquela função. O Diário jáé  
o oposto disso, o que também não é para 
ser assim, tem que ser meio termo, eu 
acho. Mudar algumas vezes e não na 
proporção que o jornal O Povo faz.

Entrevista - Por que você acha 
que sua coluna não seria criada 
hoje?

Neno Cavalcante - Não, eu su
ponho que não fosse porque... Não 
é que o jornalismo daquele tempo era 
melhor, mais livre, no tempo que co
meçou a coluna, não. Eu acho que 
dificilmente seria pelo incómodo que 
traz {demonstrando cuidado na es
colha das palavras) aos donos do 
poder. Veja bem: estou dizendo isso 
sem nenhuma pretensão. Maseu acre
dito que eles não gostam, eles têm 
horror a .. Eu costumo até dizer - eu 
peguei umaoutra história com relação 
aos tucanos, que nós todos temos o 
inalienável direito de concordar com 
eles, não pode é discordar, concordan
do você é ótimo. Mas aí esse poder 
que eu falo acho que não é só os 
tucanos é o poder mesmo de uma 
forma mais ampla.

Entrevista - Você falou que 
hoje talvez a sua coluna, você 
supõe, não seria colocada em prá

tica. Mas como é que se deu o 
contexto da sua entrada no 
Jornalismo? Como e quando se 
deu a sua entrada no 
Jornalismo?

Neno Cavalcante - Bom, eu 
tenho um irmão que é jornalista e 
é também colunista social, queéo 
Lúcio Brasileiro {do jornal O 
Povo). Eu fui trabalhar com ele e 
ajudá-lo na coluna. Aí ele criou o 
caderno Fame (suplemento se
manal do jornal O Povo, que 
continha análises de fatos da 
vida social da cidade e diversas 
colunas e deixou de circular há 

alguns anos) e me botou lá para ser o 
coordenador deste caderno e eu es
treei uma coluna, a coluna Biba, que o 
Lúcio queria que fosse mais prajovens 
de sociedade e eu não quis aceitar. Fui 
convencido por um amigo meu, o 
Maneco {Emmanuel Aguiar Carva
lho Lima, hoje radicado no Espírito 
Santo), a aceitar e aos poucos ir mu
dando. Eu já  comecei meio a meio..

Entrevista - Mas houve alguma 
insistência do Lúcio (Brasileiro)para 
que você entrasse no jornalismo ou 
fo i uma coisa que você estava 
curioso?

Neno Cavalcante-Não, foi acon
tecendo. Não houve insistência nem 
também eu briguei para entrar. Ele 
sabia que eu queria, eujáfaziaacoluna 
dele quando ele viajava e foi criada 
essa coluna. Eu que já  coordenava o 
caderno, ele criou essa coluna pra 
mim. Eu fiz a coluna Biba, depois fui 
trabalhar em Brasília como assessor 
parlamentar do primeiro mandato do 
Paulo Lustosa (foi secretário de Pla
nejamento do Estado no governo de 
Adauto Bezerra, de 1975 a 1978, 
deputado federal, de 1979 c 1982 e

“(...) uma pessoa que 
pega o jornal (...) vai ler 
minha coluna ou porque 

gosta do que eu penso 
ou porque odeia o que 
eu penso e vai por ma
soquismo mesmo (...)”



Entrevista Neno Cavalcante

de 1982 a 1986. Depois não fo i 
reeleito e assumiu na legislatura de 
1994 a 1998, na condição de su
plente), fiquei mandando a coluna de 
lá e lá houve uma politizaçào maior 
minha

Entrevista - Mas, Neno, quais 
eram as caracteristicas da Biba que 
você procurou manter na “È... ” ou 
então aprofundar um pouco?

Neno C avalcante - Quando eu 
fui chamado parao Diário do Nordeste 
(em 1981), a diferença da coluna 
“É...” para a coluna Biba, as diferen
ças não eram tantas, apenas que uma 
era semanal e a outra era para ser 
diária. Eu ainda fiquei talvez mais de 
um ano fazendo as duas.

Entrevista - Como fo i driblar a 
coluna social, que deveria ser a 
Biba, para conseguir ser um pouco 
do jeito que é a “E... ” hoje?

Neno Cavalcante - Eu comecei 
meio ameio, assim...

Entrevista - Como é que 
você conseguiu fazer isso. colo
car a sua opinião e deixar que a 
coluna virasse um pouco mais a 
sua cara?

Neno Cavalcante - Foram 
etapas, né? De começo, logo foi 
meio a meio. Naoutra, eu já  redu
zi... porque tinha um tópico que 
era de notinhas sociais, aí eu já  fui 
reduzindo até nunca mais.

Entrevista - Houve algum 
momento em que alguém  
interveio?

Neno C avalcan te  - Não. 
Porque é a tal história, a coluna, 
até para surpresa minha, pegou. Não 
na dimensão da coluna“E...’\  até por
que era um suplemento e era semanal. 
Mas ela pegou e, depois que pega, aí 
não tem mais.

Entrevista - Uma coisa interes
sante de abordar é a questão do 
colunismo social, né? Então, a Biba. 
inicialmente, era uma coluna social 
e você acabou mudando...

Neno Cavalcante-Eram eeeeio.
Entrevista - E, mas estava den

tro de um caderno de coluna soci
al... .

Neno C avalcante - Não, mas aí 
não. Por estar dentro do caderno não, 
porque tinha a coluna do Lustosa da 
Costa (jornalista cearense radica
do em Brasília e que, atualmente, é 
colunista do jornal Diário do Nor
deste), de Brasília, que não era social 
e estava dentro do mesmo caderno.

Entrevista - Mas sobre essa 
questão do colunismo social. Existe 
um certo preconceito dos próprios 
jornalistas quanto a esse tipo de 
noticia, ou é fantasia ou é sem utili
dade. O que você acha disso?

Neno C avalcante - Existe. Exis
te o preconceito, mas essas pessoas 
que têm o preconceito adoram sair(«<z 
coluna) e não deixam de ler de jeito 
nenhum. Pode anotar. “Ah, coluna 
social é bobagem, não sei o quê”, mas 
põe o nome dele lá, que ele compra dez 
jornais, guarda, distribui. Eu conheço 
uma pá de gente assim. Não vou citar 
porque também não vem ao caso, mas 
eu conheço. Eu não tenho preconceito 
não, entendeu? Quando eu falo assim, 
meu irmão é jornalista e também 
colunista social éporque o Lúcio, (em) 
qualquer área do jornalismo que ele se 
metesse, ele seria bom, porque ele tem 
vocação, ele é vocacionado.

Entrevista - Você começou com 
o Lúcio (Brasileiro/ E qual a influ
ência que você acha que o Lúcio 
deixou para você, apesar de vocês 
terem estilos diferentes?

Neno Cavalcante - Pois é. Acho

“Já aconteceu de eu dar 
uma nota de uma linha e 
a pessoa responder vinte 

e tantas laudas, sei lá, 
dez laudas para uma 
nota de uma linha.”

que muita coisa. A primeira coisa que 
eu acho que eu herdei, digamos assim, 
do meu irmão é a maneira de dizer as 
coisas de forma bem ágil, sem nenhu- 
maprolixidade. Jáaconteceu deeu dar 
uma nota de uma linha e a pessoa 
responder vinte c tantas laudas, sei lá, 
dez laudas praumanotade uma linha O 
cara precisar de tanta laudapararespon- 
der... se bem que vocês têm mais condi- 
çõesde analisar isso ai mais tecnicamen
te. Mas eu acho que não precisava, se 
ele fosse um pouco mais sucinto. O que 
eu herdei do Lúcio foi isso.

Outra coisa que eu herdei do meu 
irmão... E é chato, eu não vou mais 
nem falar do meu irmão, porque eu me 
acho na autoridade para falar bem dele 
porqueeujáfalei mal também, inclusi
ve na coluna já  fiz críticas a notas que 
ele escreveu: “Como é que uma pes
soa escreve isso?” Então, eu me sinto 
bem à vontade para falar bem dele. Ele 
é uma pessoa muito íntegra, o Lúcio. 
Eu lembro que, logo no começo da 
Biba. o Virgílio Tévotâ (ex-governa- 
dor do Ceará) queria fazer o Zé Lins 
- não sei se vocês se lembram do Zé

Lins que foi senador (dirigiu a Supe
rintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - Sudene - e fo i eleito 
senador pelo Ceará em 1978), pare
cia aqueles telegrafistas de filme de 
bang-bang. Um publicitário procurou a 
m im e ao Lúcio para dar um X mensal 
durante os quatro meses da campa
nha. Esse dinheiro seria para eu levar 
o público jovem a votar no José Lins, 
porque Fortaleza já  não votava em 
Arena (Aliança Renovadora Nacio
nal, partido governista durante a 
ditadura militar), muito menos os jo 
vens. Ai o Lúcio nem olhou para mim, 
ficou assim de cabeça baixa e eu, 
inexperiente, achava que aquilo era 
normal. Sabe uma coisaque não desce 
bem? Eu fui pra casa à noite e não 
dormi. Eu digo: “Não.não posso acei
tar uma coisa dessas”. E eu tinha 
comprado um fusca e era exatamente 
o dinheiro que faltava para pagar o 

carro. No outro dia, eu cheguei 
para o Lúcio e disse: “Irmão, eu 
não vou aceitar aquela proposta, 
não”. E ele me deu um abraço e 
disse: “O rapaz, ainda bem que 
você decidiu isso, porque eu não 
quis me meter na sua vida, mas 
essas coisas não levam a gente 
pra frente, não”. Aí, até (o Lúcio) 
me adiantou uns meses para aju
dar a pagar o carro, de modo que 
eu acho que herdei isso também. E 
o Lúcio é - vou encerrar de elogio 
ao meu irmão -, ele é uma das 
poucas pessoas que eu conheço 
que ajuda o próximo e não permite 
que o próximo saiba. Porque aju

dar edivulgartem muitos aí que fazem, 
até pra Santa Casa (de Misericórdia, 
hospital que atende às populações 
mais necessitadas), pro Iprede (Insti
tuto de Prevenção à Desnutrição).

Entrevista - Neno, que tipo de 
embasamento você teve quando co
meçou a exercer a profissão?

Neno C avalcante - Praticamen- 
te nenhum. Porque eu lia aqueles livros 
que agente liano colégio. Eusou muito 
agoniado, eu começo a ler um livro, aí 
eu quero chegar ao fim, depois eu 
perco o interesse. Eu sou assim, mas 
eu não gosto de ser assim e aconselho 
que ninguém sejaassim.E muito bom 
você ser diferente de mim nesse as
pecto aí, pode apostar.

Entrevista - Você tem um estilo 
bem próprio. Ouais as influências 
que você teve na formação desse 
estilo?

Neno C avalcante - Eu tive muito 
do Pasquim (provavelmente o mais 
famoso jornal alternativo que cir
culou no Brasil na época do Golpe 
Militar de 64, criado por jornalis
tas esquerdistas), tanto da primeira

Na pré-entrevista, a 
equipe de produção 
pediu que Neno desli
gasse o ar condiciona
do da sala. Minutos de
pois o jornalista pediu 
para ligar devido ao ca- 
ior.

A equipe de produção 
fez 76 perguntas a Ne
no Cavalcante na pré- 
entrevista. Foram qua
se 50 minutos de uma 
conversa que rolou de 
forma descontraída.
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AJguns dias anres da 
entrevista, Neno colo
cou em sus coluna “É ..."  
quais seriam os entre
vistad o s na décim a 
ediçáo da revista, mas 
não citou o seu nom e.

A entrevista estava m ar
cada para acontecerem  
um hotel na praia do 
Cumbuco, mas teve de 
serdesm arcada porque 
o hotel estava lotado
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como da segunda fase. Deixa eu ver. 
Millôr Femandes (escritor e colunista. 
É o criador da peça "£... ”, na qual 
se baseia o nome da coluna do 
Neno. Faz uma pausa para que a 
turma vire as fitas e brinca com o 
fato de todas as fitas terem acabado 
mais ou menos no mesmo tempo) 
Basicamente foi o Pasquim.

Entrevista - Mas você podia nos 
falar dos jornalistas que de alguma 
forma você tem admirado ao longo 
desses 18 anos de colunismo, de 
trabalho no jornalismo, que seriam 
as suas referências nesse mundo do 
jornalismo?

Neno Cavalcante - N a verdade, 
eu já  completei 20 anos em agosto, no 
dia 13 de agosto. Tem que contar os 
dois anos da Biba. Olha, admiro Dedé 
de Castro (jornalista do Diário do 
Nordeste e um dos principais fun
dadores do extinto jornal alternati
vo cearense O Mui tirão, que 
circulou na década de 1970. 
Dedé de Castro fo i entrevistado 
na edição de número dois desta 
revista), admiro Ronaldo Salgado 
- eu lembro o Ronaldo Salgado 
chefe de reportagem (foi chefe 
de reportagem do Diário do 
Nordeste de 1985 a 1990) era 
uma coisa admirável mesmo -, 
Agostinho Gósson (jornalista, 
professor de Comunicação So
cial da UFC e coordenador da 
Rádio Universitária. Agostinho 
Gósson fo i entrevistado na edi
ção de número seis desta revis
ta). Que eu lembre agora, eu ad
miro esses aí, muito.

Entrevista - Qual fo i o tipo de 
assessoria que você prestou ao Pau
lo Lustosa?

Neno Cavalcante - Foi pouco 
tempo, foram seis meses. Eu fui um 
péssimo assessor parlamentar porque 
assessor parlamentar, naquele tempo, 
implicava também... você marcava 
audiências com os ministros, faziatra- 
balho de imprensa, mas também tinha 
que pegar, ler aquelas cartas que o 
Paulo Lustosa chamava de os “plei
to s” , que eram os pedidos dos 
interioranos. Quando ele ia a Sobral, 
vo ltav a  com a m ala cheia de 
papéizinhos desse tamanho, com a 
caligrafia ruim, difícil dagente.... Um 
dia eu me aperreei Joguei tudo dentro 
do lago Paranoá (em Brasília). Mas 
foram só seis meses. O que a gente 
fazia mais era conversar política. O 
Paulo é uma pessoa brilhante, muito 
brilhante. Então, ele chegava à noite, 
estávamos eu e o Jorge Cartaxo (jor
nalista cearense), e ele: “E as audiên
cias foram marcadas?”. (Eu): “Ih, 
Paulo, deu nào”. (Ele): “Que assesso

res são esses que eu tenho?”. Aí a 
gente: “E como é que vai o Virgílio 
(Távorá)T. Ele sentava, aí pronto, ia 
até às dez horas da noite falando de 
política. Foi muito pramim aquele pe
ríodo, mas nào só o Paulo, como o 
CongressoNacional. Foi muito impor
tante. O tipo de assessoria era isso: era 
marcar audiências, cavar matérias para 
abertura do Fantástico (programa que 
vai ao ar às 20 horas, aos domin
gos, pela Rede Globo há 26 anos), 
dos telej ornais de nível nacional - por
que local, láem Brasílianão adiantava, 
ele era votado aqui - e cuidar dessa 
parte de atendimento ao eleitor. Essa 
parte é braba.

Entrevista - Foi esse período de 
maior contato com a política que te 
ajudou, te deu uma politização di
ante da análise nacional?

Neno Cavalcante - Sem dúvida! 
(enfático) Não só por causa do Paulo,

“Eu sou (brizolista), mas se 
ele tivesse ganho pra 

presidente, no outro dia eu 
já estava contra, para poder 

cobrar. Eu sou brizolista, 
não sou pedetista nem sou 

petista (...)”

mas por causa do Congresso. Porque 
o Congresso Nacional é fascinante! 
Aquilo é um mundo! Uma pessoa se 
elege aqui deputado federal, achaque 
vai fazer mil coisas, quando chega lá, 
pra você fazer umacoisaali... É brabo, 
viu? E pra nós da imprensa é uma 
mina.

Entrevista - Foi a sua única 
experiência em outro campo do jor
nalismo essa como assessor do de
putado Paulo Lustosa?

Neno Cavalcante - Foi. Eu nun
ca mais fui assessor, não. Dei uma 
assessoria pro Casa Nostra (restau
rante de massas, localizado na Ave
nida Senador Virgílio Távorá) por 
am izade, fiquei alguns anos. Fui mais 
assim mesmo por amizade. Eu não 
gosto muito de ser assessor, não. Tam
bém não sou contra, estou falando por 
mim. Não gosto de prestar assessoria, 
eu acho muito chato.

Entrevista - Ainda nessa coisa 
da politização. Na sua coluna dá 
para perceber, em alguns momen
tos ao longo desses anos, que você 
faz muitas referências à figura do

ex-governador Leonel Brizola. 
Como é essa coisa? O Neno Caval
cante é brizolista?

Neno C avalcante - Eu sou, mas 
se ele tivesse ganho para Presidente, 
no outro dia eu já  estava contra, para 
poder cobrar. Eu sou brizolista, não 
sou pedetista nem sou petistae o resto 
é que eu não sou mesmo. Mas o 
Brizola, eu já  trabalhei na campanha 
dele sem remuneração nenhuma, foi 
naquela campanha de 89.0  Diário do 
Nordeste tava - quer dizer, não sei se 
era a empresa ou se eram alguns 
intermediários... Eu acho intermediá
rio pior que o dono. O que é fato c que 
apoiavam o Collor (Fernando Collor 
de Melo, presidente da República 
no período de 1990 a 1992, quando 
sofreu o processo de impeachment) 
e eu não estava aguentando aquilo, 
aquela censura. Numa época de cam
panha, os leitores cobram: “Porra, você 

não tádizendo nada!” . E Fortaleza 
(era) Brizola fechada e depois 
votou no L ula, apesar da 
sacanagem que fizeram com a 
M aria L uiza (M aria Luiza 
Fontenelle, prefeita de Fortale
za de 1986 a 1988 pelo PT. ex- 
deputada estadual e ex-deputa- 
da federal. Maria Luiza fo i en
trevistada na edição de número 
três desta revista), que foi tão 
cruel quanto aquela que a Globo 
fez com o Brizola lá no Rio (que 

ficou conhecido como “O es
cândalo da Proconsult”, um ins
tituto de pesquisa que, junto  
com a Globo, foi acusado de 

manipular números, estatísticas de 
pesquisas eleitorais e de boca-de- 
urna para prejudicar a eleição de 
Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, 
em 1982). Eu cheguei para o Bilas, 
sabendo que eles iam ter dificuldade 
em arranjar alguém e eu tinha férias 
vencidas, aí eu disse: “Bilas, eu vou 
tirar férias porque eu não estou aguen
tando a censura”.

Eu soube depois que foi a Myra 
Queiroz, que é muito minha amiga (e 
uma das herdeiros do grupo Edson 
Queiroz), que arranjou uma solução 
que foi muito boa pra todo mundo. O 
jornal me deu uma licença remunera
da. Aí você vai dizer: “Pô, ganhou sem 
trabalhar?”. Não, eu encarei aquilo 
como prémio pelo salário baixo que 
eles me pagaram a vida toda, enten
deu? Eu fiquei com aquela grana e o 
Lúcio Alcântara (senador da Repú
blica e ex-prefeito de Fortaleza) 
coordenava a campanha do Brizola e 
eu disse: “Olha, eu vou trabalhar na 
campanha, mas eu não vou a comité. 
Vou trabalhar por mim mesmo, faço 
papagaio de rádio (pessoas que ligam
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para programas radiofónicos e dão 
opinião), faço minhas ligações de 
madrugada, mudo a voz. Só nào vou a 
comité”. Aí o Lúcio Alcântdfct me 
perguntou quanto eu queria ganhar e 
eu disse que não queria ganhar nada 
porque eu já  estava pago. Aí trabalhei 
nacampanhade 89, que foi memorável.

Entrevista - Nesse período em 
que você ficou afastado, a coluna 
ficou sendo feita por quem?

Neno Cavalcante - A coluna fi
cou sendo feita pelo (jornalista) 
Eunivaldo Pereira. O Euni valdo que foi 
da Manchete, que é lá da Secretaria da 
Fazenda. É um excelente profissional.

Entrevista • Quando você lia a 
coluna sem ser escrita por você, o 
que você sentia?

Neno C avalcante - Eu não lia. 
Eu não lia não era por isso, não. Era 
porque eu não lia nem o jornal, nem 
nada, porqueojomal, muito anti-Brizola 
e muito anti-Lula, e eu nào lia, me 
incomodava- Não lianenhum, nem 
O Povo. O Povo deu na primeira 
página, não sei se alguém de vocês 
vai lembrar: “Brizola prega a luta 
armada”. Sabe onde é que estava 
essa notícia? No O Povo há 30 
anos, aquela seção (trata-se de 
uma seção publicada no cader
no de variedades, o Vida & Arte, 
em que o jornal faz como que 
uma reconstituição histórica de 
suas primeiras páginas). E quem 
cometeu esse engano, foi sem que
rer, coitado, foi o Zé Ravmundo 
Costa (atual vice-presidente da 
empresa jornalística O Povo), que 
por sinal é brizolista, que é um homem 
muito legal, um a pessoa muito boa.

Entrevista - Em 1979, você esta
va como assessor do Paulo Lustosa 
e ainda estava escrevendo para a 
coluna Biba, né? Como é que se deu 
esses seis meses? Como era a sua 
rotina? A coluna era semanal. Como 
é que você enviava?

Neno Cavalcante - Era o seguin
te: toda terça-feira eu iaao aeroporto, aí 
eu pegava qualquer pessoa que vinha 
para Fortaleza no vôo diretoquetem da 
Transbrasil, parece que sai de lá ao 
meio-diae chega duas horas aqui. Aí eu 
dizia: “Você vai à  Fortaleza, vai? Por 
favor, leve essa encomenda que eu 
mando pegar no aeroporto”. Eu ligava 
parao meu irmão eele mandava pegar. 
Sempre mandei por pessoas desconhe
cidas, nunca deu problema. Aí um dia 
eu mandei pelo Gersinho (Gerson 
Amorelli, guitarrista, um dos líderes 
da extinta banda íris Sativa). Foi a 
única vez que deu zebra. O Gersinho 
chegou em casa, foi tomar banho e saiu, 
deixou a coluna dentro da mala. No 
outro dia, a mãe dele achou a coluna, aí

tinhaassim: “Lúcio Brasileiro”. Aí amâe 
dele: “Pelo amor de Deus”. Telefonou e 
ainda deu para salvar.

Entrevista - Neno, nessa experi- 
êncu- com o Paulo Lustosa, você 
faloi que muito conversa em 
retciçao ã poiitica. Havia alguma 
divergência política entre você e o 
Paulo Lustosa?

Neno C avalcante -Não. A única 
coisa era que eu achava queeíe devia 
ir, pelas posições dele, ele dev ia ir para 
o MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro, partido que fazia oposi
ção controlada ao governo). Por
que só tinha Arena e MDB, não tinha 
outro partido naquele tempo, só tinha 
esses dois - depois que surgiu o PP 
(Partido Popular) do Tancredo N e
ves (ex-governador de Minas Ge
rais que fo i eleito de forma indireta 
presidente da República, não che
gando a assumir já  que na véspera

da cerimónia de posse foi hospitali
zado, vindo a falecer logo depois) e 
do Magalhães Pinto (banqueiro e ex- 
governador de Minas Gerais), aí o 
Golbery (general Golberydo Couto e 
Silva, chefe da Casa Civil durante o 
governo de Ernesto Geisel e ideólogo 
do Regime Militar) bolou aquela 
sacanagem do voto vinculado, aí o PP 
se fundiu com o MDB e ficou PMDB. 
Mas voltando à sua pergunta, o Paulo 
(Lustosa) dizia que o MDB do Ceará 
não era oposição a nada e citava o 
Mauro Benevides (ex-senador e ex- 
deputado federal). Até que ele tinha 
razão mesmo, né? O Mauro Benevides 
ligava para o Iranildo Pereira (ex-de- 
putado federal pelo MDB) - o gabine
te era ao lado do Paulo Lustosa - e pedia 
para que o Iranildo nào falasse mal do 
Virgílio Távora. Que oposição é essa, 
né? E no final, o Virgílioeramuito mais 
avançado do que o Mauro Benevides, 
não tinha nem praonde apelar. E tam
bém eu ainda estava me descobrindo 
politicamente.

Entrevista - E hoje, dezenove 
anos depois, quais são as suas di
vergências com o Paulo Lustosa?

Neno Cavalcante - Olha, diver
gências políticas, claro. O Paulo 
Lustosa, como a maioria, é um parla
mentar brilhante, não resta a menor 
dúvida, mas não sou só eu que tenho 
divergências, acho que é o eleitor tam
bém porque ele não foi reeleito. Aliás, 
nem tinha sido eleito. Ele assumiu no 
lugar do Aécio de Borba (ex-presi- 
dente da Federação Cearense de 
Futebol de Salão e da Confedera
ção Brasileira de Futebol de Salão 
e deputado federal) quando o Edson 
Filho (Edson Queiroz Filho, ex-de- 
putado federal) renunciou, né? Foi 
issomesmp. Masadivergênciaqueeu 
tenho é aquela história de ter um dis
curso aqui, aliás, no aeroporto e, lá, na 
hora de votar, outro. Porque ele é 
aposentado do Banco do Nordeste e 
votou a favor do aumento da contri bui- 
ção previdenciária dos aposentados, 
só porque não vai poder ser incluído. 

Se pudesse, tu achas que ele vota
ria? Eu tenho as minhas dúvidas. 
Mas assim mesmo eu considero o 
Paulo um homem brilhante. Ele 
não faz feio como representante 
do Estado. Ele é uma pessoa que 
tem muitoadar, muito aapresentar.

Entrevista - De uma manei
ra geral, fo i nessa época de 
Brasília, que você disse que você 
fo i se politizando mais, toman
do mais contato com a política. 
Que ideal político persiste até 
hoje? Quais são os seus ideais 
atuais?

Neno C avalcante - Olha, eu 
(gagueja) admiro o Brizola porque ele 
é um social-democrata mesmo, não é 
esse negócio de neoliberal travestido 
de social-democrata desses tucanos, 
não. O Brizola é da Internacional So
cialista (uma entidade de cunho in
ternacional que cuida dos interes
ses dos partidos socialistas), ele é 
um homem respeitado na Internacio
nal Socialista Eu acredito muito na
quele projeto dele de educação. É uma 
coisa que não dá voto, não dá retomo, 
mas é de umam agnitude aqueles Cieps 
(Centro Integrado de Educação e 
Promoção Social). Eu já  conheci um 
Cieps no governo do ( Wellington) 
Moreira Franco (ex-governador do 
Rio de Janeiro de 1987 a  1990), que 
já  estava sendo boicotado, né? Eu saí 
de manhã, na rua Humaitá, quando eu 
me toquei já  estavaentardecendo e eu 
nem me lembrei de almoçar tão encan
tado que eu fiquei com aquilo (enfáti
co). Então, hoje em dia, é muito chato 
a gente ficar rotulando: “O fulano é 
comunista”. Eu estava, noutro dia, na 
(praia das) Fleixeiras, aí o Paulo 
Linhares (ex-secretário de Cultura 
do governo Tasso Jereissati e depu-

“(...) eu tenho a maior 
admiração por Cuba, 

pelo Fidel (Castro), mas 
eu acho que nenhum de 

nós aguentaria morar 
num lugar que você não 
pudesse se expressar.”

O novo local marcado 
para a entrevista foi o 
Fortaleza Praia Hotel, 
na praia do Caça e Pes
ca. O lugar foi escolhido 
por já  ter sido o lar de 
Neno.

O horário foi combina
do. através do telefone 
celular do professor Ro
naldo Salgado, em sala 
de aula. na discussão 
de pauta entrevista.
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Neno Cavalcante Entrevista

A equipe foi recebida 
peios funcionários do 
hotel que indicaram on
de se d ara a entrevista. 
Foi escolhido um miran
te. cuja visão era belís
sima, o que deixou a 
turma encantada.

De um lado se via a 
Praia do Futuro e do 
outro o Caça e Pesca, 
com o Rio Cocó dividin
do esta praia com a 
praia da Sabiaguaba.
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tado estadual pelo PSDB), a gente 
discutindo lá um assunto, o Paulo 
Linhares disse: “Não, porque vocês da 
esquerda...”. É muito bom {rindo). O 
Paulo Linhares dizer “vocês da es
querda” comigo, né? Mas eu nào rotu
laria. Eu acho que um regime socialista 
com liberdade é o ideal. Porque eu 
também não aguentaria... eu tenho a 
maior adm iração por C uba, pelo F idel 
{Fidel Castro, governante de Cuba 
há quarenta anos), mas eu acho que 
nenhum de nós aguentaria morar num 
lugar que você não pudesse se ex
pressar. Já pensou aco luna“É...” em 
Cuba? Não tinha a menor chance 
(risos).

Entrevista - ‘Era... ”
Neno Cavalcante - Já era
Entrevista - Em 1980. você vol

ta para o Ceará. Pouco tempo de
pois, escrevendo ainda no Fame, de 
O Povo, você recebe a proposta do 
Diário do Nordeste, em 81, para 
a coluna “É... Como é que se 
deu essa entrada? Eu não que
ria mais falar no Lúcio, mas o 
que ele te aconselhou naquele 
momento, você aceitar a pro
posta ou pensar em ficar mais 
um tempo nos dois. já  que você 

ficou um ano? Como é que ficou 
isso?

Neno Cavalcante - É o se
guinte: a exemplo do queocorreu 
naquela história do Zé Lins, do 
Virgílio Távora, o Lúcio não deu 
palpite porque inclusive eu não era 
funcionário (do O Povo), era free 
lance o que eu fazia Então, ape
nas eu deixei por escrito, passei lá e ele 
não estava, que eu tinha recebido a 
proposta do Diário, que eu ia para o 
Diário, mas ia continuar lá fazendo a 
coluna. Mas eu não estava mais no 
Famc, não. Só fazendo a coluna não 
estava mais coordenando o caderno, 
não. Eu já  tinha deixado de trabalhar 
pra ele. Eu fazia a coluna quando ele 
viajava. Sim, aí você me perguntou se 
ele me aconselhou?

Entrevista - Foi.
Neno Cavalcante - Não, não. 

Nào houve nada  não. E nem também 
foi ele que pediu para me contratarem 
no Diário (do Nordeste), senão era 
mais fácil pedir no O Povo porque ele 
já  era de lá.

Entrevista - £  você já  opinou na 
coluna do Lúcio?

Neno Cavalcante - Com a cabe
ça dele porque ele deixa assinado. 
Tem um fato que eu sempre gosto de 
contar que o Lúcio tem uma admira
ção muito grande pelo Antônio Erm írio 
de Moraes (empresário paulista do 
grupo Votorantim) e eu, embora re
conheça que ele é um homem de muito

talento, mas não tenho admiração ne
nhuma por ele enquanto ser humano. 
Um cara que aumenta o preço do 
cimento todo dia não pode ser... A í eu 
botava na coluna do Lúcio: “Que pena 
que o Antônio Ermírio não vai ser 
candidato a Presidente”. Aí eu botava 
na minha coluna: “Como é que tem 
gente (risos) que defende um gangster 
daqueles para presidente?”

Entrevista -  Neno, nestes anos 
de jornalismo, qual fo i a pior cen
sura?

Neno Cavalcante - A pior cen
sura foi umaque veio acompanhada de 
um acréscimo. Para começar, eu que
ro dizer que nenhuma censura é boa, 
todas são muito ruins. A menos ruim é 
aquela que o dono faz porque ele é 
mais... O Edson Queiroz foi o menos 
ruim porque ele erao dono e não tinha 
que dar satisfação a ninguém. Já os 
intermediários têm medo de perder o

emprego, aí é terrível. Mas essa aí foi 
uma época em que o diretor fechou 
contrato com a prefeitura - um diretor, 
um intermediário - e eu fazia muita 
crítica ao César Cais Neto, que era o 
prefeito biónico (chegou a ser depu
tado federal e é filho do ex-gover- 
nador biónico, ex-senador biónico 
e ex-ministro das Minas e Energia 
no governo João Baptista 
Figueiredo, de 1979 a 1984, César 
Cais de Oliveira Filho, já  falecido), 
porque quem nomeavao prefeito erao 
governador. Foi dentro daquela divi
são dos cargos, do acordo dos três 
coronéis (a política no Ceará era 
dominada por Adauto Bezerra, 
Virgílio Távora e César Cais que 
costumavam se alternar no poder 
de forma biónica e dividir os cargos 
no Estado proporcionalmente). Aí 
eu ia todo final de tarde lá na paginação 
olhar a coluna para dar uma revisada, 
aí tava lá uma nota elogiando o César 
Neto. Eu fui ao diretoredisse: “Fulano, 
eu acho seu texto muito bom, mas essa 
nota aqui não dá para sair na coluna, 
não” . Aí ele disse: “Dá porque o jornal

é do Edson Queiroz, então sai o que ele 
quiser”. E eu disse:“É assim?!” E ele: 
“É!” Aí eu fui embora, me reuni com 
meuí*hmigos da redação: Dedé (de 
Castro), Ronaldo (Salgado), na cpo- 
ca o Luís Sérgio (LuísSérgio Santos, 
jornalista, professor do curso de 
Comunicação Social da UFC e edi
tor da revista Inside Brasil e na 
época secretário de redação e edi
tor do caderno DN Cultura, do Di
ário do Nordeste) e o Nilton (Nilton 
Melo Almeida, ex-editor de Cidades 
e ex-chefe de reportagem do Diário 
do Nordeste e atual secretário de 
Cultura do Estado). Salvo engano, 
nós fomos lá para um botequim, me 
arrastaram para o botequim, porque eu 
ia pedir demissão mesmo e teria sido 
uma bobagem porque depois nunca 
mais fizeram (o jornal) isso. E um 
le itor escreveu uma carta para o j ornai 
estranhando a nota, aí saiu a carta que 

o Luís Sérgio botou. Esse diretor 
me chamou e disse: “Você leu 
esta carta que saiu?”. Aí eu disse: 
“Em que jornal?”. Ele: “No Diá
rio”. Eu: “Eu não leio o Diário. 
Desde aquele dia que você botou 
aquela nota na minha coluna, eu 
não leio o jornal”. Deixa que eu já  
linha lido a carta.

Entrevista - Você acha que 
o comportamento da censura se 
modificou do início da "£ ..." 
até hoje?

Neno Cavalcante - Eu não 
posso falar pelo jornal inteiro, eu 
posso falar só por mim. No meu 
caso, que talvez não se reflita em 

outros, talvez pelo tempo que eu estou 
lá... Mas hoje em dia quase que não... 
passa um tempo sem censura. Às 
vezes, me dá uma preocupação, digo 
assim: “Nossa, será que eu amarelei?”. 
Tenho que me cuidar, se eu amarelei é 
grave, aí não tem jeito.

Entrevista - Você já  sofreu ame
aças por causa de alguma no tinha?

Neno Cavalcante - Já. Ameaça 
telefónica, mas nuncame incomodou, 
não. Porque eu acho que quem quer 
fazer faz, não ameaça. Agora, concre
to mesmo, já  afrouxaram três rodas do 
meu carro.

Entrevista - Quantas vezes a 
coluna deixou de sair? Por quê?

Neno Cavalcante-Ela deixou de 
sair uma vez no Carnaval porque eu 
entreguei e eles resolveram que o ca
derno seria só Carnaval - uma vez só 
-, esses dois meses daquele meu afas
tamento remunerado (deixou de sair 
sob a responsabilidade dele, no 
caso) e uma vez só por culpa minha. 
Fui ver o show do (cantor e composi
tor paraibano) Zé Ramalho na Su
bindo ao Céu (barraca na Praia do

“(...) nenhuma censura é 
boa, todas são muito 

ruins. A menos ruim é 
aquela que o dono faz 

(...) Já os intermediários 
têm medo de perder o 
emprego, aí é terrível.”



Entrevista Neno Cavalcante

Futuro que tradicionalmente pro
move shows artísticos com atrações 
nacionais, em Fortaleza), aí cheguei 
muito tarde. No outro dia, eu estava 
fazendo a coluna do Lúcio - tive que 
fazer duas colunas do Lúcio porque o 
jornal O Povo fechamais cedo, apesar 
de ser primeiro caderno aí terminei 
as duas do Lúcio e fiz uma minha, que 
é a de sábado - porque na sexta, eu 
tenho que entregar duas, só que a de 
Domingo, eu posso entregar à noite, 
não tem problema. Fiz uma minha e 
depois caí no chão, tive um tipo de 
desmaio. Eu criava um (cão) poodle, 
aí eu acordei umas três, quatro horas 
da manhã, com ele me lambendo. Eu 
pensava que tinha morrido. Aí não 
tinha mais como. Por culpa minha 
mesmo, foi só essa vez.

Entrevista - Neno, você falou 
do Edson Oueiroz. Quando ele in
tervinha na coluna? A sua relação 
com ele como era? Era só de 
patrão e empregado?

Neno C avalcante-N ão. Foi 
umarelaçào muito curta porque o 
jornal começou em dezembro de 
81 (dia 19) e ele morreu em junho 
de 82 (dia 8), naquele acidente 
muito triste, em que moiTeram 
aquelas pessoas todas (Ele refe
re-se ao acidente com o boeing 
da Vasp, em que morreram 137 
pessoas, próximo à Fortaleza).
Os contatos foram pouquíssimos. 
Primeiro foio seguinteio V irgílio... 
Todo Sábado - que até hoje esse 
grupo se reúne e eu, com muito 
orgulho, faço parte, que é um gru
po que almoçava todo Sábado no canal 
10 (TV Verdes Mares, pertencente 
ao Grupo Edson Queiroz), só que 
hoje é no Country Club (na Avenida 
Barão de Studart). Eu vou 
bissextamente. A í o (jornalista) 
Rangel Cavalcante, que era o secretá
rio de Comunicação do Virgílio 
(Távora) que tinha muita raiva do 
Bilas, do (jornalista) Hélio Passos e 
do (ex-diretor do Diário do Nordes
te) Maurício Xerez, ligou pra mim e 
disse: “Neno, quando nós estávamos 
almoçando com o Edson Queiroz, - eu, 
o Governador, dois puxa-sacos do go
vernador e o Edson - esses puxa-sacos 
começaram a dizer que tu falavas 
muito mal do governo do V irgílio. E o 
Virgílio falou assim: ‘Não meé simpá
tico, mas tem talento (Neno imita a 
voz de Virgílio Távora) - era a ma
neira dele falar. Aí o Edson Queiroz: 
‘ Ah, eu vou mandar ele pra Rússia’ 
(Nesse momento, o professor  
Ronaldo Salgado traz algumas cer
vejas e Neno brinca: “Vai começar 
a melhorar agora a entrevista", pro
vocando risos na turma).

Bom, voltando aqui à vacafria. Na 
verdade, o Rangel contou a história, 
era mais ou menos assim, mas ele 
queria era que eu jogasse o Edson 
Queiroz contra os caras (Francisco 
Bilas, Hélio Passos e Maurício Xe
rez), né? Ele disse que quando o Edson 
viesse falar comigo, eu dissesse que 
ninguém me orienta sobre a linha do 
jornal. Eu não ia dizer uma bobagem 
dessas. Eu tava começando, mas tam
bém não era tão bobo. Aí o Agostinho 
Gósson tinha me dito: “Rapaz, o Edson 
Queiroz esteve aqui à tua procura”. Aí 
eu vi que em parte era verdade e disse: 
“Ainda bem que não me encontrou”. 
Um diaeuestavano Segundo Caderno 
- que hoje em dia é Caderno 3 num 
cantinho bem escondidinho, aí ele en
trou. Quando ele foi saindo, alguém 
gritou: “Neno, telefone.” Aí ele disse: 
“Neno? Cadê ele?” Ele foi lá: “Rapaz, 
você vive esculhambando os meus

“Tem gente que ataca 
agredindo tanto as 

pessoas que você fica 
com pena (...) Em vez de 
você ter raiva, você fica 
com pena. Já o humor, 

não. O humor massacra.”

amigos. Esculhambou o Miro Teixeira 
(deputado federalpelo PDT). O Miro 
Teixeira me deu uma rádio lá no Rio” . 
E eu disse: “Não tem problema co
mandante. Me dê a relação dos seus 
amigos”. Ele riu, fez um elogio a mim 
em público... sim, esse foi o primeiro 
contato que eu tive... Sim, ele disse: 
“Eu estou querendo lhe mandar é lá 
pra Rússia” - que era União Soviética 
ainda E eu disse: “Não tem problema, 
eu vou (risos). Não sei falar o idioma, 
mas não tem problema”.

Um dia eu entrei na sala do Mau
rício Xerez e ele (Edson Queiroz) 
tavaeeu disse: “Ôpa, desculpe” . E ele 
disse: “Êpa, volte aqui, volta aqui. A 
Coluna‘É... ’ é mais Virgílio ou Adauto 
(Adauto Bezerra, ex-governador do 
Ceará)T  E eu disse: “É Américo 
Barreira” (candidato do PT ao go
verno do estado nas eleições de 82). 
Aí ele disse: “Não. Eu quero saber é 
entre o Virgílio e o Adauto”. E eu 
disse: “Olha, é mais Virgílio” . Ele: 
“Pois então tá certo”. Depois eu soube 
que ele chegava na coluna... Sim, ele 
me pediu desculpa por uma censura

Tá fazendo agora 17 anos que a (can
tora) Elis Regina morreu, fez agora, 
não foi? Aí, o (cantor) Jair Rodrigues 
deu uma declaração falando de dro
gas, contra as drogas e eu fiz uma nota 
em dois tópicos dizendo que ele tinha 
falado isso. Aí no segundo tópico eu 
disse: “Embora seja louvável qualquer 
voz que sc levante contra as drogas, o 
dedo duro é sempre pior que o trafi
cante” - porque o Jair Rodrigues saiu 
entregando todo mundo nessa decla
ração que ele fez. Aí o Edson tirou, o 
comandante tirou a segunda parte c eu 
reclamei e ele disse: “Olha, você tem 
razão. A nota ficou babaca mesmo. 
Me desculpa. Agora, é porque eu não 
tolero traficante”. Ele tinhaessagran
deza, sabe? Ele tinha mesmo. Ele era 
louco pelo jornal, dormia lá - dormia 
que eu digo é assim: passavaanoite lá, 
vendo o jornal rodar.

Entrevista - Você acha que o 
Diário do Nordeste perdeu mui
to com a morte dele?

Neno Cavalcante - Perdeu 
demais (enfático). Era para ser 
outra coisa aqui lo ali. E um jornal 
legal e tudo, mas era para ser 
muito melhor. O projeto dele era 
pra ser o Diário do Nordeste mes
mo, um jornal para defender os 
interesses da Região e não para 
ficar aqui, como ficam estes jo r
nais daqui, botando coluna de eco
nomia do cara lá da Febraban 
(Federação Brasileira de Ban
cos) não sei de onde, Joelmir 
(Beting) não sei das quantas. O 
que é que isso interessa? O cara 

não sabe nem se o Ceará existe. Já o 
(jornal) Liberal (do Pará), de Belém, 
não é assim. Eu não tenho visto, mas 
não era assim. A página de economia 
dá as informações de Brasília e tudo, 
mas a pág ina de econom ia é da Região 
Norte, dos interesses económicos da 
Região Norte. Não sei se ele ainda 
está assim, porqueo Rômulo Maiorana 
(dono do jornal O Liberal, de Belém) 
morreu e eu não sei como é que ficou, 
parece que foi a filha dele que ficou. 
Mas o Edson Queiroz fez muita falta 
àquele jornal, muita falta. Pode per
guntar a qualquer pessoa da época que 
eu garanto que vai concordar comigo.

Entrevista - Neno, o humor sem
pre fez parte do seu trabalho desde 
o começo?

Neno Cavalcante - Sempre. E é 
muito importante porqueo humor bate 
forte. Tem gente que ataca agredindo 
tanto as pessoas que você fica com 
pena das pessoas. Em vez de você ter 
raiva, você fica com pena. Já o humor, 
não. O humor massacra

Entrevista - O humor da sua 
coluna é cercado de ironia. Você

O  local da entrevista es
tava repleto de funcio
nários do hotel que lim
pavam os vidros das ja 
nelas e as cadeiras para 
tirar a maresia.

Neno precisou serapre- 
sentadoa poucos estu
dantes que participa
vam da entrevista, pois 
muitos já  o conheciam 
pessoalmente das fes
tas da Comunicação
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Neno Cavalcante Entrevista

Além dos alunos do La
boratório de Jornalismo 
Impressoe do professor, 
também acompanhou 
a entrevista a estudante 
Keria Alencar.

Como não fez a cadeira. 
Keria Alencar, que ficou 
assistindo a tudo de lon
ge e acompanhando as 
perguntas de cada um. 
pôde dar sua opinião 
"isenta" sobrea entrevsta.
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acha que isso é uma maneira de 
atingir ma is forte?

Neno Cavalcante - Não, é estilo 
mesmo. Eu sei fazer assim. Eu não 
procuro por este aspecto, nào.

Entrevista - Existiria uma colu
na “É.. ” sem humor?

Neno Cavalcante - Feita por mim, 
não. Agora, se eu pudesse, todas as 
notas tinham humor, sabe? Mas nem 
todo dia a gente tá... O Dedé de Castro 
sempre me orientou muito, às vezes 
ele chega: “Nenôoo, você tá muito 
amargo. Você tem que soltar mais o 
humor” (Neno imita o jeito de Dedé 
de Castrofalar). Ele diz muito, ele me 
alerta sempre. Porque o humor é 
poderosíssimo. Agora tem coisa que 
nào dá para a gente brincar, não dá.

Entrevista -  Houve algum tipo 
de evolução do humor dentro de 
sua coluna? Ele fo i sempre cercado 
desta ironia?

Neno Cavalcante - É da
própria coluna, né? A coluna de 
amanhã já  não é igual à de hoje, 
nem a de hoje é igual a de ontem.
A tendência é a pessoa ir melho
rando alguma coisa, lentamente 
mesmo.

Entrevista - Você acha que 
a utilização deste estilo provo
ca uma maior credibilidade en
tre os leitores? Deixa as pesso
as mais fiéis?

Neno Cavalcante - A
credibilidade eu acho que isso não 
influi, não. Agoraa fidelidade sim. 
Acho que deixa as pessoas mais 
assíduas. Porque ninguém tá a fim 
de ficar só lendo e ouvindo coisa pesa
da. Tem muita gente que está buscan
do saber das coisas, mas de uma forma 
mais amena, digamos assim.

Entrevista - Com relação à 
credibilidade de sua coluna, como é 
que você conseguiu conquistar este 
aspecto dela?

Neno Cavalcante - Ah, não foi 
nada assim intencional, não. Foi um pro
cesso natural. Eu tenho impressão que 
as pessoas gostam daquele tipo de colu
na em que você se solta. Quando eu 
sento e pego a máquina de escrever, eu 
me solto. É como se euestivesseconver
sando com a  pessoa Talvez seja isso.

Entrevista - E estes tipos de cen
suras, você acha que isso perde um 
pouco, que você perde a credibi
lidade com os leitores?

Neno Cavalcante - Perde por
que não existe censura para melhorar. 
Eu não conheço. Só existe para piorar. 
Se piora...o leitor sente. Se bem que 
esta história do leitor, dificilmente a 
pessoalê todo dia. Tem quem lê todo 
dia, tem gente que assinao jornal, tem 
gente que nào mente pram im quando

diz: ‘'Olha, quando eu pego o Diário, eu 
vou direto na sua coluna”. Outro dia, 
um amigo meu entrou no carro comi
go, aí tinha o Diário assim, d e  pegou, 
leu aminha colunae disse: “Pronto! Já 
lio Diário!”. Enquanto vocês viram (a 
fita), eu vou aqui rapidinno, viu?! (Neno 
Cavalcante sai da sala por alguns 
minutos e o professor Ronaldo Sal
gado aproveita para dar dicas de 
como a entrevista está se desenro
lando).

Entrevista - Eu vou puxar ago
ra as suas outras experiências 
jornalísticas que não o colunismo, 
né? Por exemplo, a sua experiência 
com o (jornal altemativoj Pixote?

Neno Cavalcante - É verdade...
Entrevista - Como fo i a experi

ência? Fale um pouquinho do Pixote 
pra gente.

Neno Cavalcante - O Pixote foi 
uma experiência, editorialmente, de

“Eu tenho impressão que 
as pessoas gostam 

daquele tipo de coluna 
em que você se solta. 

Quando eu sento e pego 
a máquina de escrever, 

eu me solto.”

sucesso e, empresarialmente, de total 
e completo fracasso. Ele começou o 
seguinte: o Dorian Sampaio (jornalis
ta, empresário dono do Jornal do 
Dorian, editor do Anuário do Cea
rá e ex-deputado estadual cassado 
pelo Golpe Militar de 64, em 1969) 
fazia o Jornal do Dorian. E eu tava na 
sala dele e ele: “Primo!” - porque a 
gente tem um parentesco distante e a 
gente se trata por primo - “Primo, 
vamos fazer um jornal. Faça um jornal 
de humor. A gente põe encartado aqui 
e rodaaqui mesmo. Vocês não gastam 
nada. E o que vocês venderem de 
publicidade, que vocês venderem aí, 
fica pra vocês” . Aí, fomos eu e o 
Gervásio (Gervásio de Paula, jor
nalista cearense) conversar com ele. 
Teve uma reunião à qual ninguém 
compareceu, cada um fez a sua parte 
de longe. E a patota era: Gervásio; 
Carlos Paiva (publicitário e jorna
lista); Ciro Colares (cronista e jor
nalista), grande cronista; César 
Barreto (músico e professor da Uni
versidade Estadual do Ceará - 
UECE); Maurício Silva (jornalista,

publicitário e chargista. Maurício 
Silva fo i entrevistado na edição de 
número oito desta revista). Quem 
era mais, meu Deus do céu? Depois, 
eu vou lembrando aí alguns nomes. O 
Domingos, José Domingos Alcântara, 
que é uma figura intel igentíssima, pu
blicitário ele.

Aí fizemos o jornal para circular 
encartado no JD (Jornal do Dorian). 
O Pixote às quintas e o JD às sextas 
(Na verdade, o jornal que saia 
encartado às sextas-feiras no Jor
nal do Dorian era o Pasquim). A 
idéia inicial do Pixote era o quê? Ele 
ser vendido, vamos dizer, ao preço de 
hoje, quarenta ou cinquenta centavos, 
cinquenta para ficar redondo, pelos 
meninozinhos narua, só que o dinheiro 
era pros meninos. E eles com a 
camisetinha Pixote... era tudo assim. 
Só que ninguém pôs em prática porque 
só tinha artista, não tinha ninguém 

pra... artista que eu falo é boémio, 
é o que eu quero dizer.

Aí o que é que fizemos? Eu 
era o diretor e o Gervásio era o 
editor. Aí eu disse: “Vocês ven
dem um anúncio e fica a metade 
pro jornal parapagardiagramador, 
o componedor”. Nesse tempo, não 
era o digitador ainda não. O 
Gervásio fez uma permuta com a 
Livro Técnico (uma das mais im
portantes livrarias de Fortale
za) por livros. O Newton Silva, o 
chargista, fezumapermutanaCasa 
do Desenho (loja especializada 
em material para desenhos), o 
material inerente àprofissão dele. 

Eu tinha dois anúncios que eu conse
gui, dois patrocinadores que era pra 
pagar aminhagasolinaeo componedor, 
o paginador... Sim, fiz uma permuta 
numa clínica pediátrica pra quem ti
vesse filho levar lá. A gente dava pros 
funcionários da gráfica lá do Dorian 
pra levar os filhos, sabe?

Então, ninguém vendeu porra ne
nhuma. Aí eu digo: “Tá bom. Então, 
pelo menos pra dar quorum, vocês ven
dem e ficam pra vocês mesmo. Não 
precisa dar nada pro jornal, não”. 
Mesmo assim, estaca zero de anúnci
os. Aí chegou um tempo que o... - 
durou quase dois anos, eu acho, o 
Pixote - que o Dorian não tava mais 
podendo porque todos os jornais aqui 
vivem de verba do governo, né? O 
Dorian já  fazia oposição ao Cambeba 
(nome do Palácio do Governo do 
Estado do Ceará); o Pixote, a Deus e 
ao Mundo. Aí não tinha a menor con
dição do Sérgio Machado (à época, 
secretário de Governo e, hoje, se
nador da República pelo PSDB) 
liberar verba para o JD. Aí, o Dorian 
me chamou e disse: “Neno, olha, até tal



Entrevista Neno Cavalcante

dia vai rodar aqui. Depois, agente não 
vai poder”. Quando chegou no dia teve 
que acabar. Não foi culpa dele, não. 
Não tinha como mesmo. Foi culpa nem 
nossa também. Acabou e pronto. E o 
Pixote {ator Fernando Ramos da 
Silva, que interpretava o Pixote no 
filme com o mesmo nome) foi assas
sinado exatamente naépoca do jornal, 
o garoto do filme, que já  não era mais 
garoto. Foi morto pelapolíciadentro de 
casa. Eu lembro até que a geme fez 
uma capa com ele e botou assim: 
“Pixote não morre. Matam!”

Entrevista - Neno, o que você 
fazia, o que você escrevia no Pixote 
era muito diferente do que você faz  
hoje ou...

Neno C avalcante - Era nada! 
Me dava um prazer danado porque o 
que cortavam no Diário eu tacava no 
Pixote (com ênfase). Censuravam no 
Diário, eu colocava no Pixote. E tam
bém no Pixote tinha uma seção 
que era muito parecida com as 
Dicas do Pasquim {coluna com 
notas curtas satíricas), que eram 
notas curtinhas assinadas. Aí, a 
gente inventava também pseudó
nimo. O Sancho (José Afonso 
Sancho, proprietário do jornal 
Tribuna do Ceará, banqueiro e 
ex-suplente de senador da Re
pública) sofreu muito com o 
Pixote... {Quando) aTribunacom- 
pietou 30 anos, era outdoor na 
cidade, era um alvoroço por esses 
30 anos da Tribuna, aí o Dedé de 
Castro, que assinava Baijaticá, e 
ainda botava embaixo radialista - 
porque os radialistas tudo querem di
zer que são jornalistas - aí ele escreveu 
um tópico sobre aTribuna, dizendo que 
um jornal que completa trinta anos e 
não conseguia chegar às bancas {rin
do), não era motivo de comemoração, 
mas sim de uma profunda reflexão 
(rindo).

E quando assaltaram também o 
banco do Sancho... Ah, o Sancho era 
um material muito bom pra gente. A 
capa era assim: “Não há diferença 
entre furtar e assaltar um banco”. O 
Sancho fez um editorial na Tribuna 
dizendo que o assalto foi coisa de 
com unista. Aí, a gen te  botou: 
“Gorbatchev (Mikhail Gorbatchev, 
ex-presidente da União das Repú
blicas Socialistas Soviéticas - URSS, 
promoveu a reaproximação da 
União Soviética com os Estados 
Unidos. Foi durante o seu governo 
que se deu o esfacelamento da União 
Soviética) planeja assalto ao Banfort 
(Banco de Fortaleza, que pertencia 
a José Afonso Sancho)” (risos). O 
Gorbatchev também não tem nada de 
comunista, esse cara que acabou com...

Mas aí só com relação ao Pixote, eu já  
cheguei uma vez a paginar o jornal. 
Saiu todo engenbrado, mas saiu. Eu 
tinha um compromisso com o Dorian 
de nunca faltar e nunca faltou, não. Eu 
tenho essas coisa comigo, sabe? Eu 
bebo, tudo, mas profissionalmente eu....

Entrevista - (O Pixote? tinha 
quantas páginas?

Neno C avalcante - Oito. Eram, 
não sei se chamam assim, duas lâmi
nas? Que era aquele tamanho tablóide, 
né? Então, dava oito páginas. Já che
gou a dez.

Entrevista-A que você atribui o 
fato de não ter vendido, de não ter 
emplacado...

Neno C avalcante - Porque a 
gente metia o pau em todo mundo. 
Quem que ia anunciar? Eu? Não, era 
todo m undo. Era A írton Monte (médi
co psiquiatra e cronista do jornal O 
Povo) - A írton Monte começou lá,

“(...) embora não pareça, 
eu sou muito tímido, 

muito tímido mesmo. (...) 
Mas eu perdi muito da 

timidez quando eu 
comecei a achar que eu 

não sou porra nenhuma.”

escrevia Perfis da Sociedade -, 
Gcrvásio. Só tinha cobra criada. E não 
tinha ninguém pra vender. Porque, se 
você pegar um publicitário, era melhor 
pra ele vender O Globo, o Diário, o 
Povo. Ia vender Pixote?

Entrevista - E você lê jornais 
alternativos ainda hoje?

Neno C avalcante - Não. É como 
eu falei, são aquelas revistas...

Entrevista - Mas na linha alter
nativa, não? Porque eu queria sa
ber se você lê e como é que você 
avalia o que eles escrevem.

Neno C avalcante - Eu não tenho 
lido, não. Você pode lembraralgum aí? 
Porque eu não tenho encontrado.

Entrevista - Eu só me lembro dos 
jornais sindicais mesmo, atualmente.

Neno Cavalcante - É, mas eu 
não leio jornal sindical, não. Eu passo 
uma vista assim, aquele do Sindicato 
dos Bancários, que eu sempre recebo. 
Mas não é uma leitura prazerosa pra 
mim, não. Eu leio mais, assim, se esti
ver esperando o dentista...

Entrevista - E como era você 
trabalhando no Diário do Nordeste

e no Pixote ao mesmo tempo? Tinha 
alguma cobrança?

Neno Cavalcante - Não, não. Lá 
no Diário não... É muito bom trabalhar 
no Diário. Eu não tenho queixa de lá, 
não. Eu acho que podia ganhar um 
pouquinho menos mal {risos).

Entrevista - Maurício Silva, que 
trabalhava com você e está até 
hoje no Diário fdo Nordeste), tra
balhou no Pixote e fo i um dos res
ponsáveis que te levaram para a 
televisão, através do Assis Santos 
(publicitário e dono da agência SG 
Publicidade?, né?

Neno C avalcante - O Maurício 
foi. Ele que ligou pramim.

Entrevista - Como é que fo i essa 
sua entrada na televisão? Você ti
nha alguma coisa contra televisão? 
Não tinha muita postura frente à 
câmera?

Neno Cavalcante - É não. É 
porqueé o seguinte: eu sempre fui 
uma pessoa, embora não pareça, 
eu sou muito tímido, muito tímido 
mesmo. Mas tem gente que não 
acha, diz assim: “Ah, mas esse 
rapaz é muito tímido!” Fica me 
gozando quando eu falo isso. Eu já  
fui mais tímido. Se eu chegasse na 
escola, por exemplo, eu faltasse 
no primeiro dia de aula, no segun
do tinhadifículdade em enfrentar. 
Mas sempre fui muito brincalhão, 
talvez até uma fuga, uma tentativa 
de vencer a timidez. Eu melhorei 
demais e eu vou me curar, não 
totalmente porque eu acho até 
certo ponto charmoso você ser um 

pouquinho tímido. Mas eu perdi muito 
datimidez quando eu comecei a achar 
que eu não sou porra nenhuma. Por
que a ti m idez ela se origi na geral men
te... a pessoa, no caso uma mulher, eu 
citei mulher mas homem também, só 
que mulherémaisemblemático nisso 
que eu vou dizer. A mulherdiz: “Eu não 
vou com essa roupa porque eu já  fui 
em determinado lugar com esta mes
ma roupa”. Quem é quevai notar que 
ela foi com a mesma roupa? A não ser 
que ela foi nua, aí o cara: “Rapaz, essa 
m ulher nua de novo!” . Aí nota 
(risos).

Então, eu comecei a achar... eu 
digo assim: “Rapaz, não vou entrar 
aqui, não. Vai ficartodo mundo olhan
do pra mim”. Por que que vai olhar pra 
mim? Não vai de maneira nenhuma. 
Aí eu fui vencendo. Então, a televisão 
o problema não era... eu não achava 
que dava choque, nem coisa nenhuma, 
é timidez. O Maurício (Silva) ligou, eu 
fui lá conversar com ele. Andei furan
do algumas vezes, depois voltei. Liguei 
para o Rui Lima (jornalista que tra
balhou na TV Verdes Mares, TV

O próprio Neno orien
tou a turma a falar alto 
devido ao 'barulho' tío 
m ar. O professor Ronal
do Salgado o corngiu 
dizendo que mar não 
faz barulho e sim melo
dia.

Neno pediu para dei
xar o telefone celular 
ligado pois estava espe
rando uma ligação de 
suas filhas que estavam 
na praia. O telefone 
tocou no meio da en
trevista.
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De início, Neno Cavai- 
cante estava muito ner
voso, mas depois que 
as pr>meiras cervejas fo
ram abertas, a entrevis
ta começou a correr de 
form a m ais descon
traída.

A  tranqúilidade do lu
gar só foi quebrada em 
alguns momentos por 
um helicóptero que tei
m ava em contrastar 
com o clim a deserto do 
local.
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Manchete, TV Jangadeiro e jornal 
Diário do Nordeste, hoje radicado 
no Rio de Janeiro), que é um grande 
amigoe fez televisão. Aí o Rui:''Rapaz, 
vá que você vai se dar bem. Não se 
preocupe”. Uma vez eu liguei para o 
Mino (Hermínio Castelo Branco, 
cartunista e chargista), mas aí foi 
muito antes. 0  Lúcio (Brasileiro) tinha 
um programa na TV Educativa e me 
chamou para participar entrevistando o 
presidentedaFederação das Indústrias 
(do Estado do Ceará - FIEC), salvo 
engano era o José Flávio Costa Lima à 
época. Aí,eu liguei parao Mino: “Mino, 
o Lúcio me chamou, eu não posso faltar 
com ele, rapaz. Mas negócio de televi
são!”. O Mino disse: “Qual o canal, 
hem, Neno?” Eu disse: “É o cinco”. Ele 
disse: “Pensanaaudiência(r/Wo), que 
tu vai bem tranquilo” .

O Rui deu essa injeção e eu fui. Aí 
eu íúi bem tratado lánaSG (Publicida
de). Isso começou em janeiro, 
quando foi em junho, o Guto 
(Augusto César Ponte Benevides, 
atual diretor da TV Manchete no 
Ceará) me chamou para almoçar e 
disse: “Neno, o Assis Santos tá 
querendo levar o programa que ele tá 
fazendo aqui na Manchete, levar lá 
pra Jangadeiro. Tu não topa ficar 
com a gente fazendo o programa 
aqui?’. Eu disse: “Guto, fazer um 
programa como aquele do Assis 
Santos eu não topo, não. Mas se for 
pra fazer umacoisado meujeito, eu 
topo”. A gente entrou num acordo 
e eu Fiquei. Mas o Assis não foi 
paraa Jangadeiro, não. Aí eu fiquei 
um pouquinho nos dois, depois pedi 
minhas contas.

Entrevista - Esse segundo é que 
fo i o Teveneno (programa que pri
meiramente passava na TV Manche
te, e, agora, está na TV Diário)?

Neno Cavalcante - É, foi o 
Teve-neno.

Entrevista - Esse primeiro pro
grama era qual?

Neno Cavalcante - Esse progra
ma da SG era Gente Urgente. Agora 
era legal porquetinhamuitos recursos, 
né? Foi aí que surgiu esse nome tam
bém, Teveneno, porque eu fazia uma 
brincadeira no final que eu brincava 
comigo mesmo. Era assim: “Teveneno 
apresenta Sem Futuro”. Sem Futuro 
era o outro personagem, sabe? Era 
legal mesmo, eu me desligava, sabe? 
“Ah, táfalando muita bobagem”. Pum! 
Apertava o controle remoto aí subia a 
outra imagem. N  a Manchete não tem, 
infelizmente, recurso para fazer nada.

Entrevista - Mas você teve algu
ma dificuldade de transpor o seu 
estilo, de um veiculo como o jornal 
para a televisão?

Neno Cavalcante - Tive, muita. 
Tive. Pensei muito naaudiência(mos).

Entrevista - Quais são as dife
renças básicas entre a coluna “É... ” 
e a Teveneno? São veículos dife
rentes, mas, editorialmente, são um 
modelo critico, enfim, têm sempre 
uma característica retomando a 
coluna “Ê...”...

Neno Cavalcante - É como se 
fosse até um a co luna  “É ...” 
na ...(televisão)

Entrevista - Exatamente. Oual é 
a diferença básica? E só o meio ou 
é uma coluna “£... ” eletrónica?

Neno Cavalcante - É. O tempo, 
o tamanho, tudo isso influi. Mas eu 
aprendi uma coisa: que não existe tele
visão sem audiência. Toda televisão 
tem mais audiênciadoquejomal. Tam
bém aprendi que nada vai derrubar 
jornal nunca, porque jornal fica Tele
visão não fica, passou ali (e pronto).

“Mas eu aprendi uma 
coisa: que não existe 

televisão sem audiência. 
(...) Também aprendi que 
nada vai derrubar jornal 

nunca, porque 
jornal fica.”

Porque se ficasse, o rádio... Não tem 
nada mais poderoso do que rádio. Rá
dio é uma coisa fantástica, eu penso 
em fazer um dia; nunca fiz, mas penso. 
Mas não fica E outra diferença tam
bém c porque a televisão... eu gosto 
muito do que eu faço aparecer no 
interior. O jornal Diário do Nordeste 
tem umadistribuição no interior,assim, 
uma coisade louco. No extremo sul do 
Ceará, na cidade do Crato, às sete 
horas da manhã, a pessoa já  pode 
comprar o Diário do Nordeste do dia, 
talvez até mais cedo. Não tenho certe
za, mas talvez até mais cedo. E a 
televisão, pelo menos o canal em que 
eu trabalho (No dia da entrevista, 
Neno Cavalcante ainda estava na 
TV Manchete) - e se eu for para a TV 
Diário, que eu não sei ainda, também 
elaé só local -, não vai para o interior. 
A experiência negativa é essa.

Entrevista - Existe algum proje
to ou na TV ou no rádio? Um pro
grama que gostaria?

Neno Cavalcante - O Maurício 
(Silva) e eu, mas mais ele, expomos já  
um projetozinho caso eu vá para aTV

Diário. Se eu for continuar na Man
chete, aí não vai vingar muito lá não 
por causa da questão de equipamento, 
que ai vai ter charge animada, umas 
coisinhas melhores. (Dias após a 
entrevista, Neno acertou, com a TV 
Diário, os detalhes do programa 
Teveneno, que vai ao ar de segunda 
a sexta-feira, à noite).

Entrevista - E no rádio, o que 
você tem vontade?

Neno Cavalcante - Tenho vonta
de, mas não tenho projeto nenhum, não. 

Entrevista - Nada em vista? 
Neno Cavalcante - Nada. Por

que também nós estamos muito sem 
rádio. A Rádio Verdes Mares é uma 
audiência louca, mas já  tá tudo fecha
do. As outras não têm audiência ne
nhuma, não têm audiêncianenhuma. É 
uma tristeza, (com ênfase).

Entrevista - Houve algum tipo 
de censura durante o programa 

Teveneno?
Neno Cavalcante - Nunca! 

(enfático) Houve uma coisa que 
não é muito boa, que é autocensura. 
Porque eu sabendo das dificulda
des lá, funcionários sem receber... 
Porque eu não sou funcionário, né? 
Eu tenho meus dois patrocinadores 
que pagam diretamente a mim. A 
Manchete não me paga nada nem 
eu pago nada à Manchete. Mas o 
Guto é uma pessoa muito fácil de 
trabalhar. Para você ter uma ideia, 
o grande defeito do Guto é não 
saber dizer não. E um defeito, mas 
olhe o grande defeito. Aí eu ia fazer 
uma crítica ao próprio Governo, e 

digo assim: “Pô, mas ele tá precisando 
de verba aí pra pagar o pessoal”. Aí eu 
amenizava. Mas dele mesmo dizendo 
“Não fale nisso, não toque nisso”, nun
ca e nem passava por censor também, 
não. Nunca, nunca, em momento al
gum, na Manchete não.

Entrevista - Você acha que o 
programa repercutiu de alguma 
forma? Você fo i surpreendido?

Neno Cavalcante - Repercutiu 
tanto que com dois meses de programa, 
eu fui deixar m inha filha no aeroporto e 
o guarda ficou, onde eu ia, ele ia atrás. 
Eu disse: “Esse cara tá pensando que 
eu sou traficante de alguma coisa?!”. 
Aí depois ele disse: “Você tem um 
programa na TV, não tem? Não sei o 
quê de veneno”. Eu disse: “Tenho”. 
(risos) Aí ele disse: “- É no canal 5, 
né?”. Quer dizer, ele não sabia dizer 
qual erao canal, mas ele já tinha visto, 
com dois meses. E (o programa) já  
tem cinco anos, né? Eu acho que foi 
muito boa a receptividade. Agora, da 
mesma forma que dá prazer você ficar 
conhecido fisicamente, tem os inconve
nientes também. Às vezes você tá to-
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mando alguma coisa., não é fama não, 
viu? Não vamos confundir com fama, 
privacidade porque eu não sou cantor 
nem jogador de futebol, não. Mas, às 
vezes, vocêtáassim, você não tá traba
lhando e coisa alguma aí a pessoa 
reconhece... Quando eu fazia só a co
luna ninguém sabiaquem eu era. Aliás, 
a pessoa olhava pra mim e dizia: “É 
isso?!”, com um certo jeito, sabe? “É 
isso aí que faz a coluna?!” Eu tinha um 
cabelão grande...

Entrevista - Você já  sofreu al
gumas ameaças. Quando você pas
sou para o programa na TV, você 
pensou nessas ameaços ao se tor
nar uma pessoa pública?

Neno Cavalcante - Não. Em 
nenhum momento não, Paulo. Pensei 
não. Agora, veja bem, eu não sou uma 
pessoa que não tenho medo, não. Eu 
tenho medo porque eu não sou louco. 
Eu não sou covarde; covarde eu não 
sou. Mas medo eu tenho, e quem 
tem filho tem medo.

Entrevista - Neno, jornalis
mo e boémia são duas faces da 
mesma moeda?

Neno Cavalcante - De repen
te são, viu? Porque na noite você 
pega muita, sobretudo para o estilo 
de jornalismo mais leve, na noite 
você encontra cada ocorrência, se 
depara com cada coisa rica, viu? E 
eu acho que sim, viu Alessandro?

Entrevista - Só uma coisinha 
antes de entrar na parte de boémia.
Eu queria saber pelo fato de você 
não ter o diploma, na época em 
que você começou no jornalismo, 
houve alguma discriminação, mesmo 
sabendo que muitos colegas seus são 
formados através do batente? Mas 
(voct) sentiu alguma discriminação 
na relação dentro das redações?

Entrevista - Naquele contexto não 
havia isso, né? Inclusive você na frente 
obteve a regulamentação através do 
Decreto de Lei, de regulamentar a 
sua profissão de jornalista, né?

Neno Cavalcante - É jornalista 
provisionado...

Entrevista - É. Depois da per
gunta dele. eu queria saber só como 
fo i que se deu esse processo.

Neno Cavalcante - Pois não. Eu 
chego lá. É o seguinte, Paulo. No 
começo, naquele comecinho que foi 
muito curto lá no jornal O Povo, algu
mas pessoas olhavam pra mim assim 
meio de banda, mas não era por essa 
questão do diploma, não. Eu acho que 
era alguma coisa porque eu era irmão 
do Lúcio, sabe?DepoisaprópriaAdísia 
Sá {jornalista, ex-ombudsman do 
jornal O Povo e, atualmente, 
ombudsman do Sistema O Povo de 
Rádio) fez (à época) uma entrevista

comigo no programa dela de rádio, ela 
me pediu desculpa e disse que já  tinha 
me perseguido muito e que achavaque 
eu era ali apenas mais um para poder 
procurar se beneficiar da profissão, 
mas depois ela tirava o chapéu, reco
nhecia que eu era um profissional mes
mo de carreira Mas lá no Diário do 
Nordeste, que demonstrasse pra mim, 
não. Nunca houve adiscrim inação, não. 
Se você considerar respondida, aí eu 
passo para a questão do registro.

Entrevista - Quando fo i a lei?
Neno Cavalcante - Foi em 1988. 

Não, a lei... porque é o seguinte, na 
verdade eu não entendo muito dessa 
parte, mas a lei é de 69. Agora, cm 79, 
o Geisel abriu para registrar o filho 
adotivo dele que é H um berto 
Esmeraldo Barreto (cearense do 
Craio, ex-secretário particular do 
presidente Geisel). O Geisel abriu, fez 
o registro do Humberto e depois fechou

“(•••) ela (Adísia Sá) me 
pediu desculpa e disse que 

já tinha me perseguido 
muito e que achava que eu 
era ali apenas mais um para 

poder procurar se 
beneficiar da profissão (...)”

de novo. Aí eu tava no jornal O Povo, 
quando o Demócrito (Demócrito 
Dummar, dono do jornal O Povo) 
prometeu me provisionar, porque pare
ce que para cada três formados dava 
direito a pro visionar um do batente. Aí 
o Demócrito provisionou, esqueceu da 
promessanão sei o que foi, prov isionou 
o Antônio Viana (jornalista da Tribu
na do Ceará). Aí eu fiquei nesse dile
ma. Quando o Demócrito me chamava 
para ir voltar ao jornal O Povo, eu dizia: 
“Demócrito, vamos resolver aquestão 
do meu registro, cara. Porque para eu 
conseguir, eu tenho que entrar na justi
ça contra o teu jornal. A í eu vou ganhar 
um inimigo e eu não quero”. Ele: “Não, 
venha pra cá que agente resolve”. Eu 
digo: “Não. A gente resolve, depois 
você faz uma proposta e eu analiso a 
proposta porque eu não quero vincular 
um a coisa com aoutra”. Mas aí surgiu 
essaoportunidade de eu ser contratado 
porumjomal do Piauí, Correiodo Piauí. 
Aí eu fui pra Teresina {capital do 
Estado), comecei a trabalhar no jornal 
e dei entrada no meu registro. Só que 
esse registro só ia valer pra Teresina. 
Aí tudo bem, registrado na delegacia...

nem pra Parnaíba (município  
piauiense, numa faixa litorânea pró
xima à região norte do Ceará) valia, 
só pra Teresina, o registro é assim. Eu 
passei a ser correspondente do jornal 
aqui. Todo dia eu pegava, eu tirava da 
minha coluna mesmo tópicos que não 
eram daqui, que podiam ser nacionais aí 
eu mandava, ficavamandando pra lá. E, 
às vezes, mandava outras coisas tam
bém. Aí voltei, fui no jornal O Povo e 
peguei os recortes do tempo em que eu 
escrevia a {coluna) Biba, era exata
mente o que eu precisava Voltei para 
o Piauí, eu peguei o registro definitivo. 
Porque se eu não tenho feito isso, eu 
acho que hoje já  tinha rodado, tinha 
rodado porque... Ah, não considero que 
eu tenha inimigo, mas algum incomoda
do já  teria feito alguma coisa

Entrevista - Você nunca pensou 
em cursar ^Comunicação Social)? 

Neno Cavalcante - Olhe, é uma 
coisa que eu vou morrer sem ela e 
me faz uma enorme falta, mas o 
que é que eu posso fazer? Eu não 
vou mais estudar agora Ah, eu não 
sei. Tu irias se tu tivesses? Ah, eu 
não sei. A í você pode me perguntar 
por que que eu não fui naquela 
época, né? Casei cedo também. Eu 
não tô culpando ninguém, eu casei 
porque quis. Ah, Paulo, eu não sei 
não. (risos) Eujápensei em cursar, 
mas não cursei (risos).

? Entrevista - E atualmente,
você acha que o diploma é im
portante?

Neno Cavalcante - O diplo
ma não, eu acho importante o curso. 

Entrevista - A formação, né? 
Neno Cavalcante - A formação, 

né? O diploma, só de datilografia eu 
tenho bem uns 15 {risos). Eu acho 
muito importante o curso e quando eu 
vejo a maneira como vocês estão fa
zendo, eu fico até com uma pontinha 
de saudade de não ter feito, né?

Entrevista - Agora sim frisos,), 
voltando à questão da boémia. A 
boémia casa mais com o jornalismo 
de antigamente do que com o jorna
lismo de hoje? Por quê?

Neno Cavalcante - Claro que ela 
casa mais com o jornal ismo de antiga
mente! {enfático) Eu acredito que ele 
era mais romântico. Você lembra 
Antônio Maria (poeta, cronista e jor
nalista pernambucano, que chegou 
a trabalhar na PRE-9, Ceará Rádio 
Clube, no final da década de 40 e 
meados de 50. Antônio Maria tam
bém é o compositor de vários suces
sos da Música Popular Brasileira) 
pra citar esse aí, era de passar noites e 
noites no botequim, né? {O telefone 
celular de Neno toca e ele vai aten
der). Porque combinava mais? Acho

Mesmo com o seu ner
vosismo. Neno fazia a 
turma rir bastante em 
determinados momen
tos. Até o professor nâo 
se conteve em garga
lhadas.

Após a entrevista, par
te dos estudantes per
m aneceu no local con
versando com o entre
vistado, bebendoead
m irando a paisagem 
fascinante da Praia do 
Caça e Pesca.
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Neno Cavalcante Entrevista

O carro de Ana Javes 
"m orrei/ já  bem pró
ximo ao íocal da entre
vista. Eia conseguiu fa
zer o carro “pegar" a 
tempo de participar da 
entrevista. Quando foi 
embora, o carro jé  fun
cionava normalmente

Neno levou o grupo 
que permanceu no lu
gar para ver o pór-do- 
soi em uma espécie de 
cobertura ao ar livre. O 
acesso estava com 
plicado. pois o hotel 
estava em reformas.
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que é por isso, pelo romantismo. E 
outra coisa, naquele tempo, tudo era 
mais romântico, não era só o jornalis
mo que era mais próximo da boémia, 
não. Tudo eramais. Você - E o novo! 
(assumindo o espírito da coluna, em 
forma de brincadeira) - ir à pê pros 
cantos. Existia centro da cidade.

Entrevista - Em Fortaleza, hoje em 
dia, onde é que você vai quando sai à 
noite, bares que você frequenta? 
Como é que você realiza a sua boémia ?

Neno Cavalcante - Olha, a  Praia 
de Iracemaé o reduto da boémia, né? E 
agora que eu tô morando, que eu vou 
caminhando, eu vou muito lá (Neno 
Cavalcante mora perto da Praia de 
Iracema). Mas eu não sou mais boémio 
de varar as madrugadas, não. Acontece, 
quandoagente se reúne pratocar violão, 
na dona Mundinha (bar de dona 
Raimunda Cândida de Lima, amiga 
há mais de 25 anos do professor 
Ronaldo Salgado e reduto de jor
nalistas e estudantes de Comu
nicação Social, no bairro Dionisio 
Torres), é sempre muito prazeroso 
e, no outro dia, eu acordo muito bem, 
não sei nem o que é ressaca quando 
eu passo a noite assim com os meus 
amigos, minhas amigas. MasaPraia 
de Iracemaé um reduto de boémia.
Eu por mim, a noite começava essa 
hora agora (neste momento, já  
eram quase cinco horas da tar
de). Começava às cinco e meia- 
noitejácstavatodo mundo dormin
do. E no outro dia acordar cedo 
porque eu curto muito acordar cedo.
Não tem condições de a pessoa dormir 
às cinco, tem gente que é assim, mas eu 
não consigo, e acordar às seis, sabe? O 
organismo precisa de um certo repouso.

Entrevista - Nessa tua convivên
cia com os bares, com esses amigos, é 
daí quem saem os títulos pra algumas 
coisas tuas, como “É o Novo! ” (um 
dos títulos detópicos daColuna“É...” e 
que trata de coisas muito antigas)?

Neno C avalcante - Sai muita 
coisa, talvez não especificamente isso 
aí. Aliás, me confundo. Outro dia me 
ligou um amigo e disse que tava num 
bar lá (no bairro) da Parquelândia, 
tava numa roda cheia de gente na faixa 
dos 60 e tavam todos comentando “É 
o novo!”, brincando. Porque não é 
uma coisa que fui eu que inventei, é 
umacoisaquetáaí. Mas como diz uma 
amiga minha, mexeu com mentes e 
corações. Porque ela dá um exemplo 
muito interessante porque os Estados 
Unidos perderam a guerra do Víetnã 
porque não sensibilizaram mentes e 
corações.

Entrevista - Neno, quais foram 
os bares e personagens que te mar
caram nestes anos?

Neno Cavalcante - O primeiro 
barque me marcou m uito-Éo novo! - 
foi o Escorrega Lá Vai Um, lá na Praia 
do Náutico, onde tinha uma colónia de 
pescadores e bem na esquina, na areia, 
era o Escorrega Lá Vai Um, que tinha 
uma caipirinha de maracujá, uma del í- 
cia. Era cinco goles, uma queda (mos). 
Mais recentemente, teve o Lc Snack, o 
nome não é nada criativo, mas os san
duíches de lá, o som, era uma beleza 
Ficaali mais ou menos perto da A ABB 
(Associação Atlética do Banco do 
Brasil, entre a Praia dos Diários e a 
Praia do Náutico), era no térreo de um 
prédio que tem entre a AABB e o 
(clube) Náutico. Não é o Arpoador, é 
numa direção mais pra lá. Mas uma 
delícia de bar e eu gostava porque eu 
jogava futebol naPraia do F uturo, o jogo 
terminava meia-noite, eu ia em casa, 
tomava banho, tomava uma dose de 
uísque; duas horas damanhã, eu chega-

vano Le Snack, não tinhaninguém. Eu 
iano balcão, quando davaquatro horas 
tava assim só de gente legal. Aí quando 
term inava tudo porque o... (Nenopára 
a entrevista para que os alunos pos
sam virar as fitas e faz uma brinca
deira com o gravador pré-histórico 
do professor Ronaldo Salgado, di
zendo “É o novo!"). O grande bar é 
aquele que você faz vale e paga, claro, 
porque senão o bar vai à falência. Então 
o Le Snack, quando me dava natelha de 
ir embora, eu “pegava o rumo da ven
ta”, como diz o outro. No outro dia eu 
chegava lá e não acrescentavam uma 
água mineral na conta, tava bonitinha, 
certinha. Depois do Le Snack, eu fiquei 
órfão de bar, aí surgiu o Coração Ma
terno, que ainda hoje tem mas não é 
mais o meu bar, quando era do Nonato 
Freire (produtor cultural baiano e 
ex-proprietário do Coração Mater
no, que morou durante muito tempo 
no Ceará e, atualmente, mora na 
Bahia), antes do Dragão do Mar (Cen
tro Cultural Dragão do Mar, centro 
cultural erguido no governo Tasso 
Jereissati e que tem o objetivo de ser 
um espaço de referência cultural no

Estado), né? Aí era um bar também 
fabuloso. Aí um dia eu fui lá e tava 
fechado, eu liguei pro Nonato e disse: 
'"Nonato, é muito melhor você ser traído 
pela mulher do que pelo bar, porque se 
você for traído pelamulher, você vai pro 
bar; se for traído pelo bar, vai pra 
onde?” (risos) Ele riu foi muito.

Entrevista - E quanto aos per
sonagens com quem você conviveu 
nesses bares?

Neno C avalcante - Olha, tirando 
assim um ou dois amigos que por aci
dente já  partiram, os personagens são 
os mesmos de hoje: Aírton Monte; o 
Rogaciano é umasaudade imensaque 
eu tenho porque era muito bom encon
trar com ele, mas nesse tempo eu já  ia 
com o Ronaldo (Salgado). De perso
nagens conhecidos... Ah eu cheguei a 
estar lá no velho Estoril com o Fagner 
tocando violão. (O cantor Fagner é 
um dos entrevistados desta edição). 

Entrevista - Neno, como é a 
sua relação com a música? Você 
toca violão, você gosta....

Neno C avalcante - Eu era 
pra tocar legal...

Entrevista - Você compõe 
algumas músicas. Como é essa 
tua relação?

Neno Cavalcante - Bom, aí 
esse negócio de composição aí tem 
os dois culpados, que é Alessandro 
(Alessandro Sales, estudante de 
Comunicação Social e poeta) e 
Ronaldo Salgado. Eu não lembro se 
com seis, sete, oito anos, eujátocava 
violão de ouvido, eununcaestudei. 

Se eu tivesse estudado e também se eu 
tivesse feito o curso (de Comunicação 
Socw/),eueramelhorzinho. Mas violão 
é só para quebrar o galho e tenho a 
frustração de não tocar piano, mas tam
bém eu nunca tentei. Seeu fosse estudar 
piano, tocaria, né? Tenho as duas mãos. 
Aquele rapaz toca com os pés o Davi 
Valente (músico cearense que devido 
a uma deficiência física utiliza os pés 
para tocar teclado), brilhantemente. 
Eu tenho uma relação muito boa com a 
música e música de fossa pra mim não é 
aquelas músicas de antigamente, do "é o 
novo", não. Música de fossa pra mim é 
Cat Stevens (cantor inglês), é uma 
coisa que me lembre momentos 
marcantes.

Entrevista - Você fez vestibular 
pra música, passou e tem uma rela
ção muito forte com a música. Por 
que não fazer o curso (apesar de ter 
passado no vestibular para música na 
Universidade Estadual do Ceará, Neno 
não chegou a cursar a faculdade)?

Neno Cavalcante - Pois é, aí é 
que tá. Eu também fiz pra Agronomia, 
mas Agronomia eu não passei, não. 
Acho que eu ia era plantar maconha,

“(...) é muito melhor você 
ser traído pela mulher do 
que pelo bar, porque se 

você for traído pela 
mulher, você vai pro bar; 

se você for traído pelo 
bar, vai pra onde?”



Entrevista Neno Cavalcante

não era outra coisa (risos). Eu não sei 
dizer porque que eu nào fiz a faculdade 
de música, não. Essa foi a mesma que 
o Nonato Luiz (violonista cearense 
reconhecido no Brasil e no exteri
or) fez, só que o Nonato Luiz tem 
vocação mesmo pra música e eu toca
ria um pouquinho, mas não sou 
vocacionado pra viver de música. É 
muito complicado viver de música pra 
quem não sabe.

Entrevista - Existe alguma ver
tente política no Neno músico? No 
Neno compositor? Nos gostos musi
cais do Neno?

Neno C avalcante - Nào. Numa 
época, a gente se influenciava muito 
por aquelas músicas de protesto, né? 
Mas hoje em dia nào tem mais isso, 
não. O que eu gosto mesmo é da 
poesia, do amor.

Entrevista - Você sente falta des
sa vertente política na música?

Neno Cavalcante - Nào. Sinto 
nào. Porque isso faz parte de uma 
época, uma época da ditadura, em 
que você não tinha como se expres
sar, que as músicas eram censura
das, né? Hoje em dia não. Eu acho 
que a músicatem que ter é sentimen
to mesmo, é amor e paixão.

Entrevista - Você falou do 
Aírton Monte, que na coluna dele 
coloca muitos personagens, gar
çom Tururu, Moita, o Velho Moi
ta... Você já  quis trazer algum 
personagem desses para o cotidi- 
ano, pra sua coluna, até para 
fazer uma crítica através de um 
personagem ficcional?

Neno Cavalcante - Não. Eu já  
usei o ficcional na época em que a 
coluna não era assinada e que hoje em 
dia têm pessoas que chegam pra mim e 
dizem: “Aquelas cartas, as pessoas 
mandam mesmo?”. Eu disse: “Claro 
que mandam. Praquequeeuvouinven- 
tar carta?”. Mas eu já  inventei carta, 
porque se a coluna não era assinada, ela 
era o quê? Editorial. Então, ela não 
podia dizer certas coisas porque era o 
jornal que estava dizendo. Aí eramais 
fácil de ser censurado. Ela estava mais 
passível de censura O que é que eu 
fazia? Eu botavanabocade alguém, eu 
botava na boca de alguém. (Nessa 
parte da entrevista, Neno fala de um 
personagem que utilizou, mas prefe
re que o nome não seja revelado)

Entrevista - Como é que é a sua 
relação, assim, mais o lado família 
do Neno? Pra não virar muito aque
la coisa “Caras ”, mas como é essa 
sua ligação com as filhas (Neno Ca
valcante tem duas filhas. A mais velha 
se chama Marcela e mora com ele, e a 
maisnovasechamaLinaeviveem São 
Paulo?? Seu lado mais de pai?

Neno Cavalcante - Bom, pra ter 
tido as filhas, eu fui casado, né? Foi um 
casamento bom, que durou cinco, quase 
seis anos. A gente separou e ficou sem
pre am igo, sou amigo do atual marido da 
Denise (LimaXavier, atualmente mora 
em São Paulo) e a minha relação com 
fainíliaéaseguinte: eu gosto de cozinhar, 
se num domingo eu puder ficarem casa, 
como eu já  fiquei várias vezes com a 
Marcela aos sábados - “Marcela, vou 
fazer um baião-de-dois”. Aí agente fica 
em casa Eu não sinto falta de ir à praia, 
eu me divirto. E moro em apartamento. 
Se eu morasse numa casa e se já  fosse 
daqui aalgunsanoseupretendoestarem 
Guaramiranga, aí é que vai ser gostoso 
mesmo, diadedomingo. Vouaté convidar 
vocês para irem lá. Masaminharelaçào 
com família, eu sou bastante família 
Não sei se tem nessa Entrevista que 
vocês fizeram com o seu Lunga (na 
verdade, a entrevista com Joaquim

dos Santos Rodrigues, o Seu Lunga, 
fo  i fe  ita pelos alunos da turma pas
sada da disciplina de Laboratório 
de Jornalismo Impresso I e está na 
edição de número nove desta revis
ta) o negócio da fam í lia, tem? Que ele foi 
com as filhas delecompraraCoca-Cola 
Aí disse: “É família?”. Ele: “Não. É tudo 
puta”. (risos). Aliás, Coca-Colafamíliaé 
onovo!

Entrevista - A sua filha mais 
velha fa z  Comunicação, né? 
(Marcela faz Comunicação Social - 
Publicidade - na Universidade de For
taleza - Unifor - do Grupo Edson 
Queiroz? Você acha que o fato de 
você ser jornalista, isso gerou um 
interesse nela por essa área?

Neno Cavalcante - Eu acho que 
sim. Se bem que nessa idade, a pessoa 
não sabe muito ainda o que quer nào. 
Pode até vir a mudar. Só que ela tá 
curtindo bastante. Porqueé mais publici
dade lá. né? Nào é jornalismo. A outra 
quer fazer jornalismo, a que mora em 
São Paulo. Vaiserumaricaeumapobre 
(risos).

Entrevista - Os projetos de ir 
para Guaramiranga, há alguma

coisa em especial de você trocar 
Fortaleza por Guaramiranga?

Neno Cavalcante - Não. Especi
al é porque eu quero morar numa cidade 
menor e eu sou louco por serra, como 
também poderia ser uma cidade de 
praia, mas eu acho serra mais vida. E 
outra coisa, eu já tenho apartamento na 
Praiade Iracema, né? Eu vou ter que vir 
aqui, porque eu não vou me aposentar, 
não posso me aposentar, não sou nem o 
Fernando Henrique para me aposentar 
novo (Neno refere-se ao fato de o 
atual presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso ter se 
aposentado pela Universidade de 
São Paulo aos 38 anos). Ai eu vou vir 
duas vezes por semana aqui. Se eu 
estiver enjoado da Serra, passo o fim de 
semana aqui, curto o mar. E eu preten
do morar láe continuar trabalhando. Na 
TV, eu venho duas vezes, gravo tudo, e 
a coluna eu mando de lá, arranjo um 

esquema de mandar.
Entrevista - Você já  sabe 

quando é que vai fpara 
Guaramiranga??

Neno C avalcante - Não, 
porque depende de um dos idio
mas do mundo... (Umadasfimci- 
onárias do hotel entra no local 
da entrevista e oferece café). 
Fortaleza é a cidade que eu mais 
amo no mundo, ela vai ficar insu
portável com esse turismo. Não tô 
querendo ser fechado com o pro
gresso, essas coisas, não. Mas eu 
nào acredito nessa onda Eu acho 
que primeiro você tem que resol

ver os problemas sociais de um lugar 
para depois abrir pro turismo. Aqui é 
tudo o inverso. Eles querem trazer os 
turistas.... Pra você ter uma idéia, tem 
vôo que sai da Alemanha pra cá que a 
pessoa paga trezentos dólares - que até 
um dia desses eram trezentos reais, 
agora despencou aí - mas pra... Pensei 
que era um avião que vinha bater aqui. 
Que lindo, hein? É lindo demais. São 
vocês, hein? (nesse momento, apare
ce por detrás da janela do último 
andar do prédio do Fortaleza Praia 
Hotel, na Praia do Caça e Pesca, um 
pássaro que fica planando no ar, 
sem bater as asas e que encanta o 
entrevistado e a turma. Uma das 
alunos levanta-se e vai até a janela 
para ver mais de perto). Eu acho que 
vai ficar uma cidade muito chata de se 
viver. Sim, voltando aos alemães, tre
zentos dólares ida e volta pra vir a 
Fortaleza. Você já  pensou? Eu disse 
para uma assessora da secretária de 
Turismo: “Trezentos reais, eu vou com 
as minhas filhas para Guaramiranga c 
se eu passar cinco dias lá, eu gasto, nem 
que eu nào queira”. Aí o cara vem lá da 
Alemanha pra cá, ida e volta trezentos

“Fortaleza é a cidade 
que eu mais amo no 
mundo, ela vai ficar 

insuportável com esse 
turismo. Não tô 

querendo ser fechado 
com o progresso, essas 

coisas, não.”

O local é tao bonito 
que alguns estudantes 
propuseram que o lan
çamento da revista En
trevista se realize lá. em 
noite de lua cheia.

Este foi o momento que 
os alunos encontraram 
para ter um contato 
mais direto com o en
trevistado, já  que a 
maioria dos estudantes 
já  o conhecia pessoal
mente. Neno foi aten
cioso com todos.
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Neno Cavalcante Entrevista

Já sem sol, os estudan
tes começaram a ir em
bora e Neno permane
ceu conversando com 
o professor Ronaldo Sal
gado.

Neno e Ronaldo são 
amigos de longa data. 
Foram companheiros de 
trabalho no D iário do  
N ordeste. Hoje, vez por 
outra, encontram -se 
para noitadas regadas 
a violão e cervejas.

dólares, com hotel bem baratinho. Não 
pode dar certo.

Entrevista - Quais são os ou
tros problemas que você vê em For
taleza hoje?

Neno Cavalcante - A cidade? Eu 
acho uma cidademuito, muito ricanum 
lado e muito pobre do outro lado. Não 
tem quem acabe com isso?! Esse Juraci 
(Juraci Magalhães, prefeito de For
taleza. Seu primeiro mandato come
çou em 1990 e terminou em 1992. Era 
vice do então prefeito Ciro Gomes, 
que deixou o cargo para concorrer 
ao Governo do Estado. O segundo 
mandato teve início em 1997 e vai até 
2000. Juraci Magalhães fo i entrevis
tado na edição número quatro desta 
revista), que nunca foi administrador de 
coisa alguma... Porque Ciro (Ciro Go
mes. ex-prefeito de Fortaleza e ex- 
governador do Estado do Ceará. Ciro 
Gomes fo i o entrevistado na primeira 
edição da revista Entrevista) pe
gou a cidade suja porque os empresá- 
riosjogavam o lixo de propósito para 
culpar a Maria Luiza (que o antece
deu), mas pegou uma prefeitura toda 
saneadazinha, tinha gente com oito 
empregos que ela cortou.

(Ciro Gomes) pegou tudo boni- 
tinho com dinheiro federal, com di
nheiro estadual, e aindadeixou caixa 
pra esse Juraci, que não fez nada, 
nãofezcoisanenhuma... Naprimei- 
ra, ainda tinha um respaldo, um lastro 
qualquer, aí fez umas obras de fa
chada. Na segunda, até agora, não 
fez absolutamente nada a não ser 
cortar vale-transporte de funcionário 
que ganha pouco. Esse IJF (Instituto 
José Frota, maior hospital de emer
gência de Fortaleza) da vida, que é um 
grande hospital o IJF, mas está sobre
carregado porque aí já é  culpa também 
do govemo Estadual porque vem gente 
do interior pra cá até para fazer curati
vo. Não precisavaisso. Os hospitais do 
interior, tudo fechado, os postos médi
cos, tudo fechado. Eu acho Fortaleza 
umacidade linda, muito protegida pela 
natureza, mas muito mal administrada 
há muito tempo. A Maria Luiza, pra 
mim, foi a última administração... que 
ela errou, não tô aqui defendendo ela, 
não, de maneira nenhuma. A Maria 
Luiza errou muito, se cercou de um 
grupo, um tal de PRO (Partido Revo
lucionário Operário, sigla clandes
tina considerada de extrema-esquer
da no espectro ideológico). Eu dizia 
pra ela: “Prefeita, como é que é livre 
organização partidária, e a senhora faz 
parte de um partido clandestino, pra 
quê?’' Partido clandestino quando é 
livre, você pode organizar um partido, aí 
vai para um partido, pula pra outro. Já

viu alguém pular mais de partido do que 
a Maria Luiza e a Rosa da Fonseca 
(professora e ex-vereadora munici
pal de Fortaleza)? Não tem. Mas se 
cercou dc um tal de Jorge não sei o quê 
(Jorge Paiva, o principal ideólogo 
do agrupamento em torno do PRO e 
tido como eminência parda na admi
nistração), um cara fechado que nin
guém nem viaacara do sujeito. Empre
gou dois maridos (em verdade, ex- 
maridos: o sociólogo Dilmar 
Miranda foi chefe do gabinete, e o 
professor Agamenon Almeida, que 
fo i da Superintendência de Planeja
mento do Município - Suplam -, am
bos à época separados de Maria 
Luiza), foi também outro erro dela que 
eu acho que ninguém deve nomear 
parente, pode ser o melhor do mundo. 
Porque dá margem para que alguém 
façao mesmo, algum subordinado seu. 
E uma cidade onde o fosso é muito

grande entre os mais ricos e os mais 
pobres. Todo mundo fica impressiona
do. Outro dia, eu conheci uma menina 
de Ribeirão Preto (interior de São 
Paulo e um dos mais prósperos muni
cípios daquele Estado) e ela disse que 
estava escandalizada com que ela via 
aqui em matériade desigualdade social. 
Escandalizada a menina tava

Entrevista - Quando você falou 
do projeto de ir para Guaramiranga, 
você falou que tinha um idioma...

Neno Cavalcante - Ah, não é 
porque tem dois idiomas que são im
prescindíveis no mundo, não os dois; 
um deles é imprescindível. Um é o 
inglês, né? O outro é (gesticula dan
do a noção de dinheiro). Esse aqui 
todo mundo entende. Não tem no mun
do quem não entendaesse idioma aqui.

Entrevista -  O que representa 
pra ti falar de solidão?

Neno Cavalcante - É acompanhia 
comigo mesmo, né? Eu vivo só... a 
Marcela voltou amorarcomigo agora... 
desde 95 que ela tava em São Paulo, as 
duas estavam cm São Paulo. Ela voltou 
amorarcomigo no final de 97. Eu fiquei

de 95 a 97 morando sozinho e já  tinha 
ficado dois anos, na época em que elas 
tinham ido praCam pinas. Eu curto muito 
a solidão, curto mesmo. Aí vai dizer: 
“Mas tu não se sente só?” Me sinto, eu 
não sou uma parede, não sou essamesa 
(aponta para a mesa aonde estão os 
gravadores e as cervejas). Eu me sinto 
só, mas eu gosto. Eu acho que a pior 
solidão é aquela quando você está no 
meio de cinco milhões de pessoas, se 
sentindo só. Com a sensação de estar se 
sentindo só, sozinho. Agora, a minha 
profissão e o fato também de tocar um 
violãozinho dificultaagente se sentir só, 
como também quem gosta de leitura 
dificilmente se sente só. Mas eu tenho 
um certo pavor de pessoas que têm 
pavor àsolidão. Eu não queriameenvol- 
ver com uma pessoa que tem pavor, tô 
dizendo pavor - não é se sentir só não. se 
sentir só todo mundo se sente -. eu digo 
gente que não suporta ficar só. Porque 

essa pessoa é capaz de viver com 
você um m ilhão de anos sem sentir 
tanto assim por você, só para não 
ficar só.

Entrevista-Neno, uma coisa 
que a gente notou quando esta
va fazendo a produção é que, ao 
mesmo tempo em que você é uma 
pessoa supertímida, você é des
temido porque coloca notas cri
ticando e tal. Como é que é ter 
essas duas características que 
parecem ser tão opostas?

Neno Cavalcante - Fran
camente, eu não sei responder. 
Como é pra mim? Como é que eu 

me sinto?Normal, eu me sinto normal.
Entrevista - A timidez atrapalha 

nesta outra característica, no fato 
de ser destemido?

Neno Cavalcante - A timidez só 
me atrapalhava até eu descobrir que 
eu não sou porra nenhuma. Porque eu 
não entrava, não enfrentava as coisas. 
Depois que eu passei a enfrentar isso 
aí, não. Timidezinha, como eu tenho 
hoje, não me atrapalha em nada na 
vida Nadinha.

Entrevista - O Neno que nunca 
gosta de falar de si próprio, como é 
que ele se define?

Neno Cavalcante - É, aí é a parte 
mais complicada (Longa pausa). Eu 
me defino como umapessoaamiga, bom 
profissional, que tem senso de responsa
bilidade, que batalha por um lugar ao sol 
como todos vocês, uma pessoa normal 
igual às outras e que gosta muito de tá 
apaixonado. Como é que eu vou dizer de 
mim mesmo? (Pausa) É só.

Entrevista - Eu acho que é só 
também, né? frisosj Obrigada, Neno.

Neno Cavalcante - Olha, eu é 
que agradeço, fico muito feliz.

“Eu curto muito a 
solidão, curto mesmo. 

(...) Eu acho que a pior 
solidão é aquela quando 

você está no meio de 
cinco milhões de 

pessoas, se sentindo só.”
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