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Lucas Figueiredo

“Não é uma questão
corporativa. É uma luta
pela consolidação da
democracia no Brasil”
”

Autor de vários livros que investigam personagens da história recente
do Brasil, o escritor discorre sobre a polêmica das biografias

LEANDRO REIS
lsreis@redegazeta.com.br

Lucas Figueiredo é escritor, jornalista e
um condenado pela Justiça. No ano
2000, ele lançou o livro “Morcegos Ne-
gros” (Record), onde expôs as entra-
nhas do Esquema PC Farias – máquina
de corrupção do governo de Fernando
Collor – e elucidou alguns pontos do
misterioso assassinato do empresário
Paulo César Farias e de sua esposa, Su-
zana Marcolino, ainda sem culpados.

Nomesmoanodapublicação,ojuizde
Alagoas Alberto Jorge Correia de Lima,
responsável pela investigação dos homi-
cídios, entrou com um processo por da-
nos morais contra Lucas. Depois de uma
“perseguição judicial kafkaniana”, como
o autor do livro definiu, Alberto Jorge
ganhou. O escritor foi condenado a pa-
gar 350 salários mínimos, além dos cus-
tos dos advogados. No total, Lucas e a
editora Record desembolsaram cerca de
R$200mil. “Quer serautordenão ficção
no Brasil? Comece contratando um bom
advogado”, ele diz, em seu blog, ao co-
mentar outra batalha judicial em torno
de uma publicação sua, dessa vez com
resultado positivo para o autor.

Lucas, que agora prepara uma bio-
grafia de Tiradentes, é um exemplo per-
feito do escritor que se dedica a des-
trinchar personagens importantes. Em
meio a processos judiciais e pressões
externas, ele mergulhou nos bastidores
da ditadura (“Olho por Olho”, vencedor
doPrêmioVladimirHerzoge2º lugarno
Prêmio Jabuti), no escândalo político
protagonizado por Marcos Valério (“O
Operador”), na corrida pelo ouro do sé-
culo XIX (“Boa Ventura!”) e na história

turva do Serviço Secreto Brasileiro
(“Ministério do Silêncio”).

No último dia 14, Lucas se juntou a
mais 11 autores na Carta de Fortaleza,
manifesto que defende a liberação de
biografias, lido no 1º Festival de Bio-
grafias,noCeará.Acartaéumarepostaa
artistas que tentam impedir a publicação
de biografias não autorizadas, encabe-
çados pelo grupo Procure Saber, de Cae-
tanoVeloso,ChicoBuarque,GilbertoGil,
Djavan, entreoutrosmúsicos, que sema-
nifestam em jornais até hoje sobre a po-
lêmica. Desde outubro, o Procure Saber
tenta barrar uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin), movida pela As-
sociação Nacional de Editores de Livros
(Anel), que pede a revogação dos artigos
20 e 21 do Código Civil. Os textos sus-
tentam a autorização prévia dos biogra-
fados para a publicação de biografias.

Em audiência pública realizada na úl-
tima quinta-feira para debater a polê-
mica, a ministra do Supremo Tribunal
Federal (STF), Cármen Lúcia, disse que
vai liberar seu parecer até o início de
dezembro.Envolvidonadiscussãodesde
o princípio, Lucas Figueiredo conversou
com A GAZETA sobre a importância das
biografias não autorizadas, censura,
mercado editorial e outros assuntos que
contornam a questão. Confira:

Comoavaliaadiscussãoatéagora?
A defesa da censura prévia nas biogra-

fias feita pelo Procure Saber acabou pro-
piciando um debate rico, em que a so-
ciedade pôde conhecer a situação esdrú-
xula pela qual passamos. De um lado,
defendendo a censura prévia, estão ar-
tistas–poucos,maspoderosos.Dooutro,

defendendo o direito de a sociedade se
informar, estão escritores, historiadores,
documentaristas, pesquisadores. Os da-
dos estão na mesa. O caso agora será
apreciado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral e pela Câmara dos Deputados. Em
breve, o STF irá decidir se revoga ou
mantém os artigos 20 e 21 do Código
Civil, que permitem a censura prévia. Na
outrafrente,nós,escritores,defendemos
a aprovação do projeto do deputado fe-
deral Newton Lima, que enterra de vez a
censura prévia a biografias.

Qual a importância da biografia não
autorizada?
Nada contra as biografias autorizadas.

Mas a biografia não autorizada, por ser
independente, propicia um retrato mais
fiel dobiografado. Imagine,porexemplo,
se não existissem biografias não autori-
zadas de Hitler, Saddam Hussein, George
Bush e outros. Não saberíamos o mal que
esses personagens causaram ao mundo.

O indivíduo não tem o monopólio so-
breanarrativadasuavida?
Claro que não. Tanto é assim que Ro-

berto Carlos fez música sobre Jesus sem
pedir licença para a Igreja. Caetano Ve-
loso também não pediu autorização pa-
racantaravidadoMeninodoRio,quese
chama José Artur Machado, o Petit.
Quando, no início da década de 1970,
Chico Buarque soube que a filha do ge-
neral Ernesto Geisel, Amália Lucy, gos-
tava de suas canções, ele compôs a mú-
sica “Jorge Maravilha”, que tem como
refrão sensacional: “Você não gosta de
mim/ Mas sua filha gosta”. No governo
Geisel, Chico Buarque foi muito cen-

Não tenho o menor
interesse na vida dos
artistas, mas quero
saber quem são e o
que fizeram
torturadores e
assassinos da
ditadura civil-militar
de 1964-85. Quero
saber como os
corruptos saqueiam
os cofres públicos.
Por isso preciso ler a
biografia deles”

surado. Chico se preocupou em pedir
autorização para Geisel ou Lucy? Claro
que não! E estava certo. Pois então por
que agora esses senhores querem con-
trolar o que se escreve sobre a vida deles
e de outros?

Uma das queixas do Procure Saber é
de que os biógrafos ganham dinheiro
àscustasdosbiografados.Pelasuaex-
periência, o lucro do biógrafo e das
editoraségrandecomparadoaosgas-
tosdeprodução?
O artista é dono da sua obra. Pode ven-

dê-la, proibi-la, fazer o que quiser. Mas o
artista, ou qualquer pessoa, não é dono
da sua história. As histórias pertencem a
todos. A história de Mahatma Gandhi
pertence ao mundo. Já pensou se os
Beatles cobrassem para que contásse-
mos a revolução que eles fizeram na
música e no comportamento? Os artis-
tas, portanto, não devem receber um
centavo sobre biografias não autoriza-
das. Mas é preciso dizer também que
ninguém ficou rico no Brasil escrevendo
biografias, nem os biógrafos que ven-
dem mais. Duvida? É só fazer as contas.
A tiragem média de biografias no Brasil
é de 3 mil exemplares, sendo raríssimas
aquelasqueatingem30milexemplares.
O autor, em geral, ganha 10% sobre o
preçodecapa.Assim,umabiografiaque
custa R$ 40 irá render ao biógrafo entre
R$ 12 mil e, se ele der muita sorte, R$
120 mil. É muito para três, quatro anos
ou mais de trabalho?

Você já sofreu censura nos livros que
escreveu?
Censura não. Mas já fui processado vá-

rias vezes, por personagens que se sen-
tiram atingidos por meus livros. Mas
isso é do jogo. Quatro de meus cinco
livros retratam corruptos e corruptores,
lavadores de dinheiro sujo, poderosas
organizações criminosas, torturadores,
assassinos...Énormalquehajareação.E
a Justiça é o melhor fórum para dizer
quem está certo e quem está errado.

Comoestáapesquisaemtornodabio-
grafia do Tiradentes? Enfrentou al-
gumtipodeentraveatéagora?
É uma pesquisa muito profunda, em

documentos originais da época que es-
tão no Brasil, na França e em Portugal.

Mesmo tendo Tiradentes morrido em
1792, tive o cuidado de sondar os riscos
jurídicos que eu corria. Como os des-
cendentesdeTiradentesestãonaquinta
geração, eles não têm mais o direito a
recorrer aos artigos 20 e 21 do Código
Civil para determinar se a biografia po-
de ou não ser publicada. Veja só a que
ponto chegamos no Brasil... O sujeito
morreu há 221 anos e eu ainda tenho de
gastar dinheiro com advogado para sa-
ber se posso ou não contar sua história.

As leis que protegem o biografado de
possíveis calúnias sãosuficientes?
Sim. O Código Civil e o Código Penal

preveem sanções por calúnia, injúria e
difamação. Se eu escrever que um po-
lítico roubou dinheiro público, preciso
apresentar provas cabais. E é assim que
tem de ser. Não queremos licença para
estar acima da lei. Nós, escritores, nos
subjugamos à lei, mas não aceitamos
censura prévia.

OqueoBrasilperdecomumapossível
censura a biografias de nomes conhe-
cidos?
Sehoje sabemosquemfoid.Pedro I,por

exemplo, é porque os historiadores nos
contaramsuahistória.Semcensura.Sin-
ceramente, não tenho o menor interesse
na vida dos artistas, mas quero saber
quem são e o que fizeram torturadores e
assassinos da ditadura civil-militar de
1964-85.Querosaber comooscorruptos
saqueiamoscofrespúblicos.Por issopre-
ciso ler a biografia deles.

Umapossívelproibiçãopodeseesten-
derparaoutrosprodutosculturais?

Claro. O artigo 20 diz literalmente o
seguinte: “Salvo se autorizadas, a di-
vulgação de escritos, a transmissão da
palavra, ou a publicação, a exposição ou
a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas”. Ou seja, a cen-
sura prévia não atinge apenas as bio-
grafias. Pode atingir peças de teatro,
filmes, teses acadêmicas e até músicas.
Pode, não. Já atingiu. Hoje, há filmes e
teses que estão proibidos por causa do
artigo 20.

O gênero biográfico no Brasil se de-
senvolveu há poucos anos, enquanto
que em outros países a biografia é
muito mais consolidada. Você acha
queapolêmicadeagoradáumimpul-
soparaapopularizaçãodogênero?
Se a censura prévia não cair, a publi-

cação de biografias vai diminuir ainda
mais. Um exemplo: Lira Neto, biógrafo
de Getúlio Vargas, Maysa e Padre Cícero,
entre outros, disse que não fará mais
biografias enquanto a lei não mudar. Eu
mesmo deixei os temas da atualidade,
porque a pressão é muito grande. Antes
de ler os originais de biografias, as edi-
toras os mandam para o departamento
jurídico, como bem disse Fernando Mo-
rais (biógrafo de Olga Benário e Paulo
Coelho).

Adiscussãoserviu, também,paramo-
bilizar os escritores em torno de uma
causa?
Sem dúvida. Mas essa não é uma ques-

tão corporativa de artistas versus es-
critores. É uma luta pelo direito à in-
formação, é uma luta pela consolidação
da democracia no Brasil.

Temapodeservotadono
STFatéofinaldesteano
¢n úZK`Yn NI`WKnòef`Mnô èÝ ZíhfMfL hf

nLLVj`nçõfL MfOMfLfWKnhnL OVM ]VMWnò
Z`LKnLô OMVhIKVMfL hf j`WfYnô fLjM`ò
KVMfLô OfLNI`LnhVMfLô OMVefLLVMfLô OVò
ZíK`jVL f nhHVdnhVL hfefWhfMnYô fY
¿MnLíZ`nô LInL `hf`nL LVlMf n nIKVM`ò
>nçãV OMéH`n OnMn l`VdMne`nLï À nIò
h`êWj`n OúlZ`jn Ofh`hn OfZn Y`W`LKMn
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�IOMfYV hf `WeVMYnçõfL nWKfL hn HVò
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K`KIj`VWnZ`hnhf" YVH`hn OfZV �`Wh`jnò
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$�¢»¦"ï ¾áMYfW ¦új`n OMVYfKfI fWò
KMfdnM LInL jVWjZILõfL nV OMfL`hfWKf
hn ¾nLnô ©VnNI`Y ¿nMlVLnô nKé èã hf
hf>fYlMVô V NIf OVLL`l`Z`KnM`n n Mfnò
Z`>nçãV hn HVKnçãV n`Whn WfLKf nWVï
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