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Dias atrás, um senhor barbudo, ar muito sério, enfiado em um
terno impecável, aguardava no Aeroporto de Congonhas, em
São Paulo, um dos voos para Brasília. Pastinha na mão, parecia
um empresário bem-sucedido. Não foi por menos que muitos
políticos, esperando em rodas de conversa o mesmo avião,
o cumprimentavam efusivamente, como se o conhecessem
há muito. Mas o senhor barbudo nunca os tinha visto antes.
Normal. O avião chega, ele entra e baixa em Brasília. Estava
ainda no balcão da companhia quando o sistema de som do
luxuoso aeroporto da capital federal mandou ver: “Atenção,
senhor Oswaldo Diniz. Atenção, senhor Oswaldo Diniz...”.
Diniz obedeceu imediatamente. Mal chegou à porta, o motorista
da Embaixada do Irã já o aguardava, com um carro enorme,
preto, luzindo, com duas bandeirinhas na frente – uma do Brasil
e outra do Irã. Os políticos olhavam, discretamente, enquanto
se ocupavam em entrar em carros oficiais muito menores e não
com tanto luxo. Diniz, então, embarcou naquele “navio” reluzente.
O “navio” zarpou, deixando para trás a natural impressão de
que levava alguém muito mais importante do que um empresário
bem-sucedido ou coisa parecida.
Na Embaixada, Diniz encontrou um clima muito informal.
Os homens de calça jeans e um embaixador com apenas
32 anos, que agora será substituído por outro, mais jovem
ainda, de 29 anos. Mas antes que o atendessem, ele tratou
de passear por aquele espaço diplomático. Mãos juntas nas
costas, esse senhor com cara de iraniano, como quem não quer
nada, postou-se na porta de uma sala, dentro da qual estavam
várias pessoas, também esperando a vez de serem chamadas.
Ocorreu o inevitável: aquele homem ali, parado, foi confundido,
vejam, com o próprio embaixador! As pessoas começaram a saudá-lo, como se fosse uma espécie de Aiatolá, cumprimentando-o
com a cabeça. Um homem se aproximou e, encarando-o na
condição de embaixador, começou a falar alguma coisa em
inglês. Mais que depressa, Diniz puxou-o para dentro e foi
logo explicando: “Olha, meu amigo, não sou embaixador coisa
nenhuma. É um engano. Não tem nada a ver…”. Os dois morreram de rir, mas o resto do pessoal não entendeu bulhufas.
Situação contornada, Diniz conversou, afinal, com o verdadeiro embaixador. Ficou ali mais algumas horas e ao bater os
olhos no relógio viu que tinha pouco tempo para pegar o avião
de volta a São Paulo. Os iranianos o tranquilizaram. Num
piscar de olhos, o mesmo “navio” o esperava à porta, mas
desta vez não estava sozinho: um batedor da Polícia Militar do
Distrito Federal seguia na frente, numa moto enorme, abrindo
caminho. E ele foi naquele monstrengo preto, estofado, com as
bandeirinhas tremulando ao vento. E pensou consigo: “Ah! Se
meus amigos me vissem agora…”. De iraniano, além da aparência, Diniz não tem nada, vem de uma mistura de português com
índio. Tanto não tem que ao folhear os três livros que ganhou
da embaixada, falando sobre as novas determinações daquele
país a mando de Khomeini, não deixou de pensar brincando:
“Não vou para lá nunca. Se eu for, me queimam vivo”.
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O EMBAIXADOR

INTRODUÇÃO

Se Oswaldo Diniz nunca foi o embaixador
do Irã, não é exagero dizer no entanto que muitos jovens, nos anos 1960, o considerassem
um outro tipo de embaixador. Uma espécie
de emissário, de representante máximo, de
chanceler de um modo de vida nascente, ao
qual muitos ansiavam em aderir. Diniz era
embaixador – embaixador de um povo por
inventar, de um pequeno país onde, talvez, ninguém queimaria ninguém vivo. Era ele, afinal,
que reapresentaria para toda uma geração de
jovens do interior do Brasil uma nova onda de
comportamento, de estilo de vida, de estilo
de pensamento. E tudo isso ao seu modo
particular – discreto mas aberrante, dândi
e informal, transgressor mas distante das
polêmicas, provocador porém gentil, erudito
e pop, cosmopolita e caipira.
Mas quando foi confundido com o embaixador do Irã, Diniz já estava em outra fase de
sua trajetória. Um pouco mais velho, talvez
também mais desiludido, trabalhava para a
Indexport, uma empresa de comunicação
na capital paulista. Ele era uma espécie de
vendedor, e negociava os serviços da empresa
com entidades privadas e públicas, como, por
exemplo, a Embaixada do Irã. Em sua curta
vida sem muitos arreglos ou privilégios, esse
foi apenas um dos muitos empregos – ou
“bicos”, como ele próprio dizia – que Diniz
encarou. Sua trajetória fez dele um factótum:
apresentador de rádio e TV, ator, cenógrafo,
cobrador de dívidas, colunista, despachante
de companhia aérea, designer gráfico, diretor
de teatro, embaixador iraniano por um dia (ou,
melhor dizendo, por alguns minutos), garçom,
gerente de produção, ilustrador, jornalista,
jurado, pianista, promotor de eventos, publicitário, radialista, redator, secretário de redação
e químico industrial. Dessa lista imensa e
caótica de experiências tão distintas umas
das outras, entre o interior, a capital paulista
e Londrina, foram suas “missões” como
“embaixador cultural” que o tornaram um personagem incontornável da pequena, porém
efervescente cena que se desenhava em um
improvável Norte do Paraná nos anos 1960 e
70. Apesar de breve, sua passagem por esse
território de colonização recente e hábitos
conservadores deixou marcas singulares na
história da televisão, do rádio, da publicidade,
da música, do teatro e do jornalismo da cidade.
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Multimídia, plural, ligado aos movimentos emergentes da arte e da
cultura, Diniz soube de seu talento como comunicador e artista
desde cedo, e nunca fez questão de esconder o orgulho que sentia
dessas habilidades.
Oswaldo Diniz
Sem falsa modéstia, me considero uma pessoa inteligente,
Folha de Londrina
superdotada.
Com oito anos, já estava no 4º Primário. Tive
04/09/1983
de esperar dois anos para entrar no colégio, porque ainda não
tinha idade. Eu sempre fui saidinho, sempre gostei de aparecer. Com 11 anos já estava aprendendo piano em Paraguaçu
Paulista, cidadezinha da Alta Sorocabana. Não preciso nem
dizer que passei a ser o moleque mais mal falado da cidade.
Virei estrela lá.
Na casa de sua infância não havia geladeira. Mas o piano, por
influência da mãe, já estava por lá à disposição dele e da irmã mais
nova, Maria Lúcia, que, com o tempo, se tornaria musicista profissional. O primeiro instrumento de Oswaldo o acompanhou durante
toda sua trajetória: dos conservatórios, passando por clubes noturnos,
até chegar à TV. Nas teclas pretas e brancas, Oswaldo aprendeu os
clássicos eruditos, mas experimentou todos os gêneros que pôde e
se deslumbrou com as vertentes da música popular norte-americana
e brasileira, como o jazz, a bossa nova e, depois, o rock’n’roll. Ao
contrário de sua irmã Maria Lúcia, o inquieto Oswaldo, no entanto,
nunca teria paciência para se tornar um virtuoso. Sua curiosidade
e ímpeto de movimento o fariam circular pelas superfícies e abandoná-las antes que se tornasse um especialista. Essa inquietação
nômade, entretanto, não impedia que seu talento fosse muitas vezes
reconhecido, inclusive precocemente. Nos jornais dos anos 1950 de
Paraguaçu Paulista, o casal de irmãos Maria Lúcia e Oswaldo Diniz,
duas crianças “encantadoras”, figuravam como presença certa nas
Sessões Cívico-Lítero-Musicais das Semanas da Pátria, e também
nas audições públicas de piano do Colégio Paraguaçu, promovidas
pela experiente professora de ambos, Haydée Chaves Siqueira. Em
seu livro sobre a história da música em Paraguaçu Paulista, o maestro
Cícero Siqueira, filho da professora Haydée, não se esqueceu do
talento precoce de “Oswaldinho Diniz, o grande pianista daquela
geração”:
Cícero Siqueira
Os grupos portaram-se à altura dos acontecimentos, sendo
Notas musicais: a
de
destacar os dois alunos mais adiantados: Maria Lúcia e
música em Paraguaçu
Oswaldo
Diniz, que pela boa execução arrancaram justos aplauPaulista, de acordo
com os jornais (1999)
sos dos ouvintes.
Este foi efetivamente um dos maiores pianistas da história
de Paraguaçu. Embora falecido ainda jovem, deixou sua marca
na produção artística local e obteve sucesso nos primeiros
tempos das transmissões de televisão no Norte do Paraná.
Mas depois de sua pequena fama em Paraguaçu, e antes de se
tornar um ídolo local no Norte do Paraná, Diniz já experimentaria uma
temporada na capital paulista, quando ele era apenas um adolescente.
Depois de a família ter residido por alguns anos em Campinas, seguiu-se uma fase de dificuldades financeiras, e até o piano foi vendido. Foi
então que ele se mudou para São Paulo, estudou e teve de se virar
em postos de trabalho distantes dos holofotes. Um deles foi como
estagiário de técnico em química industrial na Baq, uma indústria de
14

Diniz na revista TV Semana,
edição de outubro de 1965.

materiais plásticos. Neste período, Oswaldo
conheceu Carlos, um colega de trabalho que,
desesperado por um pianista, o convidou para
uma apresentação-relâmpago em uma cidade
na divisa dos estados de Minas Gerais e São
Paulo, com a condição de que estariam no dia
seguinte trabalhando cedo na manufatura.
Oswaldo Diniz
Falei que nunca tinha tocado antes nesFolha de Londrina
sas
condições, num show. Aí ele falou que
04/09/1983
não tinha problema: eu podia só fingir
que estava tocando, mas tinha de ir de
qualquer jeito, porque no contrato constava
que ia um pianista. Fui e fiz o diabo: toquei
sozinho, toquei com o conjunto – e aí pensei:
“Putz, é isso que eu quero fazer”.
O acaso jogou Oswaldo novamente para a
frente dos teclados. Após oito horas por dia
em pé, de avental, ralando em uma indústria,
o garoto ainda tinha pique para se aventurar
como pianista pela cena boêmia da Rua
Augusta e arredores. Entre 1961 e 1962, aquele
pedaço de São Paulo fervilhou e se tornou
cada vez mais atraente para este jovem recém-chegado do interior e deslumbrado com as
estrelas que lá se apresentavam. Sempre às
duas da manhã, o trio composto por Diniz no
piano, um contrabaixista e um baterista tocava
o repertório com standards de jazz e toques
bossanovísticos da turma do Rio de Janeiro.
Quando a carga horária do estágio foi cumprida, o paraguaçuense extraviado na capital
deixou para trás o ofício da química industrial
para nunca mais retomá-lo. Assumiu sua verve
artística e investiu tempo para aumentar o set
list como músico residente na Bonsoir, uma
pequena casa de shows paulistana.
Não havia bicha louca, todo mundo de
Oswaldo Diniz
Folha de Londrina
terno
e gravata. Não tinha a mínima escu04/09/1983
lhambação. A não ser depois das três da
manhã, quando os habituées desmunhecavam de vez. A gente dava o maior duro
para ter um terninho de casemira inglesa,
coisa que, às vezes, nem os ricos tinham.
A pompa, os prazeres, o glamour da vida
noturna e o contato com artistas conhecidos
nacionalmente mexeram com Oswaldo Diniz.
Quem imaginaria que o menino, que anos
antes havia sido contratado por um escritório
de cobrança para pagar com seu salário as
próprias dívidas, estaria agora acompanhando
nomes como Claudette Soares e se apresentando nas mesmas noites que César Camargo
15

Mariano e Pedrinho Mattar? A Baiuca foi o reduto desses encontros.
Situada em frente à Praça Roosevelt, a boate foi uma espécie de
microcosmo do cenário cultural brasileiro que atraía desde boêmios
locais com cadeira cativa até intelectuais renomados.
Em 1962, Diniz também se apresentou com frequência no primeiro
restaurante drive-in do Brasil: o Bon Voyage. O prédio do restaurante,
que também funcionava como boate, é um projeto do arquiteto Oscar
Niemeyer, e foi inaugurado em 1954. Apesar de estar de pé até hoje
no quilômetro 13 da Rodovia Raposo Tavares, bairro Rolinópolis, um
loteamento aberto na década de 1950 no distrito do Butantã, a construção é uma das obras menos conhecidas da carreira de Niemeyer.
Atualmente, o edifício abriga uma escola.
Após essa intensa temporada na capital, Diniz seguiu novamente
rumo ao interior do estado, para Campinas, onde aproveitou os
conhecimentos das aulas de desenho que teve ainda na infância para
conseguir um emprego como desenhista na Pena Publicidade. Lá,
Oswaldo residiu por outros dois anos. Envolveu-se com um grupo
de artistas plásticos, começou a pintar e desenhar e tentou inscrever
uma obra na Bienal de São Paulo, mas a proposta foi rejeitada. Esse
episódio fez com que ele abandonasse definitivamente uma possível
carreira nas artes plásticas, e que passasse então a se dedicar, para
além da música, também ao teatro.
O pé na estrada, a curiosidade e a vontade de produzir arte foram
os combustíveis que formaram a persona de Oswaldo Diniz em sua
juventude. Inquieto, ele fez tentativas durante toda a sua vida – ora
bem sucedidas, ora malogradas – por onde passou. Mas fez. Uma de
suas máximas, inclusive, é testemunho deste espírito atirado: “Vou
lá e faço”. Tanto em Paraguaçu Paulista quanto em Londrina, esse
ímpeto o tornou uma espécie de desbravador em diversos segmentos
das artes e do entretenimento – sem nunca fazer distinções de valor
entre um terreno e outro.
Diniz dirigiu duas peças vencedoras da primeira e da segunda edição, em 1968 e 69, do Concurso de Teatro do Festival Universitário de
Londrina, que posteriormente daria origem ao celebrado FILO – Festival
Internacional de Londrina; criou, dirigiu e apresentou os dois primeiros
programas musicais de televisão da região; comandou o primeiro programa de rádio com participação ao vivo do ouvinte e com músicas que
antes só eram veiculadas nas maiores cidades do Brasil; e foi o responsável pela transformação visual e a criação de um caderno cultural
inovador no maior jornal da cidade. Entretanto, nem só de glórias foi feita
a sua passagem por Londrina. De tanto fazer, se arriscar por territórios
distintos, instigar inovações, não reduzir sua produção à etiqueta de
grupelhos, e até mesmo por não esconder sua orientação sexual, Diniz se
expôs. E pagou o preço. Foi criticado, tratado com desprezo e insultado
pelas pessoas e grupos que incomodou. De certo modo, ele praticou
a transgressão não por uma postura de afronta simples e direta, pelo
artifício da polêmica ou pela busca deliberada de rivais. Ele transgrediu
e incomodou pela espontaneidade de seu modo de viver, e pelo que
produziu a partir dele. À moral conservadora das elites e ao dogmatismo
estreito da esquerda mais tacanha, Diniz foi igualmente incômodo. Sua
personalidade culta, ao mesmo tempo inservil e polida, irredutível e
amistosa, fez dele uma figura admirável, amável, mas também invejável,
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O restaurante
drive-in
Bon Voyage,
em São Paulo.

Oswaldo Diniz
Folha de Londrina
04/09/1983

odiosa. Próximo do fim de sua história, Oswaldo
Diniz ainda não se conformava com a maneira
como a sociedade londrinense se comportava
em relação à cultura. Sua independência ousada
e sua autonomia realizadora inauguraram, muito
antes do punk rock, um jeito de fazer arte e cultura
às próprias custas, um do it yourself meio caipira,
meio urbano, que no entanto não se confundia
com uma rejeição ao sistema, com uma ojeriza
ideológica ao mainstream. Sem se preocupar
com a suposta incoerência da qual era acusado,
transitando entre a cultura de massa, a contracultura e a cultura erudita, o lance de Diniz era
simplesmente captar as potências emergentes e
fazer - fazer, à sua própria maneira, com o máximo
de inventividade disponível nas situações mais
precárias. Em 1983 ele já dava a letra que ainda
hoje, talvez, seja paradigmática para um país subdesenvolvido e, ainda mais, para quem produz
arte e cultura fora do eixo, no interior do Brasil:
O que falta hoje é o pensamento que havia
antes: não sei fazer, mas vou lá e faço; posso
fazer errado, mas faço.
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Este livro foi composto nas fontes Gerstner Programm, Windsor D,
Bookmania e Venus URW. A sobrecapa que envolve o livro é uma seleção
de notinhas escritas por Oswaldo Diniz para o Caderno 3, da Folha de Londrina,
e tem impressão serigráfica do Estúdio Kilz. Os 600 exemplares de Vou Lá e Faço
foram impressos em papel pólen bold na Midiograf, na primavera de 2020.
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