
samuel wainer

Samuel Wainer 6a prova.indd   1Samuel Wainer 6a prova.indd   1 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



Samuel Wainer 6a prova.indd   2Samuel Wainer 6a prova.indd   2 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



karla monteiro

Samuel Wainer
O homem que estava lá

Samuel Wainer 6a prova.indd   3Samuel Wainer 6a prova.indd   3 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



Copyright © 2020 by Karla Monteiro

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Capa e caderno de fotos
Alceu Chiesorin Nunes

Foto de capa
 Acervo Bruno Wainer

 Pesquisa iconográfica
Porviroscópio Projetos e Conteúdos. Pesquisadores: Vladimir Sacchetta e Antonio Venancio

Preparação
Márcia Copola

Checagem
Érico Melo

Índice remissivo
Luciano Marchiori

Revisão
Ana Maria Barbosa
Huendel Viana

[2020]
Todos os direitos desta edição reservados à
EDITORA SCHWARCZ S.A.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32

04532-002 — São Paulo — SP

Telefone: (11) 3707-3500

www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br
facebook.com/companhiadasletras
instagram.com/companhiadasletras
twitter.com/cialetras

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Monteiro, Karla
Samuel Wainer : O homem que estava lá / Karla Monteiro — 

1a ed.  — São Paulo : Com panhia das Letras, 2020.

Bibliografia
ISBN 978-85-359-3333-8

1. Imprensa – História – Brasil 2. Jornalistas – Biografia – Brasil 3. 
Wainer, Samuel, 1912-1980 I. Título.

20-33652   CDD-079.81

Índice para catálogo sistemático:
1. Jornalistas brasileiros : Biografia     079.81

Cibele Maria Dias – Bibliotecária – CRB-8/9427

Samuel Wainer 6a prova.indd   4Samuel Wainer 6a prova.indd   4 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



Para Otávio, pela exatidão e leveza na caminhada.

Agradecimentos especiais a Alberto Dines (in memoriam), 
Ana Chafir, Érico Melo, João Wainer, Maria Chafir, 

Maria da Glória Lampreia, Maria Lúcia Rangel e Paulo César Gomes.

Samuel Wainer 6a prova.indd   5Samuel Wainer 6a prova.indd   5 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



Samuel Wainer 6a prova.indd   6Samuel Wainer 6a prova.indd   6 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



Às vezes o pior inimigo da verdade são os fatos.

Amós Oz

Samuel Wainer pertence a um povo que não morre; e, se morre, estejamos 

certos de sua ressurreição urgente e triunfal.

Nelson Rodrigues
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Prólogo

O livro de Samuel

Dada a altura vertiginosa da queda, até que o velho Samuel Wainer não 
tinha do que reclamar. Aprumado, sentado em sua sala na redação da Folha de 
S.Paulo — contígua à de Otavio Frias Filho, herdeiro do jornal —, certamente 
podia reconhecer: o pior havia passado. Cinco anos antes, numa longa entrevista 
a Ignácio de Loyola Brandão, intitulada “O Cidadão Samuel Kane”, o fundador da 
lendária Última Hora, um dos maiores nomes da imprensa brasileira no século XX, 
resumira o próprio ostracismo num divertido caso. A uma plateia de universitários 
a quem falara por horas sobre getulismo e jornalismo, perguntou: “Vocês sabem 
quem eu sou? O que eu fiz?”. Após um silêncio breve mas constrangedor, uma 
vacilante moça respondeu: “Olha, eu sei que o senhor foi marido da Danuza Leão”. 
Pensando bem, o epíteto soava lisonjeiro. Àquela altura, Danuza era adjetivo.

Se o poder, talvez sua grande locomotiva, Samuel não recuperara, ao menos 
o prestígio conhecia de novo. Na Folha, a coluna “São Paulo”, um quadradinho 
na página 2, assinado apenas SW, fazia um sucesso danado — e seu nome figurava 
no estreante Conselho Editorial. Noutra casa, a Editora Três, ocupava o cargo de 
editor assistente, além de manter uma coluna na revista Status. Dinheiro? Seguia 
teso. Tanto que, ao assumir o cargo na Três, fez um trato com Domingo Alzuga-
ray, o big boss: um ano de salário adiantado para dar entrada num apartamento 
para Samuca, o filho do meio, entre Pinky e Bruno. Por falar em grana, se fosse 
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fazer um testamento, o ex-milionário Samuel, entronado por Carlos Lacerda 
no altar da corrupção, possuía um único bem: um telefone, adquirido com os 
proventos da venda de um estimado Dodge Polara.

“Você tem planos?”, Loyola Brandão lhe indagara em 1975. “Quem não tem 
planos se acabou.”

Na aurora da década de 1980, o Brasil parecia que ia tomar jeito. Por um lado, 
a ditadura caía de podre. O ex-presidente Ernesto Geisel revogara os famigerados 
atos institucionais, incluindo o AI-5. O ponto de inflexão na escalada da repressão 
se dera com o assassinato de um jornalista, Vladimir Herzog, a quem o regime 
exibira, em 1975, enforcado numa cela do DOI-Codi paulista, vendendo à opinião 
pública a farsesca versão de suicídio. Com a imagem dos militares desgastada, 
a situação estava feia para os lados daquele que passara a ocupar o Planalto, o 
general João Batista Figueiredo. Um ciclo grevista, iniciado antes de sua posse, 
sacudia a nação. Em 12 de maio do surpreendente 1978, na fábrica de caminhões 
Saab-Scania, em São Bernardo do Campo, cerca de 3 mil operários haviam batido 
cartão e cruzado os braços. Duas semanas depois, 77950 trabalhadores estavam 
em greve em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. O empoeirado 
slogan “poder ao povo” dava sinais de vida. O ABC concentrava a força operária 
do país. No fim das contas, quem mandava? Das assembleias no estádio de Vila 
Euclides, em São Bernardo, que chegavam a reunir 100 mil trabalhadores, as 
greves se alastraram como pólvora, atingindo quinze dos 23 estados.

Da Barão de Limeira, sede da Folha, Samuel lançou uma flecha no campo de 
batalha. Era 1o de maio de 1980: “A utilidade de Lula”. Ainda tinha bambu para 
dar. No caso, saía em defesa de Luiz Inácio da Silva, o líder de toda a balbúrdia, 
que se encontrava encarcerado, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. “Se 
há algo que nunca faltou a Lula, o metalúrgico, foi uma simpática publicidade 
pessoal. Mal lançado às primeiras linhas do colunismo sindical de São Paulo, 
Lula saltava logo para as manchetes dos grandes jornais e das revistas. Agora, eis 
o inverso. Nada mais de incenso. É pau de todos os lados.” O tiro dos militares 
saíra pela culatra. Ao prender Lula, eternizavam sua imagem. Percorrendo as 
primeiras páginas, o retrato de um homem do povo, com uma placa do Dops 
pendurada no pescoço, de número 12 712. Para Samuel, Luiz Inácio da Silva 
representava o passo adiante no sindicalismo da era Vargas. O sindicalismo sem 

Samuel Wainer 6a prova.indd   12Samuel Wainer 6a prova.indd   12 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



13

Estado, forjado no chão de fábrica — ou o “novo sindicalismo”, como preferiam 
os jornais. Sua Última Hora, fundada com a graça de Getúlio no longínquo 1951, 
fora o braço do trabalhismo na grande imprensa por duas décadas. Tantos anos 
depois, encarnado em sua última reinvenção pessoal, Samuel parecia querer 
retomar a briga: 

Ligue-se o rádio. Lá estará o ex-governador Abreu Sodré carpindo o fim melancó-

lico do líder sindical e o enterro prematuro do ex-futuro líder político. Aperte-se o 

botão da televisão. E lá estará o atual governador Paulo Maluf  decretando a morte 

de Lula como líder sindical e afirmando que o PT não passará daqui por diante de 

uma piada. E assim todo mundo sente-se autorizado a lançar sua pá de cal sobre o 

túmulo do mais moderno e, sem dúvida, mais importante dirigente sindical surgido 

no país depois de 1964.

Na redação da Folha de S.Paulo, todos se perguntavam: qual o segredo 
da coluna “São Paulo”? O SW ao pé do texto? Segundo Boris Casoy, diretor do 
jornal, os artigos de Samuel repercutiam como o diabo. Ele não escrevia bem. 
Pelo menos não como o colega Paulo Francis, por exemplo. Mas escrevia com 
conhecimento de causa. Como nenhum outro colunista da casa, conhecia os 
bastidores do poder — e o pensamento dos poderosos. Afinal, fora o homem de 
três presidentes. Em ordem, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. 
Com Carlos Lacerda, travara uma guerra de meio século, atravessando golpes e 
contragolpes. Wainer era praticamente uma caixa-preta do Brasil. Obviamente, 
a bagagem refletia nas poucas linhas diárias. Nunca escrevia um texto sem olhar 
no retrovisor, sempre buscando na história alguma lição que pudesse contribuir 
para o contexto. 

Num daqueles dias tumultuosos, Samuel por pouco não caiu da escada. 
Literalmente. Culpa dos carcomidos pulmões, açoitados pela combinação do 
cigarro, que consumia aos feixes, com a mal curada tuberculose da juventude. 
Sem ar para galgar os degraus da Editora Três, bambeou — e foi amparado pelo 
editor da Status, Múcio Borges da Fonseca. Em vez de agradecer, ficou bravo. O 
aventureiro Samuel Wainer, como se referiam a ele, tanto para bater como para 
assoprar, vivera uma vida espetacular. Mas eis que a vida estava indo embora. Aos 
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68 anos, morava sozinho, num modesto apartamento na rua Pamplona, pousado 
sobre um supermercado. Dos tempos de “deleite de Gatsby”, nas palavras do 
amigo Paulo Francis, só lhe restavam retratos nas paredes, com personalidades 
tão díspares quanto Mao Tsé-tung e Brigitte Bardot, Golda Meir e Kim Novak, 
John F. Kennedy e Salvador Allende, Pablo Neruda e Rock Hudson. Sem dúvida 
valera a pena. Dias depois do mal súbito, recebeu a visita de Borges da Fonseca 
— que, por sinal, começara a carreira na Última Hora de Pernambuco. Escornado 
no sofá da sala, com o peito coberto por bandagens quentes, tinha um último pe-
dido: “Múcio, não conta para ninguém. Sobretudo, não conta para o Domingo. 
Patrão não pode saber destas coisas”.

Samuel via que estava morrendo — e a ansiedade do deadline não o largava 
mais. A partida era inevitável, mas a mortalidade não. Até bem pouco tempo 
antes, quando lhe perguntavam se não escreveria suas memórias, brincava, brin-
dando o interlocutor com o sorriso maroto: “São impublicáveis”. No raiar de 
1980, no entanto, iniciara o trabalho, sua última grande reportagem. Entre 25 de 
janeiro e 28 de fevereiro, gravou as 35 primeiras fitas de depoimento, em entre-
vistas conduzidas por Sérgio de Sousa, ex-editor da Realidade e futuro fundador 
da Caros Amigos. Serjão lhe prestou o favor, já que não tinha um níquel para pagar 
pelo serviço. Ao todo, com este, encheu 39 cassetes. 

Assunto não lhe faltava. Como repórter, estivera no centro dos acontecimen-
tos. Cobrindo o pós-guerra na Europa, testemunhou o Tribunal de Nuremberg 
e o nascimento de Israel. Também como repórter fez a famosa entrevista que 
marcara a volta de Getúlio Vargas ao teatro da política, em 1949. Como dono de 
jornal, bem… aí seriam longuíssimos capítulos. Entre 1951 e 1971, exatos vinte 
anos, a Última Hora fizera misérias. Se era verdade que o jornal havia nascido 
sob a bênção nada desinteressada de Getúlio, que abrira ao duro repórter os 
cofres do Banco do Brasil — e o bolso de poderosos —, devia-se reconhecer que 
revolucionara os padrões gráficos e dignificara a profissão, pagando altos salários 
aos jornalistas e obrigando os outros jornais a fazerem o mesmo.

Ademais, Samuel tinha algumas contas a acertar na autobiografia. Fora uma 
vida inteira carregando a cruz do corrupto que se beneficiara da proximidade 
com o poder para assaltar o Banco do Brasil e fundar uma cadeia de jornais. Na 
sua opinião, todavia, ele não era o único. Estava mais para regra que exceção, e 
seria um último deleite desmascarar a hipocrisia. Em 6 de julho, depois de breve 
intervalo, retomou as memórias. Para assumir o gravador no lugar de Sérgio 
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de Sousa, convidou uma jovem repórter, Marta Góes, mulher do amigo Mário 
Prata. “O seu Samuel mandou perguntar se a senhora aceita um café, um conha-
que, uma vodca”, ela ouviu de Isabel, a fiel secretária do lar, enquanto aguardava 
na sala do apartamento da Pamplona para iniciar a jornada. “Vodca às duas da 
tarde?”, pensou, sorrindo sem entender. 

A casa era espartana. Sobre uma cadeira, Marta notou a incrível pilha de 
periódicos. Praticamente um arranha-céu de diários e revistas. Biblioteca à vista, 
não havia. Na mesa de centro, amontoavam-se livros de arte. Temendo a pouca 
experiência para a grandiosa tarefa — afinal, entrevistaria uma lenda do jorna-
lismo —, ela logo descobriria o óbvio. Samuel não precisava de um jornalista 
tarimbado, mas de um espelho para ver refletida “a grandeza do que estava con-
tando. E isso eu podia oferecer”. Ele falava pelos cotovelos, sem nunca contar um 
caso por inteiro. Como Marta anotaria nas observações pessoais das instrutivas 
tardes que se seguiram: “Os desvios são com certeza tão empolgantes quanto o 
veio central da história. A narrativa é sinuosa, entrecortada, interrompida a cada 
momento por novas lembranças”.

“Nós vamos tentar vender a imagem de Samuel Wainer, o que é mais ou 
menos a mesma coisa que vender Brigitte Bardot”: o homem dizia cada coisa. 
Quando Isabel, a deusa etíope — aos olhos de Mário Prata —, surgia com a 
bandeja de café, repetia a piada: “Não adianta, você não vai entrar no meu livro”. 
Marta só apertava o play do gravador depois de ouvir longas divagações. A in-
trodução nunca a chateava. Já tinha entendido que Samuel precisava arrumar a 
cabeça, ordenar os pensamentos. Só então parecia se dar conta de que o processo 
transcendia a narração, a memória, o fôlego. “É uma revisão dolorosa”, observou 
ela. Além das digressões, havia ainda a incontrolável mania: se o telefone tocava 
— e tocava muito —, dava um pinote, agarrando-se ao gancho do aparelho. Caso 
chegasse uma correspondência, mesmo que fosse extrato bancário, parava para 
abrir. Conforme explicou: “Minha vida inteira, desde menino, eu estive esperan-
do alguma coisa. Alguma coisa que eu não sei o que é”. 

Numa das tardes, Samuel recebeu Marta todo eufórico. Para o Canal Livre, 
programa da Bandeirantes, ao lado de Tarso de Castro e Plínio Marcos, entrevis-
tara Leonel Brizola. A primeira entrevista após o exílio no Uruguai. Um sucesso. 
Quem sabe não faria carreira na televisão? 

Por certo, a modéstia nunca havia sido o seu forte. Paulo Francis tinha 
razão. Talvez estivesse mais para O grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, do que 
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para Cidadão Kane, de Orson Welles. Nos anos dourados, ao mesmo tempo que 
circulava no grand monde — a tentação de ostentar sempre o perseguira —, foi 
parar na cadeia por falsidade ideológica. Segundo as condenações em instâncias 
inferiores, posteriormente revistas pelo STF, falsificara documentos para provar-se 
brasileiro, condição para que possuísse um jornal. Trocando em miúdos, seria 
um brasileiro de última hora, tendo nascido no Império Russo e imigrado para o 
Brasil com a família na infância. 

A seu favor, Samuel possuía um fato. Apesar da vida de milionário que leva-
ra, jamais investiu um centavo em bens pessoais. Ao perder o jornal, perdeu tudo. 
Pelos relatos a Marta, temia sobre todas as coisas vestir a carapuça do estereótipo 
do judeu que fizera o diabo para enriquecer. Sim: fizera o diabo, mas não para 
acumular fortuna. Caso contrário, acreditava piamente, não teria salvação. No 
fim da intensa empreitada, gravou 53 fitas cassete. Lado A e lado B: “Contem-
plando meu percurso, constato ter vivido uma experiência humana completa ao 
cumprir uma trajetória que me permitiu conhecer a ascensão, a glória e a queda”.

Sete anos se passaram — e Samuel estava morto. Em dezembro de 1987, 
quando o Brasil tateava a recém-conquistada democracia, chegou às livrarias 
Minha razão de viver, lançado pela Editora Record. Em pouco mais de um mês, 
o livro atingiu a marca dos 40 mil exemplares vendidos — ou cinco edições. 
Houve barulho, muito barulho; afinal, a obra, que ultrapassaria os 200 mil 
exemplares vendidos em vinte edições, era um tiro de bala de prata no passado 
da imprensa brasileira. Entre as farpas dedicadas aos poderosos, nem mesmo os 
inseridos na lista de amigos, como João Goulart, Juscelino Kubitschek e Walter 
Moreira Salles, foram poupados. Aliás, Wainer não aliviou nem para si mesmo: 
“Fiz horrores para conseguir anúncios, vendi minha alma ao diabo, corrompi-me 
até a medula”. 

Ele possuía um álibi para tanta sinceridade: a morte. Antes que pudesse 
rever o próprio depoimento e aparar os excessos, partira, em setembro de 1980, 
semanas depois de concluir as gravações, deixando de herança aos filhos os 
preciosos 53 cassetes. Ao jornalista Augusto Nunes, diretor da sucursal paulista 
do Jornal do Brasil, coube a tarefa de organizar o material. Na opinião de Pinky, a 
filha adorada, a morte salvou Samuel da autocensura. Decerto teria apreciado o 
resultado. No fim das contas, era um best-seller. Além do mais, fora homem de 
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incomodar, preferindo os holofotes a qualquer custo, o escândalo ao anonimato. 
Com o lançamento de Minha razão de viver estava de volta com tudo ao noticiário. 
A todo o noticiário.

A revista IstoÉ preveniu os que, por acaso, ainda não tivessem lido o livro: 
“bastidores das rotativas”, “face oculta do jornalismo”. De acordo com a pu-
blicação, Samuel só não ia causar mais desconfortos porque os personagens 
citados, em sua maioria, já não estavam vivos para reclamar. A revista Imprensa 
preferiu a blague: “A última do aventureiro”, colocando a obra na categoria de 
“bomba-relógio”. No Globo, o jornalista Franklin de Oliveira espumou, num 
artigo que repercutiu por semanas na coluna dos leitores: “Um compêndio de 
corrupção, um tratado do achaque, eis o que é Minha razão de viver”. Se alguma 
coisa valia na autobiografia de Samuel, esta era a “coragem do cinismo”. A 
geração de Paulo Bittencourt, o herdeiro do venerando Correio da Manhã, e de 
tantos outros, como José Eduardo de Macedo Soares, Austregésilo de Ataíde, 
Barbosa Lima Sobrinho, Orlando Ribeiro Dantas, Prudente de Morais Neto, 
Costa Rego, Pompeu de Sousa e, claro, Roberto Marinho, não podia ser julgada 
pelas “confissões abjetas de Samuel Wainer”.

Nas palavras de Franklin de Oliveira: “Wainer celebrava a missa do engodo. 
Dizendo isto não estou justificando, por exemplo, a cruel campanha que lhe 
moveu Carlos Lacerda, o mentor intelectual do grande reacionário burguês 
brasileiro. Os dois se repeliam precisamente porque eram iguais”.

No Segundo Caderno, o mesmo Globo publicou longa reportagem sobre 
o assunto, em página dupla: “No meu jornal não foi assim”, assinada por 
egressos dos principais diários daquele tempo em que a Última Hora bagunçava 
o coreto. Conforme o abre da matéria, Minha razão de viver era o relato da 
presença de Samuel Wainer no submundo instalado no poder, mas de forma 
alguma o retrato de uma época. O tempero “dessa razão de viver”, de acordo 
com o jornal de Roberto Marinho, não podia ser generalizado. Pelo Correio 
da Manhã, o mais importante matutino até o golpe de 64, um dos diários que 
não sobreviveram à ditadura, falou Luís Alberto Bahia, outrora redator-chefe. 
Paulo Bittencourt, o saudoso patrão, era um humanista insubordinável. Como 
Samuel, um jornalista que conhecera o verso e o reverso da imprensa, podia 
traçar o retrato tão distorcido? Só razões de ordem pessoal poderiam explicar 
a infâmia.

Representando a Tribuna da Imprensa, o jornal de Carlos Lacerda, Carlos 
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Castelo Branco, o Castelinho, resolveu rememorar um caso — a famosa “bar-
riga” (publicação de notícia falsa, no jargão jornalístico) da Tribuna da Imprensa. 
Em 1953, o jornal publicara uma entrevista apócrifa com um funcionário do 
Banco do Brasil, supostamente interventor da Última Hora. Quando a farsa foi 
desmascarada, Lacerda, em vez de recolher as armas, saiu à caça de votos para 
a instauração de uma CPI que investigasse a vida financeira de Samuel. Por sinal, 
a primeira CPI midiática da história. “Escolhi uma foto dele de black tie, sentado 
numa mesa com copos e garrafas. Pedi a alguém que reescrevesse a matéria e a 
manchete surgiu espontânea — ‘Esbanjavam o dinheiro do Banco do Brasil’.” 

Para relembrar o Diario de Noticias, fundado por Orlando Ribeiro Dantas, o 
escolhido foi Otto Lara Resende. Como era de esperar de um autêntico mineiro, 
Otto limitou-se a perfilar Ribeiro Dantas, sem sequer citar Wainer, para quem 
também trabalhara. Já Pompeu de Sousa, o diretor do Diario Carioca, louvou o 
espírito de luta de J. E. de Macedo Soares, o “Senador”, como o chamavam: “Era 
para nós inconcebível associar a prática do jornalismo ao recebimento de favo-
recimentos oficiais”. Em defesa do Jornal do Brasil, saiu Carlos Lemos, ex-diretor 
da casa. Durante os 27 anos que trabalhara no matutino carioca, testemunhara 
o máximo rigor ético. Não podia compactuar com a versão de Samuel: no JB, 
Igreja e Estado, como se dizia nas redações sobre a redação e a publicidade, nunca 
haviam comungado.

Durante muitos meses, os jornais repercutiram à exaustão o livro de Sa-
muel. Ao bom de briga Paulo Francis, de Nova York para a Folha de S.Paulo, coube 
a campanha de defesa. Por anos a fio, Francis estivera na linha de frente da Última 
Hora. Aliás, ele próprio, como muitos que militavam na imprensa, era obra de 
Wainer, que o tirara da crítica de teatro e o plantara no comentário de política. 
Que bobagem era aquela de só se falar das questões de dinheiro em Minha razão 
de viver? Ele não podia sequer imaginar alguém com algo mais do que cabelos 
na cabeça não lendo Samuel Wainer. A única coisa que não apreciara na obra 
fora justamente a edição. Na sua opinião, Augusto Nunes havia limado o melhor 
da narrativa: a voz inconfundível de Samuel. Não conseguia ouvi-lo. No mais, 
tendo trabalhado tantos anos à direita de Wainer, garantia que este encarnara o 
jornalista de sangue quente, o contraponto de uma imprensa ajoelhada. “E daí 
que o Banco do Brasil tenha emprestado dinheiro a um jornalista para fazer um 

Samuel Wainer 6a prova.indd   18Samuel Wainer 6a prova.indd   18 10/09/20   15:3510/09/20   15:35



19

jornal popular? Dá — não empresta — bilhões de dólares a latifundiários, que 
nada produzem, que aplicam o dinheiro em especulação.”

Para o ferino Francis, o problema não era Samuel Wainer, mas os brasileiros, 
essa gente que, sobre todas as coisas, adorava xingar o outro de ladrão. Não 
custava lembrar a anedota. No julgamento de Oscar Wilde por sodomia, 50% da 
aristocracia inglesa se mandara para Paris. “Just in case, et pour cause, só para ga-
rantir.” Se todos os industriais do Banco do Brasil, expressão de Roberto Campos, 
enfrentassem a devassa que o ex-patrão sofrera, o Brasil estaria com as contas em 
dia. Aos muito escandalizados com os favorecimentos à Última Hora, estava ali 
para lembrar que grandes fortunas nunca brotaram do suor dos afortunados. A 
Samuel, afinal, não se devia entregar, assim, de mão beijada, o título de inventor 
do tráfico de influências. Entre os donos de jornal, a propósito, não via nenhum 
pobre. O único que conhecera que morava de aluguel era justamente o Judas da 
história. O que faltava à nação? Ler Cícero, que disse preferir corrupção com um 
pouco de liberdade à ditadura espartana.

No céu ou no inferno, se dependesse de Paulo Francis, o enfant terrible 
podia, enfim, descansar em paz. Curioso: o escarcéu ocasionado por Minha razão 
de viver serviu como luva a uma vida de infinitas polêmicas, semeando vento 
e colhendo tempestade. Pela eternidade, controverso passaria a ser quase um 
sobrenome de Samuel. Para uns, herói da esquerda, fundador do único grande 
jornal a se posicionar ao lado dos trabalhistas e nacionalistas. Para outros, o 
escroque, o corrupto, o oportunista. Descontadas as paixões, foi daqueles seres 
humanos complexos, indecifráveis, apaixonantes, que, equilibrando-se na corda 
bamba da ética, escreveu seu nome na história da imprensa brasileira. Conforme 
Francis, “ele foi muito melhor do que a reputação que deixou para quem não teve 
o privilégio de trabalhar com ele. Quem merece ser calado, tem o que dizer, o 
que não é pouca porcaria. Samuel forma com estes”.
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1. Shalom

“Samuel, Samuel, não tens abelhas e vendes mel?”
Não havia dia em que não ouvisse a zombaria, a rima sem graça que acom-

panhava a marcha dos samuéis da praça Onze, praticamente um shtetl tropical. 
Praça Onze, aliás, era maneira de dizer. A comunidade israelita derramava-se 
pelos arredores do antigo largo do Rocio Pequeno, quadrilátero delimitado pelas 
ruas Senador Eusébio e Visconde de Itaúna, de um lado, e Marquês de Pombal e 
rua de Santana, do outro, na região central do Rio de Janeiro. Em toda a capital 
da República, não havia lugar mais cosmopolita. O sotaque local misturava as 
farpas do iídiche ao ritmo dos negros, à nasalidade dos portugueses e espanhóis 
e à estridência dos italianos. As numerosas famílias judaicas preenchiam boa 
parte dos sobrados, com o comércio instalado no andar térreo e os filhos atocha-
dos no pavimento superior. Fazia já dois anos  que Samuel vivia por ali, naquela 
incessante algaravia. Na verdade, ele morava, de fato, para os lados da Gamboa, 
pulando de pensão em pensão, da rua Camerino à rua Santo Cristo, conforme 
seus parcos papéis da época. Em 1928, havia embarcado na estação da Luz, em 
São Paulo, e desembarcado na Central do Brasil, seguindo os passos dos irmãos 
mais velhos, Artur e José.

Oy vey! Será que seu destino seria o daqueles yids que insistiam em falar 
iídiche nas mesas do restaurante Schneider? Ser um bom clientelchik, vendendo 
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de porta em porta, para, no futuro, abrir a própria loja? O que podia esperar da 
vida apregoando ofertas de falsos tapetes persas?

O ano de 1930 amanheceu soprando renovação, a esperança que acomete o 
povo em virada de década. Aos dezoito anos — ou seriam dezesseis? —, Samuel 
costumava percorrer diariamente, pela praça da República, o trajeto entre a 
praça Onze e a rua da Alfândega, suportando com devaneios o feixe de tapetes. 
Mania de grandeza talvez fosse o seu mais notável traço de personalidade. Não 
só dele, justiça lhe seja feita. Estava na genética dos Wainer sonhar demais. 
Artur e José eram conhecidos pelas grandes ideias irrealizáveis. Correria no 
futuro a lenda de que fora Artur Wainer o inventor da palavra “poupança” — 
teria criado e registrado o vocábulo, para designar o ato de poupar dinheiro. A 
José Wainer caberia o título de idealizador, em São Paulo, da primeira banca de 
revista. Teria sido ele também o primeiro a montar uma lavanderia automática 
em Copacabana, que obviamente viria a falir, num tempo em que era farta a 
oferta de empregados domésticos para quem em tese poderia arcar com os 
custos do moderno serviço.

Muito cedo Samuel tomara consciência do judaísmo, a marca indissolúvel. 
Continuavam frescas na memória as manhãs de Sábado de Aleluia, dia de ma-
lhar o Judas, quando era perseguido nas ruas do Bom Retiro, a vizinhança dos 
israelitas de São Paulo onde fora criado e aprendera o significado de ser judeu. 
Segundo a Torá, seu povo fora eleito, escolhido, apontado por um Deus com 
predileção por judeus. Mas como podia ser escolhido alguém que nem mesmo 
sabia  a data de nascimento? O ano variava entre 1912 e 1914, e o dia podia ter 
sido 15 de dezembro ou 16 de janeiro. A família Wainer aportara no Brasil sem 
documentos, e a questão matemática ajudou a embaralhar os números: no Leste 
Europeu, de onde zarparam, o calendário usado ainda era o juliano, enquanto na 
banda ocidental do mundo se adotava o gregoriano.

No final do ano anterior, 1929, Samuel havia concluído o ginasial no Co-
légio Pedro II. Não tinha ideia do que poderia fazer com o diploma. Nunca fora 
exatamente um bom aluno, nem dava tanta importância à educação formal. 
Inteligente além da conta, era do tipo que já sabia mais que todo mundo tendo 
lido só a orelha do livro. Enquanto não achava o rumo, trabalhava com José 
e Artur nos leilões de rua e nas vendas em domicílio. O bom clientelchik vivia 
do crédito na praça, amealhando mercadorias dos yids estabelecidos, com até 
120 dias para pagar, e vendendo-as a prazo. Os judeus tinham introduzido no 
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país  o conceito da venda parcelada. Ele detestava o ofício: o calor grudento, o 
peso sobre os ombros, a interminável cruzada por ruas pestilentas. E havia o 
orgulho, a vergonha ancestral. Não queria ser chamado de “russo da presta-
ção” como seu pai, Chaim Hersh Wainer, batizado Jaime Wainer ao entrar no 
Brasil. Nas ruas do Bom Retiro, seu Jaime ganhava a vida arrastando o feixe de 
variadas mercadorias.

Nos primeiros tempos no Rio, para seguir em frente, Samuel costumava 
evocar a lembrança da mãe d. Dora Lerner Wainer, nascida Dvora, nome bíblico 
da profetisa Débora. Anfitriã do Bom Retiro, alegre e festeira, sempre podia 
oferecer uma cama limpa e uma fatia de pão preto aos judeus recém-chegados. 
Ao todo, parira nove filhos. Além dele, possivelmente o sexto da fila: Artur, Rosa, 
Soniah, José, Bertha, Fany, Marcos e Sofia, a única nascida no Brasil. Samuel 
talvez pouco se recordasse do canto do mundo de onde partiram os Wainer, a 
Bessarábia, atual República da Moldávia. Tão longe, tão perto: quantos bessa-
rábios conhecia na praça Onze? E no Bom Retiro? Dezenas. Tinha até gente do 
mesmo vilarejo: Yedinitz, uma cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes, 
que abrigava seis sinagogas.

A vastidão do Império Russo só devia ser  tão sossegada nas pinturas de 
Isaac Levitan. Ao longo dos séculos, as fronteiras da Bessarábia dançaram. Fora 
território do Império Otomano, passara às mãos dos russos e, desde o fim da 
Primeira Guerra Mundial, em 1918, estava sob o domínio dos romenos. Uma 
faixa de 34 mil quilômetros quadrados de terra, entre a Ucrânia e a Romênia, 
banhada pelos rios Prut e Dniester. Quando Samuel nasceu, a região fazia parte 
do império do tsar Nicolau II. Os judeus viviam confinados nas chamadas áreas 
de assentamento, subsistindo do comércio e dos pequenos ofícios, sem direito 
a cultivar a terra. O antissemitismo andava a galope. Recomeçara a contami-
nar as mentes na virada do século. Em 1903, acontecera o brutal pogrom de 
Kishinev, a cidade mais próspera da Bessarábia e símbolo supremo do ciclo de 
violência. Durante três dias de terror, 49 judeus foram mortos e setecentas 
casas queimadas.

“De ferro e aço frios e mudos, forja um coração, ó homem — e avança”, 
assim Chaim Nachman Bialik, um dos pioneiros da moderna poesia hebraica, 
descreveria o massacre de Kishnev em “Na cidade da matança”. Os pogroms 
certamente ninguém esquecia, nem mesmo um menino como Samuel: o tropel 
dos cavalos dos bêbados cossacos batendo nos homens, violentando as mulheres, 
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