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Dedico este livro 
à minha mulher, Angélica, 

aos nossos filhos, Eva, Benício e Joaquim, 
e a Marta & Andrea e Marcelo & Sheila, 

meus pais e seus amados companheiros.
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Um velho diz ao neto: há uma batalha sendo travada dentro 
de mim, uma luta terrível entre dois lobos. Um é maligno 

— raivoso, ganancioso, ciumento, arrogante e covarde. 
O outro é bondoso — pacífico, amoroso, modesto, generoso, 
honesto e confiável. Esses dois lobos também estão lutando 

dentro de você, e dentro de todas as outras pessoas.
Depois de um momento, o garoto pergunta:

“Qual dos dois lobos vai vencer?”
O velho sorri.

“O lobo que você alimentar.”

Fábula atribuída ao povo indígena cherokee
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11

Prólogo

Na virada do século, bem no ano 2000, a ponte aérea trans-
formou a minha vida. Por motivos profissionais, deixei São 
Paulo, onde nasci e cresci, para morar no Rio de Janeiro. Aos 
28 anos, eu acabava de assumir o compromisso profissional 
mais importante da minha vida: estar à frente de um programa 
de televisão na maior emissora do país.

Quem desembarcava na Cidade Maravilhosa era um jo-
vem curioso, um filho de pais separados com acesso a boas 
escolas, que começara a empreender cedo, mas que tivera 
uma visão muito limitada do mundo que havia além de sua 
pequena bolha social; alguém criado no circuito dos Jardins 
— conjunto de bairros nobres da zona central de São Paulo, 
e um dos locais mais descolados da realidade brasileira, um 
recorte urbano que, sob certos indicadores, teria mais a ver 
com Zurique ou Estocolmo do que com o próprio Brasil.

O privilégio de ter nascido e crescido nesse ambiente não 
ficou claro para mim na infância nem na juventude, admito. 
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E talvez continuasse a ser camuflado pela pesada cortina 
que divide as classes sociais no Brasil, caso eu não houvesse 
escolhido atravessar as pontes que separavam a minha vida 
da vida nas periferias — primeiro de São Paulo, e depois do 
país. Para minha felicidade, tive mais essa oportunidade: a de 
ter uma trajetória profissional que me permitiu cruzar fron-
teiras e ser recebido de braços abertos por pessoas que me 
acolheram em suas casas, que me mostraram seus projetos de 
vida, seus sonhos e suas famílias — que tiveram a paciência e 
a generosidade de me mostrar um Brasil mais real. Elas foram 
meus verdadeiros professores.

Estreei na Rede Globo no dia 8 de abril de 2000, após 
uma jornada de três anos na tv Bandeirantes, onde criei o 
programa H, focado no público jovem, que conseguiu res-
peito e projeção num espaço de tempo relativamente curto. 
Na Globo, fui convocado a desenvolver um novo produto 
televisivo para as tardes de sábado — horário muito popular, 
ocupado, até 1988, pelo grande Chacrinha, o mestre dos 
programas de auditório. Tudo que tinha sido testado até ali 
— séries, filmes, humorísticos — havia em alguma medida 
naufragado. Por um bom tempo, o vácuo deixado por Cha-
crinha foi ocupado pelo apresentador Raul Gil, na época na 
tv Record, emissora concorrente.

O começo na Globo foi difícil. A então diretora geral, 
Marluce Dias, num esforço para que o canal voltasse a investir 
no formato dos programas de auditório, havia contratado Ana 
Maria Braga, Jô Soares, Serginho Groisman e Cazé Peçanha. 
O apresentador Fausto Silva era, àquela época, o expoente 
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único no formato. Cada um de nós trabalhou duro, passou 
por angústias, experimentações e derrotas até encontrar a 
sua própria maneira de estabelecer a conexão com o público. 
O meu caminho surgiu mais ou menos depois de dois anos, 
quando entendi que o que me conectava de fato às pessoas era 
a minha curiosidade genuína de ouvir com atenção o outro, 
independentemente de quem fosse ou de onde viesse. Nesse 
momento, ficou claro qual seria a identidade do programa, a 
minha como condutor e a da minha equipe na preparação e 
edição. Essa seria a nossa marca.

Em vinte anos rodando o país de ponta a ponta, passei por 
todos os estados, todas as capitais, todos os biomas, tracei uma 
diagonal que ia dos povos indígenas isolados no coração da 
Floresta Amazônica às periferias do Sul do Brasil. Fui rece-
bido na casa de gente simples, ganhei um sorriso tímido aqui, 
afagos ali, abraços apertados acolá, tudo para compartilhar 
com a sociedade brasileira aquilo que cada um tem de mais 
precioso: sua própria história. Sei que a “mágica” da televisão 
me ajuda a ser tratado com essa intimidade, como alguém a 
quem a pessoa confia sentimentos, sonhos, conquistas e an-
gústias — e me sinto privilegiado. Gosto de tentar entender a 
vida das pessoas, de tentar ver o mundo pelos olhos de quem 
relata sua própria experiência. Gosto, acima de tudo, de ouvir 
e contar as histórias delas.

Algumas transformações que realizei, por meio do progra-
ma, são bastante visíveis: um carro novinho em folha depois 
da restauração, uma casa linda e reluzente depois da reforma, 
um empurrão nos negócios de um pequeno em preendedor 
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talentoso. Mas, ainda que aparentemente intangível, a trans-
formação mais forte talvez tenha sido aquela ocorrida na 
minha vida e nos meus valores. As pessoas que encontrei me 
mostraram — por vezes através de uma fala enfática, por vezes 
através de um sorriso sincero, ou mesmo de um choro — a 
magnitude das nossas desigualdades. Não estou falando só 
da distância entre o mais rico e o mais pobre, mas também 
das desigualdades de acesso, de oportunidades, da quase ine-
xistente mobilidade social — em última instância, do direito 
que cada um tem de sonhar e de ter esperança.

A minha geração — a da década de 1970 — vem testemu-
nhando uma enorme transformação. Vivemos o encontro de 
dois milênios. Conhecemos o mundo antes e depois da inter-
net, do iPhone, da Uber, das redes sociais, e, pelo que se vê, 
em breve, vamos descobrir a realidade dos carros autônomos, 
da inteligência artificial e do uso maciço da energia solar — o 
que pode dar fim a uma era marcada por grandes conflitos 
políticos decorrentes das disputas pelo petróleo.

É inegável que a vida no planeta, sob certos indicadores, 
melhorou nos últimos dois séculos. A maior parte da histó-
ria da humanidade é uma história de populações pobres, de 
pessoas vivendo na miséria, famintas e doentes. Hoje, bi-
lhões de pessoas atingiram padrões satisfatórios de nutrição 
e passaram a viver em razoável segurança, com boas condi-
ções sanitárias. Em 1820, 84% da população mundial vivia 
na extrema pobreza, segundo o historiador holandês Rutger 
Bregman. No século xxi, o percentual caiu para 10%. É um 
avanço, obviamente, mas um avanço insuficiente. Em algu-
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mas partes do planeta, ainda vivemos desigualdades abissais. 
Infelizmente, o Brasil, onde 100 milhões de pessoas ainda 
não têm esgotamento sanitário, é uma delas. E a pandemia de 
covid-19 mostrou que as conquistas sociais do nosso jovem 
ciclo democrático são frágeis: em poucos meses, o fantasma 
da fome voltou a assombrar milhões de pessoas.

Insisto neste ponto: tenho clareza dos meus privilégios. 
Sou homem, branco, heterossexual e nasci numa família de 
classe média alta paulistana, num país em que ser mulher, 
negro, gay ou pobre impõe obstáculos violentos e muitas ve-
zes intransponíveis. Escrevo isso porque entendi, há algum 
tempo, que para buscar soluções precisamos antes reconhecer 
nossas regalias. Só assim temos legitimidade para debater os 
caminhos para buscar um país mais eficiente, menos desigual, 
que pense em políticas públicas responsáveis, concebidas para 
funcionar a longo prazo. Só assim romperemos esse ciclo de 
pobreza hereditária.

Mas esse “Brasil do futuro” (quem aguenta ainda esperar 
por esse futuro?, diga-se de passagem) não irá se materializar 
por geração espontânea. É imperativo que haja um diálogo 
amplo, um pacto entre todas as classes — incluindo aquele 
1% da população representado pela elite, que precisa se com-
prometer com a diminuição da desigualdade. Ou colocamos 
a mão na massa, ou vamos colapsar. Não existe investimento 
a fundo perdido quando o produto final é um país mais justo 
— e digo isso do ponto de vista não apenas social, mas tam-
bém econômico. O topo da pirâmide precisa entender que a 
redução da desigualdade é algo bom, também, para o bolso.
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