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Um dos itens que mais chamam a atenção é o primeiro release
de imprensa divulgado no Brasil – datilografado, claro. É um
comunicado de 1968, sobre o Galaxy 69, que falava de uma
novidade revolucionária para aqueles tempos: o primeiro carro
com câmbio automático fabricado no país. Já na biblioteca do
museu é possível se deparar com livros que vão muito além da
informação técnica – e são curiosíssimos. Um deles, A Gíria do
Automóvel, obra de 1976 assinada por Antônio Giannella, explica
com aparente seriedade os termos populares – e alguns bem
chulos – que usamos para falar de tudo que é relacionado ao carro
(pense no “nome alternativo” da alça de segurança do automóvel,
por exemplo, o acessório ao qual o passageiro se agarra quando
acha que está na iminência de um acidente). Outra leitura no
mínimo curiosa é o livro Seu Volkswagen é um Símbolo Sexual?,
do dr. Jean Rosenbaum. A obra – uma publicação da editora
Artenova – pretende apontar, em tom psicanalítico, o que o carro
de cada indivíduo explica sobre sua personalidade e seus desejos.

A LINHA EVOLUTIVA
DAS CAPAS DE REVISTA
Outra viagem no tempo que se pode viver no Museu da Imprensa
Automotiva é acompanhar a evolução das capas de revistas
ao longo das décadas. Uma curiosidade é que, nas primeiras
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publicações, os automóveis que apareciam nas capas não
necessariamente eram tema de alguma matéria da revista.
Muitas combinavam um carro luxuoso ou esportivo com uma
mulher atraente em cenários bonitos... e pronto – estava
feita uma capa capaz de chamar a atenção do público-alvo,
majoritariamente masculino. Algumas capas, inclusive, não tinham
nada escrito nelas além do nome da revista – bastava a foto.
Esse estilo clean, em algum momento, foi para o seu inverso, com
capas poluídas por diversas chamadas e fotos que se referiam
a diversos assuntos – como se fosse importante expor a pauta
inteira da revista na capa. Houve a fase também em que as
revistas sempre anunciavam um teste de um modelo de carro,
ou um comparativo – uma linha do jornalismo automotivo que caiu
nas graças do consumidor de revista.
Falando nessas publicações antigas dedicadas ao automóvel,
o museu deixa perceber quão criativas precisavam ser as
redações daqueles primórdios da imprensa automotiva. Afinal,
se hoje há lançamentos de modelos a todo instante, com uma
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m candidato a viajante do tempo vai se sentir nas nuvens
ao entrar num imóvel particularmente interessante para fãs
de automóveis, localizado no bairro da Vila Romana, em São
Paulo. É lá, em dois andares de um simpático sobrado, que está
instalado o Museu da Imprensa Automotiva (Miau) desde outubro
de 2017. O objetivo principal desse museu é auxiliar jornalistas do
setor automotivo na produção de matérias com cunho histórico
ou que precisem abordar algum detalhe de um carro antigo. Onde
você encontraria um manual do proprietário de um modelo dos
anos 1990, por exemplo? Mas a riqueza de seu acervo torna uma
visita ao Miau um programão para qualquer pessoa que goste de
carro. E agora você vai entender por quê.
O acervo do museu é de respeito: tem, aproximadamente, 10
mil itens, e inclui raridades como primeiras edições de revistas
automotivas – há uma seção dedicada especialmente à Quatro
Rodas –, press-releases de lançamentos de carros de décadas
passadas, muitas fotos raras, vídeos com comerciais antigos de
carros, folders, pôsteres, os já citados manuais do proprietário,
muito material de colecionador e uma parte só com equipamentos
usados pelos jornalistas de antigamente: câmeras fotográficas
que parecem peças de museu (e são!), máquinas de escrever,
gravadores antigos...
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multiplicidade de marcas presentes no mercado brasileiro, a
história antigamente era bem diferente. Quando havia um carro
novo, era o acontecimento do ano para esse setor. E isso significa
o seguinte: na maior parte do tempo, os jornalistas precisavam
preencher todas as páginas de suas publicações sem ter uma
grande novidade para apresentar ou comentar. Não devia ser fácil.
Por outro lado, isso rendia conteúdos de grande criatividade, como
a matéria “Álcool, Cigarros e Beijos”, da primeira Quatro Rodas,
que falava dos hábitos do motorista que não combinavam com a
direção segura – e namorar estava entre eles.
Na época também havia uma linha de jornalismo investigativo
muito forte, como uma matéria que provava como era fácil
comprar uma carteira de habilitação – os jornalistas conseguiram
uma CNH para uma pessoa cega sem a menor dificuldade.

OPALA EXPERIENCE
E sua visita ao Museu da Imprensa Automotiva não estará completa
se você não participar de uma simulação muito particular dos
antigos drive-ins – locais a céu aberto onde as pessoas iam assistir
a um filme numa tela de cinema sem sair dos seus carros (embora
o objetivo mesmo fosse namorar). No Miau, a experiência é indoor,
mas também é interessantíssima. Na chamada “Exposição Opala”,
o visitante se senta dentro de um Opala Comodoro 1988, bem
acomodado numa sala do museu, e assiste a um vídeo sobre a
história desse sedã que deixou saudade em muita gente. Trata-se
de um filme produzido em 1992, quando o Opala saiu de linha – o
museu conseguiu um VHS original da época.
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MUSEU DE
UM HOMEM SÓ
Com patrocínio da Audi, que
permite cobrir custos fixos como
o aluguel do imóvel, o Museu da
Imprensa Automotiva é uma iniciativa
sem fins lucrativos do jornalista Marcos Rozen, conhecido
principalmente por seu trabalho na editora AutoData. E é ele
quem faz praticamente tudo ali: além de administrador do
museu e organizador do seu acervo, Rozen é bilheteiro e guia
dos visitantes. Segundo ele, é assim porque, desde o início,
o Miau nasceu para atender a uma necessidade do próprio
jornalista. “Atuo na área automotiva e sempre gostei de fazer
matéria contando a história dos modelos e da própria indústria,
e sentia a falta de material sobre isso”, explica Rozen. “Se
você quer saber a história do Gol, você vai a uma biblioteca
procurar? Não tem, é raro de achar. Na própria montadora, o
acesso é difícil, está lá no arquivo morto deles, geralmente não
tem áreas dedicadas a isso. Então comecei por conta própria a
juntar tudo quanto é material que aparecia.”
Marcos Rozen conta que morava num apartamento de três
quartos: um deles era onde ele dormia, um era seu escritório
e o último, menorzinho, guardava o acervo do que viria a ser o
museu. Mas essa disposição logo mudaria.
No começo, o jornalista lançou o Miau de forma virtual – os
colegas podiam solicitar algum material por uma página
do Facebook. Só que esse lançamento na internet fez com
que muitas pessoas entrassem em contato com Rozen
para oferecer doações. Resultado: o acervo foi crescendo,
crescendo, e chegou um momento em que já ocupava
a maior parte do apartamento do jornalista. Ele acabou
dormindo no quarto menor, e os outros ficaram tomados
pelos materiais. Era hora de transformar o Miau num museu
físico, com sede própria.
“Cheguei a ter uma certa dificuldade, porque eu não tinha
nenhuma experiência a respeito de montar museu. Uma
coisa é você ter o material, outra é ter uma lógica de como
exibir isso. Esse entendimento foi um processo. Fui visitar
alguns museus para ver como funcionava, conversei com
museólogos e bibliotecários... Esse aqui já é o terceiro Miau.
Em um ano e meio, montei e desmontei algumas vezes,
porque ainda não estava satisfeito com o resultado. Mas
agora acho que ficou bom.”
Ficou, sim. Para quem tem interesse na história do automóvel,
o Museu da Imprensa Automotiva é uma deliciosa volta ao
passado, fonte de descobertas sobre as realizações – e as
curiosidades – dos pioneiros da comunicação automotiva. E
abre aos sábados, domingos e feriados. Apareça por lá.

