
Membro da quarta geração de uma das mais tradicionais 
famílias de jornalistas do país, fundadores de ‘O Estado de São Paulo’, 

João Lara Mesquita não fugiu à saga do clã, dedica-se
 à arte de comunicar. Mas, apaixonado pelo mar e por tudo que o cerca, 
depois de uma vitoriosa carreira como executivo da Rádio Eldorado, 
tornou-se um dos maiores exploradores e documentaristas do Brasil. 
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Como começou seu encantamento pelo mar, era 
uma tradição de família? Sua família velejava, 
navegava? De onde surgiu isso? João Lara Mes-
quita: Meu pai era pescador. e eu, moleque, saia com 
ele então. Não gostava muito de pesca, achava horrível 
aquilo tudo, mas me acostumei com o mar. até que nos 
anos 80, já na rádio eldorado, cobri uma regata num 
veleiro, uma santos-rio, e aí me apaixonei por vela. 
Foi ali que eu descobri que eu estava no veículo errado, 
saindo de lancha com meu pai, aí comprei um veleiro, 
do eduardo souza ramos, fiquei alguns anos com ele, e 
depois veio o Mar sem Fim, o Morgan 45, fiquei mais 
de dez anos com ele. agora estou de trawler...

E como surgiu sua paixão pela vela, a vela de altura, 
a vela offshore, as grandes viagens, as grandes ex
pedições? Sei que você aprendeu a velejar em Ilha
bela... J. L. M.: sim, foi em ilhabela, nas semanas de 
Vela, saindo com gente “cobra” que me ensinava, ou 
seja, acompanhando regatas. ali eu aprendi, mas tam-
bém eu nunca curti muito, pois não sou uma pessoa 
competitiva, não gosto de competição. eu fazia regata 
pois você troca de vela muitas vezes, então aprende 
aquelas manobras todas, mas eu sempre gostei é de via-
jar, fazer as viagens longas pela costa brasileira. isso eu 
pude fazer depois que comprei o Morgan. eu comecei 

a procurar um veleiro que eu pudesse velejar sozinho, e 
eu queria um barco que não precisasse de ninguém, que 
se eu quisesse poderia sair sozinho. Daí eu encontrei 
esse Morgan 45, de cruzeiro, e comecei a viajar bastante 
pela costa brasileira.

Você se formou em música? J. L. M.: Não cheguei a 
me formar, mas foi a única coisa que estudei de forma 
acadêmica, inclusive entrando numa faculdade, nos es-
tados unidos.

Sua família, claro, administrava o Estadão e o Grupo 
Estado, mas como você foi parar especificamente 
como diretor da Rádio Eldorado? J. L. M.: Bem, quan-
do eu conheci a profissão de músico, eu queria fazer música 
profissionalmente. Mas comecei muito tarde, eu tinha 17 
anos, me apaixonei pelo negócio, logo estava estudando dez 
horas por dia, e meti na cabeça que queria ser profissional. 
Depois eu vi que não dava, eu comecei muito tarde, não 
tinha tanto talento para isso. Na música ou você começa 
muito cedo ou é muito talentoso, ainda mais música erudi-
ta, que era o que eu gostava... então fiquei perdido aí, lá nos 
estados unidos, eu descobri que não poderia fazer música 
profissional, ainda quando estava na faculdade. eu estava lá 
sem saber o que fazer da vida, com meus 26 anos, quando 
um tio meu, que era o financeiro do jornal, o tio Juca, que f
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ia todo ano para lá, me encontrou e sugeriu um caminho 
diferente. a gente sempre se encontrava, tínhamos uma em-
patia muito grande, saíamos para jantar, bater papo, daí ele 
me viu triste, me perguntou o que era. e eu disse “vim pra 
cá, pra descobrir que não dá, que eu não tenho o dom pra 
isso, para ser músico profissional”. Daí ele falou “por que 
você não vai pra são Paulo, volta e assume a rádio? aquilo 
lá é um elefante branco, só dá prejuízo”. Daí eu pensei: não 
tenho nada a perder, quem sabe ali eu poderia aplicar um 
pouco do conhecimento musical ao qual eu tinha me dedi-
cado tanto e por tanto tempo? e topei. assumi a rádio e 
adorei. isso foi em 1982.

Quando você assumiu a Rádio Eldorado, mudou todo 
o perfil dela... J. L. M.: a rádio estava completamente 
abandonada, a família toda estava voltada para o jornal e a 
rádio estava “ao deus-dará”, estava com os equipamentos to-
talmente obsoletos, uma equipe que era a mesma equipe da 
época da inauguração, em 1958, estava parada no tempo, em 
tudo. Não aceitava jingle ainda, imagina, 1980 e não aceitava 
jingle, os locutores demoravam meia hora para falar qualquer 
coisa, aquela voz pausada. então eu tive que mexer mesmo, 
não dava para ficar daquele jeito, então comecei a dirigir o 
aM para o jornalismo, o FM para a parte musical, um lance 
mais atual, mais condizente com são Paulo naquela época, 
uma rádio ágil. Logo depois, até para chamar a atenção, tam-
bém porque a rádio não tinha nenhum tostão e a condição de 
quando eu assumi era essa: “não peça dinheiro porque não vai 
ter, se vire lá e veja o que você é capaz de fazer”, então tive que 
inovar. a rádio já estava nos trinques, a programação super 
redonda, bacana, mas não acontecia, faltava alguma coisa, as 
pessoas não ouviam, você falava da eldorado e eles falavam 
“aquela rádio do passado, de músicas antigas”... e eu pensava: 
mas meu Deus, a gente já mudou isso de ponta-cabeça e as 
pessoas não vão lá testar, não sei o que acontece. aí um dia 
um amigo pediu um apoio, ia correr de Kart, e eu disse que 
dinheiro não tinha, mas que poderia fazer a cobertura, pro-
moção, daí ele se tornaria conhecido e ficaria mais fácil con-
seguir patrocínio. e foi feito isso, a gente fez a cobertura de 
umas corridas. eu percebi que o grupinho deles, em função 
de estar falando dele na rádio, começou a ouvir a rádio: “pô, 
a rádio é legal, tem música legal”. Daí para começar a fazer 
Vela, Motociclismo e outros esportes diferentes, foi um pulo.

Quando surgiu a tradicional regata de abertura da 
Semana de Ilhabela, a Eldorado Alcatrazes por bo
reste? Como você acabou transformando a Eldorado 
no sucesso que virou? J. L. M.: a eldorado alcatrazes foi 
bem mais tarde, já com a rádio consolidada! Primeiro, o que a 

gente fazia era escolher pessoas interessantes do meio. selecio-
nar os esportes. a condição era não fazer esportes que outras 
rádios cobriam, porque a gente não tinha dinheiro para com-
petir com as outras rádios. então nós selecionamos esportes 
que a mídia abandonava. a Vela surgiu aí, direto, daí vieram 
o Motociclismo fora de estrada, asa Delta, Planador... De-
pois a gente viu que era uma gama interessante de esportes – 
isso nos anos 80 – que as pessoas começavam a praticar. eram 
pessoas muito especiais que faziam isso. ainda hoje não são 
tão comuns pessoas que fazem maratona, esportes de aven-
tura, esportes outdoor. Naquela época era uma ousadia e essas 
pessoas acabaram entrando na rádio, elas mesmas faziam a 
cobertura. Como a gente não tinha equipe, nós treinávamos 
eles para falar com a voz natural, para contar o esporte deles 
enquanto estavam praticando, que daí o cara passava maior 
emoção. então nós dávamos um gravadorzinho e o sujeito 
saía voando no planador: “e agora eu vou dar uma descida”, 
daí saía fazendo o barulho, “agora eu peguei uma ascendente” 
– aquilo fazia como as novelas de antigamente, fazia com que 
as pessoas viajassem na imaginação. aí vimos que Vela era 
uma coisa muito fácil de cobrir, porque tinha o rádio VHF, 
você chamava santos-rádio, são sebastião-rádio, então era 
direto no veleiro. Você ouvia o barulho da catraca, vela su-
bindo, barulhos típicos de regata, passava uma emoção fan-
tástica para o rádio. e foi assim que a eldorado começou a 
acontecer. o pessoal da Vela começou a ouvir, o pessoal do 
Motociclismo, Balonismo, enfim, dos esportes mais diferen-
ciados. De uma hora para outra a rádio explodiu, ela pegou. 
aí eu comecei também a fazer estes esportes, pois eu fazia a 
cobertura, de novo por falta de recursos. eu tinha que fazer 
programação musical, vender a rádio, cobrir eventos, fazer 
tudo, pois se a gente quisesse fazer, a gente mesmo tinha que 
fazer. Não tinha quem fizesse por nós. e isso foi muito bom, 
pois me deu um conhecimento do veículo, que muito pouca 
gente tem. eu só não fiz ali consertar transmissor. De resto, 
a gente era obrigado a fazer tudo. eu tenho o maior orgulho 
de ter feito o eldorado Vela, os anos que eu fiz lá, é uma rádio 
que realmente marcou a todos. 

Voltando à Vela de exploração, como surgiu a ideia 
que você teve de fazer aquela, vamos chamar assim, 
megaexpedição ao longo da costa brasileira? O que 
mais te fascinou, o que você destacaria nessa primeira 
excursão, sua primeira grande viagem? J. L. M.: o que 
me fez fazer aquilo foi que, quando a família resolveu aban-
donar suas posições na empresa e resolveu profissionalizar de 
vez a gestão, eu estava com quarenta e poucos anos e sem 
profissão definida. eu era jornalista porque aprendi a ser, a 
fazer, eu era radialista porque aprendi, eu era meio músico 

João, Pedrão e Oleg Bely 
nas altas latitudes.
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Com o olhar 
livre, voltado para 
quaisquer belezas 
litorais, João
foi das embarcações 
tradicionais 
à exploração 
Antártica

E foi aí que surgiu a sua outra paixão? Você tem um 
livro belíssimo sobre as embarcações tradicionais 
brasileiras, foi nesta expedição que surgiu seu inte
resse por essas embarcações antigas, clássicas, do 
nosso povo ribeirinho? J. L. M.: eu gostava de algumas 
que conheci, e ficava me perguntando: será que existem 
outras? eu não sabia que em pleno século 21 ainda exis-
tia uma quantidade extraordinária de modelos de embar-
cações. outra paixão que eu tive por causa do mar, desde 
pequeno, eram as histórias sobre Portugal que, por sinal, 
nos “descobriram”, eles que eram o povo mais marinheiro 
daquela época. então eu lia muito as histórias das grandes 
navegações, as histórias de Portugal, das construções dos 
barcos. o Brasil nos primeiros 200 anos era considerado 
um grande estaleiro, a madeira das nossas árvores era usada 
para as construções das naus. o maior navio jamais cons-
truído no mundo no século 17 foi construído no rio de 
Janeiro, era a nau Padre eterno. então isso tudo eu conhecia 
de livro. quando eu fiz a viagem, eu pensei: “será que ainda 
tem algo além de saveiro e canoa de pau?”. que eu conhecia 
era praticamente isso, saveiro e canoa de pau, “será que ain-
da tem outros modelos?”, pensei. e fui fotografando todos e 
fiquei abismado em perceber que a gente ainda tem – é um 
patrimônio histórico, riquíssimo –, uma diversidade de ti-

pos e modelos de embarcações. a grande maioria já desapa-
receu, mesmo assim, o meu livro mostra que ainda existem, 
sem falar de mais de três dezenas de tipos de canoas, ainda 
existem 30 a 35 modelos de diferentes tipos de barcos tradi-
cionais. e isso é um patrimônio. são lindos, são construídos 
com técnicas centenárias que passam de pai para filho, mui-
tos deles têm a ver não só com os portugueses, mas tam-
bém com os povos marinheiros que visitavam a gente, os 
franceses, os ingleses. Você vê coisas como canoas que são 
tiradas de barcos com técnicas holandesas de navegação ou 
construção naval. outros são barcos com armação em cúter, 
por exemplo, barcos tipicamente ingleses. ali tem, além da 
beleza plástica, uma história, história da navegação, um 
riquíssimo patrimônio cultural brasileiro.

E sobre este povo que você travou conhecimento, 
mais simples, pescadores, esse povo que está na 
beira do imenso litoral brasileiro que você conheceu, 
qual a lição mais importante que você tirou disso? J. L. 
M.: eu fiquei cúmplice deles, eu fiquei mais amigo desse pes-
soal. É a gente mais maltratada pelo poder público que exis-
te, porque eles não são unidos como os servidores públicos, 
operários. os taxistas, jornalistas, eles se unem e fazem força, 
se defendem, e os caiçaras e nativos da costa brasileira não, 

porque havia estudado isso. eu pensei: o que vou fazer da 
vida agora? Não posso ser meio músico... Daí resolvi apontar 
para o jornalismo. uma coisa que me chamava a atenção, já 
nessa época, era a questão do meio ambiente. estamos falan-
do de 2003, o assunto estava latente, explodindo nos jornais, 
revistas e tV. De cada dez matérias que faziam sobre meio 
ambiente, nove e meia eram sobre o meio ambiente conti-
nental, falavam da amazônia, cerrado, mata atlântica, e o 
mar era visto mais como local de lazer. Pouca gente relaciona 
o mar como o mais importante ecossistema do planeta. e eu, 
por navegar, via, desde criança, a degradação. assistindo meu 
pai pescar na década de 70, sei que você jogava uma linha 
na água e em menos de meia hora você tirava dez, quinze 
anchovas em qualquer ilhota perto da costa brasileira. Hoje, 
você passa duas semanas em alcatrazes e se pegar duas an-
chovas, é muito. eu via o mar morrendo na minha frente, 
por minha história de vida, minha memória, eu via aquilo se 
desmilinguindo e ninguém fazia ou falava nada, os jornais, a 
televisão, etc. então eu senti aí uma brecha. existem vários 
jornalistas especializados em meio ambiente, mas nenhum no 
ecossistema marinho. eu, por afinidade, por paixão, por tudo 
isso, sempre vivia no mar, eu senti que poderia me dar bem 
profissionalmente. eu conhecia revista, volta e meia fazia al-
guma matéria para revista. Jornal aprendi dentro da minha 

casa. Faltava televisão. Daí eu resolvi fazer uma série de 
documentários. era jornalista, tinha barco e queria manter 
o barco, me manter no mar, aí foi fácil surgir a ideia de fazer 
um amplo levantamento da costa brasileira, como estaria a 
costa do ponto de vista socioambiental. Daí surgiu a série 
Mar sem Fim, ficou no ar ded 2005 até 2007, todos os 
domingos, fui literalmente do oiapoque ao Chuí. eu levei 
o barco até as margens do rio oiapoque e vim descendo, en-
trando em todos os buracos da costa brasileira, em todas as 
enseadas, todos os rios. eu só não estive em são Pedro e são 
Paulo e não tentei entrar no rio Doce, no espírito santo; 
o resto, todos os rios da costa brasileira, eu entrei. sofri, 
ameacei e fui ameaçado de perder o barco diversas vezes, 
lugares assoreados, não cartografados. Mas me meti, estava 
inspirado e fomos embora. Foi maravilhoso! Hoje eu tenho 
um conhe cimento amplo da costa brasileira. Pode ser que 
tenha alguém que conheça melhor um detalhe da costa, mas 
eu duvido que tenha alguém que conheça tanto quanto eu 
toda a costa. Porque a gente fez 6.200 milhas do oiapoque 
ao Chuí, a costa brasileira tem três mil e poucas milhas, nós 
fizemos quase o dobro, porque circum-navegávamos todas 
as ilhas, descíamos em todas as baías, encostas, voltávamos, 
conversávamos com os nativos, isso durou dois anos, foi de 
abril de 2005 a abril de 2007.
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eles estão espalhados em pequenas comunidades aqui e acolá, 
muitas vezes não se cruzam numa vida inteira. esse povo está 
jogado ao deus-dará desde que os portugueses chegaram aqui, 
vivendo numa profunda miséria, mas com uma dignidade, 
com uma classe, com uma bondade, uma índole, que eu 
fiquei absolutamente apaixonado por eles. e quem assistiu ao 
programa ou leu o livro percebe logo. eu fiquei boquiaberto 
em ver o esforço que esses caras fazem para sobreviver e como 
eles são dignos. eu nunca vi um sujeito desses de mau humor, 
que não abra a porta da casa dele e ofereça o pouco que ele 
tem para dividir com você. esse pessoal, você pode deixar 
o que tiver de valor do lado deles que não tem perigo dessa 
gente ter um mau pensamento, querer te roubar, ou qualquer 
coisa assim. então é uma gente, um tipo de brasileiro, que 
está dando um exemplo de vida aí.

E como você fez essa transição, de um explorador 
tropical para se tornar um explorador antártico, um 
explorador das altas latitudes e, junto com isso, ob
viamente, trocando sua embarcação? J. L. M.: a an-
tártica é a última fronteira, ela atrai por causa disso, por 
não ter gente, por ser pouquíssimo povoada. Fora a beleza 
plástica, é um sonho. quem navega já leu as histórias 

do período heroico da conquista da antártica. e desde 
há muitos anos que eu li, eu sonhava e nunca imaginei 
que ia para lá. quando terminei o documentário da costa 
brasileira, eu tinha mais meia dúzia para oferecer para as 
televisões e ninguém se interessava. aí eu comecei a pen-
sar se essa turma não iria querer um sobre a antártica. 
Pelo perigo, pela aura que tem. a Bandeirantes topou, daí 
então começamos a preparar essa viagem e foi assim que eu 
acabei vindo aqui para baixo, para fazer uma série de do-
cumentários para a Bandeirantes, no verão de 2009/2010.

Agora nesse barco novo, um Trawler, você sente falta 
da vela? Como você se adaptou a essa mudança?
J. L. M.: eu sempre imaginei que um dia, só achei que 
seria mais tarde, iria acabar num trawler. Porque quem 
veleja sabe que o trawler é muito parecido, na navega-
ção de longo curso. É devagar, silencioso, tem grande 
autonomia, aquela paz que quem entra num veleiro 
sente. se ele quiser ir para China, aproar para China, 
ele vai. e o trawler tem muito isso, então eu imagi-
nava que mais tarde, quando eu fosse mais velho, eu iria 
acabar aqui mesmo, porque o veleiro exige certa força 
física, o conforto é relativo. aconteceu mais rápido 

para mim porque, na verdade, eu procurava um novo 
veleiro de cruzeiro e no Brasil tem pouca procura por 
barcos de cruzeiro; não achei um barco moderno em 
um preço acessível. e topei com o trawler, porque tam-
bém o trawler ninguém quer, pessoas que tem grana 
preferem as lanchas mais rápidas, por isso o trawler não 
tem um grande valor, e eu encontrei esse barco que eu 
estou hoje, com um preço muito bom. um trawler fan-
tástico, super bem construído, super bem tratado pelo 
Clineu rocha, sujeito que a vida inteira só navegou em 
trawlers. e que fez esse aqui. quando ele me vendeu, o 
barco estava praticamente novo e eu não tive que fazer 
quase nada, a não ser botar um ou outro equipamento. 
ele estava pronto para navegar.

Para finalizar, e este novo desafio de compartilhar com 
os reles mortais um pouco da sua experiência, fazen
do charter na Patagônia, nos canais da Terra do Fogo? 
Como está sendo para você conviver com esses gru
pos que vêm aqui, o que isso tem trazido de bom e 
quais seus planos em relação a isso? J. L. M.: eu quero 
tentar viver do barco que é minha grande paixão. e como 
você não encontra espaço aberto em televisão toda hora, e 

também no Brasil é raro alguém que consiga ga nhar dinheiro 
com livros, eu fiquei vendo quais as formas de poder fazer 
dinheiro com meu barco. uma delas é fazer documentários e 
a outra é fazer charter, então comecei a receber grupos interes-
sados nesta região. o barco é grande, confortável. eu juntei 
as duas coisas, numa temporada eu faço o documentário, na 
outra eu faço o charter, e assim tem sido. estou aprendendo 
muito aqui, estou há quase dois anos na Patagônia. É um 
tipo de navegação diferente, que você não tem lá no tropi-
cal Brasil, aqui são técnicas diferentes. Convivi com gente 
maravilhosa, gente do nível do oleg Belly, do skip Novak, 
da isabele autissier. ela estava com o veleiro dela, outro dia, 
do lado do Mar sem Fim. então está sendo um super apren-
dizado, porque você vê como esses caras velejam, sempre tem 
uma dica aqui, uma dica acolá, e para mim está sendo ótimo. 
os turistas que recebo, que normalmente são pessoas do mar, 
também me ensinam muito. Não tem nada melhor que você 
aprender com outras pessoas, é divertido, as pessoas quando 
vêm, vêm super animadas, porque é férias, então a gente está 
sempre no bom humor, a paz reina a bordo, e isso é ótimo. 
está sendo uma curtição para mim e pretendo seguir assim 
enquanto for possível.
Para saBer Mais: www.MarseMFiM.CoM.Br

A última paixão 
é sempre a mais 
intensa. A árida e 
branca beleza
fria do polo austral 
é seu atual objeto 
de devoção
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