
m pôster de Deuse o Diabo na Ter-
ra do Sol enfeita a parede do gabi-
nete do secretário municipal de
Cultura de São Paulo, Carlos Au-
gusto Calil. Professor de cinema

da USP, integrante da Secretaria de Cultu-
ra à época de Sabato Magaldi (75 a 79), di-
retor e presidente da Embrafilme (79 a
86) e diretor da Cinemateca (75 a 92), Ca-
lil era um jovem que refletia sobre o Cine-
ma Novo enquanto integrava um governo
da ditadura. Anos depois, em 2005, iria se
tornar o ex-integrante da prefeitura de
Marta Suplicy - como diretor do Centro
Cultural São Paulo - a entrar "pela janela"
na administração de José Serra. 'Aprendi
que política cultural é, às vezes, uma ques-
tão de oportunidade", diz, sempre rápido
nas respostas. Nesta entrevista, concedida
duas semanas após o sucesso da Virada
Cultural, Calil fala sobre o papel da cultu-
ra e sobre o que o intelectual descobre
quando chega ao poder.

CartaCapital: O senhor se sente chegando
ao fim de um projeto?

9 Carlos Augusto Calil: Minha sensação é de
que os bons projetos podem continuar. A
Virada Cultural, que surgiu quase aciden-
talmente, não pertence mais ao governo,
mas às pessoas e aos artistas. Ela se impôs.
Mas eu esperaria que outros projetos, mais
difíceis, como os de revitalização do cen-
tro, também continuassem. Fui à Colôm-
bia para conhecer os programas de leitura
que têm 16 anos e passaram por três gover-
nos. Por que aqui não pode ser assim?

CC: O senhor ficou conhecido por fazer a
Virada, mas também por fechar bibliote-
cas, uma de suas bandeiras e prioridades.
CAC: A questão das bibliotecas foi politi-
zada. Fui entrevistado pela Globo e aque-
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Ia moça de cabelo de índia (Caria Vilhená)
me apontou a frase do Monteiro Lobato
sobre livros. Tive vontade de dizer: "Mi-
nha senhora, a senhora não está falando
com um cretino". Tive de ouvir essa rnoça
me passar um sabão. As pessoas que, du-
rante 20 anos, só usaram as bibliotecas
para conferências às quais ninguém ia, se
sentiram usurpadas dos palcos de suas pa-
lestras inúteis e decidiram reclamar. Eu
estava fechando uma biblioteca construí-
da nos anos 50 num bairro que era de jo-
vens e não é mais. Deveríamos mantê-la
só porque não se toca em biblioteca? O lu-
gar era freqüentado por gatos. Por muitos
gatos e poucas pessoas. Fiquei marcado
por isso, essas coisas não se revertem. Já a
Virada é um assunto que mobiliza todo
mundo. No Brasil, sempre foi mais fácil
vender evento e show do que política de
base. É irônico ter de ouvir da dona Carla
Vilhená que sou inimigo de livros, mas,
na administração pública, precisamos en-
frentar a pressão, inclusive da mídia.

CC: No caso da definição das regras de tom-
bamento dos prédios de São Paulo, a confu-
são também foi grande, não? (O secretário
foi acusado de tentar interferir no Con-
selho de Patrimônio da cidade.)
CAC: Estamos segurando pressões de t
altos interesses imobiliários, de ne- À
gócios nos bairros da Lapa, do Ipi- l

ranga e da Aclimação. Sustamos o proces-
so que dava aos vereadores o poder de de-
cidir sobre os tombamentos e não vamos
ceder um milímetro à especulação imobi-
liária. Chegamos a ser acusados de bene-
ficiar uma empreiteira, mas ficou com-
provado que não era nada disso. Só não
caí porque tinha advertido o prefeito de
que íamos contrariar interesses.

CC: Essa briga é mais dura do que a en-
frentada com a classe teatral por causa de
mudanças na Lei Mendonça?
CAC: Eles, realmente, querem me ver pe-
las costas. Mas aqui havia a farra do boi,
a secretaria só carimbava o cheque. Cria-
mos um mecanismo de avaliação dos
projetos, de exigência de contrapartida.
Os projetos que levavam muito dinheiro
eram A Bela e a Fera e que tais. Libera-
mos 5 mil reais para o Cirque du Soleil.
Eles nem vieram buscar. Essas mudan-
ças são difíceis. Fizemos a reformulação
por decreto. Por lei, não sairia. Você
acha que alguma lei que contraria os in-
teresses dos artistas passa pela Câmara?

CC: Mas o senhor foi acusado de autoritário.
CAC: Nunca tive problema com o despotis-
mo esclarecido (risos). O governo governa
e não pode renunciar ao seu papel porque
alguém suspeita de dirigismo cultural.

CC: O senhor teve apoio polí-
tico nesses casos?

CAC: A Secretaria de
Cultura sempre foi
perfumaria, lugar
para fazer agrados a
artistas, mas, neste
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governo, participou de alguns projetos im-
portantes, como os de revitalização do cen-
tro, e ficou menos à margem do núcleo do
poder. Entrei pela janela, todos me olha-
vam de lado porque eu tinha trabalhado no
governo da Marta Suplicy. Tive de mostrar
que era capaz de colaborar. Tentamos dar
à cultura um papel de protagonista.

CC: Foi difícil se desvincular da imagem
de petista?
CAC: Nunca me envolvi em
questões de política parti-
dária. Não sou do PT. Tam-
bém não sou do PSDB.
Nunca quis que a área cul-
tural fosse moeda de barga-
nha. Durante muito tempo
fui tratado como o secretá-
rio do PT e os vereadores
do PSDB não me aten-
diam porque eu não dava
cargos na secretaria.

CC: Eles pediam isso?
CAC: Mandavam recado.
Tenho fama de mal-hu-
morado e isso ajuda a afas-
tar algumas pessoas.

Teatro Municipal. As coisas básicas. O que
não fiz, por ignorância, foi atender a peri-
feria. Só temos um grande projeto, na Ci-
dade Tiradentes, porque demorei para co-
nhecer a periferia. Lá, a demanda é de ou-
tra natureza. É preciso que a administra-
ção esteja próxima e que a implantação de
equipamentos se faça de maneira harmo-
niosa. Não pode cair uma nave do céu
num lugar que nunca teve nada.

CC: PT, PSDB, DEM e, nos
anos 70, uma participação
no governo do Paulo Egy-
dio, na ditadura. Isso cau-
sa constrangimentos?
CAC: Naquela época, en-
tendíamos que trabalhar
no aparelho do Estado era uma oportuni-
dade de fazer as políticas necessárias,
Logo que cheguei à Embrafilme, o Celso
Amorira foi botado para fora porque dei-
xou passar um filme (Pra Frente, Brasil)
que desagradou ao Serviço de Inteligên-
cia. Eu continuei com o Aluísio Maga-
lhães. Vivíamos sob suspeição, mas o ge-
neral Golbery sabia que, com os cineas-
tas, era melhor manter boas relações.
Aprendi então que política cultural é, às
vezes, uma questão de oportunidade.
Quando o Serra me chamou para a secre-
taria, me perguntei: "Tenho o que fazer
lá? Eu tenho. Sei o que vou fazer lá".

CC; O que era?
CAC: Eu achava que tinha de fazer a lição
de casa; reformar biblioteca, comprar li-
vro, algo que não acontecia de maneira
significativa desde a Marilena Chauí, re-
formar o Centro Cultural, fazer ópera no

CC: Houve experiências ne-
gativas na periferia?
CAC: Não. Tenho a im-
pressão de que tudo que
a gente faz é bem recebi-
do. Há uma demanda no-
tável por cultura. A cul-
tura não vai resolver o
problema da distribuição
de renda nem de violên-
cia, mas dá um nível de

saüstação e participação que as pessoas
precisam e esperam. Portanto, só vou
me arrepender do que não fiz aqui.

CC: O que se revelou quase impossível fazer?
CAC: A reforma administrativa é difícil.
Eu queria transformar o Teatro Munici-
pal em fundação. Há 700 pessoas contra-
tadas irregularmente. Músicos e bailari-
nos são contratados de seis em seis meses,
não têm férias nem estabilidade. Mas há
resistência porque a fundação disciplina o
Teatro e exige concurso. Se os músicos se
mobilizarem contra, viro algoz. Preciso
convencê-los de que é para o bem deles.

CC: Mas uma fundação é necessariamen-
te bom? O exemplo da Fundação Bienal
não é dos melhores...
CAC: A Bienal é uma fundação sem fun-
dos, ou seja, não é urna fundação. No
caso do Teatro Municipal seria diferen-

te, ela teria de onde partir. Qual a auto-
nomia da Bienal? A autonomia de ser po-
bre e não pagar as contas? A Fundação
Bienal é uma concepção anacrônica.

CC: Masp e Bienal têm dívidas e problemas
administrativos. Vive-se uma crise institu-
cional das artes plásticas?
CAC: A crise não é nas artes plásticas, mas
nas instituições privadas de cultura, que
são problemáticas, frágeis. Como o poder
público não estava aparelhado para mos-
trar modelos digestão alternativos, nin-
guém pensava que a estatização pudesse
ser um movimento importante.

•

CC: O que mudou na administração cul-
tural desde que o senhor começou?
CAC: Tudo. A Cinemateca, por exemplo,
viveu crises imensas e, hoje, tem uma sede
espetacular. Quando comecei, ser artista
era ser marginal. Hoje, artista é recebido
pelo poder, cortejado por milionários, re-
cebido em coquetel, cineasta tem prestí-
gio. A cultura tem um valor agregado.

CC: Tanto que, como o senhor mesmo disse
na inauguração de um teatro, todos os tea-
tros e casas de shows têm nomes de marcas.
CAC: Cometi uma gafe proposital. Elogiei
a iniciativa de se abrir um teatro fora do
circuito cultura], mas perguntei: "Por que
tem de se chamar Teatro Cosipa? Dina
Sfat não é um bom nome? Gianfrancesco
Guarnieri? Até porque tem dinheiro pú-
blico aqui". Houve aquele silêncio. A coisa
mais ridícula no Brasil é você ir ao cinema
UOL, HSBC, Bombril. Imagine o Carne-
gie Hall virando Chase Manhattan Hall.
Isso é de um total caipirismo. Dar nome
de empresa aos equipamentos é caricatu-
ra. Mecenas bom é mecenas discreto.

CC: O que o intelectual descobre no poder?
CAC: Que é preciso institucionalizar a
cultura no Brasil, que sem isso não há
boa idéia ou teoria que resolva. Trabalhei
esses três anos para definir mecanismos,
criar instituições mais sólidas, progra-
mas mais claros, e sair um pouco do tu-
multo que é administrar só as vontades
dos artistas. Também é preciso ter em
mente que cada equipamento tem a sua
especificidade, que cada lugar fala. E é o
público que define os ajustes. Adminis-
trar piti de artista pode ser urn aspecto
cultural. Mas há também o público.
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