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Paulistices Curiosidades da metrópole

“A certa altura da vida,
vai ficando possível
dar balanço no passa-
do sem cair em auto-

complacência, pois o nosso testemu-
nho se torna o testemunho de mui-
tos, de todos que, pertencendo ao
que se denomina uma geração, jul-
gam-se a princípio diferentes uns
dos outros e vão, aos poucos, ficando
tão iguais, que acabam desaparecen-
do como indivíduos para se dissolve-
rem nas características gerais de sua
época.” Assim Antonio Candido co-
meça o belo prefácio, escrito em
1967, para Raízes do Brasil, de Sérgio
Buarque de Holanda.

Entre aqueles que se julgavam tão
“diferentes uns dos outros”, na déca-
da de 30, estavam não só os oriundos
dos diversos matizes da esquerda,
mas os integralistas. Levou 30 anos
para que A.C. pudesse ver que os últi-

mos não eram movidos apenas por uma
“resistência reacionária”, mas por um
“interesse fecundo pelas coisas brasilei-
ras”, semelhante ao dos leitores de Sér-
gio Buarque, Gilberto Freyre e Caio Pra-
do Júnior.

Acredito que estamos vivendo, ulti-
mamente, um fenômeno curioso, inver-
so ao comentado por Antonio Candido.
Muitos dos que entraram na vida adulta
e na política juntos ou próximos, na dé-
cada de 60, lutando contra a ditadura,
defendendo ideias semelhantes e vis-
lumbrando um futuro muito parecido
para o País, ao olhar em volta, hoje,
creem-se tão diferentes entre si como
socialistas e integralistas, na década de
30. Falo do PT e do PSDB. Serra e Dilma.

Por mais que tentem nos convencer
que sim, PT e PSDB não representam
visões de mundo opostas, como, por
exemplo, os Democratas e os Republica-
nos, nos EUA. Os republicanos mais ra-

dicais são pelo corte de impostos, o des-
mantelo do Estado de bem-estar social,
pregam a abstinência sexual como polí-
tica contra DSTs e, a bem da verdade,
nunca engoliram esse negócio de os ne-
gros terem saído dos assentos reserva-
dos nos ônibus e restaurantes. Obama,
por outro lado, implementou a reforma
no Health Care, orquestrou a ajuda esta-
tal para salvar a economia da crise, fu-
mou maconha (e tragou) na juventude.
PSOE e PP, na Espanha, são filhos e ne-
tos dos franquistas e republicanos que
estiveram, literalmente, em lados opos-
tos das trincheiras. Assim é no Chile,
em Portugal e em muitos outros países
em que esquerda e direita são herdeiras
das lutas sangrentas do século 20 – os
ódios, portanto, se alimentam das cica-
trizes deixadas pela extrema violência
do século passado.

Agora, PT e PSDB?! Podem não ser
irmãos, mas são primos. As mães estu-

daram na mesma classe, na Maria Antô-
nia. O pai de um fez uma pós na Sorbon-
ne, o do outro foi metalúrgico em São
Bernardo, mas ambos deram as mãos
nas passeatas pelas Diretas e, se não me
engano, tomaram uns tragos juntos, na
casa de um amigo em comum, em 1979.
Se tocar Violeta Parra ou Alegria, Alegria
num diretório tucano ou petista, você
vai ver muito marmanjo com os olhos
mareados.

Esses dois partidos tão semelhantes,
que agora se digladiam, tentando pro-
var quem é mais horroroso, serão lem-
brados como a geração que começou a
resolver os problemas abissais do Bra-
sil. FHC estabilizou a economia. Come-
çou o choque de capitalismo que Mário
Covas dizia ser necessário. Criou al-
guns tímidos programas sociais. Lula,
com um presidente do BC vindo do PS-
DB, lidou com a economia nos mesmos
termos e conseguiu, centralizando e
aprofundando radicalmente os progra-
mas sociais, tirar dezenas de milhões de
pessoas da pobreza. Se o PSDB tivesse
ganho em 2002, teria havido essa revolu-
ção? Provavelmente, não. Mas, se o PS-
DB não tivesse governado entre 1994 e
2002, a revolução certamente não teria
sido possível. O exitoso programa brasi-
leiro de combate à Aids, que dá remédio
de graça aos soropositivos, começou na
prefeitura do PT, em Santos, e foi cata-
pultado para o País todo pelo PSDB. Foi
sob o ministro Paulo Renato Souza que,
pela primeira vez na história desse País,
todas as crianças foram para a escola. A

escola ainda é ruim, mas sob Fernan-
do Haddad, as avaliações foram apro-
fundadas, agora sabe-se onde estão
os problemas e – embora mais lenta-
mente do que gostaríamos – medidas
estão sendo tomadas para melhorar
o ensino.

Arautos do apocalipse, que me en-
viam e-mails dizendo que a democra-
cia e as instituições estão indo pro
brejo, deveriam ler o caderno espe-
cial Desafios do Novo Presidente publi-
cado em 27 de setembro, neste jor-
nal. Mais especificamente, a entrevis-
ta com o economista Marcelo Neri,
da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Ao ler o caderno, fica claro que não
vivemos uma era de trevas, como o
clima em torno da campanha presi-
dencial muitas vezes nos leva a crer,
mas um momento ensolarado do nos-
so País. Se não conseguimos ver o
céu azul, é porque esses dois parti-
dos, primos, dão as costas um para o
outro e, para promover avanços, asso-
ciam-se ao que há de pior na política
brasileira, fazendo com que os empol-
gantes “nunca antes” andem lado a
lado com os deprimentes “tudo
igual, como sempre”.

Cabe a nós, brasileiros, a sabedoria
e a serenidade para perceber que as
trovoadas que estamos ouvindo são
fruto de pancadas isoladas comuns
nestes períodos de instabilidade elei-
toral. Em primeiro de janeiro de 2011,
aconteça o que acontecer, estará o
verão, não o dilúvio.

PSICODRAMA EM SÃO PAULO

O prédio do Museu de Arte de São Pau-
lo (Masp), na Avenida Paulista, foi
inaugurado em 1968 e tornou-se
um símbolo da cidade. Dois
anos depois, em 1970, o es-
paço foi sede de um even-
to histórico que nada ti-
nha a ver com quadros:
ali ocorreu o 5.º Congres-
so Internacional de Psico-
drama – terapia de grupo
baseada em representação
dramática.

“O assunto era uma grande novida-
de em São Paulo naquela época”, lem-
bra o psiquiatra Wilson Castello de
Almeida, que participou do evento – na

época, era médico residente do Hospi-
tal das Clínicas – e assina o prefácio do
livro Masp 1970: O Psicodrama, recém-
lançado pela Editora Ágora.

O congresso foi realizado no Masp
porque uma das organizadoras do
evento se tornou amiga de Lina Bo Bar-
di (1914-1922), arquiteta responsável

pelo prédio e mulher de Pietro Ma-
ria Bardi (1900-1999), funda-

dor e diretor da instituição.
Originalmente, a ideia era
promover o evento no Tea-
tro Municipal, mas entra-
ves impediram o uso do

espaço. O Masp surgiu co-
mo opção interessante, prin-

cipalmente pela localização já
efervescente. “Aquelas 3 mil pes-

soas movimentaram muito a Avenida
Paulista”, recorda-se Almeida. “E, por
estarmos em tempos de ditadura, é cla-
ro que o evento foi bastante vigiado.”

Edison Veiga

Carroças, o
novo espaço
para a arte
do grafite
Mundano lança projeto para atrair atenção
da sociedade aos catadores de recicláveis

MUNDANO
GRAFITEIRO
“Meu carro não polui.”

“Meu trabalho é honesto,
e o seu?”

“Reciclem os políticos.”

“Agente ambiental trabalhando.
Não buzine.”

Primos

ANTONIO
PRATA

blogs.estadao.com.br/edison-veiga

Ana Bizzotto

Conhecido por seu trabalho em
muros e viadutos de São Paulo, o
grafiteiro Mundano, de 24 anos,
resolveu expandir sua arte para
os carrinhos de 20 mil catadores
de material reciclável. Em setem-
bro, após três anos de trabalho,
ele cumpriu a meta do projeto
São Paulo 100 Carroças: com de-
senhos e frases, coloriu uma cen-
tena destes veículos na capital
paulista, Nova York (EUA), Bue-
nos Aires (Argentina), Santiago
e Valparaíso (Chile). Agora, com
o nome Cidades Recicláveis, o
projeto será levado a todo o País.

Enquanto conversava com o
Estado, ele pintou a 101.ª carro-
ça. “É um trabalho artístico, mas
não deixa de ser social. Quando
me despeço, vejo o cara com um
sorriso no rosto. E garanto que
alguém parou de buzinar para
ele ao ver a mensagem. Quero
valorizar essas pessoas para que
sejam mais respeitadas.” Grafi-
teiro nas horas vagas, ele prefere
não revelar seu nome e profis-
são. “Acho interessante gerar a
curiosidade nas pessoas.”

O anonimato também é uma

forma de se preservar das rea-
ções adversas às frases provoca-
doras de seus grafites, já apaga-
das diversas vezes com tinta cin-
za pela Prefeitura. Mundano foi
preso por pintar com outros gra-
fiteiros um muro na Avenida 23
de Maio, em protesto à polêmica
limpeza dos grafites que haviam
ali. Ele também foi detido por
causa da “denúncia de um políti-
co”, após grafitar 13 vezes um blo-
co de concreto na frente da As-
sembleia Legislativa.

Até algumas carroças chega-
ram a ser “censuradas” por in-
fluência de pessoas que se irrita-
ram com as frases. “Quando in-
comoda, é um bom sinal. Acredi-
to no que faço e não vou mudar
meu estilo porque estão apagan-
do.” Mundano também já grafi-
tou ocupações de sem-teto e fa-
velas hoje desapropriadas.
“Uma das frases preferidas dos
carroceiros é ‘se político fosse re-
ciclável, eu estaria rico.’”

Agentes ambientais. O proje-
to, segundo Mundano, vai conti-
nuar até que a importância dos
catadores seja reconhecida.
Além de pintar as carroças, ele

pretende equipá-las com itens
de segurança, como refletores.
Ele criou a gravura Cidade Reciclá-
vel, que representa os cem pri-
meiros carroceiros e retrata um

deles carregando o material nas
costas. “Ele recicla papelão, gar-
rafas, latinhas, jornais, políticos
corruptos, a poluição, o desper-
dício, a televisão e a violência
das grandes cidades.”

Nova York. O grafiteiro está
preparando um livro sobre sua
experiência com esses profissio-
nais, chamados por ele de “agen-
tes ambientais”. Durante 15 dias,
ele viveu a experiência de catar
sucata em Nova York, onde mon-
tou uma carroça com o material
recolhido para uma exposição.

O trabalho é feito em parceria
com o catador, que é consultado
sobre as frases e tem liberdade
de escrever o que quiser. Ao le-

var o projeto a Santiago, Valpa-
raíso, Buenos Aires e Nova York,
ele abriu possibilidade de a ideia
se expandir e ser encampada por
outros artistas e catadores.

“Meu trabalho é dar voz aos
catadores e colocá-los em evi-
dência de um jeito bacana. Que-
ro que a importância deles seja
percebida, que deixem de ser in-
visíveis. Essas pessoas coletam
80% do lixo reciclável de São Pau-
lo e não são citadas em nenhum
plano de governo”, reclama. “É
preciso fazer as pessoas pensa-
rem. Elas não têm tempo de ir ao
museu, têm de ver a arte na rua.
E no trânsito, onde passam às ve-
zes mais tempo do que com a fa-
mília, é uma ótima hora para pas-

sar mensagens, porque estão
pensando. Se meia dúzia viu e re-
fletiu, já valeu a pena.”

O catador Edmilson Teixeira,
de 42 anos (há 13 no ramo), ficou
satisfeito. “O pessoal pergunta
quem faz, pede para tirar foto.
Gosto dos desenhos e ele escre-
ve palavras muito bonitas. O pes-
soal nos respeita mais”, conta.
“Seria legal se ele pintasse tam-
bém nossas camisetas.”

Nilton Alves, de 56 anos, tam-
bém considera que o grafite valo-
riza seu trabalho. “É uma pintu-
ra que a gente gosta de ver. Sem-
pre há muito preconceito, mas
quando a carroça está arrumada,
muda o jeito de as pessoas olha-
rem para ela.”

3 mil
PESSOAS

PARTICIPARAM
DO EVENTO
NO MUSEU

O congresso que
tomou o Masp A capital da cultura conta com

260salas em55cinemas

90 museus

160 teatros

88 bibliotecas

39 centros culturais

27eventos culturais no calendário

estadão.com.br

No subsolo do museu. A arquiteta Lina Bo Bardi fez o projeto cenográfico
para o Congresso Internacional de Psicodrama ocorrido no Masp, em
1970. Arquibancadas e salas foram criadas especialmente para o evento

● Protesto nas carroças
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● Só São Paulo tem...
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Visibilidade. Para os carroceiros, pintura e frases de efeito fazem motoristas e pedestres respeitarem mais sua atividade
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