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Apresentação
A Nestlé tem como plataforma global criar e compartilhar valor, pois sabe que,
para o sucesso dos negócios no longo prazo, tão importante como gerar valor para
os acionistas é gerar valor para a sociedade em que está inserida. Por essa razão,
enxergou no projeto “Ouvir o Outro” mais uma oportunidade de compartilhar
valor, afinal, são as histórias que promovem e contribuem com a preservação da
memória, reforçando a diversidade sociocultural brasileira.
Neste livro, você vai conhecer a realidade de brasileiros envolvidos na produção
do leite, do café, dos legumes — pessoas do campo, profissionais de saúde e nutrição e outras atividades do processo de pós-consumo. São 44 narrativas que trazem
à tona a vida de quem trabalha na cadeia de alimentos. Para a Nestlé, maior empresa de nutrição, saúde e bem estar, é motivo de orgulho fazer parte dessas histórias
e poder compartilhá-las por meio de uma iniciativa como esta.
Este projeto foi idealizado pelo Museu da Pessoa, instituição dedicada à preservação de histórias de vida que há mais de 20 anos trabalha com história oral de maneira inovadora e democrática, contribuindo para disseminar narrativas de vida
de toda e qualquer pessoa da sociedade.

8 . 9

Boa leitura!

Ouvir o outro
O Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Museu da Pessoa
e Nestlé apresentam o livro Todo mundo tem uma história para compartilhar.
Essas 44 histórias aqui apresentadas tratam dos ciclos da vida, mostrando, a partir das
vivências de pessoas do campo e da cidade, como elas vivem e se relacionam com desafios básicos como o trabalho, a alimentação, a maternidade, os cuidados com o outro. Em
uma viagem pelo Sudeste brasileiro, o leitor encontrará memórias de infância e sonhos
de futuro, relatos da produção de alimentos a de cuidados com a saúde e a sustentabilidade. Em comum, eles mostram o protagonismo das pessoas, “anônimas”, que muito têm
para nos ensinar.
Produzidas em campo por uma equipe do Museu da Pessoa que, entre fevereiro e setembro de 2014, recolheu 60 depoimentos, com mais de 120 horas de gravação, as entrevistas
que resultaram neste livro foram colhidas em localidades como Águia Branca, Carmo de
Minas, Floreal, Iacri, Itirapina, Linhares, Mirandópolis, Mogi Mirim, Piracicaba, Rio de
Janeiro, São José do Rio Pardo, São Lourenço e Vitória. Essas histórias farão parte agora
do acervo do Museu da Pessoa em coleções que poderão ser consultadas publicamente.
Para garantir uma leitura fluida, os depoimentos são apresentados em duas versões: histórias de vida, com uma abordagem mais ampla, e relatos pontuais, ilustrativos da vida e
do trabalho desses homens e mulheres. Os dois formatos se entrelaçam de modo a compor um mosaico de memórias, sempre acompanhados de pequenas biografias, retratos e
imagens dos acervos pessoais.

Ao percorrer as páginas a seguir o leitor conhecerá histórias inspiradoras: Simone gostava tanto da natureza que falava com plantas; Telines era catador de ferro velho e virou
gerente de uma cooperativa; Claudinê foi campeão de rodeio no Texas e se tornou produtor de leite; Dagmar Rivieri Garroux iniciou com a cara e a coragem um trabalho de
resgate social na periferia paulistana; Fernanda Keller descobriu um sentido maior que o
da glória esportiva ao se dedicar a crianças e jovens carentes.
O registro da memória oral mobiliza as pessoas e comunidades envolvidas, valorizando
as vivências de seus integrantes. Estimula ainda a conscientização para a importância da
participação de cada um na construção de uma história maior. Afinal, a percepção coletiva de que o cidadão pode ser agente de sua própria história proporciona uma revisão dos
valores vigentes e possibilita a transformação social de forma responsável e participativa. Ao ouvir as histórias dos outros, somos estimulados a uma melhor convivência com
as diferenças, fazendo com que valorizemos o “outro”.
Este é o universo de trabalho do Museu da Pessoa, que desde 1991 reúne histórias de vida
como uma forma de preservar saberes e fazeres. Fundado em São Paulo, é um museu
virtual com mais de 16 mil depoimentos e cerca de 72 mil imagens, que formam um dos
maiores acervos de história contemporânea brasileira.
Agradecemos à Nestlé, que viabilizou essa iniciativa, e a todos os entrevistados que nos
mostraram mais uma vez, com seus belos relatos, que todo mundo tem uma história
para compartilhar.
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Museu da Pessoa
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café com leite
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As histórias de quem vive no campo.
Os produtores rurais e os profissionais
que lidam com a terra trazem a força de
sua memória. Casas com seis janelas na
fachada. Pastos que viraram cafezais.
Festas com fogão de lenha aceso 24
horas. O café de manhã, o novo café feito
depois do almoço, o café da noite, caso
chegasse alguma visita. Os alimentos
percorrem uma longa estrada até chegar
à mesa dos brasileiros. Conheça essas
histórias que têm gosto de Brasil.

Caneta leve
Eu devia ter uns 10 anos de idade, era antevéspera de Natal e meu pai e minha mãe me
chamaram à noite, antes de dormir. Os dois me olharam, e ele falou assim: “Romário,
senta aqui”. “O que é, papai?”, respondi. E ele: “Meu filho, você tem que tomar uma decisão na vida”. Eu conto isso e fico emocionado. Ele falou assim: “Meu filho, você quer
uma caneta leve ou uma caneta pesada?”. Eu respondi: “Pai, eu quero a caneta leve”. E ele
falou: “Então, a partir de janeiro você vai estudar, você vai para o colégio dos padres”. Se
eu desse a outra resposta, ia trabalhar na roça, na enxada.

Vamos num restaurante melhor
Eu lembro que saí de casa triste, porque, claro, eu não queria ir embora. Eu era muito ligado à família. Eu e papai saímos a pé da minha casa até o local que passava o ônibus, dava
uns quatro quilômetros. Não tinha nem mala naquela época, você punha a roupa num
saco. Pegamos um ônibus, uma estrada muito ruim, e seguimos 25 quilômetros, demorava duas horas a viagem. Aí chegamos a Castelo. Pegamos outro ônibus (aí já era uma
estrada melhor) e chegamos a Cachoeiro do Itapemirim lá pelo meio-dia. Eu me lembro
de que almocei lá num restaurante com papai. Ele quis até fazer bonito: “Está saindo de
casa, vamos te levar num restaurante melhor”. Mas o melhor naquela época era uma
coisa muito simples. Aí peguei um trem que fazia a linha de Cachoeiro a Vitória, e nesse
trem, depois de mais ou menos duas horas de viagem, cheguei ao colégio.

Aprendiz do Girafão

Romário Gava Ferrão

Eu quero a caneta leve
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Vida em casa
Nossa vida começava às cinco, seis horas da manhã. Quando dava cinco, cinco e meia,
o papai e a mamãe levantavam. A primeira atividade era da mamãe, que ia fazer o café.
Acendia o fogo de lenha com querosene, e enquanto fazia o café eu ou um de meus irmãos tinha que pegar a mula, o burro para o papai se locomover. Ele trabalhava como
dentista prático, mas não só naquele local, ele ia para outros lugares. Eu fazia isso numa
semana, e em outras, meus irmãos.

Anos depois, quando eu voltei à minha cidade, pela primeira vez passei a ter um pouco
de vida social. Eu já era tímido por causa da nossa criação, e ainda dos 10 aos 15 anos vivi
naquele regime de internato, então foi só na época dessa volta que comecei a ter um pouco de liberdade. Era a fase dos clubes, das bandas, mas eu não tinha condição financeira
de pagar a entrada. A saída era ir para outro lugar, que se chamava “Girafão”, um local
mais simples, com aparelhagem de som apenas. Foi ali que a gente começou a aprender
a dançar, que teve a primeira namorada, essas coisas.

Viçosa
No primeiro momento eu pensei em seguir a profissão de meu pai. Ele trabalhava dois
ou três dias em casa e o resto da semana em outras comunidades. Ele fazia todo tipo de
serviço dentário daquela época: obturações, limpeza, extraía dente, fazia restauração.
Além disso, ele era a pessoa que fazia as alianças, trabalhava com ouro. Bem, mas como
eu nasci no interior, eu tinha uma ligação com as coisas da terra. E aí começou a interferência. Em Castelo a gente tinha uma referência muito grande da Universidade Federal
de Viçosa. A maioria dos estudantes daquela região ia para lá. É uma universidade mui-

Romário no
escritório da Incaper.

Papai tinha um projeto de vida: a educação dos filhos. E o que ele deu para um os outros
irmãos teriam que ter da mesma forma. Bem, então Deus arrumou um caminho. Tinha a
propriedade lá ainda, meu irmão José Carlos começou a tomar conta. Eu tinha meu salariozinho do colégio, e meu irmão que ficava fora tinha o dele. Minha irmã Maria Amélia,
que também fazia Agronomia, ajudou, e assim nós fomos concretizando o sonho dele.

Melhorista
Um pouco depois disso eu me tornei bolsista do CNPq e fui fazer meu mestrado na Universidade de Viçosa. Minha tese foi sobre a cultura do milho, que era a principal cultura
alimentar do Espírito Santo. Eu fui, então, fazer pesquisas a respeito de genética e do
melhoramento genético das plantas. Fiquei lá estudando até que ouvi falar que uma
empresa de pesquisa de Vitória estava interiorizando o serviço. Como eu estava terminando o mestrado, me apresentei e fui contratado para trabalhar como melhorista de
plantas em Linhares.

to bonita, bem organizada, uma referência na área agrícola. Entrar lá era um sonho, e
então eu fiz o vestibular. Mas não deu, não consegui passar.
Aí eu voltei para casa e pensei: “E agora?”. Minha família não tinha condições de bancar
cursinho, aí eu resolvi me preparar sozinho. Peguei uma série de literatura com meus
vizinhos, o senhor Anis Ventorim e a dona Laura Ventorim, que são hoje meus sogros, e
criei meu horário de estudo. Levantava às seis horas, começava a estudar às seis e meia,
ia até meio-dia, almoçava, depois tirava uma hora e meia, e prosseguia nos estudos até
as seis horas da tarde. Aí, no meio do ano apareceu um vestibular na área de Agronomia
pela Universidade Federal do Espírito Santo, só que era em um centro da universidade
em Alegre. Eu consegui passar, e assim começou minha vida acadêmica.

O sonho
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No último ano de Agronomia eu já estava dando aulas no Colégio João Bley, em Castelo.
Com o salário já deu para comprar um sapato bonito, uma camisa. Foi bom. Mas aí teve
uma coisa triste também: eu perdi meu pai. Ele era hipertenso, teve um infarto e faleceu.
Foi uma loucura lá em casa.

EU JÁ ERA TÍMIDO, E AINDA
DOS 10 AOS 15 ANOS VIVI EM
REGIME DE INTERNATO

Fiquei nessa área um bom tempo, até que mais ou menos no ano 2000, um pouquinho
antes, o milho começou a perder expressão no Espírito Santo e o café começou a ter
demanda de pesquisa, muita demanda de informação pelo café conilon. Nós estávamos
numa região de Linhares, essa região norte do estado do Espírito Santo que representa
hoje 80% do café conilon do Espírito Santo. Isso hoje dá quase sete, oito milhões de
sacas de café. Então tinha uma demanda muito grande por resultado de pesquisa com
café conilon na área de melhoramento, demanda por variedades, de nutrição, na área de
manejo da planta, da poda do café, enfim, da irrigação e assim por diante. Assim, por volta de 1996, 1997, eu tive um chamamento do nosso instituto para atuar na área do café.

Corrida desenfreada
Faltam quatro, cinco anos para eu me aposentar, mas meu sonho é continuar trabalhando, continuar contribuindo para o desenvolvimento, contribuindo com as pessoas, com
o desenvolvimento do café, com o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Uma
vontade que eu tenho também é continuar desse jeito que eu sou, com minha família,
sempre com Deus acima de tudo. Nós precisamos de paz, segurança, tranquilidade e
equilíbrio para conseguir suportar essa corrida desenfreada deste mundo de hoje.

Romário Gava Ferrão
Romário Gava Ferrão nasceu em 31 de julho de 1956 na localidade de Alto Montevidéu, município de
Conceição de Castelo, ES. Segundo de uma série de nove irmãos, sempre viveu próximo à família, de
quem diz sentir “muito orgulho”, é formado em Agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo
e pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Você tem
que voltar
Eu venho de uma família de produtores rurais, mas nunca tive
uma vocação. E, no entanto, lembro que no final da adolescência
meu pai disse que gostaria de ter um filho médico. Na época eu fui
para Ribeirão Preto fazer cursinho e terceiro colegial, e estava com
aquilo na cabeça. Prestei vários vestibulares: Santa Casa, USP, Itajubá, Mogi das Cruzes, Catanduva. No fim fui fazer minha segunda
opção na Universidade de São Francisco, de Itatiba, que era um curso de Psicologia mais voltado para a área médica, psicossomática.
Trabalhei nisso por dez anos e nesse tempo o Paulo, meu filho que
se formou em Veterinária, volta e meia me dizia: “Pai, você tem que
voltar a exercer a atividade leiteira. Mudou muito, os projetos são
outros. O processo hoje é diferente da época que você tinha propriedade lá em Herculândia”. Fiquei conciliando as duas atividades
por um tempo, mas eu estava com três filhos, tinha que sustentar a
família. No fim, voltei às origens e virei produtor rural.
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Paulo Roberto Bernal Simões
Paulo Roberto Bernal Simões nasceu no dia 5 de abril de 1955 em Herculândia,
SP. Viveu uma infância livre, na qual fazia “tudo que viesse à cabeça”, tanto
que, criado numa família de são-paulinos, tornou-se torcedor do Santos
Futebol Clube. Fã de Beatles e Creedence, também ouvia grupos de pop rock
brasileiro como Incríveis e Renato e seus Blue Caps. Formou-se em Psicologia
e, mudando-se para Tupã, trabalhou em um Instituto Psicotécnico e depois
em uma clínica. Após dez anos acabou voltando para o negócio da família: a
atividade leiteira.

agentes polinizadores. Além delas havia as formigas, os gafanhotos, o tatu-bola — que
eu comia também (quando minha mãe não via). Esses insetos me chamavam a atenção
e eu sempre procurava observar a dinâmica e os hábitos deles durante o dia. Acho que
fazia isso desde os meus 3, 4 anos, e eu brinquei naquele quintal até os 11.

A avó
Minha avó materna sempre trabalhou na lavoura. Capinava, colhia; ela fez isso por
muitos anos. E gostava muito, tinha essa paixão pela natureza. No quintal ela me ensinava a cultivar abóbora, chuchu, pepino, ou seja, eu sempre aprendi com ela. Então
isso também vem dessa paixão, porque eu tinha muita afinidade em termos de personalidade com essa avó materna. Quando eu cursei o terceiro colegial já havia decidido o
que queria fazer. Só prestei o vestibular na área de Engenharia Agronômica na Unesp de
Jaboticabal, não prestei em nenhuma outra área.

Jaboticabal
Jaboticabal, na época, devia ter 80 mil habitantes, então era uma cidade pequena, não
tinha muita coisa para se fazer. Nos fins de semana nós ficávamos na república, fazíamos festa ou um churrasco; ou, de vez em quando, uma amiga resolvia maquiar a
outra. Coisas assim. Tem Ribeirão Preto, que é perto, dava uns 60 quilômetros, e quando podia a gente dava uma escapadinha até lá. Ribeirão é uma cidade muito gostosa e
também tem muito dessa área agrícola, muito show de rodeio, tudo ligado mais a essa
área mesmo.

Simone da Costa Mello

Uma vida ao lado da natureza
No galho das árvores
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Meu pai levou cinco anos para construir a casa em que passamos a infância, e o que me
chamava atenção ali era o quintal, onde nós tínhamos bastante árvore frutífera: pitangueira, ameixeira, goiabeira, jabuticabeira. Lembro que gostava de passar meu tempo lá;
subia nas árvores e ficava conversando com elas. Eu pedia para elas frutificarem, para
que continuassem produzindo seus filhos, que eram na verdade as sementes que iriam
originar novas árvores. Quando nasciam as mudas eu as coletava, colocava nas latinhas
com terra e doava para os vizinhos para que eles pudessem plantar nos quintais.
Minha avó me dizia que existiam duendes na natureza, e eu acreditava que no quintal
existiam esses seres mágicos, pequenos, e que eu podia falar com eles. Então eu também
conversava com os insetos, especialmente as abelhas, porque elas eram os principais

Nem milho, nem soja, nem algodão
Quando o Brasil foi descoberto, a produção se voltou para atender o mercado europeu:
era açúcar, café. Então nós tivemos essa agricultura valorizada na área de cereais, de
grãos. E, por outro lado, a produção de hortaliças foi marginalizada. Mas na universidade, já no terceiro ano, eu decidi que trabalharia nessa área. Quando eu tomei essa decisão,
as pessoas diziam: “Você tem que ir para as grandes culturas, essa área sua não vai dar
dinheiro”. Ou: “Você tem que trabalhar com cana. Você tem que trabalhar com milho,
com soja, com algodão”. Mas eu me mantive nessa área de cultivo protegido desde a graduação, e foi bom, porque hoje ela vem crescendo.

Maior controle, maior produtividade
Cultivo protegido é uma ação mais abrangente do que simplesmente plantar em estufas. Na verdade esse termo foi usado para envolver qualquer tipo de cobertura para
a produção em campo, como coberturas de canteiros com plásticos e filmes agrícolas.
Também se aplica à construção de sistemas simples, como túneis baixos, túneis altos, a
estruturas simples, como as de madeira, até a estruturas mais sofisticadas, totalmente
climatizadas, onde temos controle dos fatores ambientais, como radiação solar, temperatura e umidade. Essa forma de cultivo permite maior controle desses fatores, e com
isso se consegue alta produtividade.

Trabalho lento
Estufa da Esalq
em Piracicaba.

Na maior parte das vezes nosso trabalho é lento, porque o produtor pratica aquela atividade há anos, e para você mudar o sistema tem que mostrar não só que ele vai ter um
ganho, mas também que esse ganho não vai elevar o custo de produção dele de forma
que não possa pagar.
Nós fazemos o contato tentando usar uma linguagem simples para, a partir dali, trocar
ideias. Então, além das visitas às propriedades, nós temos várias palestras, vários dias de
campo, no sentido de informar, de realmente consolidar que há necessidade de mudança, porque se ele continuar naquele sistema, se ele não fornecer à empresa um alimento
seguro, ele pode ser descredenciado. Mas, como eu disse, é um trabalho lento. Por quê?
Porque o pequeno produtor não tem nível técnico que o faça absorver rapidamente o
conhecimento.

Estados Unidos
Alimento seguro
Eu terminei a graduação em 1990. Depois fiz o mestrado e o doutorado e em 2000 fui
trabalhar na Instituição Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, que é uma universidade privada, sempre trabalhando no desenvolvimento de pesquisa, pesquisas estas sempre direcionadas para o cultivo de hortaliças. Em 2005 eu prestei concurso na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) e, desde 2009, algo assim, venho trabalhando na área
do cultivo protegido de hortaliças.
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Eu sou responsável pela produção, e no trabalho nós visamos não só a qualidade, a produtividade da matéria-prima, mas também um alimento seguro para o consumidor.
Alimento seguro é um alimento que não possui resíduos tóxicos, que é produzido sem
riscos de contaminação tanto para os animais quanto para o homem. Então nós utilizamos práticas de manejo tanto de pragas quanto de doenças, e outras práticas de manejo
cultural que diminuam os riscos de contaminação do ambiente.

ALIMENTO SEGURO É UM ALIMENTO
QUE É PRODUZIDO SEM RISCOS DE
CONTAMINAÇÃO TANTO PARA OS
ANIMAIS QUANTO PARA O HOMEM

Nesse meio tempo do projeto eu tive uma experiência horrível nos Estados Unidos. Por
quê? Porque uma pesquisadora que vai para lá quando é jovem tem uma flexibilidade
maior, mas eu já fui mais velha, cheguei lá com a dificuldade da língua e isso foi ruim.
A cultura americana é completamente diferente, então você leva um choque, você sofre
certa rejeição. E eu perguntava às pessoas: “Meu Deus, quanto tempo vai durar isso? Não.
Vou pegar o avião e vou embora”. Isso durou em torno de três meses.
Mas aí aconteceu que, passando esse período, você realmente tem um ganho pessoal.
Você entende a cultura do outro país e o quanto nós somos às vezes ignorantes, falando
mal de determinada cultura.

Pequeno produtor
Nosso objetivo é melhorar o sistema produtivo do pequeno agricultor. Se a gente não estabelecer o pequeno produtor no campo, em breve ele não terá mais espaço no setor agrícola ou terá um nicho de mercado bastante específico. Hoje a rentabilidade do produtor
de salsa ultrapassa 80 toneladas por hectare, sendo que na fase inicial essa produtividade
girava em torno de 30 toneladas.

Simone da Costa Mello
Simone da Costa Mello nasceu no dia 6 de março de 1968 em Jundiaí, SP. Apaixonada pela
natureza, resolveu cursar Engenharia Agronômica na Unesp de Jaboticabal. Posteriormente se
especializou no estudo da produção de hortaliças.

Meio do mato
Meus avós paternos são italianos. Meu pai é descendente de italiano. Minha mãe… Eu não sei a origem da minha mãe, não. Eu sei que
eles vieram do Nordeste, meu avô materno era nordestino. Tanto
meu pai quanto minha mãe vieram de família bem humilde, mas
bem humilde mesmo. Brincando, eu sempre tiro sarro dele: “Olha,
pai, o senhor nasceu debaixo de uma mangueira, o que o senhor
está falando?”. Desde menino eu gostava era de ficar na lavoura
mesmo; de mexer com a criação que a gente tinha no sítio. Oportunidade de estudar até já tinha, meu pai tinha condições de dar
estudo para a gente. O único que não foi estudar fui eu. Fiz até a
oitava só, os outros fizeram colégio, tudo. Mas eu gostava de ficar
ali no meio do mato mesmo, dar uma voltinha a cavalo… Hoje a
gente mexe com lavoura de salsa, aipo, alho-poró, cenoura, umas
verdurinhas. É do que eu gosto.
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Marcos Donizete Mazieiro
Marcos Donizete Mazieiro nasceu no dia 18 de junho de 1974 em São José
do Rio Pardo, SP. Foi à escola pela primeira vez aos 8 anos e, mesmo tendo
condições, parou com os estudos na oitava série porque gostava dos trabalhos
na propriedade rural. Apegado à família e ao trabalho, só foi sair sozinho pela
primeira vez aos 17 anos. Fã de Sérgio Reis e da dupla Tião Carrero e Pardinho,
conheceu a esposa, Fátima, em um baile local. Depois do casamento, construiu
uma casa para morarem na propriedade onde sempre viveu. Hoje se considera
feliz: “O tipo de vida que eu levo hoje, se for pôr perto do que o meu pai teve, é
bem melhor o meu do que o dele”.

Fica tudo
certinho, lisinho
Eu nunca pensei em mudar de profissão, não. Nunca pensei. Sempre foi
positivo nessa posição. Eu gosto do que faço. Preparar o solo, plantar.
O principal é a colheita. Tem que fazer com mais carinho, que é o final.
Pegar ali, também tem que pôr uma pessoa para ajudar, você tem que
ficar em cima, para não ir coisa estranha no meio. A gente tem que ser
atencioso nessa parte. No começo era só a família aqui, catando mato,
trabalhando. Naquele tempo nós usávamos tração animal para fazer canteiro, arar a terra, riscar. Tinha tempo de fazer tudo na enxada, quebrar os
terrões, acertar. Hoje melhorou bastante: nós temos um trator para fazer
o serviço. Uma máquina. Tem uma encanteiradeira que faz o canteiro
também, pica as terras; fica tudo certinho, lisinho. Foi uma mudança
grande, mudança boa de um ano pro outro, desde que veio o trator.
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Augusto Blaschi Neto
Augusto Blaschi Neto nasceu no dia 6 de maio de 1967 em São José do Rio Pardo, SP.
Criado numa casa “de telhado”, sem forro, viveu uma tradicional infância de interior,
correndo livremente e brincando de taco com os primos. Frequentou a escola até
a quarta série, mas não gostava de estudar e logo começou a ajudar no serviço do
sítio, regando hortas e limpando o curral das vacas. Quase só ia à cidade para vender
alguma produção do sítio e, quando tinha uma rara ocasião de lazer, sua diversão
mais comum era ouvir a banda tocar na praça da cidade. Conheceu a esposa, Silvana,
na época da colheita do arroz em sua fazenda.

Quatro
números
Minha mãe estava afastada do serviço, doente, aí um dia ela falou:
“Luis, peguei umas moedas e mandei teu tio fazer duas cartelinhas da
loto”. Depois, à noite, ela me pediu um remédio para tosse. Dei um
AAS para ela, passaram mais uns 40 minutos e ela começou a ter falta
de ar. Corri na casa do meu irmão e a internamos em Poços de Caldas.
Quando estávamos fazendo a ficha na portaria vieram dois enfermeiros: “Os médicos querem conversar com vocês”. Nós fomos para uma
sala lá e eles falaram: “Nós fizemos de tudo, mas não teve como. Veio
a falecer mesmo”.
Aí, quando foi quinta-feira, no velório, meu tio falou: “Tem duas cartelinhas da tua mãe comigo. Amanhã eu levo para vocês”. Quando
foi no outro dia, depois que minha mãe foi sepultada, ele levou as
cartelinhas para nós.
Voltando para casa chegamos à rodoviária e, na hora que meu irmão
entregou a cartela para a moça da casa lotérica, ela falou: “Olha, deu o
terno”. Eu olhei para ela, nós estávamos meio assustados, e falei: “Não.
Deu quadra”. Nós conferimos e tinha dado mesmo. Minha mãe acertou esses quatro números na loto. Ainda conseguimos comprar um
tratorzinho com esse dinheiro que ela deixou.
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Luis Fernando Corrêa
Luis Fernando Corrêa nasceu no dia 1º de março de 1966 em Divinolândia, SP.
Órfão de pai com pouco mais de 1 ano, foi criado com três irmãos pela mãe que
era faxineira em uma escola estadual da cidade. Junto com os irmãos, começou a
trabalhar como parceiro em uma plantação de batatas. Desfazendo a sociedade,
passou a trabalhar com a ajuda dos filhos no cultivo de batata, diversificando, com o
passar do tempo, para as culturas de cenoura e salsa.

Não vale a
pena estressar
Quando eu estava na oitava série, meu pai quis me colocar em uma
escola melhor para não precisar fazer cursinho. Aí eu fui estudar em
Piracicaba, mesmo morando em Limeira. Então eu acordava todo
dia às cinco e meia da manhã, pegava o ônibus e ia. Eu não conhecia
ninguém, nenhum amigo da outra escola foi junto comigo, então no
começo não foi fácil. Era tudo novo, tudo novidade. Eu estudava em
uma escola evangélica antes, e aí no ensino médio não era mais; então eu fui obrigada a me adaptar, fazer novas amizades, conviver mais
com um pessoal que gostava de festa. Tive que me esforçar para me
encaixar nos grupos, porque a gente sofre meio que um preconceito:
“Nossa, mas você não faz nada!”. Eles sempre zoavam comigo porque
toda vez que tinha festa eu falava: “Não, gente; eu não quero; eu não
gosto. Podem me convidar para outras coisas, para isso, não”. Mas foi
legal: eu aprendi bastante com eles e eles aprenderam também com
meu modo de viver diferente. Com o tempo eu comecei a levar na
brincadeira, no bom humor, porque não vale a pena estressar.
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Nayara Jaqueline Scholl
Nayara Jaqueline Scholl nasceu no dia 18 de fevereiro de 1992 em Limeira,
SP. Filha única até os dezoito anos, passou a infância em Engenheiro Coelho
voltando a morar em seguida em Limeira. Evangélica, estudou música desde
criança e desde 2010 é a regente do coral de adolescentes da igreja. Concluiu
o ensino médio em Piracicaba e realizou um sonho de infância ao cursar
Agronomia. Após terminar o primeiro estágio na área de hortaliças, envolveuse em uma pesquisa sobre a margem de absorção dos nutrientes por culturas
de hortaliças como salsa e aipo.

Mais fubá
Não tinha muita coisa, porque é propriedade pequena, mas se plantava feijão, milho,
mandioca. Lá em casa tinha uns pés de urucum, você secava aquela sementinha vermelha com o fubá, jogava no fubá e no pilão. Aquela tinta da sementinha vai tingindo o
fubá e forma o colorau. Quantas vezes minha mãe falava: “Olha, tem que socar urucum”.
Então você jogava no pilão lá e ia fazer a tinta. Como eu queria brincar, botava um pouco
de banha para ficar mais vermelho, mas, na pressa, botava muito, e, ela: “Pode jogar mais
fubá ali, porque você em vez de dar a cor, está ficando molhado”. Eu tinha que ir lá, jogar
mais fubá e socar pra render.

Chocolate
Na época que eu fazia a quinta série eu saía cedo lá de casa e ia de bicicleta até Marilândia
para estudar. E eu sempre gostei muito de chocolate. Lá em casa sempre teve, mas, assim,
a mamãe sempre dizia: “Não pode comer doce demais”. Um dia eu falei assim: “Quer saber uma coisa? Eu vou juntar dinheiro e comprar uma barra para mim”.

Silvano Bonjiovanni

Jamais imaginei que
fosse acontecer assim
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Café
Minha família vivia em um sítio, 15 hectares, uma propriedade rural a sete quilômetros
de Marilândia. Na realidade, eu nasci em Colatina, mas nossa cidade mesmo é Marilândia, norte do Espírito Santo. Meus pais, a minha família, é todo mundo pequeno produtor; eles mexem com café até hoje. Café conilon. Uns trinta anos atrás ainda tinha café
arábica no alto dos morros, mas depois foi instalado o conilon, que é mais produtivo, e
todo mundo na nossa região parou com o arábica. Sempre via minha mãe torrar café, ou
meu pai, ou minha avó. Um café mais escuro, mais preto. E era aquela coisa: de manhã
cedo, café; depois do meio-dia, café, o café da tarde era novo, tinha que fazer café de novo.
E tinha um costume, hoje menos, mas à noitinha, se tivesse visita, alguma coisa, sempre
se fazia café.

Um belo dia acabou a aula, eu estudava de manhã, e comprei uma barra de chocolate.
Peguei a bicicleta e fui para casa, fui pedalando e fui comendo. Quando deu três quilômetros (dali até em casa eram sete quilômetros), por aí, no meio da estrada, eu já não podia
nem olhar a barra de chocolate. Aquele nojo. E eu vou jogar fora? Não vou jogar fora. O
que eu fiz? Cheguei a uma comunidade chamada Santo Hilário, que é antes da nossa
comunidade. Lá tinha uma escola e atrás da igreja tinha um tanque (lá a gente lavava a
mão, tomava água). O que eu fiz? Peguei aquela barra de chocolate, fui a um pé de café,
enrolei-a e coloquei lá.
No outro dia, quando eu ia pra escola, eu passei ali a mil por hora de bicicleta, porque eu
ainda estava com nojo do chocolate. Um dia, dois dias, três dias, no quarto dia me deu
vontade de comer de novo, e pensei: “Eu vou parar lá pra olhar”. Quando eu cheguei ao
pé de café, cadê? As formigas já tinham comido tudo. Mal tinha o papel.

Capuleto e Montecchio
A primeira namorada mesmo, eu estou com ela até hoje. O nome dela é Merinês, mas
todo mundo a conhece como Merinha. Ela dava aula de Contabilidade para a gente. E na
época que a gente estudava, eu lembro que ela tinha uma calça amarela, e eu falava assim
com o primo dela, que era meu amigo: “Vem cá, sua prima só sabe dar aula com essa calça
amarela?”. Ele falou: “Silvano, você está falando demais, vai acabar namorando”. Uma
brincadeira. Aquela coisa de você todo dia... A gente ia para casa, eu ia de moto e ela tinha
uma mobilete. A gente saía da escola e, nessa época, a gente fazia muito teatro também.
Então teve uma peça... Não sei se foi Romeu e Julieta. Acho que foi. Eu participava, e ela,
como professora, também participou. Foi ali que começou um clima de namoro.

VOU APRENDER
ESSE TREM AÍ

Silvano no
armazém.

Custódio Forzza
Depois que eu me formei eu queria trabalhar, e surgiu uma oportunidade com um pessoal que trabalhava com café. Eles tinham um comércio, uma torrefação, e queriam
comprar café do produtor para vender. Esses amigos me levaram a uma firma grande da
região, a Custódio Forzza, porque queriam que eu aprendesse a classificar café. Falaram:
“Seria bom ele ficar aqui uma semana, duas”. E eu comecei. Saía, pegava minha moto, ia
para Colatina, sete da manhã estava lá. Tinha um balcão, os meninos trabalhando, e eu
falei: “Vou aprender esse trem aí”. A classificação é olhar se o que eu comprei é aquilo que
o produtor me entregou. É conhecer realmente o que é o grão: se ele está seco, se está bem
pilado, se tem defeito, se não tem.

Imprevistos acontecem
Acabou que esse negócio não foi pra frente, e um tempo depois eu resolvi tentar a sorte
no Maranhão. Lá trabalhei com serraria, mas logo vi que aquilo não era mais aquele horizonte de ganhar dinheiro. E eu pensei: “Quer saber de uma coisa?”. Um belo dia chamei
a Merinha e falei: “Merinha, você quer ficar aqui ou você quer ir embora?”. Falou: “Quero
ir embora”. “Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar com uma mão na frente, outra
atrás, e vamos começar tudo de novo.” Fazer o quê? Os imprevistos acontecem. Nós colocamos nossas coisas num ônibus lá em Açailândia e chegamos aqui de volta com a cara
e com a coragem.

Café diferenciado

36 . 37

Aí eu voltei para Marilândia: abri corretagem, trabalhei com torrefação, mas acabei sendo chamado de novo para ajudar em um trabalho com a Custódio Forzza. Nessa época
tinha outro gerente que estava aqui. Eu ia vir para trabalhar, aprender o negócio do café.
Na segunda-feira, quando eu cheguei à firma, sete e pouco, logo cedinho, sentei ali com
minha pastinha. Oito horas, oito e meia, nove horas, cadê o gerente? Não apareceu. Tocou o telefone, a mesa ficava ali na frente, e o Luciano virou para mim: “Silvano, né?”.
Falei: “É”. “Olha, tem um pepino. Um pepinão. Fulano não vem trabalhar”. Falei: “Como
é?”. O cara sentiu que talvez eu estaria vindo para substituí-lo e abandonou o barco. Não
sei quantos anos tinha de casa.
Na hora minhas pernas tremeram. Eu tremi, mas falei: “Epa! Espere aí...”. Porque aí te
passa um filme na cabeça, todos os desafios. Aí, me deu um estalo, eu chamei os dois e
falei assim: “Eu preciso saber o seguinte, a gente pode contar um com o outro? Vocês vão

me ajudar?”. “Não, pode”, responderam. “Então é o seguinte, vou tentar tocar o barco.” E
a partir daí foi a guinada, que eu peguei os dois, e eles falaram: “Não, Silvano, pode contar
com a gente”. Estou com eles até hoje.
A gente compra café do produtor e vende para a Nestlé, vende para outras multinacionais, vende para o mercado externo. E sempre observando essa questão do café para um
mercado diferenciado. Não é só o comprar, é comprar daquele produtor que tem todas as
responsabilidades que se exige essa certificação. É isso que nós passamos para o produtor? É. E ele está fazendo, porque se vier a auditoria, o auditor vai lá... Então ele tem que
seguir essa linha.

Pensar no amanhã
Eu imaginava que um dia poderia talvez contar minha história, não digo desde a infância
e tudo, mas poder passar para alguém um pouco do que aconteceu comigo. Jamais imaginei que fosse acontecer assim. Eu só tenho a agradecer, porque me fez relembrar muitas
coisas. E quando a gente relembra essas coisas faz a gente pensar no amanhã e saber, assim: “olha, lá atrás você teve um problema, teve outro, você passou por isso, aquilo. Não
deixa acontecer de novo. Valoriza o que deu errado para não acontecer de novo. E o que
está dando certo, mantém certo”.

Silvano Bonjiovanni
Silvano Bonjiovanni nasceu no dia 20 de maio de 1971 em Colatina, ES. Como seus pais foram
dos primeiros a ter televisão na localidade, os vizinhos costumavam ir à sua casa para assistir
à programação noturna. Estudou numa escola rural de “quatro por dez” metros e, persistente,
chegou a se formar em contabilidade. Hoje cuida da compra de café da variedade conilon
junto aos pequenos produtores da região. É ligado ao grupo Custódio Forzza, um dos maiores
exportadores do produto do país.

Deu vontade
de jogar fora
Eu fui colocar o primeiro calçado no pé com 18 anos, nem chinelo
eu usava antes, nada. Aliás, o sapato me machucou os pés todinhos, deu vontade de jogar fora. Não estava acostumado. A vida
da gente era capinar ou colher um cafezinho, alguma coisa assim.
Quando meu pai pegava empreitada, roçar um pasto, aí a gente
ia ajudar. A gente estava sempre junto, sempre pegando junto. E
sempre descalço, que a gente veio de uma família muito pobre
mesmo, né? Mas, graças a Deus, sempre com dignidade. Eu ia à escola descalço, ia à igreja descalço. Fiz minha primeira comunhão
descalço. Na foto botou todos os meninos na frente, e eu fiquei
por trás porque estava descalço. Mas não tenho vergonha de falar
disso, não. Graças a Deus faz diferença não. Hoje, graças a Deus a
gente tem pra se virar.
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Antoninho Canal
Antoninho Canal nasceu no dia 27 de outubro de 1951, no município de
Domingos Martins, ES. O mais velho dos homens entre doze irmãos, estudou
até a adolescência, mas logo se envolveu no trabalho da família, que começou a
plantar café conilon no início dos anos de 1970 numa área da Fazenda Catelan.
Gostava da época da colheita, quando havia um movimento diferente e ele
entrava em contato com apanhadores “de fora”. Comprou sua propriedade em
1979. A área, antes um pasto, passou a receber mudas de café.

Gasta igual água!
Tinha umas festas de vez em quando no campo, na roça aqui. Onde
tinha, a gente ia. No Trinta, no São Pedro, na fazenda. Se tivesse
uma bicicleta, ia de bicicleta, senão ia a pé. Festa junina, alguma
festa da escola para arrecadar dinheiro, mas a maior parte mesmo
era forró. Sempre com muita comida, mas a gente aproveitava pouco porque não tinha muito dinheiro, não. Tinha vez que a gente ia,
eu lembro bem, se tivesse que pagar ingresso a gente não bebia, e
se fosse livre bebia uma cervejinha e pronto. Que era o que a gente
tinha. Eu mesmo nunca fui de pegar dinheiro na mão. Meu filho,
hoje com 12 anos, se der dinheiro na mão dele gasta igual água. Nós
nem víamos. Eu fui ver dinheiro com 18 anos. Mas para mim foi
bom demais. Hoje eu dou valor para as minhas coisas e tento passar
isso para meus filhos. Não sei se vou conseguir, mas pelo menos a
minha parte eu estou fazendo.
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Ginivaldo Canal
Ginivaldo Canal nasceu no dia 11 de fevereiro de 1978 em São Gabriel da Palha,
ES. Criado em meio a grandes espaços, gostava de jogar futebol em um pasto
perto da primeira escolinha que frequentou, e também boleba, que era como
chamavam a bolinha de gude na sua região. Flamenguista, admirava o craque
Zico. À tarde, ao voltar dos estudos, capinava e roçava na propriedade da
família. Estudou em uma escola agrícola e conheceu a esposa em meio a uma
campanha em que seu pai e a mãe dela eram candidatos a vereador. “Nenhum
dos dois ganhou, mas nós ganhamos”, disse.

Café
Antes de casar meu pai plantou um pouquinho de café. Ele foi mudando o ritmo de cultura, porque mexia com rapadura, polvilho. Acho que ele começou a ver que o café era
melhor que aquilo e foi deixando. Apesar disso eu nunca aprendi a tomar café. Lá em
casa nós éramos dez irmãos: seis homens e quatro mulheres. Desses dez, eu e meu irmão
caçula, que faleceu, nunca tomamos café.

Pau a pique
A casa do meu pai era de barro. Falava assim: casa de pau a pique. Fazia a estrutura da casa
de madeira de esteio, fazia a cobertura e fazia tudo de pau a pique, depois punha bambu e
rebocava. Só que aquilo lá dava barbeiro. Tinha aquela trinca de barro na parede e um dia
meu pai achou um barbeiro ali. Ele rebocou, retocou e colocou um veneno que na época
chamava, não sei se é BHC, era um produto catingudo. Mas um farmacêutico em Nova
Resende, que se chamava Ranulfo, falou assim: “Esse veneno é de colocar em broca de
café, não pode colocar em casa de morada, não. É aconselhável desmanchar isso e fazer
de novo”. Quando eu estava com uns 10 anos, por aí, meu pai arranjou um homem que
fazia tijolo e jogou a casa no chão para fazer outra. Nossa, deu dó!
Nossa casa de tijolo ficou legal na época. Rebocadinha, assoalho novo. Foi a primeira aqui
no nosso bairro que teve banheiro de serpentina. Todo mundo falava: “Mas que chique!”.
A serpentina são uns canos que saem da caixa, do reservatório, passam dentro do fogão
de lenha e retornam na outra caixa. Você tomava banho na água quentinha, você tinha
torneira de água quente para lavar as coisas, era uma beleza.

Você não

Geraldo Vieira Bueno

Comecei a comprar café picado
dos vizinhos
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Pai e mãe
Meu pai era uma pessoa assim muito calma. Minha mãe também, só que ela é italiana,
e italiano você sabe... Qualquer coisinha se lasca, se queima. Nenhum dos dois tinha
inimizade com ninguém; nem com irmão, nem com parente, nem com vizinho. Eles tinham um temperamento muito bom e muitas vezes até davam conselho quando tinha
algum problema de família, de algum vizinho, alguma coisa. Eles interferiam para não
deixar fermentar a massa.

Eu tinha seis anos completos quando comecei a ir à escola rural. Eu fui antes um pouquinho, mas não era matriculado. Fui com meus irmãos, que era bastante irmão lá em
casa. Nessa escola não tinha energia, não tinha vaso sanitário (tinha o banheiro, mas era
com tábua, tudo diferente). Quando estava chovendo não tinha vitrô, era janela; você
tinha que fechar a janela de um lado e abrir do outro, e ficava escuro lá dentro. Então eu
ia lá com meus irmãos, mas mais para brincar com as outras crianças. Depois, quando eu

A CASA DO MEU PAI ERA
DE BARRO. FALA ASSIM:
CASA DE PAU A PIQUE

HOJE O CONSUMIDOR
LÁ FORA QUER
UM CAFÉ BONITO

Geraldo com a
família em visita a
Aparecida do Norte.

entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Inclusive eu tenho muito que agradecer meus
professores e professoras, que naquela época você fazia o dever em casa, depois chegava
à escola e o professor mandava ir lá ao quadro na frente para apresentar o dever. Eu gostava dessa hora de apresentar os deveres, só que os professores algumas vezes não davam
chance pra mim: “Não, você sabe. Tem que vir o outro”. Então sempre a gente teve esse
elogio na escola. Quando ia fazer dever em grupo, aí o professor já escolhia: “Não, você
vai fazer dever em grupo, mas com Fulano, Sicrano e Sicrano, que são mais atrasados, pra
você ensiná-los” Para mim tudo valeu. Era gostoso na época.

Zé Bachião
Quando a gente estava estudando eu falava para meu pai que tinha intenção de ser médico. E uma vez que eu comentei isso, ele respondeu assim: “Você sabe quanto fica para ser
médico? Para estudar um filho tem que vender uma fazenda do tamanho da fazenda do
Zé Bachião” (esses eram parentes da minha mãe). E aí eu falei: “Então já desisti. Não quero
mais”. Ser médico é bom, mas fica muito caro. Na verdade eu só estudei até a oitava série.
Segundo grau só tinha em Muzambinho, cidade maior.

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé
Depois que eu casei, teve uma época que eu tinha uma moitinha de café, mas era pequena. E como eu estava com dificuldade financeira, comecei a comprar café picado dos
vizinhos, fazia os lotezinhos e corretava os cafés, vendia para exportadora, tal. E um dia,
eu lá na exportadora do Olavo Barbosa em Guaxupé, resolvi chegar à Cooxupé para ver
como funcionava. Lá só levava café quem era cooperado, mas por sorte, conversando no
balcão, falei com o presidente que queria entrar de cooperado e tal, mas que o serviço da
gente era pouco. Ele perguntou quanto de café eu colhia e eu contei a verdade: “Meu café
é pouco. Minha média é de 15 a 20 sacas por ano”. Ele falou: “Traz os documentos”. Isso,
pra você ver, deve fazer mais de 30 anos.

Um para cima, dez para baixo
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A cooperativa tem vantagens para o produtor rural: um, você pode armazenar seu café;
dois, você vende o dia e a hora que você quiser; três, você compra insumo e pode pagar de
uma safra para outra. Outro dia inclusive eu comprei adubo, comprei produto para solo,
para pagar o ano que vem. Quem faz isso?

O mercado da Cooxupé é melhor que os outros lugares, porque o corretor que faz corretagem em outros comércios de café, eu não estou falando mal, não, mas na safra de café,
ele mostra um preço que é melhor que o da Cooxupé: um real, dois reais por saco. Mas
quando passa aquela época, que você deixou no armazém deles, passou a safra, o café está
armazenado com eles, eles jogam dez reais para baixo.

Catuaí
Eu já tive café mundo novo, tive café acaiá, e hoje eu estou só com catuaí. O café mundo
novo é mais resistente ao frio, mas pra praga e doença ele é fraco, depende de mais tratamento. E também o mundo novo é café mais para lugar plano. Para você trabalhar com
máquina ali, tem que se plantar rua mais larga e lugar muito plano. O catuaí não, já é um
café que você planta de três metros e meio, você trabalha bem com qualquer máquina, e
ele é mais resistente à praga e à doença. Ele produz mais que qualquer um dos dois. Em
termos de bebida também, o catuaí é nota dez. Vai enchimento de grão, peneira mais alta.
E hoje o consumidor lá fora quer um café bonito, com peneira mais alta, então eu estou
mantendo o catuaí ainda.

Geraldo Vieira Bueno
Geraldo Vieira Bueno nasceu no dia 10 de janeiro de 1959 em Nova Resende, MG. Filho de
produtores de café, foi um bom aluno da escola rural para a qual ia a pé, andando cerca de dez
quilômetros. Perdeu o pai após um acidente de trator quando tinha 15 anos. Produtor de café,
associou-se à Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), o que lhe garantiu
assessoria técnica e aumento de produtividade.

O homem
de Virgínia
Teve um fim de semana, na sexta-feira à noite, que uns colegas meus,
a turminha da bagunça, me chamaram: “Olha, tá tendo exposição lá
em Virgínia”. Virgínia é uma cidade que deve estar a uns 50 quilômetros daqui. “Vamos pra lá?” Eu falei: “Puxa vida, agora vou dar o bolo
na Jaqueline?”. Fazia um ano que a gente estava namorando. Mas eu
fui. Saí do serviço, passei em casa, tomei banho, peguei o carro e fomos. Fiquei lá sexta-feira, sábado, voltei só no domingo à tarde. Não
dei notícia, só avisei lá em casa que eu tinha ido. Aí, chegou segundafeira, meu pai me chamou: “Você tá namorando ou não tá?”. Aí eu
falei: “Ah, pai, estou, sim”. E ele: “Eu tenho seis filhas e eu não quero
que faça com a filha dos outros o que eu não quero que faça com a
minha”. Aí fui lá e a Jaqueline não quis conversa. Falou: “Está terminado”. Papai então me chamou e falou: “Você quer namorar ou não
quer?”. “Querer eu quero, só que... juntei aí com a turma e foi”. Papai
foi lá na casa dela, chamou ela e a levou lá em casa. Aí botou nós dois
lá, falou: “Agora vocês sentam aí e ou resolvem ou terminam tudo”.
Acabou que ela me deu mais uma chance. Ficamos noivos no dia 31
de dezembro de 1990 e casamos no dia 14 de setembro de 1991.
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Álvaro Antônio Pereira Coli
Álvaro Antônio Pereira Coli nasceu no dia 11 de dezembro de 1965 na cidade de
Carmo de Minas, MG. Filho de um produtor rural descendente de imigrantes
italianos, formou-se na Escola Técnica de Contabilidade local. Trabalhou no Sindicato
dos Produtores Rurais de Carmo de Minas e, até recentemente, na Cooperativa
Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde. Casado e pai de dois filhos, trabalha
na exportadora Carmo Coffees ao mesmo tempo em que mantém, junto com os
irmãos, uma produção de cafés especiais na propriedade Sítio da Torre.

Êxodo urbano
Meu tio era bancário e, quando chegou a época de se aposentar,
voltou para a roça. Ele estava estressado com banco, com as outras coisas mais e falou: “Agora vou querer voltar para a minha
origem”. Ele foi ousado. Minha família então veio para a cidade.
A gente chama êxodo rural, mas nem foi tanto assim porque, afinal, a roça, essa propriedade que fica no subdistrito de Sooretama, continuou lá guardadinha. Aí ele investiu, trouxe outro tio
também, que colocou junto, e aí deram continuidade no trabalho. Tinha uns coqueiros plantados, arrancaram o coco e plantaram café, maracujá. E nessa infância minha, nesse início de adolescência, o meu tio, como ele era meu padrinho e gostava muito
de mim, sempre me levava para a roça. Meu sonho era ser jogador
de futebol: treinei em escolinha, participei de campeonatos; insisti até ver que não tinha mesmo futuro. Eu só ia à fazenda para
passear. Olhava o pessoal ali no campo, mas nunca me imaginei
trabalhando lá. Acho que eu ajudava a gastar o dinheiro só. Mas
querendo ou não, eu tinha um vínculo com café.
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Alan Libardi Baptista
Alan Libardi Baptista nasceu no dia 27 de janeiro de 1989 em Linhares, ES. Seu pai
era fanático pelo Fluminense Futebol Clube, mas ele acabou se tornando torcedor
do Clube de Regatas Vasco da Gama por influência do padrinho. Considerado um
“aluno bagunceiro” na fase do ensino médio, cursou Agronomia em uma faculdade
particular de Sooretama, município vizinho a Linhares. Fez seu estágio como
anotador em um inventário florestal e conseguiu emprego como auxiliar de gerente
agrícola na Fazenda Modena no dia da apresentação da monografia de conclusão de
curso. Hoje trabalha com café certificado.

Rádio Mineira do Sul, para as flores escutarem. Ela falava: “Não, as plantas gostam de
escutar música”. Uma senhorinha de um metro e quarenta e poucos assim, mas quem
dera eu ter a força que ela teve.

Rock’n roll
Lá pelos meus 10, 11 anos, ganhei três fitas: uma era do disco duplo “The Wall”. A primeira vez que eu escutei aquele helicóptero chegando, as crianças cantando, eu pensei: “Que
legal, cara!”. A outra era de um disco do Marillion, que é o “Script for a Jester’s Tear”, que
é um clássico, até hoje eu arrepio. Tinha também uns primos mais velhos que vinham
e falavam: “Olha, escuta isso: escuta o Cult, escuta o Queen”. Todos tiveram essa fase de
rock, essa influência de música não faltou, graças a Deus.

Pão a dez centavos
Faltavam umas matérias para eu me formar, mas mesmo assim fiz um concurso para
o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma vaga, engenheiro agrônomo. E eu fui
aprovado. Meus colegas todos falaram: “É, acabou a faculdade, cara. Acabou o futebolzinho de terça e quinta. Acabou a cantina que vendia pão a dez centavos”. De repente já era
assim: política pública, planejamento de governo.

2011, não esquece

Vinícius Scarpa Sousa

Eu estava sentindo falta
dessa parte na minha vida
Alta rotatividade
Eu fui criado na casa da minha avó em Itanhandu, pé da Serra da Mantiqueira. Casa de
italianada. Tinha uma geração que era mais velha e tinha aquela molecada, não tinha
muito um intermediário. As tias chegavam com bacalhoadas e potes de doce, de queijo,
de azeitona, e o fogão de lenha funcionava 24 horas. Lá era desse jeito. Era não, é, porque
minha mãe deu essa continuidade. Hoje a gente chega lá e, quando vê, já tem filho do
neto, já tem primo que trouxe o namorado da neta. Aquela farra.
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Até a flor ouvia rádio
Era um casarão antigo, estilo colonial, com três janelas que eram emendadas com a casa
do lado — hoje esta se perdeu, nas divisões acabou na mão de outras pessoas. Mas eram
seis janelões, os quartos todos na frente. O terreno de chão batido e muita variedade de
fruta, samambaia e, principalmente, flor. Minha avó punha o rádio de manhã, ligado na

Eu estou com a Naiara faz, puxa vida, onze anos. A gente casou foi... em 2011, quando
a Ana nasceu. A Naiara também é de Itanhandu. A gente se conheceu nessas festinhas,
churrasco. Depois eu saí para estudar em Lavras e ela ficou. Aí foi ela que saiu para estudar em Alfenas. Hoje eu moro com três mulheres: A Naiara, a Ana e a Maria Clara. Uma
já é difícil, imagine três.

Esse negócio é meu?
Quando a Ana nasceu eu achei estranho. Eu falei: “Não é possível esse negócio. É meu?
Não tem nada a ver comigo, não parece comigo e tal”. Ela saiu de olho aberto da sala, dei
de cara com ela, falei assim: “Nossa!”. Aí depois, acho que uns meses depois, eu fui entender o que era um filho. Eu posso estar errado, posso estar sendo tachado de insensível,
mas na verdade você entende mesmo o que é aquela personalidade quando ela começa
a se mostrar pra você, porque até então ela é uma coisinha que você põe, ela vira, que
chora, você dá as coisas, tem dor... Mas aí quando ela começa a interagir com você, de
nove meses pra frente, é que você começa a entender que tem algumas coisas no ser humano que já nascem prontas. Tanto é que a Ana é totalmente diferente da Maria Clara:
em gosto, em jeito de lidar, em tudo. Já vem pronto. Mas eu acho que tudo isso eu só fui
entender um tempo depois.

Ah, não, cara, pelo amor de Deus!
Em Brasília você tem uma estrutura de Brasil que é difícil encontrar numa cidade de interior. Acontece o seguinte: você vai jogar bola, você senta à mesa do boteco e de repente

ACHO QUE A GENTE
É MEIO ESTRANHO
NO NINHO AQUI

tem dois camaradas que mexem no Jurídico do Ministério da Integração, dois do Ministério da Agricultura, eu do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais um do Incra,
mais um de Cidades. E aí de repente a gente está conversando de coisas que são comuns
a todos os ministérios, porque você está muito próximo daquele centro de decisão. Então
isso é diferente em Brasília, é legal. Não que você opine ou saiba mais que qualquer um,
mas você tem essa proximidade, você vê como é que a agenda política se desenrola e você
fica meio: “Ah, não pode ser isso! Pelo amor de Deus!”. Mas foi uma baita experiência.
Aprendi a trabalhar, aprendi a pensar o todo, aprendi a pensar estratégia de desenvolvimento, aprendi uma série de coisas.

O sonho de voltar
Quando a Naiara ficou grávida da Ana a gente começou a se assustar com a rotina de
Brasília, isso aliado à nossa falta de DNA para morar em uma cidade grande. Na época era
moda o sequestro relâmpago: bota num carro, leva pra uma beirada, joga você para fora
do carro num lugar que você nem vê, leva carro, leva tudo, às vezes tem até um pouco de
violência e tal. E era bem comum, bem comum. Acontecia na quadra ali, depois na quadra lá. “Pô, um dia vai ser aqui.” Isso assustava a gente porque a gente não tinha garagem,
não tinha o acesso aos aparatos de segurança. Morava num apartamentinho assim, casal
novo. Falei: “Naiara, eu acho que a gente é meio estranho no ninho aqui”.
Aí nós fomos para São Lourenço no Réveillon, Naiara grávida, a gente pensando assim: se
essa terra aqui, nossa, pudesse fornecer a subsistência a gente voltaria? “Ah, é, com certeza.” E então apareceu a oportunidade de vir trabalhar como agrônomo em São Lourenço.
Quem convidou foi um amigo nosso, exportador de cafés especiais. A gente sempre encontrava com ele nessas festas de fim de ano e aí naquela vez ele falou: “Ô, velho, por que
você não vem pra cá? Acho que você tem o perfil pra trabalhar com alguns programas de
sustentabilidade, a gente tem dado tanto enfoque nisso”. Eu falei: “Cara, faz a proposta”.
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Vamos? Vamos!
Depois desse Réveillon eu voltei para Brasília e tocou o telefone: “Ô, velho, manda seu
currículo aí”. Aí preparei um currículo, mandei e ele me pôs em contato com a empresa
que eu estou hoje, com a Interagrícola: “Tem essa e essa vaga, é assim”. Aí: “Pô, Naiara.
Vamos embora?”. “Vamos.”

Eu fui contratado especificamente para tocar o programa “Triple A”, que é um programa de qualidade sustentável, ou seja, você vai olhar o pilar econômico-social-ambiental
mais a qualidade da produção do café, para você garantir o máximo de aroma, as qualidade físicas, e tudo, desse café que vem na cápsula.

Aprendizado danado
Em Brasília eu estava trabalhando muito um lado em detrimento do outro, do campo, do
contato, da coleta de dados aqui e da elaboração de políticas ali, de trazer e tentar fazer
aquilo se transformar num todo. Brasília era mais operacional, projetos, pareceres e tal.
Então mudou a perspectiva do que tinha pela frente. O café é uma coisa nova na minha
vida. Quanto a sistema de produção em si, a cafeicultura, então, tem uma fase de aprendizado imensa, todo dia é uma redescoberta em dobro dessa cultura que é muito particular,
é feroz, porque ela tem uma pegada mercadológica imensa, ela tem uma volatilidade de
mercado estúpida e cai naquilo, na profissionalização do produtor, se ele não tiver, ele
não passa nessa peneira. O mercado está a 500, depois ele está a 250, tal, se ele não tiver
o tomador correto para comprar esse café na hora certa, conseguir vender esse café com
a qualidade que aquele tomador quer, que é o caso do nosso programa, ele passa aperto.
Então para mim está sendo um aprendizado danado, eu estou adorando fazer isso. Eu
estava sentindo falta dessa parte na minha vida.

Vinícius Scarpa Sousa
Vinícius Scarpa Sousa nasceu no dia 4 de março de 1982, na cidade de Itanhandu, MG. Fã de
rock and roll trabalhou em uma rádio, num disque-mensagens e num escritório antes de se
formar como engenheiro agrônomo. Funcionário federal em Brasília, voltou a Minas Gerais para
trabalhar na Empresa Interagrícola S/A (Eisa), onde passou a lidar com o desenvolvimento
de cafés especiais. Seu sonho é que o planeta Terra possa suportar a raça humana tempo
suficiente “para a gente poder pedir desculpas de tudo que a gente fez aqui em cima”.

Tíbia e Perônio
Teve umas boas histórias de acidente. Uma vez, eu devia ter uns 12
anos, estava passeando com um primo mais velho. Ele tinha carteira na época e nós paramos, de curiosos, na beira da praia para ver
um acidente. Era exatamente na beira da praia mesmo, no calçadão.
Quando eu estava ali parado, vendo o acidente, passou outro carro,
perdeu a direção e atropelou a turma toda que estava ali. Quebrei a
perna e fui para o hospital, e aí, eu lembro, o médico falou que eu
não podia encostar o pé no chão para nada, que tinha sido grave e
tudo. Quebrei a tíbia e o perônio. Quem fica engessado numa idade
dessas? Eu. Voltei então para casa, mas não conseguia ficar parado.
Eu era muito jovem e a minha turma me levava carregado para os
lugares, só que de vez em quando eles me esqueciam. E aí eu tinha
que pisar e tal. Doía. Quando eu fui tirar o gesso eu estava com o
pé totalmente torto. Quando o médico olhou, fez uma cara... Mas
depois tudo se recuperou, graças a Deus. A gente era jovem.
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Eduardo Lima Bortolini
Eduardo Lima Bortolini nasceu no dia 30 de setembro de 1968 em Vitória, ES, filho
de pais descendentes de italianos que “pegaram a dureza da vida do interior”. Garoto
urbano, passou a infância entre passeios de bicicleta, jogos de botão e brincadeiras
de pipa. Sempre gostou de comércio e, como o pai trabalhava com fazendas, foi se
encaminhando para a atividade rural. Fez o curso de Administração de Empresas
trabalhando inicialmente com pecuária e depois com pequenas plantações de café
que foram crescendo com o tempo.

Muita calma
nessa hora
Depois de concluir o curso de Agronomia prestei concurso público
para a área de pesquisa do Instituto de Zootecnia e vim trabalhar em
uma fazenda experimental. Quando eu cheguei senti um choque: ninguém queria trabalhar. Chegavam as coisas lá, eu falava: “Vamos fazer
isso”. “Não, não, não, calma. Vamos fazer isso aqui hoje, segunda; aí
quinta-feira fazemos isso aqui, semana que vem...” Eles queriam distribuir o trabalho que podia fazer em uma semana ao longo do mês todo.
Eu falei: “Como assim, gente?”. “Não, não, não. Se você terminar isso
aí, vão mandar outro. Calma aí, desacelera.” Eles tinham um ritmo um
pouco lento e aquilo foi um choque para mim, porque eu tinha feito
o trabalho de mestrado com empresas privadas, onde eles sempre tinham pressa e queriam resultado. Chegou lá: “Não, não, não. Não tem
pressa, porque também o carro não pode sair, não tem combustível”.
Então eu tomei uma ducha de água fria: “Não tem verba agora. Calma”.
Fui me decepcionando e, com menos de três anos, pedi demissão. Eu já
trabalhava em uma fazenda em Mirandópolis e resolvi começar a lidar
com gado de leite.

56 . 57

Antônio Carlos Moral Marcos
Antonio Carlos Moral Marcos nasceu no dia 9 de julho de 1958 em Santa Adélia,
São Paulo. Descendente de imigrantes espanhóis, foi criado no interior, mas mudouse aos 6 anos para o bairro de Indianópolis, em São Paulo. Realizou os estudos
na capital até ingressar na Faculdade de Agronomia da Esalq, em Piracicaba.
Especializado em Zootecnia, fez o mestrado na área de Nutrição Animal e
Pastagens. Teve uma desanimadora experiência no setor público antes de arrendar,
em 1984, uma fazenda em Mirandópolis, São Paulo. Trabalhou inicialmente com
cana, passando depois para a produção de leite.

assim que teve idade, desceram para o centro da cidade e foram engraxar sapato, pegar
papel. Minha avó, ao mesmo tempo que trabalhava como cozinheira, começou a fazer
bolos e salgados para festas. Ela criou os filhos com dignidade e eles, na minha geração,
conseguiram erguer um novo patrimônio.

Caubói
Eu sempre quis ser caubói. Desde pequeno, montado no cabo de vassoura, eu e meu primo que cresceu comigo, os dois caubóis. Você vai ver foto minha com 3 anos de idade
já montado a cavalo. Nunca fui muito fã de escola, não, meu divertimento nos fins de
semana sempre foi ir à propriedade rural, ou do meu pai, ou do meu avô, ou do meu tio,
montar cavalo, tocar vaca, sempre foi essa a minha diversão. Meu pai me proporcionou
isso: eu crescer no meio de cavalos, fazendo provas, com cronômetro e tudo.

Poeira vermelha
Por conta dessa vida, de gostar da parte rural, eu fui curtir a juventude tarde. Enquanto
meus amigos estavam na boate, no sábado à noite eu ficava no fone ouvindo música
sertaneja raiz. Sou muito fã do Almir Sater, Renato Teixeira. Tem uma canção do Sérgio
Reis que... A letra da música, eu acho muito bonita. Não lembro o nome agora, mas ela
fala: “Poeira vermelha. Sei que quando eu morrer, meu corpo vai se tornar, se transformar em poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira do meu sertão”. Essa música é o ciclo da
vida. Você nasce, come, bebe, respira, vive da terra; e quando você morrer você vai ser
parte dela de novo.

Mi casa, su casa

Claudinê Aparecido Saldanha Junior

Só eu sei o quanto foi importante,
o quanto foi bonito
O vento soprou e o barco virou

58 . 59

Meu avô tinha uma pequena empresa que fornecia lenha para a ferrovia, a antiga Fepasa, ferrovia paulista. Tinha lá seus 40 funcionários. Enquanto ele trabalhava, minha avó
criava meu pai, meu tio e minha tia muito bem. Mas então, em 30 dias, o vento soprou e o
barco virou. Meu avô foi até o banco (na época se sacava o dinheiro e pagava todo mundo
em dinheiro). Ele fez o saque, saiu do banco e nunca mais ninguém o viu.
Nisso, a minha avó, para não perder o estudo dos filhos, para manter a bolsa, foi trabalhar
de cozinheira na escola. Ela ainda vendeu os bens: carro, casa, tudo para pagar a indenização dos funcionários, e eles passaram a viver uma vida humilde. Meu pai e meu tio,

Em Presidente Prudente tem um rodeio chamado Rodeio dos Campeões, onde são convidados alguns campeões americanos. Na modalidade que eu praticava na época, o Team
Roping, o laço em dupla, foi convidado um americano chamado David Lloyd. Eu fui assistir a esse rodeio e esse americano muito gente boa lá, ficando amigo de todo mundo. Eu
não falava inglês, mas tentei me comunicar. Ele me deu um cartão e falou: “Ó, mi casa é su
casa. Quando quiser vai me visitar”. Eu: “Tá bom”.
Um dia, atendendo na oficina, aparece um cara, o Pita, que era professor de inglês. Eu
falei: “Pô, você não quer fazer um negócio pra mim? Você não quer ligar pra um americano? Ver qual é o esquema pra eu morar com ele lá? Se você conseguir, ganha um
aluno”. Ele dava aula particular. Ele pegou, fez contato com o americano, e eu fui explicando: “Fala que eu sei fazer tudo em fazenda. Sei fazer cerca, tratar de cavalos, escovo
cavalo, corto casco de cavalo, faço injeção em cavalo. Faço o que ele quiser a troco de
casa, comida, participar com ele lá e ele me ensinar”. Esse Lloyd, na época, estava entre
os cinco melhores do mundo.
O americano enxergou nisso uma oportunidade e falou: “Não! Prepara ele aí, um inglês
intensivo, e manda pra cá. Não vou cobrar nada, só vai me ajudar com o trato do cavalo

OLHA, EU VOU VOLTAR,
SÓ QUE TEM UM PORÉM,
EU QUERO AS RÉDEAS

Propriedade de
Claudinê Saldanha
em Itirapina.

que vou dar pra ele usar aqui, um combustível pra gente trabalhar junto. Simples, coisa
de amigo. Eu conheci ele, gostei dele”. Ah! Quando me deu essa notícia, eu falei: “Não!
Vamos começar hoje!”. Me empenhei nessas aulas de inglês e falei pro meu pai: “Segura
a onda, que eu vou realizar meu sonho”. Juntei as malas e em pouco tempo eu estava
fazendo conexão para Dallas naquele aeroporto de Newark, perdido lá dentro, sem achar
portão de embarque nem nada.

Eles me chamavam de Brasil
Eu cheguei a conquistar uma competição importante lá, a New Year’s Roping. Eram setecentos participantes, só eu estrangeiro. Foi muito marcante. Éramos eu e um parceiro
americano na competição. Todo aquele momento do galope da vitória que tem, tradicional, depois do anúncio do campeão. Todo mundo em pé aplaudindo e tocando aquela
música “We are the champions”, eu chorando, aos prantos em cima do cavalo, e ninguém
para registrar. Aquilo só está na minha memória. Isso vai ficar legal nessa entrevista, que
é o negócio da memória, que não tinha ninguém para registrar aquilo pra mim. Só eu sei
o quanto foi importante, o quanto foi bonito, só eu participei daquele momento. Eles me
chamavam de Brasil, porque eu era o único brasileiro naquele dia. Foi muito bonito. Foi
muito marcante pra mim.

Questão de honra
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Meu pai estava na oficina já há muitos anos. E você sabe, funcionários, clientes. Então
um dia meu pai me ligou lá no Texas: “Olha, é o seguinte: eu preciso saber se você vai
ficar aí ou vai voltar. Se você voltar, eu continuo com a empresa, mas se você achar que
vai seguir a vida aí, eu vou alugar o barracão e vou trabalhar no sítio. Então você que
decide, está em suas mãos”.
Aquilo quebrou minhas pernas. Eu peguei e falei: “Pai, me dá um tempo e eu te ligo”.
Foram várias noites pensando, mas o fator, toda essa história que eu te contei da infância, do meu pai, da reconquista dele, desde pegar papel na rua, de chegar onde chegou,
de conseguir chegar num ponto de me proporcionar a realização de um sonho meu. Eu
devia isso a ele. E essa oficina sempre foi, e é até hoje, a vida do meu pai. Então eu falei:
“Vou voltar”. Não sei como estaria lá hoje, mas interrompi um sonho por uma questão de
honra, por causa dessa formação do caráter.

Liguei para ele e falei: “Olha, eu vou voltar, só que tem um porém, eu quero as rédeas.
Você me passa as rédeas? Você me dá autonomia? Eu sei que é um desafio para mim,
mas você me dá essa condição?”. “Dou.” “Então tá bom.” Marquei a passagem para mais
uns quinze dias, tinha mais uma competição para participar. Marquei o voo de volta e
vim embora.

Ponto final
Nessa época a empresa bancava a propriedade. Eram poucos funcionários, mas existia
um custo. A partir daí, na entrada da minha administração, eu cortei literalmente: “A
empresa não pode bancar a propriedade. A propriedade tem que fazer alguma coisa para
se manter ou temos que vender”.
Chamei meu pai e meu tio e conversamos: “Olha, a propriedade tem que produzir alguma coisa. O que ela vai produzir?”. “Ah, vamos produzir carne.” Compramos uns boizinhos, começamos a aprender. Vamos confinar, que a propriedade é pequena. Tocamos
três anos de confinamento. “Ah, não é aquilo.” “Então tá, vamos entrar no leite.” Entramos no leite e estamos com ele até hoje.

Claudinê Aparecido Saldanha Junior
Claudinê Aparecido Saldanha Junior nasceu no dia 6 de outubro de 1972 em São Carlos,
SP. Apaixonado por cavalos desde pequeno, mudou-se para o estado norte-americano
do Texas, participando com sucesso do circuito de rodeios local. Voltou para o Brasil para
assumir os negócios da família, tornando-se primeiro um criador de gado e, desde 2004,
produtor de leite. Seu sonho é passar pelo menos 70% do tempo na propriedade, ouvindo
pássaros e em meio à natureza. “E eu estou quase conseguindo isso.”

O pessoal fica
muito agradecido
Na época do estágio em Veterinária eu acompanhei muitas cirurgias,
casos de salvar animais. Trabalhei com pessoas carentes, que eu tinha
colegas que faziam serviço focado para esse público. O objetivo da gente
é ajudar animal, trabalhar em cima do animal, então o estágio foi mais
em cima disso. Teve cesárea, casos engraçados de você abrir a vaca e de
repente a vaca escapa toda aberta, sai correndo no pasto, no meio da
chuva; depois volta, fecha a vaca e a vaca sobrevive. Acontecem também
muitos casos de vaca parir, a gente chama de hipocalcemia. O produtor
se apavora, porque ela deita e, se não se levantar, morre. Mas é um caso
simples, a gente chega e entra com cálcio na veia do animal, diluído em
soro, e esse animal de repente se levanta e está tudo certo. O pessoal fica
muito agradecido. E, do outro lado, tem casos de perder também, porque
não tem como. A gente trabalha com a natureza, acontece. Tem hora que
não tem como salvar, que não tem como ajudar; e é a vida, é assim.
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Paulo Gabricho Simões
Paulo Gabricho Simões nasceu no dia 23 de março de 1980 em Tupã, SP. Passou a
infância em Herculândia, cidade com cerca de oito mil habitantes, onde a família
possuía um negócio ligado à produção de leite. Vivendo próximo aos animais, quando
criança quis criar um bezerro dentro de casa. Apaixonado por futebol e fã de Tião
Carreiro e Pardinho, estudou Veterinária primeiro em Marília e depois em Presidente
Prudente. Fez estágio com bovinos e, trabalhando na Casa de Agricultura, passou
a estudar projetos de sustentabilidade. Hoje atua junto aos produtores de leite na
região de Tupã, Araçatuba e Pereira Barreto.

Chegou primeiro, fogão;
depois chegou, vassoura
Nós sempre fomos bastante tradicionalistas lá em casa. Comida que a
gente mais gosta: arroz, feijão, um bife com cebola e uma batata frita,
acompanhado de um belo suco natural de laranja, certo? E cozinhar:
como minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora, nós aprendemos
a cozinhar desde cedo, pelo menos desde os 11 anos. E a regra lá em casa
era a seguinte: aquele que chegasse primeiro fazia a comida pra todo
mundo; e quem chegava depois limpava a casa, para a hora que a minha
mãe chegar ela não precisar se importar com questão de casa. E assim a
gente foi vivendo e crescendo, um ajudando o outro, bastante companheirismo dentro da família. Como os meus pais trabalhavam fora, tinha que ter esse companheirismo, porque a gente tinha que ajudar eles
para tudo, tinha que ter tudo se regulamentando legal. E era assim, nunca tivemos frescura para comer: “Ah, isso eu não como”. Não, tudo que
vem da terra a gente come.
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Leonardo Henrique de Almeida Rossignolo
Leonardo Henrique de Almeida Rossignolo nasceu no dia 12 de julho de 1986
em Nhandeara, SP, em meio a uma família de produtores de leite. Tendo
crescido no ambiente rural, gostava de cuidar de animais. Cursou a faculdade
de Medicina Veterinária em Andradina e tinha planos de exercer a profissão
“no campo”, mas trabalhava em uma loja de produtos agrários quando foi
convidado a dar assistência a pequenos produtores do noroeste paulista.
Ensinando técnicas de planejamento, ajudou-os a ter mais produtividade,
tornando seus negócios autossustentáveis.
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o giro da vida
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Produção sustentável e responsabilidade
socioambiental são conceitos que se
incorporaram ao nosso vocabulário.
E quando eles surgem através de histórias,
tudo fica mais rico: O bebê de Aparecida;
o namoro de Marinalva e Ademir; a
carrocinha de Telines; a manga, o figo e a
fruta-do-conde de Arthemisa. Histórias
de dedicação e compromisso.

Antes das águas
A família da minha mãe foi um das fundadoras de São Lourenço, porque o pai da minha bisavó veio para cá antes ainda da descoberta das
águas. Eles tinham a fazenda que é ali na Praça da Federal. Agora já
demoliu a casa que era sede da fazenda, o chalé, e a Praça da Federal
era o curral da fazenda. Cada filho ficou com um pedacinho de terra,
onde depois se formaram os bairros. Minha bisavó contava que quando descobriram as águas, os viajantes, as pessoas vinham e pediam
hospedagem na casa dela. Ela casou com meu bisavô, que era italiano,
e eles tinham um açougue. Então é uma família histórica aqui de São
Lourenço. Eu passei a infância na casa da minha avó. Morei lá até a vida
adulta, na verdade. A casa que a gente tem mais afetividade, lembra
mais, é o chalé que foi demolido. Depois que minha bisavó morreu, foi
vendido e construíram um prédio. E lá no chalé tinha jabuticaba, manga, figo, fruta-do-conde. A gente brincava de circo, colocava serragem,
subia na árvore. Era muito gostoso.
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Arthemisa Freitas Guimarães Costa
Arthemisa Freitas Guimarães Costa nasceu no dia 28 de abril de 1977
em São Lourenço, MG. A família de sua mãe, na verdade, está entre as
fundadoras da cidade. Fez os primeiros estudos no Colégio das Irmãs e
foi mandada a Belo Horizonte para cursar o ensino médio, mas acabou
voltando para São Lourenço, onde concluiu os cursos de Magistério e,
depois, Pedagogia. Foi professora, supervisora pedagógica, vice-diretora
e diretora de escola na cidade. Atualmente trabalha como pedagoga no
Instituto Federal de Educação em Carmo de Minas.

equipe de som chamada Scorpions. Toda sexta, sábado e domingo eles faziam baile e a
gente ia lá. Tinha muito passo, aquele monte de gente dançando igual. Aí apareciam as
menininhas para dar uma namoradinha também. Fazia parte do show.

Daqui pra lá, de lá pra cá
Meu primeiro emprego foi como carregador em uma rede de supermercados do Rio, a
Casa Sendas. A gente ficava parado na frente dos caixas e quando a madame saía, a gente
pedia, pegava o carrinho, levava até o carro dela e arrumava as sacolas no porta-malas.
Depois, já na época do alistamento, fiz um curso de serralheria industrial que não me serviu para nada. Ainda trabalhei na Antarctica, em uma máquina lavadora de garrafas, fui
representante de vendas, segurança e repositor em outro supermercado, que foi quando
eu conheci minha primeira esposa e tive meu primeiro filho.

São Paulo

Telines Basílio do Nascimento Junior

Nós não somos coitados, nós somos
profissionais do meio ambiente
Três mães
Meu pai era fiscal de obras da Prefeitura de Nova Iguaçu. Era inteligente e tinha uma
forma de envolver a todos com o discurso. Uma pessoa maravilhosa, querida por todos.
Já as mães foram três: a primeira, a mãe biológica, faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Eu não lembro nada. A segunda foi uma pessoa bem rígida, disciplinadora, mas que
tinha muito amor por mim e me criou com muito carinho. Já a número três veio num
momento que eu estava saindo da adolescência. Nós tivemos algumas discussões, mas
os dois últimos anos da vida do meu pai serviram para a gente se aproximar e criar um
relacionamento. Hoje eu a chamo de mãe.
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Balada
Eu fui adolescente na época de “Os embalos de sábado à noite”. Bee Gees, Village People,
Donna Summer. Aquilo foi uma febre no Rio, e no bairro onde eu morava tinha uma

Eu sempre tive o sonho de vir para São Paulo, mas faltava coragem. Quando deixei o
emprego no supermercado, resolvi arriscar. Cheguei à Rodoviária do Tietê e fui para uma
pensão ali perto do Glicério. Comprei jornal três, quatro dias e nada, até que um dia,
andando na Lapa, vi esse pessoal que fica na rua com quadro: “Precisamos de estoquista
para cozinha industrial”. Fiz a ficha, fiz a entrevista e me chamaram. Fiquei quase quatro anos com eles, só que uma hora começou a informatizar o negócio e, como eu tinha
parado no tempo, me mandaram embora. Eu tinha uns meses de seguro-desemprego,
falei: “Vou pegar as parcelinhas todas”. O tempo foi passando... Depois, quando comecei
a procurar emprego, não achava mais.

Carroça
Nessa época um vizinho meu, que era carroceiro, falou: “Cara, tem carroça lá no ferro
velho onde eu vendo material”. O dono emprestava a carroça, você trabalhava o dia todo
e, à noite, vendia o material para ele. Eu comecei, então, a trabalhar com esse meu amigo. O primeiro dia foi uma negação, porque a vergonha impedia de catar o material. Isso
fora as piadinhas, a humilhação. Muitas vezes os motoristas de carro me chamaram de
burro sem rabo.
Uma vez a gente estava fazendo coleta em uma empresa, e o zelador pediu pra que a
gente subisse até um determinado andar que tinha bastante caixa lá. E só tinha um elevador no prédio. Quando estava descendo, se não me engano era o terceiro andar, uma
moradora abriu a porta e, ao ver a gente, ela se assustou de uma maneira que chegou
a gritar. A gente estava sujo, meu colega era negro, eu também moreno, ela achou que
era ladrão. Subiu porteiro, subiu zelador, e aí o pessoal explicou o que a gente estava
fazendo. Naquele momento, a palavra que eu tive foi: “Olha, a senhora me desculpe,
esse material pra senhora pode ser lixo, mas pra gente é a única fonte de renda que tem”.
Nesse dia deu vontade de parar.

O PRIMEIRO DIA FOI UMA
NEGAÇÃO, PORQUE A
VERGONHA ME IMPEDIA
DE CATAR MATERIAL

Coopercaps.

Adoção
Mais ou menos por esse tempo uma menina me escolheu para ser pai dela. Eu morava
na zona sul e trabalhava em um ferro velho, já não era mais catador, e ela, a Joselma,
sempre passava por lá. O tio dela também era carroceiro, trabalhava comigo, e ela ia levar comida para ele; um café, uma coisa assim. Aí esse meu amigo falava: “Ele tem uma
letra legal, deve ter estudado”. Um dia ela pegou um papel, pegou uma caneta: “Escreve
qualquer coisa”. Eu escrevi: “Pô, que letra bonita!”. Aí começamos a conversar. Ela tinha
um trabalho da escola para fazer e perguntava se eu sabia: “Acho que sei, traz aqui que
eu te ensino”. Essa menina devia falar tanto meu nome na casa dela que a mãe ficou
preocupada: “Eu quero conhecer esse cara. Chega aqui e faz amizade com a minha filha
de 12 anos!?”. Tudo bem, fui à casa dela. Ela se chamava Margarida. Tomei um café, bati
um longo papo e a gente foi pegando amizade. Hoje é minha esposa, mas foi a menina
que me escolheu para ser pai dela.

Coopercaps
Em 2002 se começou a discutir o Plano Diretor Executivo de São Paulo, que obrigava o
município a apoiar grupos de catadores de material reciclado. E aí a gente começou, através da subprefeitura de Santo Amaro, uma formação para entender o que é cooperativismo, qual é a responsabilidade de cada um, direitos e deveres. O grupo começou com 45
catadores e terminou com 25. Aí o curso começou a ser mais direcionado para a criação
de uma cooperativa, e foi quando nós conseguimos constituir a Coopercaps.

Marcos
O que me fez mudar de vida de vez foi o nascimento do meu filho caçula. O nome dele
é Marcos, e ele é um marco na minha vida, porque quando ele nasceu eu resolvi mudar.
Dar um basta, pegar o que era bom e largar o que era ruim. Eu trabalho nesse ramo de
lixo, reciclagem, há 23 anos. Puxei muita carroça na rua, e a primeira palestra que eu dei
numa universidade eu levei meu filho comigo. Acho que eu precisava que ele viesse para
eu poder me reciclar.
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A menina do lado
O trabalho da Coopercaps se destacou, e a Prefeitura de Osaka, que era cidade coirmã,
convidou a Prefeitura de São Paulo para levar um representante de uma cooperativa de
catadores para saber sobre um programa de educação ambiental. E me escolheram, eu
fui para o Japão.

Eu nunca tinha andado de avião na vida, já começa por aí. Você não imagina pegar daqui
de São Paulo pra França, 12 horas; da França pra Tóquio, mais 13; e de Tóquio pra Osaka,
mais uma hora e 20 minutos, sem contar as esperas. E o mais engraçado é que eu não
queria dar mancada, então decidi copiar o que a menina do lado fazia. Eu a vi prendendo
o cinto: “Opa, já sei onde é”. Eu a vi mexendo na televisão, procurando um botão embaixo: “Vou ligar a minha também”. Na hora que chegou a refeição, a menina baixou a
mesinha, e eu só de olho, copiando. Mas no fim deu tudo certo: consegui chegar e fazer
duas apresentações.

Sonho
Eu gostaria de transformar a Coopercaps em modelo de gestão, modelo de organização e
poder replicar isso para esses estados carentes, que ainda têm um monte de lixão, catador
convivendo com urubus, com ratos, sendo atropelado pelos caminhões. Eu queria poder
levar isso para eles, porque eu tenho a língua deles e sei falar com eles. Queria falar da
importância de se organizar, de unir forças, que eles vão conseguir, vão ter uma vida melhor. Eu tenho um sonho de que as pessoas respeitem o catador, independente se for um
catador avulso que trabalha na rua, se for um catador que trabalha no lixão. As pessoas
precisam entender a importância do nosso trabalho.

Telines Basílio do Nascimento Junior
Telines Basílio do Nascimento Junior, o Carioca, nasceu no dia 6 de dezembro de
1964 em Nova Iguaçu, RJ. Trabalhou em diversos empregos antes de se mudar para
São Paulo, onde viveu como catador por doze anos. Ganhando a confiança do dono
do ferro velho, tornou-se gerente de uma segunda unidade e, mais adiante, fundou
a Cooperativa de Coleta Seletiva da Capela do Socorro (Coopercaps).

Porque eu quero, porque
eu vou, porque eu faço
Antes de me casar, com 18 anos (eu namorava ainda), aconteceu uma coisa extraordinária: eu adotei meu filho. Foi difícil, porque meus pais não queriam: “Onde já se viu, catar
um bebê!?”. Mas eu briguei e bati o pé: “Não, porque eu quero, porque eu vou, porque
eu faço”. E fiz. A mãe era uma pessoa humilde, limitada; o pai também, com problemas
psiquiátricos. Ela ia ter dois e falou: “Olha, eu não quero”. Eu falei: “Pois eu sim”. No dia
que ela foi para a maternidade, eu fui correndo lá: “Ai, vai ser agora, vamos que vamos”.
Fiz o enxovalzinho e tudo. Na hora que a enfermeira me mostrou os dois, era um loirinho
e o outro feinho, e quando eu voltei para o quarto ela falou: “Você já sabe, né? O feio é
seu, porque o loiro é meu”. E eu: “Ótimo!”. Porque já estava apaixonada. No dia que eu fui
buscar na maternidade, que eu saí com aquele bebê no colo, olha, eu saí chorando. Foi a
mesma emoção que eu senti depois, quando minha filha nasceu. Saí chorando, sabe, com
aquela responsabilidade na mão.
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Aparecida de Fátima dos Santos
Aparecida de Fátima dos Santos nasceu no dia 10 de março de 1959 em São Paulo, SP. Foi criada no
bairro da Penha, na zona leste. Na adolescência jogou handebol e ouviu muita bossa-nova e rock and
roll, sobretudo as canções dos Beatles e do Queen. Formada na Faculdade de Belas Artes, trabalhou
numa editora, com serviços de restauro, e no Fundo Social de Solidariedade. Finalmente passou a
prestar serviços para a empresa Suzaquim, trabalhando com reciclagem de resíduos industriais.
Escreveu, com a sócia, um livro chamado “O ser humano e o meio ambiente de A a Z”.

Entre massas e frutas
Nossa família tem descendência italiana, então a gente sempre comeu muito. Pior que
minha mãe cozinha superbem; eu até brinco com ela que ela não passou isso para a gente, nenhuma das filhas cozinha bem como ela. Outra coisa boa é que a gente sempre
comeu muita fruta, e isso também eu devo à minha mãe. As pessoas estranham às vezes,
porque eu não gosto muito de comer sobremesa doce, eu sempre prefiro uma fruta. Tem
um primo meu que até brincava que, quando a gente ia viajar, fazer aquelas viagens de
turma, eu levava frutas toda vez. Sempre se comeu bem em casa, almoço, tudo, mas para
falar a verdade, a gente sempre comeu muita porcaria também. E quando a gente ia para
a casa de Atibaia, então, era um horror, era uma coisa de comer até morrer. Nossa! Hoje
eu crio meu filho de outro jeito.

Tatiana Donato Trevisan
Tatiana Donato Trevisan nasceu no dia 13 de setembro de 1979 em São Paulo, SP. Passou a
infância entre o apartamento no bairro da Aclimação e uma casa de férias em Atibaia. Depois
de um rápido intercâmbio na Austrália, concluiu o ensino médio e cursou Ciências Biológicas na
Universidade de São Paulo (USP). Fez um estágio na Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
onde trabalhou com licenciamento e estudos de impacto, descobrindo-se uma pessoa
“encantada com a possibilidade de trazer qualquer benefício para a sociedade”. Saindo dali,
tornou-se gerente da área em uma rede de supermercados.

você vai ter que correr 10 metros”. Sabe o que eu vou fazer? Vou correr 20 metros. Mas aí
vem alguém lá e diz: “Por que você não correu 30?”. Aí eu falo: “É injusto”. Estou sendo
abordado por uma coisa que eu já fiz no limite da minha capacidade. E na minha vida
sempre foi assim: professores, meu pai, pessoas que me conheceram me colocaram contra a parede e, por eu ser uma pessoa cristalizada, um cristal, um vidro de cristal, sempre
me senti muito frágil nessa hora.

Almoxarifado
Na adolescência eu trabalhei em um almoxarifado. Eu ficava num ambiente fechado,
uma área fechada com uma portinha; o povo ia lá com uma requisição e eu entregava
os itens que eles queriam. Mas também teve outra função que me colocaram, da parte
administrativa, que era fazer ordem de pagamento, e aí eu comecei a ser pressionado,
o cristal Ademir começou a ser mexido. Eles queriam que eu fizesse uns documentos
com 30, 60, 90 dias depois da data e com desconto de 50%, 60%, 80%, de acordo com a
data a ser paga.

Ademir Gomes Rosa

Por eu ser uma pessoa cristalizada,
eu sempre me senti frágil
Cicatrizes
Meu pai era uma pessoa que não media consequências, não tinha fator emocional. Muitas das ações dele sempre foram para me corrigir, não para perguntar o porquê. Sempre
chegou dando porrada, batendo, trazendo feridas, marcas, muitas cicatrizes dolorosas.
Creio que nunca tenha feito isso por maldade, por rancor. Ele usou a ferramenta que
tinha de uma forma mal direcionada, e essas coisas trouxeram transtorno e aborrecimento. Mas ficou para trás.
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Contra a parede
Em questão de escola, não sei por que, não sei o que aconteceu, mas nunca fui bem. Minha mente por sinal também não ajudou. Cada um tem uma dificuldade, e uma das minhas dificuldades é ser abordado. Meu ser é cristalizado, é diferente: eu não nasci para ser
cobrado. Eu até corro na frente para não ser cobrado. Diz assim: “Olha, em dez minutos

Eu era garoto, estava ali iniciando, e minha capacidade de aprendizagem é lentíssima.
Eles começaram a exigir e eu falei: “Não faço, não sei”. E esse documento ficou lá um
bocado de dias até que fui chamado na contabilidade, eu mais a pessoa que me tinha
passado o serviço, e nós tomamos uma bronca porque a empresa ficou com uma imagem
feia. Só que eu penso dessa forma: eu não posso pedir para você fazer uma coisa e virar as
costas. Eu passo um serviço para alguém, vou acompanhá-lo e, se ele não fizer, faço eu.
Mas isso eles não tinham em mente.

Marinalva
Eu sempre fui uma pessoa voltada para o lado da humildade. Se eu encontrasse uma
moça que morasse tipo (eu vou ter que falar favela porque é isso mesmo), mas se ela
fosse de coração puro, não importa, importa que eu ia olhar para ela e dizer: “Quer casar
comigo?”. Teve fazendeira rica, filha única de fazendeiro que se aproximou de mim. Teve
oriental, pessoas também proprietárias; filhas de industriais, muito bonitas, cheias de dinheiro e outras moças com virtudes, inteligências intelectuais, que quando elas vinham
perguntando: “Quer namorar comigo?”, eu respondia: “Não, não quero. Agora não”. E o
dia que apareceu a Marinalva, minha esposa, ela veio do Norte, não tinha nada, muito
simples, eu falei: “Esta é a minha esposa!”. Nós namoramos um mês e casamos.

A unção
Em um determinado dia da minha vida, o Poderoso permitiu que eu tomasse um tremendo banho. Eu trabalhava em uma prensa que estava em teste e estourou uma mangueira.
Essa mangueira puxava pela bomba uma grande quantidade de óleo, e esse óleo espalhou, me lavou da cabeça aos pés, me deixou realmente lubrificado. Dizem nas igrejas
que é para ungir com um pouquinho de óleo no corpo, na mão. Aquele dia eu fui ungido
todo. Era óleo no chão, nas máquinas, nos colegas.

VAI SABER DEUS PARA
ONDE EU VOU
Naquela hora eu fui para o banheiro, botei o joelho no chão e disse: “Puxa vida, eu tenho
passado tanta luta, mas tanta luta, por que essa agora? Que vergonha! Como é que eu
vou voltar lá para o meu setor?”. E aí é como se alguém tivesse ouvido e dissesse assim:
“Hoje acaba sua luta”. Lá do céu. Nem sei por que o Senhor deu uma unção tão gostosa
na minha vida, da minha cabeça até o pé. Ele me lavou de uma unção tão maravilhosa
que eu voltei e não estava preocupado com óleo, com máquina, com amigos, só estava
preocupado em aproveitar aquela graça que me foi dada.

Reciclázaro
Uma aluna que frequentava as aulas da Associação Reciclázaro ficou me conhecendo um
pouco e, vendo como eu era, disse: “Tem um lugar, lá tem uma área verde, você vai gostar.
Lá tem curso de reciclagem e tem curso para cooperativa. Estão passando uns tratores lá,
estão mexendo. Você não quer ir?”. Eu já estava fazendo um curso de jardinagem nessa
época, mas falei: “Vou dar uma olhada”.
Eu conheci, então, o projeto e falei: “Eu gostaria de trabalhar aqui”. “Seu Ademir, como
não dá para trabalhar nos dois cursos ao mesmo tempo, nós vamos fazer o seguinte, na
cooperativa não pode faltar nenhum dia, e a jardinagem te dá direito a uma falta. Então
deixe eu fazer umas contas”. Fez as contas: “Tudo bem, vai dar certo, você conclui a cooperativa e você tira uma falta no dia para a Reciclázaro”. Eu concluí o que tinha para concluir, e na hora de decidir ficou na minha mão: “Você quer ir para a jardinagem ou para
a cooperativa?”. Aí eu disse: “Puxa vida! Vai saber Deus para onde eu vou”. Ali tinha um
espaço maravilhoso, um grupo que eu entrei com a carruagem andando, mas fui admirando cada pessoa e aprendi a gostar. No fim fiquei na cooperativa. Logo depois disso me
aceitaram como presidente. Mas eu sou um presidente amortizado. Ali ninguém, Graças
a Deus, chicoteia ninguém. Estamos todos na fase de aprendizagem, todos temos nossas
direções, a liberdade de sermos nós mesmos e isso é muito bom.

Reciclázaro.

O trono da glória
Eu tenho um sonho para ficar registrado.
É assim: eu venho andando num branco,
branco, branco. Tudo branquinho, alguém
chegou para mim e disse: “Vem comigo”. Aí
eu acompanhei essa pessoa até um poço, e
ele disse: “Desce o balde”. E eu desci o balde. E ele: “Tira a água”. Tudo isso eu fiz para
quem estava pedindo: tirei a água, aí essa
pessoa passou a mão na água assim: “Está
vendo essa água? Essa água é pura e cristalina. Se você se ligar lá em cima, no trono
da Glória, você vai ficar puro e cristalino como essa água”. Aí ele me deu uma pelica, uma
bexiga de criança de aniversário, e mandou assoprar. Eu assoprei, assoprei e ele falava
assim: “É pouco”. Eu assoprava e chegou lá no céu e ele disse: “Tem que passar mais, assopra!”. Passou um céu, outro céu, outro céu, outro céu, e ele disse: “Agora tá bom, solta a
pelica”. Aí eu peguei, soltei aqui da boca, saiu uma neve branquinha e cobriu toda aquela
área, e ele disse assim: “Se você se ligar no trono da Gloria, você vai ficar alvo como essa
neve”. O sonho que eu tenho na vida é que isso se realize. Ajudar o próximo eu não pude
com minhas condições financeiras, mas eu vou ajudar com a minha situação corporal e
espiritual. É esse o meu sonho.

80 . 81

Está na hora
Nossos lixões, os aterros, estão superlotados, e os grupos que tomam conta disso, realmente os responsáveis, têm uma visão, têm uma base que, se alguma coisa não for feita,
isso vai generalizar um grande impacto lá na frente. Então alguém teria que se mexer
para isso. Eu creio que foram os nossos governantes, a nossa diretriz presidencial, os nossos ministros e também, mais abaixo, as pessoas da área social da nossa vida, os organizadores de bairro, a parte técnica de tudo isso que devem ter sentado e dito: “Está na hora
de nós nos mexermos”.

Ademir Gomes Rosa
Ademir Gomes Rosa nasceu no dia 15 de novembro de 1961 em São Paulo,
SP. Filho de um frentista e de uma operária do ramo de tecelagem, foi criado
no bairro da Mooca. Seu primeiro serviço foi como auxiliar de almoxarifado;
depois trabalhou com produtos hidráulicos. Hoje é presidente da Cooperativa
Vitória do Belém, projeto iniciado com suporte da ONG Reciclázaro, e que
está em operação desde 2013.

O que ele esperava que
eu fizesse eu não fiz
Tinha pessoa que chegava lá na Reciclázaro e queria simplesmente conversar, tinha esse hábito. Então tá, vamos conversar. Tinha pessoas que
chegavam alcoolizadas e eu tinha que ter uma postura que passasse respeito, segurança, e não demonstrar medo, por mais que ficasse receosa,
porque você não sabe qual que vai ser a reação da pessoa quando escuta
uma negativa. Foi um aprendizado. Eu passei a ter mais jogo de cintura, a
entender melhor o ser humano.
Tem um cooperado, o Edson, ele é uma pessoa sensacional, só que, infelizmente, toda vez que recebe a retirada na cooperativa passa no bar e
bebe. E muito. E eu tenho máquina lá dentro; se acontece alguma coisa,
a responsabilidade é da cooperativa. Só que ele já passou por dezenas de
profissionais e eu seria mais uma a falar, talvez, a mesma coisa. Então o
que ele esperava que eu fizesse eu não fiz. Ele tinha que se comprometer a
ter uma postura diferente e entender que ali tem regras. Ele foi suspenso,
não pode mais vir trabalhar alcoolizado. São atitudes, são visões que eu
passei a ter no dia a dia da cooperativa.
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Camille Consuegra Bordon Carletti de Oliveira
Camille Consuegra Bordon Carletti de Oliveira nasceu no dia 22 de dezembro
de 1973 em São Paulo, SP. Cresceu no bairro da Lapa, na zona oeste. Depois
de cursar Serviço Social nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e
fazer estágio no Instituto de Previdência Municipal (Iprem), foi sócia de
uma pequena metalúrgica e trabalhou no setor administrativo de uma
escola de inglês. Sua vida teve uma viravolta quando, a convite do padre
José Carlos Espínola, foi conhecer a Associação Reciclázaro. Após trabalhar
voluntariamente por um ano na divisão de acolhida a mulheres, passou a dar
assessoria na área de gestão de cooperativas que trabalham com reciclagem.

Taís e o colar
Na cooperativa da Vila Leopoldina eu conheci a Taís, que é uma menina que vive em albergue; no início do curso ela era muito agressiva, fechada, falava muito de morte, e hoje já não fala mais. Ela me reconhece, me chama pelo nome; ficou amiga mesmo. Ela está sempre usando
um colar que achou, e disse que não tira aquele colar por nada. Ela usa
todo dia aquele mesmo colar com pérolas, perolado, e eu sempre falo
que ela está bonita.
Ali chega muito sapato, gravata italiana, vestido de noiva, bolsa da
Prada que a madame joga fora porque quebrou o zíper, mas vale 20 mil
reais; coisa boa, nova. Às vezes até dinheiro esquecido eles acham no
meio de livros. Tem muitos casos de brechós que o pessoal funda com
coisas que chegam às cooperativas. Então eu acho que a Taís meio que
garimpou mesmo esse colar, pegou dali e não tira. Realmente tem uns
três meses que eu a vejo usando esse colar. Acho que ela se apegou
porque se sente muito sozinha, isolada, não tem família. O trabalho
é uma coisa que ajuda e o colar faz ela se sentir, sei lá, apegada a algo.
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Aline França Paschoalino
Aline França Paschoalino nasceu no dia 3 de novembro de 1986 em
São José do Rio Preto, SP. Viveu a infância entre muitas leituras e plena
liberdade. Sempre mostrou aptidão pela área de humanidades nos
estudos e formou-se em Geografia na Universidade de São Paulo (USP).
Terminando o curso em 2011, concluiu uma pós-graduação em Gestão
Ambiental e, interessando-se mais pelo tema, resolveu fazer estágio no
Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre). Depois de dois
anos e meio foi contratada como consultora, e hoje tem, entre muitas
atribuições, o mapeamento das cooperativas, sua legalização e ainda
palestras e cursos de capacitação.
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todos por um
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Relatos de pessoas que se preocupam
com o bem-estar dos outros, e que
tornaram isso seu ideal e sua profissão.
As histórias que se passam em torno
dos fogões de Ana Maria, em torno da
merenda de Laura, da mãe de Maria
Rosária, dos alunos de Silvia, do porco
com purê de Janine, do beija-flor de
Fernanda, dos zezinhos de Dagmar.

Esse uniforme não
Eu fui expulsa da primeira escola que estudei porque não gostava do uniforme, e um dia
fui pra escola de pijama. Aí chamaram meu pai. Aquela coisa: o pai vai bater, vai surrar.
Ele chegou, olhou e falou: “Por que você está de pijama?”. “Ué, te avisei”, eu respondi.
“Esse uniforme, blusa preta, saia marrom, é um horror”. Aí, meu pai virou pro diretor e
falou: “Quer saber, ela tem razão. Vamos embora, filha”.
Eu sempre detestei escola, sempre. Porque era chato, como é até hoje. No meu tempo o
professor era a estrela mor. Aquela mesa, ele que decidia se você passava ou não. Eu sempre fui inteligente, sempre guardei tudo rápido, mas o comportamento era zero. Meus
apelidos na escola eram Dagonça, Dagmau, Dragão. Eu catava sapinho, sabe girino? E
botava no café que os professores iam tomar. Soltava barata na sala para as meninas gritarem. Se eu fosse a diretora da escola tinha me expulsado.

Voluntária

Dagmar Rivieri Garroux

Eu tinha 14 anos quando fiz meu primeiro trabalho voluntário — claro que eu fui expulsa. Era um hospital, e eu trabalhava ajudando os dentistas de sábado e domingo. Eles me
ensinaram, e meu trabalho era dar anestesia para depois se arrancarem os dentes. Cada
dente era dois Comel, um comprimido da época. Eu morria de dó, e falava baixinho: “Esse
Comel não vai dar nada”. E era assim, com a mesma seringa, tuc, tuc, tuc. Aí, você ia lá e,
tuc, tuc, tuc, tirava, entendeu como é que era? Eu fui expulsa porque estava dando Comel
a mais para as pessoas.

Medo? Se eu tiver medo eu não vivo

O filho

Meus pais
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Meus pais eram 50 anos-luz à frente do tempo deles. Ele era engenheiro mecânico de
precisão, se formou na França, e ela era empresária. Mas, antes disso, eles contavam uma
história que, quando casaram, meu pai precisou fugir pra casar com minha mãe, porque
ele era engenheiro e ela era tecelã; era o burguês com a proletária. Eles se apaixonaram
em porta de fábrica, e no fim meu avô acabou deserdando meu pai, e ele foi viver com
minha mãe. Ficaram casados 50 anos.
Quando ninguém registrava empregada doméstica, eles registravam. E a empregada não
passava mais que dois anos em casa, porque a primeira coisa que eles faziam era mandar
alfabetizar, depois fazer curso de enfermeira, de cabeleireira, seja o que for. Aí minha mãe
comprava um lote, Guaianazes, fazia uma meia-água, e a pessoa ia para lá começar a vida.
Em casa sempre teve esse olhar de educação para o outro. Outra coisa que eles sempre
tiveram era aquela visão de: “Filha minha vai estudar, não pode depender de homem”.
Não estavam preocupados se vai casar, se não vai, o negócio era estudar.

Depois que meu filho nasceu eu voltei a trabalhar, mas aí veio outro marco. Quando ele
tinha 3 anos, eu e o meu primeiro marido, o Fredão, a gente estava voltando de algum
lugar, e aí deu uma trombada, um bêbado pegou a gente de frente. Eu não me lembro do
acidente, não adianta que eu não lembro, só sei que quebrei maxilar, abri o braço, e meu
filho cortou a língua. Quando eu acordei, sei lá, acho que numa sala cirúrgica, estavam
costurando o rosto: “O que é isso? Eu morri?”. “Não, você teve um acidente de carro.”
“Quê!? Cadê meu filho?”. “Ah, seu filho está no Centro Cirúrgico, ele teve um he...”, ele
não acabou de falar hematoma, eu pulei, entrei no Centro Cirúrgico e tirei ele dali: “Não,
ninguém vai operar meu filho”. Já tinham costurado o rosto, com a língua não se podia
fazer nada, estava pendurada.
Eu fugi do hospital e fui para uma acupuntura lá, acho que Taboão da Serra. Era um
chinês, que eu conhecia e que fazia acupuntura com agulha de ouro. A polícia veio atrás:
“Eu sou a responsável”, eu falei, “o filho é meu, não vai tirar”. Assinei que se ele morresse
eu ia presa e dali fui para a acupuntura. Esse chinês fez um trabalho e tanto, a agulha era
a extensão da mão dele. Aí ele falou: “Oh, nós vamos trazer o hematoma pro rosto, ele
vai ficar seis meses roxo”. E foi o que aconteceu. Sobre a língua ele falou: “Ela vai voltar

A SENHORA É
ANALFABETA EM LETRAS,
EU SOU ANALFABETA EM
CASCA DE COCO
porque língua regenera. Só que você vai ter que ensinar ele a falar de novo”. “Tá bom”. Foi
nessa época que uma escola começou a mandar para mim alunos com desvio de comportamento. Mandavam porque eu resolvia os problemas. E rápido.

ó: fiu. Aí eu falei na hora: “A senhora vai ser minha
primeira educadora. Eu vou contratar. Eu pago a senhora.” “Não, eu não posso.” “Por quê?” “Porque eu sou
analfabeta.” “A senhora é analfabeta em letras, eu sou
analfabeta em casca de coco. A gente vai trocar conhecimento.” E ela ficou aí um ano. Putz, em cinco anos a
família voltou lá pro Crato, não sei pra onde. Até hoje
vivem de cerâmica.

Casa do Zezinho
Eu me formei em pedagogia na USP e trabalhei em vários lugares, mas era mandada embora em três meses. Imagina uma coordenadora pedagógica que faz teatro, que sobe em
cima da mesa. Eu estava a fim de um trabalho de educação diferente, não aquela coisa de
boiada. É ter um cuidado para cada um, ver o jeito de cada um. E eu sabia que dava certo
porque estava dando certo aquele trabalho com os alunos.
Sei que por volta de 1980 comprei a casa aqui do lado. Bem no pedaço: Capão Redondo,
Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. No lugar só tinha pequenas chácaras e aqui era rua
de terra. Falei: “Quer saber? Vou começar”. Peguei as amigas do tempo da USP, pessoas de
movimento — umas estavam exiladas, outras chegaram, perderam irmãos na tortura;
enfim, mulher forte. Falei: “Vamos mudar o Brasil?”. “Vamos.” Cada dia uma faltava no
emprego para estar aqui e assim a gente começou o trabalho da Casa do Zezinho. Isso
aqui era terreno baldio, lá na esquina, onde matavam as pessoas e jogavam. As pessoas
falavam: “Você não tem medo?”. “Se eu tiver medo eu não vivo.” A propaganda boca a
boca começou, a favela cresceu e pumba, começou a vir gente pra caramba.

Analfabeta em casca de coco

Atravessa a ponte
Nós temos um trabalho na área de gastronomia e também aulas para as mães aprenderem
a trabalhar com o reuso dos alimentos. Por exemplo, era difícil fazer essas crianças comerem maçã, verdura, legumes. Foi todo um processo para ensinar, porque era incrível, eles
catavam a maçã aqui e pá, jogavam fora. Aí, a turma: “Tá vendo, essas crianças são todas
malcriadas!”. Caramba, são séculos em que não se come maçã. Não é assim, vamos ouvir
primeiro elas. Então decidimos: vamos mudar a maçã, põe açúcar, tira açúcar; enfim, aí já
dá um barato. Educar é sedução, você tem que seduzir. E aí a gente foi evoluindo. A gente
explicava nossas dificuldades, quais eram, e o pessoal da gastronomia também ajudava
no sentido de dar uma caprichada no prato. De pegar aquela bendita carne-seca e fazer
escondidinho, preparar uma coisa mais chique. É por isso que eu sempre falo: “Atravessa
a ponte, caramba. Não julgue.”
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A primeira coisa que a gente fez (e até hoje é assim) foi mapear os entornos para ver o
que tinha de bom. Geralmente as pessoas vão mapear para ver o que tem de ruim, mas o
que tem de ruim eu já sei. Começamos e eu percebi que muitas avós ainda pegavam barro
dos riozinhos limpos que tinha aqui para fazer bonequinho de argila. Eu falei “opa”, isso
é legal, isso é pedagógico.
Aí o que eu fiz? Fui procurar em São Paulo um lugar para ensinar cerâmica brasileira.
Nada, só japonês. Mas eu queria aprender para poder dar aula. Eu estava fazendo cerâmica com as ferramentas, torno, aí um menino fala assim: “Minha vó faz isso com
casca de coco”. “Vai buscar a sua vó.” O menino trouxe a vó, mandei comprar um coco,
a velhinha quebrou o coco, raspou e tinha várias ferramentas de coco – ó meu torno,

Dagmar Rivieri Garroux
Dagmar Rivieri Garroux nasceu em 16 de abril de 1954 em São Paulo, SP.
Formada em Pedagogia, é diretora da Casa do Zezinho, instituição que criou
com o objetivo de auxiliar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade
social. A instituição erradicou os casos internos de subnutrição e atualmente
implementa ações de combate à obesidade infantil.

Sempre fui pai e
mãe dos meus pais
Meus pais são deficientes auditivos. Ele ficou deficiente por causa de uma
otite, um médico pingou um remédio errado e acabou perdendo a audição. Já ela foi por conta de uma meningite que teve aos 5 anos. Meu pai
sempre foi garoto “zona sul” e minha mãe morava acho que na Freguesia,
zona norte do Rio. Meu pai já tinha a visto na rua com uma colega. Um dia
ele viu minha mãe entrando num ônibus e a seguiu. Bateu na porta dela
falando: “Olha, me apaixonei por você”. Meu avô quase enfartou, porque
minha mãe era noiva e o noivo estava na casa quando meu pai chegou.
Ficaram todos sentados à mesa e minha mãe louca, sem saber o que fazer,
porque não conhecia aquele cara. Só depois ele foi explicar que queria
conhecê-la e aí foi acontecendo. Eu sei que ela largou o noivo e acabou
ficando com meu pai.
Diz a minha mãe que quando eu tinha mais ou menos 1 aninho, eu prestava atenção na conversa dos dois e ficava com as mãos tentando imitar
o que eles faziam. Quando eu queria comer, puxava as mãos; minha mãe
falava que eu fazia o movimento. E para beber, a mesma coisa. E foi assim
até a idade que eu fiquei mais ciente da dificuldade deles. Meu primeiro
celular eu tive com 8 anos, porque eu tinha que ir ao médico com a minha
mãe, resolver as coisas do meu pai. Eu ia ao banco e falava: “Minha mãe tá
querendo isso, isso e isso”. Eu amadureci muito rápido.
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Maythê Sales Viveiros da Costa
Maythê Sales Viveiros da Costa nasceu no dia 22 de julho de 1991 no Rio de Janeiro,
RJ. Pensou em cursar Arquitetura, mas, preocupada com questões de saúde, optou
pela área de Nutrição. Quando cursava a faculdade, interessou-se pela área de
desenvolvimento de suplementos para consumidores com deficiência de algum
tipo de alimento ou com intolerância. Também trabalha no sentido de recomendar
o consumo de produtos da linha enteral, voltada para pacientes hospitalares que
precisam melhorar seu estado nutricional, como hipercalóricos, hiperproteicos,
diabéticos, pacientes renais e com outros tipos de patologia.

também. E um dia eu estava vendo uma revista que falava sobre algumas profissões que
estavam despontando, que seriam do futuro, e aí tinha um artigo falando sobre Nutrição.
O mercado de trabalho era bem mais restrito do que hoje, mas eu me interessei, acabei
prestando vestibular e entrei direto na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, daí foi
um choque, porque eu saí dessa vida boa que eu contei, e vim parar aqui em São Paulo
com 17 anos, sozinha. Lógico, com uma infraestrutura. Meus pais ajudavam, enfim, mas
já naquela época, trinta anos atrás, eu não me conformava com o trânsito. Eu achava absurdo ter que me programar pra sair uma hora antes de casa pra chegar até a faculdade.
Foi uma ruptura essa minha vinda pra São Paulo. Mas no fim você vai se adaptando. Na
verdade eu já morei muito mais tempo aqui do que eu morei em Piracicaba.

Uma força
Quando eu vim para São Paulo, meu cunhado falou para o irmão dele: “Olha, a Laurinha
entrou em São Paulo, ela não conhece nada. Você dá uma força lá”. Ele deu. Uma superforça. Casei com ele.

Ruptura

Laura da Silva Dias Rahal

Um prato que é jogado no
lixo pra gente é o fim
Do interioRRR
Minha infância foi muito boa porque, como criança do interior, era outra vida. Sempre
brincando. Lá em Piracicaba tem a Faculdade de Agronomia, a Esalq da USP, que é uma fazenda, e eu morava perto dessa faculdade. Então é um lugar que a gente brincava muito:
andava de bicicleta, de patins, subia em árvore. E sem os medos, sem essa forma com que
hoje as crianças vivem em São Paulo. Aliás, quando eu cheguei aqui o pessoal perguntava
assim: “Nossa, você é de Piracicaba? Mas você não tem sotaque, lá o pessoal fala caipira”.
E eu respondia: “É que eu disfaRRRço. Eu disfaRRRço e ninguém peRRRcebe”. Até hoje
quando eu vou lá eu fico poRta, doR.
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Da capital
Quando se tem 17 anos, você é meio nova ainda, não sabe muito bem o que quer fazer.
Eu não tinha noção se ia fazer Agronomia. Eu gostava de Biológicas, gostava de Humanas

No final da década de 1980 a Prefeitura de São Paulo fez um concurso. Acho que foi um
dos primeiros para nutricionista na área de alimentação escolar e, se você fosse aprovado, podia ir para merenda escolar. Eu consegui a vaga e foi bem legal, embora a faculdade
não nos desse formação nessa área. E eu ainda entrei num período interessante, que tinha uma discussão da alimentação enquanto direito. Uma coisa bem bacana. De repente
eu resgatei um monte de debates da faculdade, questões de direito, questões sociais. Foi
bem, bem legal. Mas depois eu percebi como o serviço público é difícil, porque logo em
seguida entrou um governo antagônico ao anterior e as prioridades passaram a ser outras. Tivemos uma ruptura. Até hoje é difícil enfrentar essas mudanças bruscas que, às
vezes, acontecem a cada quatro anos.

Para, para, para!
Lembro que uma vez nós nos animamos e falamos: “Vamos fazer trabalhos de educação
alimentar e nutricional dos estagiários com os alunos?”. Sempre com aquela vontade de
trabalhar questões relacionadas à educação alimentar e nutricional. E a gente começou
a bolar trabalhos, as crianças faziam teatrinho, faziam uma série de coisas. Chega um dia
uma estagiária que vem e conta uma história — porque nutricionista tem mania, tudo
tem que fazer projeto, tem que fazer uma avaliação para ver se a criança aprendeu ou não
para mostrar na faculdade. O trabalho dela era de incentivo ao consumo de leite, da importância do leite para as crianças de EMEI, escola para crianças de 4, 5 anos. Elas tinham
que ver se a aulinha que elas deram, a brincadeira que elas deram, teve resultado ou não
numa avaliação. O que elas fizeram? Colocaram uma caixa com várias embalagens de
leite e derivados lácteos misturados com outras coisas para as crianças escolherem. Aí
a criança estava com um leite de UHT, pegou na mão assim e devolveu. E a estagiária:
“Você não vai pegar por quê?”. “Não, tá vazio.” Quando ela disse isso eu falei: “Para”. A

SE EU ENTREGO ASSIM É
UM PÃO. MAS SE EU
O CORTO ASSIM, OLHA
QUE DIFERENTE

gente não tem conhecimento. A gente não sabe se ela avaliou que aquilo tinha o leite,
porque não era o concreto do leite. Está errado. Isso me incomodou e eu cheguei para
essa pessoa e falei: “Olha, a gente precisa buscar parcerias. A formação nossa, da faculdade, é muito fraca na área de Pedagogia”. Aí nós fizemos um microprojeto e a ideia era
bater na porta da Secretaria de Educação.

Com a maior cara de pau

Oficina Culinária no
CEU Caminho do
Mar em 2011.

uma comida bonita, que seja bem apresentada. Ela pegou um pão: “Olha, se eu o entrego
assim é um pão. Mas se eu o corto assim, de um jeito que fica em duas metades, e ponho
na cumbuquinha, olha que diferente”.

Um dia uma colega falou: “Tem um site aqui, dá uma olhada nesse projeto”. E o projeto
que nós vimos ali era semelhante ao que nós queríamos, ou seja, era a formação de uma
equipe: o educador, a cozinheira... Uma parceria: “Legal, vamos ver se a gente consegue
apresentar o que a gente faz!”. Isso foi em 2004. E com a cara de pau nós fomos até a Fundação Nestlé com o projetinho. E o pessoal achou interessante poder trabalhar com esse
universo de prefeitura e viram que havia uma possibilidade de 2004 para 2005. Foi bem
bacana. E logo em seguida eles nos deram uma estrutura que, infelizmente, o serviço público não te dá. De fornecer um espaço, almoço, material. A parceria deu esse brilho, fora
a questão de incluir a pedagoga. Foi uma construção, foi muito bacana.

Obesidade

Soja, granola

Agora, na parceria, temos tido uma programação forte de atividade física, eles estão trabalhando bem fortemente, e isso vem calhando com as políticas públicas que a gente vê
nesse sentido. Então, em nosso programa, a gente já foi mudando vários itens. Há muito
tempo a gente tirou biscoito recheado, todos os alimentos que tinham gordura trans, e
vem aumentando a frequência de frutas, legumes e hortaliças dentro do cardápio. Esses
cardápios são publicados, e as escolas têm que seguir as recomendações.

Você pega uma culinarista e ela te dá um monte de dica. Por exemplo, a gente estava
introduzindo a proteína texturizada de soja, e ela bolou um monte de receita de granola,
fez croquete, fez um monte de coisa. Isso foi importantíssimo porque se você não tem
uma comida bonita, cheirosa, gostosa, o esforço cai por terra. Um prato que é jogado no
lixo pra gente é o fim.

A questão do sobrepeso veio à tona quando a gente começou a trabalhar a questão da
transição nutricional, em 2003, 2004. O que é que se chama de transição nutricional? É o
momento em que a gente deixa de ser um país de magrinhos para ser o dos gordinhos. É
quando começam os estudos apontando para esse aumento da incidência da obesidade
e dessas comorbidades associadas. E daí vem um monte de coisa ruim junto: diabetes,
hipertensão, hipercolesterolemia, problemas ortopédicos. Fora a questão psicológica daquela criança que sofre bullying, que não consegue correr na Educação Física, que nunca
é chamado para jogar futebol no time do outro.
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Não é só um pacote de nutrientes
O alimento não é só um pacote de nutrientes, ele traz sentimento. No projeto de 2013
estava conosco a Mara Salles, chef, dona do Restaurante Tordesilhas, e ela falava: “Gente,
que maravilha esse arroz orgânico, saber que veio de uma família que está lá produzindo,
vamos valorizar”. Ela tinha falas interessantes em relação à origem dos alimentos. Ela falava: “Olha esta cenoura! Esta cenoura é de um jeito, mas se eu corto assim fica diferente”.
Para as cozinheiras valorizarem depois no momento do preparo. Então é isso que a gente
está buscando, não só a questão dos educadores com os projetos, mas esse olhar de ser

Laura da Silva Dias Rahal
Laura da Silva Dias Rahal nasceu em Piracicaba, SP, no dia 25 de novembro de 1965. Filha temporã,
teve um pai full time que lhe fazia companhia constante e lhe contava causos caipiras do interior. Ainda
jovem mudou-se para São Paulo para estudar Nutrição na USP. Desde cedo interessada por saúde
pública, hoje trabalha como diretora do programa de merenda escolar de São Paulo.

Esperando
a parteira
Eu nasci na casa que os meus pais moravam, no centro da cidade de
São José do Rio Preto. Minha mãe tinha tido a minha irmã e meu irmão em casa, e na minha vez, quando ela começou a sentir as dores
do parto, já sabia que eu ia nascer. Meu pai nessa época trabalhava
no hospital, que ele, além de farmacêutico, também trabalhou um
tempo em hospital. Então, aí, os dois em casa, ela disse para ele que
era para chamar a parteira, que ela achava que estava chegando a
hora de eu nascer. Ele saiu de madrugada e foi chamar a parteira, só
que não deu tempo, eu acabei nascendo antes de ele voltar. Minha
mãe conta que eu e ela ficamos ali na cama esperando a parteira
chegar para cortar o cordão. Daí, eu sempre falei para ela que achava que, por conta dessa demora nesse corte do cordão, eu tinha um
vínculo muito forte com ela. Eu sempre tive uma ligação muito
forte com ela, muito.
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Maria Rosária Silva Callil
Maria Rosária Silva Callil nasceu no dia 30 de dezembro de 1960 em São
José do Rio Preto, SP. Aos 5 anos os pais compraram uma casa em um bairro
afastado da cidade, onde viveu uma infância de características rurais. Sonhou
ser professora na adolescência, mas acabou mudando de ideia e fez o curso de
Psicologia em São Paulo. Fixando-se na capital, foi como diretora de uma escola
municipal que trabalhou em projetos de nomes curiosos, como “Abobrinha, por
que não?” e “Gostoso pra chuchu”. Cozinhando de forma lúdica, essas ações
chamavam a atenção das crianças para os alimentos saudáveis.

vizinha a plantar, depois ia colher e assar o milho na fogueira. E eu gostava de criar brinquedos: pegar uma blusa de frio, fazer uma dobradura na qual parecia um bebê, fantoche
com meia. Um irmão achava a cabeça do boneco, o outro achava o corpinho e a gente
montava para dizer que tinha uma boneca. Era legal. Mas quando não tinha, isso também não era motivo pra não se divertir.
Outra coisa é que sempre tinha muitas festas por ali. Era bacana porque era todo mundo da mesma condição, todo mundo no mesmo patamar de sociedade. Cada mãe fazia
um prato e montava aquela mesa enorme na rua. A padaria doava o bolo, outro doava o
refrigerante e a gente comemorava. Dia das Crianças tinha que ser lembrado de alguma
forma, celebrar a importância de ser criança, de que a criança precisa ter essa valorização
de brincar, de não ter só obrigações.

Aprender brincando

Lusilene dos Santos Farias

É como se pegasse um
trapo e falasse: “Pode levar,
não vai fazer falta”
Lusilene com jota
Eu tenho oito irmãos, os nomes com “J” acredito que por conta do meu pai, que se chama
Jarison. Vou falar por ordem de nascimento. Então vem a Jacilene, depois veio Jariel, aí
venho eu, Lucilene (quando eu fui tirar meu documento, eles olharam o registro, que era
feito à letra de mão, e entenderam que era “S”, e aí virou Lusilene). Depois de mim vieram
o Jaquiel, o Jesiel, o Jadiel, o Jackson e, por fim, o Jailson.
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Um achava a cabeça, o outro o corpinho
Quando criança a gente fazia a comidinha, às vezes com plantas e às vezes com comida
de verdade. Então, uma pegava um pouquinho do feijão, a outra um pouquinho do arroz,
fazia aquela fogueirinha de lenha e ali a gente brincava de cozinhar. Às vezes ajudava a

Nossa comunidade foi atendida por um programa da Nestlé chamado Nutrir, e aí eu tive
essa experiência, estava ali como uma adolescente, como a tia da brinquedoteca. Tudo
era baseado na educação alimentar e em ajudar as mães a criarem receitas, fazer com que
os filhos experimentem coisas mais saudáveis, não necessariamente da forma-padrão
que se fazia. Então tinha música, tinha jogos, tinha brincadeira. E aí uma parte dos voluntários já criava isso antes nas reuniões e levava pra lá o tema: “Ah, o tema hoje é leite e
derivados”. Então as mães trabalhavam na cozinha com leite e derivados, e a gente tinha
a roda de conversa com as crianças, a gente falava do tema, e aí sempre tinha o teatro,
tinham os personagens, cartazes. Era tudo muito improvisado. Às vezes, como não cabia
todo mundo no mesmo espaço, fazia uma apresentação na rua. Mas era sempre muito
lúdico, era uma forma de aprender brincando.

Mães aos 12
Eu fui despertar para a adolescência com 15 anos. Enquanto algumas amigas já eram
mães aos 12, 13 anos, minha mente, por ser um pouco infantilizada, não sei, me fazia
querer brincar com as meninas menores, mais novas, porque elas tinham o pensamento como o meu. Só parei de brincar quando realmente despertei para aquela coisa da
paixão. E eu fui me apaixonar pelo meu marido, o Ubanis, que era justamente um amigo de infância.

Por que ele fica assim e eu não?
Eu não tive explicação nenhuma a respeito de sexo em casa. Mesmo tendo uma irmã
mais velha, que já namorava, já tomava anticoncepcional, não tive explicação. Das amigas, a explicação que tinha era muito realista. Para mim, que tinha um pensamento
de criança, você falar de algo tão realista chegava a assustar. Aquela maneira como as
amigas contavam era grosseiro, então eu preferia não ouvir. O que eu aprendi foi pela
curiosidade. Por que ele fica assim e eu não? O que será que ele tá sentindo que eu não
sinto? Então deixava avançar um pouquinho mais para ver se eu ia sentir o que ele estava

ERA UMA CRIANÇA
CUIDANDO DE
OUTRA CRIANÇA

Preparação dos
alimentos em uma
Folia Culinária na
casa de Lusilene, em
Vila Carmosina.

sentindo. Na primeira transa, os dois usaram camisinha, porque os dois eram virgens.
Na segunda, resolvemos não usar porque achamos que ele não perdeu a virgindade. Foi
quando aconteceu.
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Mas como ela tá grávida?
De repente chegou a hora de contar para minha mãe. Lembro que estávamos eu e meu
marido na janela de casa, era um barraco ainda. Eu falei: “Vai você”. E ele: “Vai você”. Eu:
“Vai você”. Ele: “Sua mãe tá com a peixeira cortando frango”. E o povo da Bahia com a
peixeira, você sabe, o povo mata. Fora nós dois, só minha irmã mais velha sabia, porque
a gente dormia no mesmo quarto.

tenho que ver o que ela tá sentindo, não você”. Mas para ela era uma criança cuidando de
outra criança, não tinha condições. Ela foi meu apoio, meu chão, minha estrutura. Se eu
sou o que sou hoje, se eu sou mãe, mulher, se eu sei lavar, passar, cozinhar, não foi minha
mãe que me ensinou, foi minha sogra.

Uns dias depois a Jacilene entrou e falou: “Mãe, vem cá, senta aqui”. Sentou minha mãe,
eu já comecei a chorar. Ela falou assim: “A senhora vai ser avó”. Ela olhou para a minha
irmã assustada, porque minha irmã já namorava. E a Jacilene falou: “Não eu, a sua filhinha aqui”. E eu comecei a chorar, chorar porque eu imaginei a reação do meu pai. A
primeira reação da minha mãe foi: “Mas como ela tá grávida?”. Porque o pensamento da
minha mãe era: ela age como criança, ela tem corpo de criança. Acho que nem minha
mãe percebeu que eu já estava com 16 anos. Acho que minha mãe chorava não por ter
uma adolescente grávida: “Oh, meu Deus, minha filha engravidou e não tive tempo nem
de conversar”. Ela chorava com medo do meu pai. Por ser doméstica, por ser aquela mulher do interior que deve respeito ao marido independente da situação. Então pelo fato
de ele trabalhar, a obrigação dela era educar os filhos: “Como você não cuidou?”. Acho
que a reação, o medo dela foi esse.

Minha filha é do tipo de escrever cartinha e falar: “Mãe, o carteiro deixou uma lembrancinha”. Aí fazia aqueles desenhos com aqueles bonecos com as pernas longas, os braços
longos. Eu olhava e falava: “Ah, esta aqui não sou eu, não. Que eu não sou tão magra e
tão alta. Esse palitão não sou eu, não”. Mas ela sempre foi assim, de demonstrar carinho,
de deixar uma cartinha, um bilhetinho, de escrever: “Mãe, eu te amo”. Já eu não consigo
falar, não consigo... É muito difícil eu falar: “Eu te amo”. Eu gosto de ouvir, mas para mim,
eu demonstro o amor que tenho com as coisas que eu faço, com as atitudes que eu tenho.
Mas é importante. É que eu não tive essa coisa de ficar abraçando, beijando minha mãe.
Até hoje eu não consigo... Às vezes ela vem fazer um carinho e eu viro e falo: “O que você
quer?”. Para mim dá essa intenção de que ela quer alguma coisa em troca, porque eu não
tive isso da minha mãe. Talvez por serem tantos filhos ou pelo sofrimento, eu não sei dizer. Porque talvez ela também não teve. Nessas horas eu tenho que respirar fundo e falar:
“Não é porque eu não tive que ela não vai ter”.

Um tempo depois sentaram minha sogra, meu cunhado, eu, meu marido, minha mãe,
meu pai e minha irmã. E do mesmo jeito que meu pai entrou ele saiu. Eu não levei bronca, não levei absolutamente nada. Era como se aquilo não tivesse efeito nenhum na vida
deles. Então eu me senti rejeitada, é como se fosse um trapo que você pegasse e falasse:
“Ah, pode levar, não vai fazer falta”. E aí eu comecei a conviver mais na casa da minha
sogra. Eu ia para a escola com ele, de mão dada, tudo e, quando voltava, já ficava na casa
dela. Era na mesma rua. Eu não lembro exatamente quando foi que levei minhas coisas
pra lá. Não lembro exatamente desse momento, mas eu devia estar em torno do quinto
mês. Quem me levou para ter filho foi minha sogra, quem cuidou de mim e ajudava a cuidar da minha filha foi minha sogra. Tanto que quando minha filha chorava, ela pegava
dos meus braços e eu ia atrás igual a uma bobinha: “Me dá, é meu. Eu tenho que olhar, eu

Eu te amo

Lusilene dos Santos Farias
Lusilene dos Santos Farias nasceu em Xique-Xique, BA, no dia 2 de maio de
1985. Mudou-se com a família para São Paulo aos 4 anos e reside em Itaquera.
Seu primeiro emprego foi como educadora na brinquedoteca da comunidade
“A Casa das Crianças”. Participou de outros programas de caráter social antes
de se dedicar à criação de sua filha.

Nem ave-maria
nem pai-nosso
Eu frequento a Paróquia Santo Afonso desde criança, mas um dia a adolescência chega e aí você pensa em 500 mil coisas, menos na igreja. Minha
mãe me forçava: “Vai pra igreja!”. “Ah, não, mãe, depois.” Só ia à missa ou
em alguma celebração, por exemplo, Dia das Mães, Natal, Semana Santa.
Quando eu tinha 28 anos trocaram o padre (eu não ia muito com a fuça
dos antigos). Veio um padre bacana, o padre Márcio, e ele um dia me pediu: “Você não quer ajudar com as crianças?”. E eu fui; do nada. Não sabia ensinar ave-maria nem pai-nosso, mas aí pega, vai na internet, pesquisa. Fui tomando gosto. Passou o tempo e em 2011 o padre me falou:
“Ó, tem projeto bacana aqui”. Era ligado à alimentação das crianças, ele
me explicou como era e foi superlegal. Até fui eu que dei o nome para
o projeto: Perseverar.
Eu, não é que eu não como bem, mas, por exemplo, não sou chegada em
melancia, e as meninas, de sacanagem, às vezes chegam com o copo de
suco: “Toma, Cássia”. Aí eu tomo. Muita coisa estou comendo forçada
para a criançada ver que é gostoso.
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Cássia Daniele Lima
Cássia Daniele Lima nasceu no dia 14 de dezembro de 1979 em São Paulo, SP. Criada
inicialmente na zona leste, mudou-se para o bairro da Água Funda, na zona sul,
onde viveu uma infância cheia de brincadeiras, quebra-queixo e tubaína. Arrumou
emprego em uma corretora de seguros aos 14 anos, profissão na qual trabalha até
hoje, apesar de ter concluído o curso universitário de Processamento de Dados.
Frequentando a Paróquia da Igreja Santo Afonso desde criança, começou a trabalhar
com crianças a pedido do padre e aí se envolveu definitivamente.

em casa se lia um jornal judaico-socialista, o “Nossa Voz”, e os amigos do meu pai ficavam
ali, batendo papo. Não eram políticos, não eram militantes, mas aquilo me influenciou.
Minha geração é que, de repente, se decepcionou com o socialismo. E como você não pode
ficar sem nada, cada um teve que procurar outro ideal. E aí é interessante, porque cada um
procurou um ideal de acordo com suas características. Eu brinco, alguns foram lutar pela
Mata Atlântica, pela baleia-azul, contra o aquecimento global. “Ah, nossa, que perigo, o
aquecimento global.” Já que não dava para salvar o mundo inteiro, pelo menos se tentava
salvar alguma coisinha.

Margarido
Quando criança eu tive uma diarreia que se cronificou. Minha mãe me levou em vários
médicos até chegar ao melhor pediatra de São Paulo da época, que se chamava Margarido Filho. Era caro, era longe, mas por um filho todo sacrifício se faz. Lá fomos nós. E
ele me curou com um leite sem lactose importado da Suíça chamado Edel. Muitos anos
depois, já na faculdade, eu fiz o diagnóstico retrospectivo do que tinha tido: era uma
intolerância à lactose. Para minha mãe o Margarido Filho era quase um santo; só faltava
ter uma vela votiva para ele em casa. Ela falava tanto que eu comecei a pensar em ser
médico e pediatra. Pensando depois foi perigoso, porque era um negócio meio emocional; por sorte deu certo.

Reader’s Digest

A mortalidade por diarreia era
terrível no Brasil

Eu não tive essa fase de adolescência de ir pra farra, beber. Minhas diversões eram ler e
cinema. Ler, eu lia muito. Eu estava com os amigos andando, eu via uma folha de gibi na
rua, já estava olhando. Eles até brincavam. E nesse aspecto, uma coisa que teve influência
na minha vida foi a Seleções. Eu lia muito Seleções, inclusive as piadinhas. Há pouco
tempo, inclusive, me deram de presente, uma assinatura de Seleções, só que quando eu
vi, achei sem graça. Eu disse: “Será que mudou Seleções ou mudou eu?” Aquela história
de sempre.

7 do 7, 8 do 8

Bar mitsvá

Eu nasci no dia 7 de julho de 1932. Em casa, com a dona Amabile, que era a parteira
do Ipiranga. Hoje em muitas maternidades se pode registrar o nascimento, mas naquela
época tinha que ir ao cartório. Primeiro filho, meus pais estavam atrapalhados, e naquele
tempo a regra era a seguinte: até quinze dias depois do nascimento não pagava multa
pelo registro, os dias seguintes pagava. Imagine se eles iam pagar multa! O dinheiro era
curto. Então levaram um vizinho como testemunha para dizer a data: “Não! Ele nasceu
semana passada”. Por isso eu fui registrado no dia 8 de agosto de 1932. Eu brinco que
nasci no dia 7 do 7 e fui registrado no dia 8 do 8.

Sabe como foi meu bar mitsvá? Meu pai me acordou bem cedinho, pegamos um bonde,
fomos até o Bom Retiro, onde tinha uma sinagoga (Shil, como que eles chamam). Lá havia um grupo de idosos, e eles se reuniam para rezar toda manhã. Eu fui lá: a introdução
à religião, pela primeira vez vai ler a Torá. Meu pai trouxe uma vodca, um bolo de mel

Jayme Murahovschi
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Foice e martelo
Eu cresci em um ambiente socialista. Meus pais acreditavam em um socialismo romântico, utópico, que esse mundo ia ser uma maravilha, que não ia ter mais guerras. Lembro que

ELA FALAVA TANTO QUE EU
COMECEI A PENSAR EM SER
MÉDICO E PEDIATRA.

MEU SONHO SERIA UM MUNDO
MELHOR, FRATERNO, EM QUE
TODOS VIVESSEM EM PAZ.

Jayme em
seu consultório.

e distribuiu entre eles. Depois eu e o Jaques, meu amigo, saímos, pegamos um bonde e
fomos para o Colégio Mackenzie. E acabou o meu bar mitsvá. Hoje se fazem festas colossais, exageradas.

Então me começou a bater a ideia: “Vamos pesquisar, vamos descobrir o antibiótico bom para
essa bactéria”. Contatei um bacteriologista da
USP chamado Luiz Trabulsi, fomos atrás e descobrimos. A bactéria se chamava Escherichia
coli enteropatogênica, EPEC. Eu fui convidado a
dar aulas no Brasil inteiro por conta disso.

Vai trabalhar, vagabundo!
Quando eu me formei em Medicina, meu pai, com aquele jeitão gozador, com aquele
sotaque, ele disse: “Ó, eu te sustentei todo esse tempo. Agora vai trabalhar, vagabundo”.
“Pai, tem um negócio chamado residência.” “Residência? Que diabo é isso?” Ele não tinha
culpa, porque residência estava no começo, pouca gente tinha ouvido falar. Então, eu
expliquei, expliquei, expliquei e ele: “Tá bom, vá”. Minha turma foi a primeira que teve o
sexto ano como internato. Não existia.

O coração, a costela e o Palmeiras
Eu estava ainda no internato quando uma vez teve um plantão de sábado à noite. O
pronto-socorro vazio, os médicos vendo televisão, conversando. De repente chegou um
moço, ele parecia meio alcoolizado: “Estou com dor aqui, acho que é do coração”. A turma examinou, não tinha nada. Deixaram pra lá, mas ele não foi embora: “Me dói aqui, é
o coração”. Aí a gente perguntou: “Que aconteceu?”. Ele disse: “Eu fui assistir ao jogo do
Palmeiras, me empurraram e eu bati aqui. O Palmeiras ganhou de 9 a 1”. Besteira lá. Aí
largamos, fomos até a sala, a turma conversando, eu falei: “Viu o Palmeiras hoje?”. “9 a
1.” “Opa!” Vamos voltar. Não é que ele estava com uma fratura de costela? Por isso que se
queixava de dor.

Éramos seis
Quando eu casei com a Enny ela falou que queria seis filhos. “Seis!?”, eu disse. “É exagero,
não é?” Aí vieram um, dois, três, quatro. Eu comecei a ficar assustado, mas então aconteceu que nós fomos a um Congresso na Áustria, em Viena. E na volta, ela não se sentiu
bem no avião, parecia alguma coisa no coração. Nós começamos a investigar, a procurar
e não achava nada, até que um dia descobrimos. Não era cardíaco, era refluxo gastroesofágico. E isso dá uma impressão que vem do coração. Então, ela disse: “Bom, talvez seja
um sinal de Deus. Vamos cuidar desses quatro, que já tem muita coisa para fazer”. E aí
paramos. Ufa! Melhor.
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Escherichia coli
A mortalidade por diarreia era terrível no Brasil. A cada ano morriam 156 crianças por
mil que nasciam. Eu via aquilo e me perguntava: “Puxa vida! O que será que causa isso?”.

Passaram-se vinte anos, a gente vai amadurecendo, um dia eu caí em mim: “Não é antibiótico
que resolve isso”. E eu mudei, escrevi um artigo
pedindo desculpas para as EPECs. Eu digo que fui pioneiro das pesquisas de diarreia, e
fui pioneiro, também, no pedido de desculpas: “Vocês não são os vilões”, eu disse, “vocês
são os carrascos”. Quais eram os verdadeiros vilões? Pobreza, falta de saneamento básico
e falta de escolaridade das mães com o desmame precoce, que eu chamava de “o grande
flagelo dos países em desenvolvimento”. Nas famílias pobres, quem mamava no peito
vivia; quem era desmamado, morria. Bem, então, isso foi muito importante. Ganhei prêmios com isso, inclusive um que se chamava Margarido Filho, da Associação Paulista de
Medicina. E aí, o que fizemos? Começamos a entrar no resgate da amamentação.

Moisés com 20 anos
Meu sonho seria um mundo melhor, fraterno, em que todos vivessem em paz. Meus patrícios têm uma saudação tradicional que diz assim: “Que você viva até os 120”, porque
Moisés, da Bíblia, teria vivido 120. Mas agora foi modernizada a saudação: “Que você viva
até 100, como 20”. É isso que a gente precisa: ter uma vida longa e de boa qualidade.

Jayme Murahovschi
Jayme Murahovschi nasceu no dia 7 de julho de 1932 em São Paulo, SP. Filho de imigrantes judeus que
viviam na atual Moldávia, passou a infância no bairro do Ipiranga brincando de jogar bola como toda
criança da época. Dedicado aos estudos, doutorou-se em Medicina na Universidade de São Paulo.
Lecionou por 35 anos na Faculdade de Medicina de Santos e escreveu o livro “Pediatria: diagnóstico e
tratamento”, que teve sete edições. É membro da Academia Brasileira de Pediatria.

Air Botucatu
Nesse período, logo depois que casaram, meu pai foi instrutor de aviação. Ele não tinha
nem primário completo e ensinava o pessoal de lá a pilotar. E minha mãe tinha o brevê de
piloto também, ela era maior orgulhosa disso. E lembro bem que meu pai nos colocava, eu
e minha irmã, e nós íamos com eles naqueles aviõezinhos pequenininhos, voávamos por
toda aquela região lá do interior de São Paulo. Era muito interessante.

Medicina? Biologia?
Em 1955 ou 1956 nós viemos para o Alto da Lapa, na Rua Pio XI. Meu tio morava numa
casa grande lá e nós ficamos morando com ele por uns três meses até ir morar numa
casa grande que era do meu outro tio e que ele alugou para meu pai. Hoje é um posto de
gasolina, fica na Avenida Pompeia bem lá embaixo. Naquela época eu estava começando
a fazer o Liceu Tiradentes, que eu fiz ali subindo a ladeirona da Pompeia. Ali eu fiz os
quatro anos de ginásio.

Silvia Maria Franciscato Cozzolino

Tenho orgulho de ser da primeira
turma de nutrição
Casamento expresso
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Meu pai começou trabalhando com meu tio numa empresa de ônibus. Eles tinham um
ônibus que fazia uma linha de Piracicaba, pegava Bauru, Marília e vai. E é interessante
isso, porque foi nessas viagens que meu pai conheceu minha mãe. Meu avô, libanês, não
queria que ela casasse com meu pai, porque ele era italiano, não era da mesma origem.
Minha mãe falou: “Não, eu vou casar, mas...”. E o que o meu pai fez? Foi para Avaré com
a irmã dele e minha mãe fugiu junto. Isso em 1942. Quando eles chegaram lá, avisaram a
família da minha mãe que iam se casar. Parece que tinham que ficar 24 horas, porque tinham que ficar um número de horas. Porque ela nem tinha ainda 18 anos. Sei que minha
tia ficou com minha mãe a noite inteira. Daí no dia seguinte meu tio mais velho e minha
avó foram até Botucatu e eles se casaram. Meu avô não quis ir.

Depois, quando eu cursava o científico, já comecei a imaginar: “Bom, o que eu vou fazer?
Medicina? Biologia?” No fim fiz cursinho para entrar na Faculdade de Biologia da USP.
Chegou ao final do ano e bombei, não entrei: “Tá bom. Vou fazer um curso para Medicina, no fim do ano eu presto de novo”. Fiz outro ano inteiro do cursinho da USP, que era
dado por alguns professores e alunos da USP; era na Avenida Angélica. Só que quando
chegou o final do ano, abriu o curso de Nutrição, e a primeira coisa que eu fiz foi prestar
lá. Eu entrei e em 1969, me formei na primeira turma que passou a ser de nível universitário. Tenho muito orgulho de ser dessa primeira turma. Nós éramos vinte alunas só,
porque naquela época... Primeiro que ninguém sabia o que era Nutrição. Todo mundo
achava que você ia fazer um curso para ser, na verdade, vamos dizer assim, uma “cozinheira de luxo”. Até hoje às vezes é difícil explicar a importância do curso.

TODO MUNDO ACHAVA QUE
VOCÊ IA FAZER UM CURSO
PARA SER, NA VERDADE,
VAMOS DIZER ASSIM, UMA
‘COZINHEIRA DE LUXO’

ELES PEDIRAM PARA
NÓS IRMOS AJUDAR A
RESOLVER O PROBLEMA
DOS ÍNDIOS

Campus avançado
Uma fase importante do curso foi minha experiência no Campus Avançado em Marabá,
no Pará. Iam para lá pessoas já formadas, pessoas que podiam fazer a diferença na região.
O Projeto Rondon era de estudantes. E nesse caso não, eram pessoas já graduadas que
iam desenvolver um plano de ação pra melhorar a situação lá. E teve um dia que eu e
uma enfermeira, nós saímos para um atendimento numa localidade no interior, a umas
duas horas do campus. Na época tinha aquelas caminhonetes de tração nas quatro rodas.
E foram então o professor Reimei, que era o chefe do campus, eu e ela, mas nesse dia
chegam dois militares, com dois índios, dizendo que tinha um problema numa aldeia
e eles pediram para nós irmos ajudar a resolver o problema dos índios. Quando chegou
próximo dessa cidadezinha que nós íamos ficar para prestar atendimento, eles acharam
que ia demorar para nos deixar lá e resolveram nos levar para a aldeia junto com eles, só
que era o período de chuva e nós ficamos atolados no meio da mata. Não tinha como sair
e fomos a pé até achar um barracão onde armazenavam castanhas.
Nós tivemos que dormir numa rede e o professor Reimei pegou malária. Nós, não, graças
a Deus. E o que aconteceu? Nesse dia, o que nós tínhamos que fazer? Era desencalhar a
caminhonete e voltar para o campus, porque não dava para ir até a aldeia, porque era
muita lama. Então nós ajudamos a desatolar a caminhonete e voltamos para o campus,
chegamos à noite. Saímos cinco horas da manhã pra fazer tudo isso e voltamos, chegamos às oito horas da noite de novo em Marabá. Apesar dessas dificuldades, a população
era de uma receptividade enorme, eles nos recebiam de braços abertos. Nós organizávamos reuniões com eles em que nós fazíamos algo tipo aulinhas mesmo: “Olha, qual a
importância...”. Ressaltava-se a importância da amamentação, de se consumirem frutas,
verduras, de ter uma alimentação adequada, de ter variedade. Enfim, dentro dos recursos
que eles tinham, nós procurávamos mostrar a importância daquilo.
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Marido
Conheci meu marido em 1973 em uma viagem que fizemos para Juiz de Fora. Primeiro
nós discordamos muito, porque ele falava da Itália, muito italiano, então eu pensando:
“Mas esse cara é metido! Poxa, só fala: na Itália tem isso, na Itália tem aquilo”. E eu, quieta.
Naquela noite a gente foi a uma boate todo o pessoal, e aí dança, não sei o quê, começa

uma coisa assim diferente. Aí passou quanto? Ah, voltamos para São Paulo e ele combinou com meu cunhado que ia mostrar umas fotos na casa de um amigo. Nesse dia eu
falei: “Bom, vou embora, não sei o quê”. Um amigo ia me levar, ele se ofereceu para levar.
E, no caminho, ele falou: “Você não quer ir ao cinema?”. E eu: “Tudo bem”. Isso foi em
setembro. Fomos ao cinema e praticamente ficamos namorando a partir desse dia.
Quando chegou novembro, meu pai tinha um local lá em Bertioga, que nós sempre íamos durante o fim de semana, feriado, e nós fomos, num desses feriados, e ele foi junto. E
estávamos lá conversando, de repente ele falou assim: “Olha, eu tenho 34 anos, você tem
26 anos, a gente viu que a gente se deu bem, vamos casar”. Assim, sabe? Eu falei: “Casar
já?”. E ele: “Nós não somos mais crianças pra ficar pensando. Vamos casar e pronto”. Tá
bom. Daí chama meu pai e minha mãe, imagina a cara deles. Minha mãe assim: “Mas já?
Tá muito cedo”. E os pais dele naquela época estavam aqui no Brasil e moravam com ele
no apartamento dele. Ele já tinha um apartamento montado e tudo, era só eu me mudar.
E os pais dele também se assustaram. Imagina, “Quem é ela?” Então em fevereiro do outro ano nós casamos.

Zinco e selênio
De 1974 em diante eu segui a carreira universitária e, desde 2000, sou professora titular
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que para mim, foi assim, uma grande
vitória. Nós temos feito várias pesquisas ao longo do tempo e trabalhado com micronutrientes como zinco e selênio. E dentro dessa linha eu já formei praticamente 60 alunos,
62, se não me engano, no Brasil inteiro. Minha esperança é que eu tenha deixado frutos
pra que continuem as pesquisas dentro dessa área. Eu tenho alunos no Brasil inteiro. Não
tem nenhum estado que eu não tenha algum aluno que tenha sido formado e que possa
continuar desenvolvendo esse trabalho com micronutrientes. Eu espero que todos estes
anos de pesquisa, todos estes anos de atuação na área, continuem de alguma forma no
trabalho a ser desenvolvido por esses meus ex-alunos.

Silvia Maria Franciscato Cozzolino
Silvia Maria Franciscato Cozzolino nasceu na cidade de Avaré, SP, no dia 12 de
maio de 1947. Passou a infância em Botucatu, mudando-se em seguida para
a capital. Formou-se em 1969 na primeira turma de Nutrição da Universidade
de São Paulo. Professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, trabalha
no departamento de alimento e nutrição experimental, desenvolvendo
principalmente pesquisas sobre micronutrientes.

Porco com purê
de maçã
Eu fazia inglês numa escola e sempre passavam vídeos de intercâmbio.
Não sei, assim, o porquê dessa vontade, mas eu sempre fui apaixonada
por cultura, comida, hábitos diferentes. Aí achei que devia tentar. Fiz uma
reunião com meus pais e coloquei os custos. Tudo bem que coloquei um
pouco abaixo para eles não se assustarem, mas eles compraram a ideia.
Fui para uma cidade do estado de Nova York, interior, perto do Canadá,
dois mil habitantes, o nome é Westport. Quando eu cheguei, cheguei
querendo ir embora: “Não vou aguentar ficar numa cidade que não tem
shopping”. Faltavam duas semanas para começarem as aulas, e já tinham
formado o time de futebol. Sou péssima em esporte, mas era minha chance de fazer amizades. Aí me inscrevi e me acolheram. Essa história de que
americano é frio depende muito. É de pessoa para pessoa.
Passei várias vergonhas lá. Na escola tem os lockers onde você guarda o material, eu achei que podia escolher, então escolhi um, aí quando chegou
o intervalo, minhas roupas estavam no chão. Outra coisa: você muda de
sala, não o professor. Então assisti quase uma semana de aula errada. Teve
também um jantar que fizeram para mim, que o cardápio era um copo
duplo de leite, a bebida, e de prato principal carne de porco com purê de
maçã, ervilha e broa de milho. Eu falei: “O jantar será que horas?”. Aquele
era o jantar. Eu falei: “Meu Deus, carne de porco com purê de maçã! Não
vou conseguir comer”. E comi. Hoje é um prato que eu amo.
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Janine Rover de Mello
Janine Rover de Mello nasceu no dia 13 de fevereiro de 1987 em Vitória, ES. Foi criada
entre a capital e sítios no interior, sempre brincando com uma enorme quantidade
de primos. Tímida e fã de MPB, passou por uma experiência impactante ao fazer
intercâmbio na cidade de Westport, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, cursou a
faculdade de Nutrição. Ainda regressou aos Estados Unidos para fazer cursos ligados
à área e se aventurou numa viagem “de mochilão” pela Europa antes de regressar
definitivamente ao Brasil. Atualmente dá assistência a pacientes oncológicos no
Hospital Metropolitano de Vitória.

O mestre
Eu tive um professor da quarta série que me marcou. Ele era, assim, um senhor já de idade,
calvo, muito carismático, e na época eu tinha uma dificuldade enorme com divisão, eu
não conseguia fazer a bendita divisão. Quando chegou na quarta série, esse professor Raul
me deixou de recuperação. Ele me mandava ir à lousa, e eu com medo de ir à lousa. Claro,
né? Você não sabe, tem medo. Aí eu me lembro: “Não! Você pode vir! Venha, Regina, que
eu vou te ensinar”. Aí, ele com aquele jeitinho, carismático, tudo, consegui. Devo a ele até
hoje; consegui aprender a divisão. Quando estou ensinando meus alunos, eu me lembro
dele. Foi um ser humano maravilhoso.

Catorze, catorze e meio
Minha infância foi até os 10 anos, porque depois meus interesses já mudaram. Como eu
morava em fazenda, e meu pai sempre me segurou muito, eu queria liberdade. Eu tinha
conhecido meu futuro esposo, o Marcos, em um casamento, e começamos a namorar escondido. Eu acho que tinha, mais ou menos, de 12 para 13 anos. Meu pai descobriu e me
transferiu pra Auriflama, onde eu fui morar com uma tia, que é minha grande inspiração
por ser professora.

Regina Aparecida de Oliveira Magrini

Eu queria sair, queria conhecer
pessoas, lugares
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O pai
Minha mãe sempre foi protetora, carinhosa; gostava de conversar. Meu pai, não. Ele era
daquelas pessoas que chegava em casa, bastava um olhar que nós já entendíamos. Era
naquela base: ele falava, nós obedecíamos. Eu lembro que uma vez numa quermesse estávamos sentados eu, minha prima Edmir e acho que meu irmão do meio, Ricardo. E
aí escreveram correio elegante para mim. Não me lembro de quem escreveu. Quando
chegou na mesa, eu disfarcei e entreguei por baixo para minha prima; ela fingiu que era
dela, porque senão a festa acabava. Tinha que ser tudo disfarçadamente, porque ele era
uma pessoa ignorante nesse aspecto. Não era aquele pai que podia chegar, abraçar, falar
o que pensava. Jamais! Quando ele ficou doente e nós nos aproximamos, há alguns anos,
praticamente ele já tinha se ido.

A casa dessa tia era sempre cheia de sobrinhos e ela deixava a gente sair para a sorveteria,
para o jardim, para o cinema. Tinha horário para ir e para voltar, nove e meia estávamos
em casa, mas como eu já estava começando a namorar, eu dava um jeitinho. Falava que ia
encontrar uma amiga, mas não era bem amiga. E aí quando eu passei para o segundo magistério, engravidei. Teve que esperar eu completar 15 anos para nos casarmos no civil. O
religioso foi em Pereira Barreto, porque o padre que tinha na paróquia de Auriflama não
aceitava casar uma gestante.

Fabrício na escola
Depois do casamento nós fomos pra Sud Menucci e alugamos uma casa. Tudo assim,
com muita dificuldade. Meu marido foi trabalhar no frigorífico da cidade e eu voltei para
a escola logo que terminou a licença-gestante. Meu marido também estudava: eu fazia
o terceiro magistério numa sala e ele fazia técnico em contabilidade em outra. A escola
inteira ajudou a cuidar do Fabrício.
Meu primeiro emprego foi como eventual em uma escola de Bandeirantes, e nessa altura
eu já tinha meu segundo filho, o Fernando. Aí, no aniversário de 1 ano do Fernando, eu
decidi vir pra cá, porque infelizmente os professores de lá se aposentam e voltam a trabalhar, então é muito difícil conseguir aula. Outro motivo é porque eu queria também ver
se conseguia retomar minha vida. Eu queria sair, queria conhecer pessoas, lugares que,
até então, não tinha tido chance. Deixei os meninos com minha mãe, deixei minha casa,
meu marido e vim para Diadema sozinha.

EU ACHAVA O LEITE
DESNATADO HORRÍVEL,
HOJE ADORO

Regina com sua
filha Jessica.

Jéssica na Faculdade
Meu primeiro trabalho foi com alfabetização de adultos. Foi uma experiência muito rica
e emocionante, mas nessas viagens entre Diadema e Sud Menucci nasceu minha terceira
filha. Nessa ocasião eu aproveitei para fazer vestibular no interior. Quando eu fui prestar
o exame, na época, ela ainda era um bebê, então foi comigo. Ela sentada, aqui, e eu respondendo as questões. Não atrapalhou. A gente sempre brincou na faculdade que ela ia
sair formada em Letras comigo. Meu marido ia junto e cuidava dela fora da sala de aula.
Quando ela queria mamar, eu ia lá e amamentava. Ela só parou de ir à faculdade comigo
no terceiro ano; mas foi, assim, muito gostoso.
Passado isso, houve um concurso público na rede e muitos professores se removeram
para o interior. Aí eu fiquei só trabalhando com pré-escola na Prefeitura de Sud Menucci.
Como na época nós estávamos em dificuldades, eu decidi retornar para Diadema. Vim
primeiro sozinha e aluguei uma casa no bairro Eldorado, depois vieram meu esposo e
meus filhos. Estamos aqui desde 1998. Foi difícil para as crianças porque lá eles tinham
liberdade e as crianças daqui, naquela época, já eram violentas. Lembro que o Fabrício
chegava chorando: “Mãe, eu quero ir embora. Eu não gosto daqui. Por que a gente veio
pra cá?” E eu explicava que a gente precisava ficar porque lá não tinha trabalho para
mim. Disso eu me arrependo, a vida teria sido bem melhor para eles lá.

O sonho acabou
Eu era obcecada em passar em concurso público do Estado para voltar para o interior,
mas nunca consegui passar. Eu sou ainda “ACT”, como eles falavam antes na rede estadual. Hoje falam “estáveis”. Estou quase para me aposentar no Estado, mas não consegui
me efetivar na rede estadual. Depois disso eu ainda passei em um concurso público, mas
na rede municipal de São Paulo. Aí me tornei efetiva e falei: “Agora acabou mesmo. Nós
temos que ficar”.
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Passei!
A Jéssica, quando ela saiu do ensino médio, ela estava meio perdida, o foco dela, na verdade, era Psicologia. Eu dei uma desanimada, e aí ela: “Ah, mãe, então vou ser professora”.
“Não!”, eu falei: “Professora, não!”. “Ah, então vou fazer Enfermagem.” Aí eu falei: “Jéssica,
vai fazer Nutrição”. E ela aceitou, sabe, o meu conselho.

Depois de concluir o curso, ela teve, no ano passado, foi mais ou menos em maio, ela fez
uma prova pela internet, para participar de um concurso seletivo. Eu estava até viajando,
ela não quis nem me contar. Quando cheguei, ela falou assim: “Mãe, eu fiz uma prova,
mas nem em sonho eu vou conseguir entrar. É muito difícil”. Eu perguntei: “Para quê,
Jéssica?”. “Ah, mãe, para ser estagiária da Nestlé.” A primeira fase foi pela internet, ela fez
a prova, passou e foi chamada para a entrevista. Tudo bem, gostaram, ficaram de ligar. Aí
ligaram e ela foi participar do estágio.

Bom para isso, bom para aquilo
Nossa vida mudou com as experiências da Jéssica. Por exemplo, eu achava o leite desnatado horrível, hoje adoro. Estou com adoçante. Uns mitos que eu tinha antes, por exemplo, que beterraba tinha ferro, era bom para anemia, ela já disse, me explicou. Então, tem
muita coisa que nós crescemos acreditando, que ela já provou que, realmente, não existe
aquilo que nós pensávamos que era verdade. Tal proteína naquele alimento, que era bom
para isso, bom para aquilo. Nós gostamos muito, assim, por exemplo, de torresmo. Esse
tipo de coisa ainda não conseguimos abandonar, mas melhoramos a alimentação, sim. E
agora eu tenho meu netinho também, a gente já se preocupa com o que está dando para
ele, já evita toda aquela fase de refrigerante, de muito lanche. Mudou muito, muito.

Regina Aparecida de Oliveira Magrini
Regina Aparecida de Oliveira Magrini nasceu em Auriflama, SP, em 21 de
novembro de 1970. Fez o curso de magistério e lecionou em Sud Menucci, no
interior do estado, e Diadema, na Grande São Paulo. Logo depois de ter a filha
Jéssica ingressou na Faculdade de Letras; na ocasião, os colegas brincavam que
a menina ia sair formada junto com ela.

Um compromisso
maior
Sempre fui católico, nasci numa família bem religiosa; só que teve um
período da adolescência em que me afastei, não queria participar de
nada. Aí, com 17 anos, eu estudava ainda, estava no ensino médio, um
amigo me convidou para fazer um retiro. Acabei indo para passar um
fim de semana diferente e me encantei. Esse momento foi muito marcante, foi um momento de mudança mesmo de vários aspectos da minha vida, e a partir dali eu comecei a ter um compromisso maior, uma
participação até mesmo auxiliando outras pessoas que precisassem.
Eu me lembro de um senhor chamado Norberto Lopes, que fazia uma
palestra contando a história de um menino do Rio de Janeiro que era
envolvido com o tráfico. Ele tinha feito um retiro anterior ao que eu fiz
e mudou totalmente de vida. Essa história foi a que mais me chamou a
atenção e a que mais me marcou. E, passados alguns anos, quando eu já
era ministro da eucaristia, tive a possibilidade de fazer uma visita para
o senhor Norberto que estava doente e acamado. Levei a eucaristia para
ele no leito e, apesar do sofrimento, aquilo foi um motivo de muita alegria para mim. Foi gratificante poder, de certa forma, retribuir o que ele
me passou quando eu fiz aquele retiro.
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Robson Donizeti dos Santos
Robson Donizeti dos Santos nasceu no dia 4 de abril de 1972 em Caçapava, SP,
morando na zona rural até 12 anos. Fez o curso primário em uma escola chamada
Isolada do Bairro do Sapé e tinha o sonho de ser aviador. Estudando no Sesi,
frequentou as baladas da cidade na adolescência e era fã de música eletrônica e
pop rock. Chegou a trabalhar por um período na linha de produção da Nestlé, mas,
deixando a empresa, envolveu-se com o trabalho de assistência social. Elegeuse conselheiro tutelar e, depois de cumprir dois mandatos, tornou-se auxiliar de
coordenação numa entidade que atende crianças em situação de risco chamada
Casa de Acolhimento Provisório de Caçapava.
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Duas vezes convidada

Beijo pra cá, beijo pra lá

Como a família da Márcia, minha esposa, é portuguesa, todos moram em
Portugal, a gente teve que ir até Oeiras casar de véu e grinalda, terno e
gravata; correr proclamas aqui, correr lá, tudo certinho. A igreja era do
bairro, e o casamento foi bem simples. Para você ter uma ideia, só tinha
um convidado, uma amiga do meu cunhado que era professora de Matemática da Universidade de Lisboa. Na verdade ela e uma senhora que
estava esperando a missa. Então tinha isso: duas pessoas sentadinhas lá,
os padrinhos, eu e a noiva.

Teve um fato, assim, que aconteceu, foi até com uma criancinha pequena, por incrível que pareça. Porque eu sou assim, eu trabalho com eles assim: “Se você experimentar minha comida, vai ganhar um beijo”. Gente, eu beijo o dia inteiro, é o dia
inteiro beijando as crianças. Eu falo: “Quem elogiar a comida da tia vai ganhar nota
dez. Mas se não gostou fica quietinho, não fala, não, que vai ficar mal pra tia”.

Dois anos depois, a Márcia foi assaltada e roubaram a aliança dela. E nós,
quando voltamos a Portugal, fomos encontrar o padre para abençoar a
nova, só que ele falou: “Não, eu abençoo a aliança na missa”. Ele então nos
chamou para ir à missa e contou a história. A igreja cheia. Aí, de repente,
levanta uma mãozinha lá e uma pessoa fica em pé: “Eu estava no casamento deles”. Era a senhora que estava esperando a missa.

Aí teve essa criança, todo dia ele chegava e não comia: “Tia, eu não quero”. Eu insistia: “Coma um pouquinho”. “Não, não quero.” Quando foi semana passada, ele
chegou para mim e falou: “Tia, você põe um pouquinho só para experimentar?”.
Então tá bom: fui lá, coloquei um pouquinho, ele voltou e falou: “Tia, sua comida
é a melhor comida que eu já comi até hoje. A minha mãe não sabe fazer comida
assim. Eu posso repetir?”. Sabe quando deixa você emocionada? Ele, assim, e mais
umas três criancinhas falaram: “Tia, sua comida este ano está maravilhosa”. Nossa,
não tem coisa mais gratificante! De coração mesmo, não tem. Sua comida é melhor
que a da minha mãe. Já pensou a mãe ouvir um negócio desses?

Alex Lima Sobreiro

Solange Cabido Pinheiro

Alex Lima Sobreiro nasceu no dia 7 de março de 1965 no Rio de Janeiro, RJ. Fã dos
Thunderbirds e de National Kid na infância, era bom aluno de matemática e detestava
português. Após uma passagem por Brasília voltou a morar no Rio de Janeiro, onde
seguiu com os estudos e formou-se em Medicina, tornando-se cirurgião-geral
especializado em traumas no Hospital Albert Schweitzer. Apesar de ter-se tornado
chefe do setor de cirurgia, ainda trabalha regularmente nos plantões.

Solange Cabido Pinheiro nasceu no dia 1º de julho de 1962 em Piraúba, MG. Criada na roça e
de maneira severa pelos pais, veio com a família para São Paulo aos 10 anos por conta de um
problema de saúde de uma das irmãs. Morando no Jardim Ângela, começou a trabalhar como
babá e, aos 16 anos, teve a filha, Fabiana. Passou por vários empregos até se fixar no departamento
financeiro de uma companhia aérea. Quando a empresa faliu, passou a trabalhar como merendeira
para uma empresa terceirizada que presta serviços à rede municipal de São Paulo.

manteiga, lata de óleo. Eu gostava. Minha mãe comprou aquele livro Dona Benta e falava:
“Vai lá, Ana, faz alguma coisa”. Então eu via o que tinha na receita, ia lá na venda, pegava as
coisas e cozinhava. Tudo para não brigar.

Casa Pirani
Mais tarde, quando eu já namorava, minha futura sogra também gostava de cozinhar, e
ela fazia um curso que tinha na Pirani — as Casas Pirani ali no Brás. Lá tinha curso de
culinária, curso de bordado e aí, naquela época, acho que meu namorado acabou contando para ela que eu gostava, e ela um dia falou: “Ah, tem um cursinho aqui”. Eu fui lá,
frequentei, gostei. Foi aí que comecei a embalar.

Celebridade
Quando eu já estava casada e tudo, tinha um programa que eu gostava de assistir na TV
Bandeirantes, chamado Revista Feminina. Era com a Maria Thereza Gregori, antes da
Ofélia. Eu assistia toda tarde a esse programa, e aí uma vez a Maria Thereza perguntou
se alguém sabia ou conhecia uma pessoa que soubesse fazer bolo de letras. E eu sabia,
eu tinha aprendido. Porque se tinha aula assim, que ensinava alguma coisa diferente, eu
ia. Não importava onde, eu pegava o ônibus e ia embora. Eu nunca tinha ido à televisão,
nada, mas falei assim: “Ah, vou ligar”. Talvez eles quisessem fazer o bolo, alguma coisa.
Aí liguei, a produção deu retorno e falou que queriam fazer uma entrevista, que eu fosse
lá, que eu fizesse o bolo e levasse o bolo. Tudo bem, vamos.

Ana Maria D’Angelo

A culinarista pop star
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Desde cedo no balcão

Eu lembro que estava perto do dia das mães, então eu escrevi a palavra mãe e levei o bolo
lá na Bandeirantes. E eu fui entrevistada pela Maria Thereza, que na época era minha
“ídala”. Eu expliquei como fazia a receita e tudo, e aí, já no final do programa, ela falou
assim: “Bem, essa é a Ana Maria D’Angelo que fez esse bolo. Se vocês precisarem, ela dá
aula”. Dar aula? Aí saiu do ar, eu falei: “Maria Thereza, eu não dou aula”. “Não dava. Agora você vai dar porque vão te procurar.”

Eu devia ter 6, 7 anos quando meu pai teve o bar. Depois ele comprou o que na época se
chamava venda, hoje seria um empório. Então nossa família tinha o bar e o empório. Eu
fui tomar conta da venda e aprendi muito ali. Não é que conheci a vida, mas fiquei sabendo o manejo de algumas coisas, porque você aprende a fazer conta, a lidar com o público.
Eu fiquei esperta e acho isso muito bom para as pessoas.

Nesse dia minha sogra tinha ficado com minha filha, que ainda era pequena. E aí quando
eu cheguei em casa minha sogra estava com um cafezinho assim, ela falou: “Olha, desde
que você saiu daqui que eu estou pra tomar esse café. O telefone não para, é todo mundo
ligando, querendo marcar aula”. Depois dali eu fiz Record, fiz “Forno e Fogão”, na Gazeta,
Rede Mulher. Fiquei conhecida no Brasil todo.

Dona Benta

Cabinho azul

Quando eu era criança era assim, um pouco briguenta, e meu irmão é mais novo, não vou
dizer que ele era bobinho, era quieto. E aí ele apanhava na rua e eu tinha que bater nos
meninos, porque se ele vai pra casa chorando, eu que apanhava. Então ele se metia em
encrenca e lá ia a Ana Maria ajudar. Por conta disso minha mãe não gostava muito de me
ver na rua, e aí, como a gente tinha o bar e a venda, o que aconteceu? Minha madrinha,
para brincar com a gente, montava um fogãozinho com tijolo e fazia a panelinha de lata de

Com o tempo as empresas ficaram sabendo da minha participação, porque lá no programa da Maria Thereza tinha os patrocinadores, claro. E aí você tá dando aula, algumas pessoas das empresas vinham te conhecer, assistiam à aula, tudo, e depois no final falavam:
“Olha, sou de tal empresa. Você quer o nosso patrocínio? A gente gostaria que você trabalhasse com o nosso produto, tal”. E aí mandavam coisas. Naquela época a culinarista
era considerada pelas empresas. Não só eu, todas. Porque é assim, você dá aula, as pessoas

NAQUELA ÉPOCA A
CULINARISTA ERA
CONSIDERADA PELAS
EMPRESAS

confiam em você. Confiam tanto que a colher que você usa é a colher que elas querem.
Se elas forem comprar uma colher e a tua tem o cabinho azul, elas vão comprar a de cabinho azul. Por isso que as empresas tinham essa confiança nas culinaristas, porque elas
sabiam que ia divulgar bem seu produto.

Pioneira
Na internet você vê, eu sou a pioneira em aproveitamento integral de alimentos. Desenvolvi todo o receituário, toda doação que o Sesc recebia — era o Sesc Carmo, só tinha no
Sesc Carmo, agora tem no Brasil todo. Então eles ligavam: “Oh, a gente tem doação”. Então no começo era casca de banana, casca de abacaxi que vinha da empresa Vale, que fazia
as tortinhas do Mc Donald’s. “Ah, nós vamos receber tanto.” Então eu desenvolvia dez,
quinze, vinte receitas, e aí se faziam as oficinas com as cozinheiras das entidades para
quem eles iam fornecer. Quer dizer, meu repertório também eu agradeço muito ao Sesc
por isso, ele cresceu demais. Porque eles tinham a necessidade e eu tinha como resolver;
nisso você vai crescendo.
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Folias Culinárias
Em Itaquera tinha uma comunidade chamada Raul Seixas, e foi lá que nós começamos
a fazer um programa chamado Folias Culinárias. A gente ia uma vez por mês, aos sábados, fazer essa atividade. Nós trabalhávamos com cinco itens: frutas, verduras e legumes,
grãos e cereais e derivados do leite. Cada mês se trabalhava um item. Nós fazíamos as
receitas na casa de uma senhora, a Tata, e quando a gente entrou pela primeira vez a microbiologista falou: “Meu Deus, eu não vou fazer nada aqui, não vou comer nada aqui”. A
pia era escuríssima, mas era a realidade. E eu falei: “Vai comer sim”. Aí fomos em frente.
Eu levava avental, levava luva, levava touca. E sempre ficava aquele receio de a pessoa
achar que a gente usava aquilo porque tinha nojo da casa. Aí eu falei: “Olha, pessoal, a
gente trabalha desse jeito. Aqui está a microbiologista, nós temos nutricionista. A gente
vai usar avental para não sujar nossa roupa, pois a gente vai trabalhar com um monte de
coisa. A gente vai pôr uma touca que é para não cair o cabelo. Eu trouxe aqui um monte.
Quem quiser pôr, tudo bem, quem quiser usar, usa. Quem não quiser, tudo bem, mas eu
vou usar”. E aí quando eu coloquei elas começaram a colocar também.

Ação de capacitação no
Instituto Bola pra Frente.

Fogão novo
Essa senhora, a Tata, dona da casa onde a gente fazia as receitas, ela tinha um fogão de
quatro bocas: funcionavam duas e o forno não funcionava. Então, quando a gente precisava do forno, tipo quando a gente fazia aquelas pizzinhas de pão para aproveitar o pão
que ficava velho, ficava duro, nós tínhamos que levar as assadeiras numa padaria que tinha parceria com a comunidade. Assava bolo, assava pão; levava tudo na padaria e trazia
de volta. Quando foi, acho que no segundo ou no terceiro mês, um dia nós chegamos lá
e tinha um fogão novo. A Tata tinha comprado. Então quer dizer, foi a preocupação dela
com a comunidade. Ela comprou também um jogo de panela que vende na rua, daquele
alumínio bem grosso. Quatro panelas novas.
Nesses dias de Folia, enquanto eu trabalhava com as mães, os voluntários ficavam distraindo as crianças — no final da rua tinha uma brinquedoteca e eles ficavam lá. Isso
sempre. Quando a comida estava pronta, a gente pegava tudo, arrumava e todas as mães
levavam lá para o fim da rua, onde tinha uma mesa montada. Todo mundo almoçava. Era
uma grande brincadeira, todo mundo participava e brincava.

Ana Maria D’Angelo
Ana Maria D’Angelo nasceu no dia 25 de janeiro de 1950 em São Paulo, SP.
Cresceu na zona leste, onde teve as primeiras experiências na cozinha e no
comércio, pois o pai era dono de um pequeno empório no bairro. Culinarista
famosa, Ana Maria compartilhou suas experiências dando vários cursos ao
longo de seus muitos anos de carreira.

Porque eu estou
sentindo isso?
Eu fui ver meu filho no dia seguinte ao do parto. Eu olhei para ele, mas
você está cheia de dor, tudo, eu falei assim: “Meu Deus, o neném está aqui.
É meu? Não é meu?”. Depois que a moça trouxe para amamentar, eu o vi
pela primeira vez, tudo. Eu falei: “Nossa, será que eu vou ter leite?”. Coloquei para amamentar e amamentei com dificuldade. Eu achava na hora
que tinha que sentir uma sensação maior. Eu achava que tinha que ser
mais, que ser mãe é isso, é aquilo. Fiquei cinco dias no hospital e acho que
tive uma depressão. Numa certa hora do dia eu chorava, chorava, chorava, não sabia o porquê. Tive alta, fui para casa, mas não estava me sentindo bem. Tive que voltar para tomar soro, porque a pressão foi lá embaixo.
Eu olhava no berço e parecia que não teria forças para cuidar dele: “Meu
Deus do céu, dizem que ser mãe é uma coisa tão boa, por que eu estou sentindo isso?”. Fiquei nessa fase, tomando soro por dias e voltei. Quando eu
saí do hospital, resolvi passar na igreja e ia ter um casamento. Eu estava
rezando e nisso tocou justamente a música que tocou no meu casamento. Aí abri a boca para chorar, não é? Porque a gente fica supersensível.
Mas foi só aquela sensação do momento. Depois eu já voltei revitalizada e
amamentei. Que coisa maravilhosa!
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Rosa Maria Rodrigues da Silva
Rosa Maria Rodrigues da Silva nasceu no dia 9 de outubro de 1951 em São Lourenço,
MG. Por admirar uma vizinha enfermeira, sempre teve desejo de trabalhar na área
de saúde. Casada e morando em Caçapava, SP, fez o curso técnico de Enfermagem e
passou no concurso para Visitador Sanitário, vindo a trabalhar no Hospital Francisca
Júlia, de São José dos Campos, e no Centro de Saúde local. Após concluir a faculdade
assumiu o cargo de enfermeira supervisora em uma Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de São José dos Campos. Já viúva e aposentada, recebeu convite para ser
coordenadora da Casa de Acolhimento Provisório de Caçapava, tarefa que encarou
como “missão”.

Maratona
Eu já tinha participado de provas de cinco, dez quilômetros, mas uma vez, ali pelos 19
anos, cismei que ia correr uma maratona. Fui lá, corri os 42 quilômetros e, como eu era
jovem, cheguei ao fim da prova. Quando eu terminei a corrida quase tive um choque térmico de tanto calor que eu perdi. Fiquei todo assado. Eu não me preparei e fiquei três dias
de cama com dor muscular. Um ano depois eu fiz o percurso de novo, porém preparado.
Terminei a maratona e, à tarde, podia jogar bola se quisesse. É isso que a gente deve fazer
quando vai ter um grande procedimento cirúrgico.

132 . 133

Uma cirurgia de câncer é uma maratona para o paciente, uma prova que pode durar muito tempo. Eu não sei o que vai acontecer no ato operatório, não sei qual vai ser a resposta do paciente ao tratamento, então a preparação tem que começar antes, ele tem que
estar bem preparado nutricionalmente, porque quando eu faço isso eu estou diminuindo chance de infecção, de complicação; eu estou dando mais qualidade de vida para ele
voltar para a família. Não dá para correr sem essa preparação. Você pode até terminar a
corrida, mas com um preço alto.

Quero cabelo
Eu morei com minha avó mais ou menos uns dois, três anos, antes de vir para Niterói.
Minha avó morava em Caxias. Assim, porque quando minha mãe me teve, não tinha ninguém para ficar comigo, minha irmã ficava numa creche, e não tinha ninguém para ficar
comigo, então eu ficava com minha avó. De vez em quando, minha mãe ia lá me ver, nos
fins de semana, quando dava. E, assim, até esse período em que eu morei com minha avó,
eu gostava muito, eu era bem feliz. Minha avó morava num minissítio. Então eu era bem
livre. Eu lembro, assim, que minha mãe tinha aquelas capas de bujão que era de crochê
amarelo. Eu e minha irmã brigávamos muito por causa daquilo, porque a gente colocava
na cabeça falando que era o cabelo. Aí, nossas amiguinhas de perto de casa, a gente brigava por causa daquele negócio: “Quero emprestado, quero cabelo”. Eu também brincava
muito de correr, de pique; vivia correndo, vivia me machucando. Sei lá se tinha as pernas
fracas, sei que eu vivia machucada: era um machucado atrás do outro.

Armando Porto Carreiro de Souza

Carmen de Sousa Freitas

Armando Porto Carreiro de Souza nasceu no dia 10 de julho de 1963 no Rio de Janeiro, RJ. Passou a
infância e a adolescência no bairro da Tijuca, lembrando que gostava de passear na Praça Sáenz Peña e
assistir aos filmes nos cinemas que a rodeavam. Pensou em fazer Engenharia Química na adolescência,
mas, ao desenvolver a sensibilidade social na convivência com os movimentos da Igreja Católica, optou
pela área de medicina. Hoje trabalha no Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro como
Diretor Geral e Cirurgião.

Carmen de Sousa Freitas nasceu no dia 30 de setembro de 1982 em Niterói, RJ. Teve
uma infância conturbada por conta dos problemas da mãe com o padrasto alcoólatra.
Morando com a mãe em uma área de risco e já com um filho, passou por uma situação
dramática no período das grandes chuvas de 2010. Apaixonada por artesanato
trabalhou no comércio, fez fantasias para escolas de samba e passou a dar aulas no
projeto Mais Educação, do governo estadual.

SER CAMPEÃO NÃO É PRA TODO
MUNDO, MAS SER CAMPEÃO NA
VIDA É PRA TODO MUNDO
por conta da escola. Mas no fim de semana sempre tinha gente na minha casa pra, ou
almoçar, tal, ou jantar, sempre cheio.
Hoje tem televisão no quarto de todo mundo, as pessoas não brigam por causa de canal,
isso é muito chato. Essa briga é saudável, com irmão: “Eu quero ver isso, eu quero ver
aquilo”. Hoje: “Então tá, fica aí, cada um come no seu quarto”. Eu acho isso ruim. Amor
é você poder ficar perto das pessoas, a pessoa saber que você está triste, que você se aborreceu com alguma coisa. É bacana ter essa confraternização diária, isso é o sentido da
família. Se não é uma família solidão.

Eu era meio a Mônica da turma

Fernanda Keller

O que fazer com tanto troféu,
tanta medalha?
Chão de giz
A maior parte da minha infância eu passei numa casa na Boa Viagem, em Niterói. Uma
casa muito legal porque era um bairro que, na época, não tinha muitos prédios. (Hoje
tem o Museu do Niemeyer, um ponto turístico da cidade.) Não tinha tanta violência
assim, você podia brincar na rua, ter um campinho para onde você desce e tem aqueles
jogos com a garotada. Eu sempre fui líder, sempre gostei de comandar: “Ah, vamos jogar
agora isso”. Polícia e ladrão, queimada. Um pedaço de giz que você riscava no chão, uns
negócios e pronto, as brincadeiras não custavam nada.
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Família solidão
Meus pais sempre fizeram questão de todo mundo ter refeição junto, tipo almoço, jantar. Às vezes, de manhã cedo não dava muito porque o café da manhã era meio corrido

E sempre amei carnaval. As fantasias, nós sempre fizemos fantasias lindíssimas. Minhas
mães (eu falo mães porque tenho duas tias que são irmãs coladas da minha mãe) e as
minhas primas, a gente fazia fantasia igual, então tudo sempre foi muito animado. Uma
vez eu estava com roupa de bruxa, era uma fantasia cheia de fitas coloridas, uma roupa
colada. Eu devia ter uns 9, 10 aninhos, por aí, e o chapéu tinha um monte de estrela,
preto. E tinha umas coisas penduradas, estrelinhas caídas.
Nós fomos ao clube e era carnaval de meninas, a gente dava as mãos e ficava rodando
o salão em círculos. E nesse dia tinha uns meninos que ficavam puxando meu chapéu
toda vez que eu passava. E minhas primas estavam querendo chorar. Eu falei: “Não, espera”. E quando a gente deu mais uma volta, eles fizeram de novo, só que eu era meio a
Mônica da turma. Aí peguei a camisa de um, peguei a camisa do outro, “pum”, bati um
com a cabeça no outro, e eles começaram a chorar e foram chamar o pai. Quando o pai
chegou, ele falou assim: “Quem bateu em vocês?”. E eles apontaram pra mim. Aí pagaram dois micos, um porque apanharam e o outro porque o pai falou: “Não acredito que
uma menina pequena de 10 anos bateu em vocês”.

Papo de corredor
Já estava na Faculdade de Educação Física, eu ouvi dizer que ia ter uma prova que nadava, pedalava, corria. Eu falei: “Nossa, que incrível”. Eu achei que seria uma oportunidade
enorme pra mim de conhecer uma coisa diferente, praticar um esporte que não existia,
mas eu ainda não tinha dimensão do que ia ser. Foi em um papo de corredor, de universidade, assim que eu descobri o triatlo.

Vão me pagar pra fazer isso?
Quando eu comecei a fazer triatlo, era o primeiro, segundo que estava acontecendo no
Brasil. Eu fiz mais como um desafio: “Ah, quero fazer porque ouvi falar que é legal”. E
foi na época que eu estudava Fisiologia e Atletismo com o Paulo Figueiredo. Logo na
sequência eu tive a honra e a sorte de começar tendo ajuda de um fisiologista. Ele me
orientou, não para o triatlo só, porque ninguém sabia o que era aquilo, mas para o treinamento, porque no treinamento esportivo, independente do esporte, a questão de fisiologia é a mesma. Então foi aí que eu comecei a me tornar atleta. E gostei. Fiz a prova
e achei bacana. Consegui terminar, era meu objetivo, aí eu falei: “Nossa, se eu consegui
terminar, bacana, vou treinar mais”. Aí meu objetivo de terminar se transformou em
melhorar o tempo. Em três anos eu estava já ganhando as provas, sendo campeã brasileira, e, em consequência disso, virei profissional do esporte. Mas não foi assim: “Eu vou
ser profissional”. Aconteceu de ganhar e as pessoas me procurarem e me oferecerem
patrocínio. Eu falei: “Vão me pagar pra fazer isso? Nossa, que bom! Eu amo fazer isso,
vai ser ótimo!”.
A primeira prova que eu participei foi no Rio. Tinha que nadar, pedalar, correr nos lugares mais incríveis da orla. O Rio é superbonito. Nadava em Guaratiba, pedalava pela
Barra e corria até Copacabana. Então, assim, foi uma prova longa, uma experiência desafiadora. Meus pais falavam: “Tomara que ela pare e entre no carro. É muito longe”.
Eles estavam preocupados, achavam que eu tinha inventado um esporte muito difícil.
Nem existia. Mas no final eu tinha essa resistência, uma coisa minha, física. E aí foi uma
descoberta desse talento, do dom pra fazer uma prova que durava aquele tempo todo.

Corri vinte quilômetros, depois casei
No dia do meu casamento eu treinei porque estava indo pra Austrália competir no
Ironman. Eu fiz vinte tiros de mil metros, corri pra caramba. E depois também não tive
uma lua de mel, assim. Eu não acredito muito nisso. Lua de mel tem que ser todo dia.
Acho forçado, parece que é um momento que você tem que ficar no quarto, e eu não gosto de ficar presa. Para mim a lua de mel estava ótima porque namorava, depois competia
e eu não ficava preocupada que tinha que ficar uma semana só namorando.

AS PESSOAS QUE TÊM O
PODER AQUISITIVO ACHAM
QUE DAR O DINHEIRO
RESOLVE; NÃO É ASSIM
Infelizmente no nosso país o esporte não é para todos. A Educação Física não é levada
a sério, ela não tá nem sendo considerada como uma disciplina mais como ela deveria
ser, é uma tristeza ver isso. Esporte não é separado de português, matemática, ciência, é
junto. Corpo são, mente sã, todo mundo trabalhando junto.

Beija-flor
Eu fui ao Forte Rio Branco um dia destes e tinha um rapaz sorrindo para mim, de repente esse jovem falou: “Está lembrada de mim? Eu fui da primeira turma”. Ele já devia ter
uns 20 e poucos anos. “Queria te agradecer porque na comunidade é superimportante”.
Ele deu um depoimento que, pra mim, a gente às vezes vai fazendo, não tem nem tempo
de parar. Aí quando você escuta uma coisa dessas... E ele: “Pô, transformou minha vida.
Hoje eu trabalho no Exército”. É muito legal você ver isso. Não é caridade. As pessoas
que têm poder aquisitivo acham que dar o dinheiro resolve; não é assim, é agir, é a atitude que você tem perante a vida. E realmente a gente passou muitos momentos difíceis.
Parece que não é muito desejável no nosso país você transformar as pessoas. Porque
elas viram pessoas inteligentes, elas têm discernimento, elas não vão votar em qualquer
pessoa, elas lutam pelo que querem. Eu formo guerreiros lá. Mas não é guerreiro para
sair batendo, lutando, quebrando nada; guerreiros são pessoas que entendem quais são
os direitos e deveres deles. Eles sabem as obrigações, o esporte passa muito isso. Então
isso é um pouco da missão, você contribuir para interferir na sociedade, dentro de sua
possibilidade. Eu sei que eu sou um beija-flor, eu sei que é uma gotinha, mas eu faço
minha parte.

Corpo são, mente sã
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O Instituto Fernanda Keller tem quinze anos. Eu sempre pensei muito no que fazer com
tanto troféu, tanta medalha. Eu sei que para mim é importante, para meu país, o que eu
conquistei profissionalmente. Isso me dá credibilidade, mas fica uma coisa meio “ego
trip”. Eu acho que a forma mais bacana que eu encontrei de dar sentido àquela quantidade enorme de troféu foi compartilhar. Ver que o que eu ganhei poderia servir para
inspirar jovens e crianças a seguirem a trilha do esporte. Porque ser campeão não é pra
todo mundo, mas ser campeão na vida é pra todo mundo.

Fernanda Keller
Fernanda Keller nasceu no dia 4 de outubro de 1963 em Niterói, RJ. Formada em Educação
Física, tornou-se triatleta, tendo ganhado por cinco vezes o campeonato Ironman Brasil
e tendo ficado catorze vezes entre as dez melhores atletas do Ironman do Havaí, a prova
mais importante do gênero. Há quinze anos criou o Instituto Fernanda Keller, instituição que
promove a educação para o esporte com crianças, adolescentes e jovens.
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Museu da Pessoa é um museu colaborativo, que, desde 1991, registra histórias de vida e as transforma em
fonte de conhecimento, compreensão e conexão entre pessoas e povos. Seu acervo inclui mais de 16 mil
histórias de vida e 72 mil documentos e fotos digitalizados. Para saber mais: www.museudapessoa.net
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