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  Cultura Popular

  A Revista Porta-Luvas chega à 12ª edição 
retratando uma época muito especial: as 
festas juninas e a riqueza de sua cultura. Na  
matéria de capa destacamos a Festa de São 
João Batista, em Bocaina e a centenária tradição 
de atravessar o braseiro com os pés descalços. 
Simplesmente imperdível. Ainda sobre festas 
juninas, a cidade de Dois Córregos recebe  
anualmente o animado e disputado Concurso 
Regional de Quadrilhas, que tem como objetivo 
manter viva essa tradição popular. Outra matéria 
imperdível é sobre a cultura do milho, que retrata 
a vida de um casal de Charqueada que há mais 
de 30 anos se dedica a trabalhar com os produtos 
oriundos do milho.

  Cinema também é tema de uma matéria 
sobre a vida e as obras de José de Oliveira, 
o “Zé Pintor”, que aos 81 anos relata coisas  
interessantes de seu sonho de um dia ser um 
cineasta. Para quem conhece Butoh, vai se 
deliciar com a matéria da página 18. Para os 
que não conhecem, terão o prazer de ver muita 
beleza e sensibilidade na arte de Butoh.

  E para finalizar, uma matéria sobre o 
Projeto Escola OHL Brasil que foi escolhido 
para integrar um catálogo de boas práticas 
corporativas da ONU – Organização das Nações 
Unidas. É responsabilidade social colocada em 
prática. Leitura indispensável.

  Saboreie mais essa edição da revista 
Porta-Luvas e mantenha contato conosco pelo 
email revistaportaluvas@emana.art.br ou pelo 
nosso twitter@portaluvas 
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>> cartas
 Conheci essa revista no final de 2009. Minha irmã veio de Jaguariúna-SP, 
para Fernandópolis-SP, em minha casa e deixou a revista para mim. Gostei 
muito e resolvi escrever-lhe para dar os parabéns. A maioria das pessoas 
não faz ideia do trabalho de vocês. Parabéns pelas iniciativas culturais e se 
possível gostaria de continuar a receber as revistas. Obrigada.                            
Valdirene  M. Vieira - Fernandópolis-SP

Resposta:	 Nós	 é	 que	 ficamos	 felizes	 com	 suas	 palavras	 e	 este	 é	 o	 obje-
tivo	da	revista,	 levar	cultura	para	as	pessoas	e	mostrar	que	existem	coisas	 
excelentes	no	interior	de	São	Paulo.	Um	forte	abraço.

 
Moro no interior de SP, na cidade de Pontal. Trabalho na Usina de Açúcar 
e Álcool do grupo Carolo há 25 anos. Recebi de um amigo a revista Porta-Luvas 
e achei ótimas as matérias. Tenho um filho que faz engenharia química 
e levou para faculdade para seus colegas. Gostaria de continuar 
recebendo os exemplares. Fico muito grato pela atenção.                      
Luis Roberto - Pontal-SP

Resposta:	Esse	seu	contato	nos	alegra	porque	além	de	você,	seu	filho	está	
desfrutando	da	leitura	da	revista	e	ainda	dividindo	com	os	colegas	da	faculdade.	
É	esse	o	espírito	da	Porta-Luvas,	levar	conhecimento	e	cultura	para	as	pessoas.

 
Parabéns pela revista Porta-Luvas. Eu sou Abelino e moro numa  
cidade pequena, vizinha de Avaré-SP. Sou motorista e conheci esta revista 
por acaso, em São Paulo. Estava sentado ao lado de uma pessoa que estava  
lendo a revista. Não sei se ele esqueceu e eu curioso fui folhear. Surpreendi-
me quando vi o conteúdo desta revista. Gostei muito e trouxe para casa.  
Gostei tanto que li de capa a capa. Dois assuntos que gostei mais foram do  
patrimônio cultural (a rota do café) e do patrocinador. Como motorista gostei 
muito de saber sobre as condições da Via Anhanguera, pois só me lembro 
dela antes, muitas vezes mudei de rota pelas condições deste trecho. Hoje 
vejo um verdadeiro tapete preto na região de Pirassununga. Espero que 
vocês continuem nos informando. Um abração e quero ser leitor sempre. 
Abelino de Souza Machado -	Arandu-SP

Resposta:	Obrigado	pelo	seu	contato	e	pelas	palavras	de	incentivo.	São	pessoas	
como	você	que	nos	mantém	com	a	convicção	de	que	estamos	no	caminho	certo,	
proporcionando	um	pouco	de	cultura	e	conhecimento.

FALE CONOSCO: Envie cartas ou e-mails (revistaportaluvas@emana.art.br) 
para esta seção com nome, RG, endereço e telefone. A Revista Porta-Luvas se 
reserva o direito de, sem alterar o conteúdo, resumir e adaptar os textos publicados.
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>> Tradição Popular

Quem não tem fé... queima o pé

Juliana	Milão

Tradição	de	atravessar	o	braseiro	descalço	está	acesa	há	mais	de	100	anos

 No mês de junho, a pequena 
Bocaina, cidade com 11 mil habi-
tantes do interior paulista, é palco 
da tradicional Festa de São João 
Batista, padroeiro local. O cos-
tume é praticado há mais de cem 
anos: nele, os fiéis atravessam 
descalços um braseiro com mais 
de quatro metros  de extensão e, 
o mais inusitado, é que a maioria não 
queima os pés. Na última festa, 
das 12 pessoas que participaram 
apenas quatro tiveram alguma 
queimadura.
 A tradição de passar sobre 
o braseiro teve início nas fazendas 
da região antes mesmo da fundação 
da cidade. A fogueira, que era 
acesa para fazer batata doce 
em dias de festa, tornou-se uma 
demonstração da fé dos devotos 
de São João Batista. 
 Existe um ritual para a 
preparação do braseiro: a madeira 
com o corte correto, o horário 
para acendê-la e a maneira de 
mexer a brasa antes da passa-
gem dos fiéis. Reza a tradição que 
a passagem no braseiro deve acon-
tecer somente nos cinco primeiros 
minutos do dia 24, apenas uma vez. 
Mas tem que ser ida e volta. 
 Há 13 anos Sabino Bispo 
de Santana e Luiz Carlos Sega 

(o Luizão) são os responsáveis 
pela “arte” da montagem da 
fogueira de São João. Um dia  
antes da festa, logo pela manhã, 
os dois amigos percorrem algumas 
fazendas próximas em busca 
do angico, madeira facilmente  
encontrada na região. “Se não for 
madeira de angico não adianta; 
não fica aquele braseiro verme- 
lhinho bonito de ver nas fotos”, 
conta Sabino. A noite que ante-
cede a festa é de muita expectativa 
para eles. “É difícil dormir com 
tanta ansiedade; só fico tranquilo 
depois da passagem dos fiéis. 
Aí sei que cumpri bem a minha 
parte. Também tenho fé em São 
João, mas não tanta para enfrentar 
a quentura das brasas” confessa 
Luizão.
 Antigamente, apenas as 
pessoas mais velhas pagavam 
suas promessas desta maneira, 
mas há alguns anos jovens como 
Paulo César Camargo (o Pau-
linho) também aderiram a este 
ritual de fé e devoção.   
Contando com a crença de pessoas 
como ele, nunca em 119 anos foi 
quebrada a tradição de passar 
sobre o braseiro.
 Que se tem conhecimen-
to, Paulinho, com apenas 22 
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anos, é a pessoa mais jovem que  
passou pelo “tapete de brasas”. 
Ele afirma que este ano também 
vai cumprir o ritual, porém ainda 
não teve seu pedido alcançado. 
“Atravessei a fogueira porque 
tenho fé em São João e em 
Deus, e não me queimei. Aqueles 
que não têm fé ou só atravessam 
para fazer graça, saem machuca-
dos”, afirma ele.
 Com o sucesso crescente 
da festa, desde 2005 a prefei-
tura passou a contribuir com a 
organização trazendo shows, 
exposições e melhorando a  
infraestrutura. Este ano, um telão 
será instalado na praça para que 
as pessoas possam acompanhar 
melhor a passagem pelo braseiro, 
evento que terá a companhia dos 
jogos da Copa do Mundo.   

Quem tem fé, não queima o 
pé. Quer tentar?

Tradição: braseiro bom tem jeito 
certo pra mexer e espalhar o 
tapete
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Festa de São João Batista
23/06 à 16/07/2010 
Praça da Igreja de São João 
Batista – Centro de Bocaina
(14) 3666-1107  
www.bocaina.sp.gov.br

 A festa tem início no dia 
23 de junho, com uma intensa 
programação, barracas típicas, 
shows musicais, apresentação de 
quadrilhas tradicionais da região 
todos os domingos após a missa, 
além de exposição de orquídeas, 
canários e móveis antigos.
 E não é só no pau de sebo 
que os participantes testam a  
resistência. No encerramento da 
festa, no dia 16 de julho, acon-
tece também a centenária corrida 
de São João com a participação 
de mais de 400 atletas da cidade 
e de outras regiões do Estado. 
 Durante os 26 dias de  
festa, a cidade recebe milhares 
de pessoas. Mas é no dia 23 de  
junho que Bocaina dobra sua  
população e chega a receber 
mais de 10 mil turistas. Eles chegam 
com a esperança de testemunhar
a fé dos corajosos atravessa-
dores do braseiro e, de certa 
forma, renovar sua própria fé. 
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60 anos atrás, as maçãs eram 
o atrativo 

 Maria Cecília Pinheiro 
Bartelotti, 81 anos, mora em frente 
ao largo de igreja matriz desde 
quando ainda nem calçada exis-
tia. Do batente de sua janela ela 
tem acompanhado as mudan-
ças pelas quais passa a festa, 
ano após ano. Ela recorda com
saudade algumas tradições que 
hoje não existem mais, como a 
famosa “Barraca da Maçã”. Na 
época, a fruta era escassa na 
cidade, e na festa de São João o 
padre era responsável por buscar 
em cidades maiores caixas de 
maçãs para serem sorteadas. “O 
cheiro doce das maçãs exalava 
por toda praça; o melhor prêmio 
da noite era conseguir ganhar 
uma para dividir em casa com os 
outros...”, relembra Cecília. “Hoje 
muita coisa mudou mas, nos dias 
da festa, ainda lembro do cheiro 
doce das maçãs.”
 Quem também se recorda 
de muitos detalhes é o jornalista 
Walmir Furlaneto. “O parque da 
época era uma barquinha e um 
carrossel que ficavam atrás da 
sacristia. Sempre vinha também 
uma banda de fora chamada 
’Força Pública’, a que mais tocou 
no coreto principal durante anos 
nas festas de São João”, conta 
Walmir.
 O jardim ficava repleto 
de jovens e nessa noite muitos 
casais de namorados “fugiam” 
para que mais tarde pudessem 
se casar sem enfrentar o sogro 
para pedir a mão da amada. 
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Origem da Festa de São João

 Diz a tradição cristã que 
Isabel era muito amiga de Maria, 
mãe de Jesus, e que costuma-
vam visitar-se. Uma tarde, Isabel 
foi à casa de Maria e aproveitou 
para contar-lhe que, dentro de 
algum tempo, iria nascer seu filho, 
que se chamaria João Batista.
 Maria, então, perguntou-lhe:
 - Como poderei saber do 
nascimento do garoto?
 E Isabel respondeu:
 - Acenderei uma fogueira 

bem grande; assim você de longe 
poderá vê-la e saberá que João-
zinho nasceu. Mandarei também 
erguer um mastro com uma boneca 
sobre ele.
 Isabel cumpriu a promessa.
 No dia 24 de junho, Maria 
viu ao longe uma fumaça e depois 
chamas bem vermelhas. Dirigiu-
se para a casa de Isabel e encon-
trou o menino João Batista, que 
se tornaria um dos mais significa-
tivos santos da religião católica. 
 Mais tarde São João passou 
a ser homenageado com mastros, 
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fogueiras, foguetes, balões, danças, 
etc.
 E quanto aos fogos, dizem 
que antes de São João nascer 
seu pai, Zacarias, andava muito 
triste, porque não tinha um filhinho 
para brincar. Certa vez, apare-
ceu-lhe um anjo de asas coloridas, 
todo iluminado por uma luz mis-
teriosa e anunciou que Zacarias ia 
ser pai. Sua alegria foi tão grande 
que Zacarias ficou mudo até que 
o filho veio ao mundo.
 No dia do nascimento, 
mostraram-lhe o menino e per-

guntaram como desejava que se 
chamasse. Zacarias fez grande 
esforço e, por fim, conseguiu dizer:
 - João!
 Desse instante em diante, 
Zacarias voltou a falar. Todos 
ficaram alegres e foi um barulhão 
enorme. Eram vivas para todos 
os lados. Lá estava o velho Za-
carias, olhando, orgulhoso, o 
filho que tinha. Foi então que  
inventaram as bombinhas de fazer 
barulho, tão apreciadas pelas
crianças durante os festejos 
juninos.
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>> Folclore

 Dançar em roda é um cos-
tume praticado pela humanidade 
desde os tempos mais remotos. 
O círculo, sendo uma forma geomé-
trica perfeita, permite que todos 
os participantes fiquem à mesma 
distância do centro, o que refor-
ça o sentimento de fraternidade. 
 A tradição das danças de 
quadrilha juninas percorreu um 
longo caminho na história para 
chegar ao formato que conhecemos 
hoje, consagrado nos festejos do 
mês de junho por todo o Brasil. 
Tem suas origens na “quadrille”, 
dança que era comum nos palácios 
franceses do século XVIII e foi 
trazida ao país pelas elites por-
tuguesas do Brasil Império. Com 
algumas adaptações, ganhou o 
interior e foi adotada pelo caipira 
para agradecer aos santos juninos
(Santo Antônio, São João e São 
Pedro ) as boas colheitas na roça.
 Em Dois Córregos (222 
quilômetros da capital, na região 
Centro-Oeste do Estado), essa 
manifestação cultural faz com 
que, uma vez por ano, grupos 
de dança de diversas cidades da 
região se reúnam no Concurso 
Regional de Quadrilhas, evento 

Entra na roda, pula a fogueira e 
olha a cobra!
Concurso	de	Quadrilhas	em	Dois	Córregos	expressa	a	 tradição	das	
festas	juninas	do	interior	paulista

Milena	Arthur

que tem um papel fundamental 
para manter viva esta tradição 
típica da cultura caipira. Este 
ano, o concurso chega à 12ª edição 
e acontecerá nos dias 05 e 06 
de junho, com a presença de 11 
equipes competidoras, inclusive 
da cidade anfitriã que este ano 
volta a competir pelo título.
 A cada ano o concurso 
propõe um tema que este ano 
será “Caipira Chique”. Segundo 
Cristina Cury, idealizadora e uma 
das organizadoras do evento, 
“esse estilo de quadrilha era 
mais característico do Brasil Im-
pério, da corte, com roupas mais 
elaboradas e de tecidos mais no-
bres. Aqui no interior, as pessoas 
se vestiam para o arraiá com 
trajes feitos em chita.”
 Os grupos inscritos no 
concurso devem seguir algumas 
regras: formação mínima de 30 
participantes e apresentações 
com duração de 12 a 15 minutos. 
Há duas categorias: livre e terceira 
idade. A premiação é feita em 
dinheiro para os três primeiros 
colocados, além de troféus para 
todas as equipes. São analisa-
dos quesitos como coreografia, 
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traje, casal de noivos, considerando 
originalidade, criatividade e fideli-
dade à tradição. Cristina lembra 
que seguir a tradição não significa 
ficar preso ao passado: “As equipes 
podem e devem inovar. Mas tem 
que ficar um tom, um cheiro, uma 
lembrança que remeta às origens 
da dança”, explica ela.
 A programação não se 
resume às apresentações das 
quadrilhas, que acontecem sempre
no domingo. No sábado, a popula-
ção e visitantes de toda a região 
aproveitam shows, concurso 
de toque do berrante, feira de 

a r t e sanato e culinária típica 
caipira.  
 E já que Dois Córregos é 
considerada a capital nacional da 
poesia, não poderia faltar essa 
expressão da cultura local. Entre 
as apresentações das equipes, 
são declamados poemas, um por 
cidade, com julgamento feito por 
uma comissão especial. 

12º Concurso Regional de Quadrilhas -  Dois Córregos
05/06 (a partir das 20h) e 06/06 (a partir das 13h)
Avenida Luís Faulin Filho (entrada da cidade)
Prefeitura Municipal - www.doiscorregos.sp.gov.br
Jornal Independente - www.jidc.com.br
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Concurso	de	Quadrilhas	em	Dois	
Córregos	mantém	a	tradição	viva.	
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 Da conhecida mensagem 
criada na década de 70 para os 
carros de som dos vendedores 
ambulantes, restou apenas a 
fama das pamonhas de Piraci-
caba. A cidade paulista que deu 
projeção nacional a este prato 
tipicamente caipira, hoje pouco 
produz a receita que a tornou
famosa. Para Dona Wanda Assa-
risse, empresária que produz e 
vende produtos à base de milho, 
não é exagero dizer que está na 
hora de trocar a cidade citada 
na gravação para Charqueada. 
“Garanto que atualmente venderia 
muito mais.”
 Quem visita a pequena 
fábrica de pamonhas e cural em 
Charqueada (195 km da capital), 
logo vê que a certeza de Dona 
Wanda se baseia em muito trabalho 
e dedicação a um negócio que 
mudou a vida da família.
 A história começou no final 
dos anos 80 com um verda-
deiro ato de coragem de Ademir 
Assarisse, o chefe da família.  

“Formei dois filhos engenheiros 
vendendo pamonha”
Família	que	vive	da	cultura	do	milho	prova	que	nem	sempre	a	felicidade	
está	nas	grandes	cidades

“Pamonhas,	pamonhas,	pamonhas.	Pamonhas	de	Piracicaba.	
É	o	puro	creme	do	milho	verde.	Venham	experimentar	estas	delícias.	
Pamonhas	quentinhas,	pamonhas	caseiras,	pamonhas	de	Piracicaba.	
Temos	curau	e	pamonha.	Vamos	chegando,	vamos	levando...”

Milena	Arthur

Ele vendia para os colegas de
trabalho o cural feito com o milho 
que plantava no sítio. Percebendo 
o potencial do produto,  deu uma 
guinada em sua vida: “Larguei 
meu emprego e fui atrás do sonho 
de ter um negócio próprio”, lembra.     
 

>> Tradição

Dona Wanda transformou a antiga 
receita da família em negócio.
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 Ele saiu atrás de uma 
qualidade de milho que melhor 
servisse à produção do cural e 
das pamonhas, pois está certo 
que a matéria prima é o segredo 
do sucesso de seus quitutes. 
Não perde a roça de vista um dia
sequer no ano, supervisionando 
tudo pessoalmente. Da moderna 
cozinha no sítio, saem cerca de 
3.500 pamonhas e 900 embala-
gens de cural toda semana para 
abastecer supermercados, varejões
e padarias de toda a região, 
incluindo Piracicaba.
 A receita do cural mais 
amarelinho que se pode encontrar 
D. Wanda aprendeu ainda menina, 
na cozinha da mãe. “A gente aju-
dava minha mãe, moía o milho 
na mão e saiam aquelas panelas 
grandes”, lembra ela.
 O esforço deste casal 
obstinado gerou um lucro que 
eles não se cansam de exaltar. 
“Formei dois filhos engenheiros 
agrônomos vendendo pamonha”, 
conta Wanda com orgulho. A 
insistência de Seu Ademir, que 
nunca pode estudar e sonhava 
em proporcionar isso para os 
fi lhos, também foi decisiva. 
Ademir levava os meninos na 

ESALQ (Escola Superior de Agro-
nomia Luiz de Queiroz), campus 
da USP em Piracicaba, e dizia 
que era a melhor e que eles
precisavam estudar ali. 
 Os filhos não moram mais 
no sítio. Ganharam o mundo. 
Voltam sempre nas reuniões de 
família e, de vez em quando, dão 
uma “consultoria” para o negócio 
dos pais, que não abandonam 
aquele pedaço de chão de onde 
brotou sua história.    
 
DICAS DE CULINÁRIA DA DONA 
WANDA

FRITADINHA DE PAMONHA 
SALGADA
“Você fatia a pamonha salgada, 
passa na farinha de rosca ou no 
fubá, e frita. É uma delícia para 
acompanhar uma cervejinha.”

Fábrica di Pamonha  
Sítio Santo Agostinho  
Rodovia SP 308, km 192  
Charqueada 
(19) 3486.1506

Seu Ademir: “Larguei meu emprego e fui 
atrás do sonho de ter um negócio próprio”
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>> Dança

 Distante 300 quilômetros 
da capital do Estado de São Paulo, 
a pequena São Simão pode ser 
considerada a casa do Butoh no 
Brasil – tendo “casa” como local 
de proteção e onde se ganha força 
para enfrentar o mundo. A cidade 
é este abrigo para a dança, que 
surgiu no Japão pós-guerra e 
ganhou o mundo na década de 
1970. Foi o local escolhido pelo 
coreógrafo João Roberto de Souza, 
conhecido como “João Butoh”, 
para criar a Ogawa Butoh Center.
 A companhia, de 27 anos, 
foi como Souza conseguiu estru-
turar seu trabalho depois de anos 
no exterior. A cidade se tornou ponto 
de referência da arte e passou a 
receber interessados de diversas 
partes de país e do mundo, para 
cursos e workshops. “Sempre 
gostei da união da dança e do 
teatro. De todos os elementos 
que eu pesquisava na época, 
encontrei o Butoh de maneira 
muito generosa. Depois que 
experimentei, nunca mais saiu de 
mim e de meu corpo”, comentou.
 Atualmente, duas companhias 

são mantidas pela Ogawa Butoh 
Center: Delirivm Teatro de Dança, 
com elenco acima dos 50 anos 
de idade, e a profissional Ogawa 
Butoh Center Cia Butoh, com 
jovens de classes sociais  
menos favorecidas. “Eles vêm 
de escolas técnicas e universi-
dades de artes cênicas”, explicou  
Souza. A companhia faz turnês 
no Brasil e no exterior.
 O ninho do Butoh em 
São Simão está localizado em 
um espaço na rua Dr. Bandeira
Villela, 125, no centro. Nele, as 
companhias se reúnem para 
estudar e treinar a dança, se
preparar para festivais. Há, ainda, 
apresentações de workshops, 
entre outras atividades. Além 
deste local, a instituição ainda 
matém um escritório na cidade 
de São Paulo, na rua Domingos 
Rodrigues, 272, na Lapa.

Butoh brasileiro guarda endereço em 
São Simão

Bruna	Carvalho
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desespero ao erotismo, êxtase e 
tranquilidade.
 Não existem limitações 
para a prática de Butoh. Prova 
disso são as companhias de São 
Simão, que têm componentes 
com idades e físicos bastante 
distintos – jovens com 15 anos e 
adultos com mais de 50. Segundo 
Souza, a única aptidão solicitada é 
a sensibilidade. “O Butoh exige de 
nós um ritmo bastante diferente 
do que estamos acostumados 
no cotidiano. Precisamos estar o 
tempo todo voltados à arte e aos 
movimentos, não deixando as 
agruras diárias interferirem nega-
tivamente em nossa psique”, 
concluiu “João Butoh”.

O Butoh

 Criado pelo dançarino 
Tatsumi Hijikata, na década de 
1950, o Butoh recebeu inspiração 
dos movimentos de vanguarda: 
expressionismo, surrealismo e 
construtivismo. De acordo com 
estudiosos da dança, ela surgiu 
como forma de contracultura à 
invasão ocidental no Japão. Seus 
movimentos recuperam a vitalidade 
e a força do corpo “domesticado 
pelas atividades cotidianas e  
esmagado pelas regras estabeleci-
das”, diz “João Butoh”. O desenho
de cada gesto é simbólico e estimula 
ideias, associações e emoções 
a partir da trama de sua visibi-
lidade. “As intensidades, os afetos 
que atravessam os corpos, a 
música, os movimentos, são ex-
pressos por meio dos gestos. O 
corpo é o veículo de expressão 
dos elementos vitais: terra, água, 
fogo e ar”, afirma o coreógrafo.
 Para muitos, o Butoh não 
é uma dança, mas uma encenação 
teatral. O que ninguém nega é 
o caráter provocativo, violento e 
misterioso desta forma de arte. 
Na tradução, Butoh significa 
“dança compassada”. A princípio 
foi chamada de Ankoku Butoh, 
expressão introduzida por Hijikata, 
e depois foi abreviada. Ele mistura 
elementos do teatro tradicional 
japonês e da mímica. Com o passar 
do tempo, ficou conhecido como 
Dança da Escuridão. No Butoh, 
os corpos são pintados de branco, 
os movimentos são lentos e a 
postura é contorcida. As apre-
sentações mesclam imagens 
que vão da decadência, medo e 

João Roberto de Souza, conhecido 
como “João Butoh”
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Popularidade e sobrevivência

 Para o coreógrafo João 
Roberto de Souza, a popularidade 
do Butoh se deve à luta de insti-
tuições, como a Ogawa Butoh 
Center, que buscam maneiras 
de manter a arte viva. Ele explica 
que os workshops acontecem por 
conta da procura de estudantes 
de artes cênicas, que têm o tema 
na universidade e precisam fazer 
a parte prática. Para ele, a qualidade 
do trabalho é que tem garantido 
a sobrevivência deles durante esses 
quase 30 anos de existência.
 A companhia é mantida 
com recursos da bilheteria dos 
espetáculos e dos cachês dos 
workshops ministrados. Como 
não há patrocínio, a equipe de 
produção habilitou vários projetos 
na Lei Rouanet e na Lei do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) do Estado 
de São Paulo. Entretanto, a autoriza-
ção para captação expirou sem 
que o dinheiro fosse conseguido.
 “Habilitamos projetos, 
participamos de editais, mas os 
empresários não apostam no Butoh 
como ferramenta de marketing 
cultural para seus negócios. Te-
mos que trabalhar, porque não 
podemos esperar acontecer um 
milagre”, desabafa o diretor do 
Ogawa Butoh Center.

Festivais no Brasil e no mundo

 O mais importante evento 
da arte aconteceu em dezembro 
de 2009 – a comemoração do 
cinquentenário do Butoh, em 
Bangcoc, na Tailândia. A Ogawa 
Butoh Center Cia Butoh participou 
com espetáculos e um workshop, 
juntamente com os maiores nomes 
do Butoh mundial, como Lai Chee 
e Nyoba Kan, da Malásia; Keiko  
Yamaghuchi, do Japão; Michael 
Sakamoto e Terry Hatfeild, dos 
Estados Unidos; B-Floor Theatre, 
da Tailândia; e Rocio Fernandez, 
da Espanha.
 Existem alguns festivais 
ao redor do mundo. Em São 
Simão é realizado, todo ano, desde 
1997, geralmente no segundo 
semestre, o “Butoh Inside Move-
ment Series”, um dos principais 
do país. Ele acontece, também, 
em diversas cidades brasileiras. 
Desta forma, o grupo simonense 
aproveita a vinda de companhias 
estrangeiras para se apresentar 
em mais de uma cidade, alcançando 
número maior de apreciadores.
 Desde o começo do ano, 
a Ogawa Butoh Center Cia Butoh 
percorre o país com apresentações 
em vários festivais. Em fevereiro, 
participaram do Workshop de 
Butoh, em São Paulo, coordenado 
pelo diretor da companhia. No 
final de março, participaram do 
Festival de Teatro de Curitiba. A 
companhia, ainda este ano, deve 
apresentar o espetáculo “10 Years 
– Tanzgala”, na Venezuela. Também 
marcarão presença no Festival de 
Teatro de Juiz de Fora em setembro.
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  No acervo de milhares de 
títulos da maior vídeo-locadora 
de São Carlos os grandes clássicos 
do cinema têm espaço nobre. Ao 
lado de obras-primas de diretores 
como Federico Fellini e Francis 
Ford Coppola, surpreendente-
mente, está um filme produzido e 
rodado em São Carlos na década 
de 1960. “Testemunha oculta” é 
um drama escrito e dirigido por 
José de Oliveira, o Zé Pintor.
 Ao contrário dos demais 
títulos, o aluguel é grátis. Trata-se 
de um título do chamado cinema 
comunitário. O DVD editado pela 
Universidade Federal de São 
Carlos é, também, o resgate de 
uma história de paixão pelo cinema 
de cinco décadas.
 Aos 81 anos, Zé Pintor é 
um tipo esguio, cabeleira grisalha. 
Ele vive só. Mora há 58 anos na 
mesma edícula nos fundos de 
uma sapataria. É difícil se acostumar 
à pobreza do lugar.
 Zé Pintor veste uma calça 
bege. Usa um sapato velho, mas 
polido. O paletó é de tecido grosso, 
antigo. Em pé no alpendre, relembra 
a aventura cinematográfica. O 
primeiro média-metragem foi 
rodado em 1961. “Uma	 voz	 na	
consciência”	é um western como 
tantos que ele assistiu no cine 
São José. O elenco era formado 
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por amigos e atores amadores. O 
segundo filme só surgiu oito anos 
depois. “Testemunha	oculta”	é um 
filme mudo de suspense rodado 
em 1969. Na época a sonorização 
era gravada separada da imagem 
e o cineasta não tinha o equipa-
mento para gravar o som. Esta é 
a grande frustração de Zé Pintor.
 - Foi um serviço pela 
metade – diz Zé, com irritação. 
“Eu não gravava os diálogos, nem 
os ruídos. Mas também era muita 
coisa para pensar. Dirigir, ficar na 
câmera, estudar os cenários, luzes 
e ainda pensar em áudio. Eu tinha 
que ter um técnico de som”.
 - O senhor se considera 
um cineasta?
 - Ah não! Está tudo incomple-
to. Cineasta verdadeiro é aquele 
que termina o filme, paga os artistas 
e coloca no cinema ou na televisão. 
Foi um fracasso. Setenta ou oitenta 
por cento do filme é o som.
 Zé Pintor diz isso agora. 
Mas na época o desejo era continuar 
exercendo o fascínio pela sétima 
arte. Tanto é que, em 1974, fez 
“Sublime	fascinação”, um romance 
carregado de espiritismo. Conta 
a história de uma garota que 
descobre que vai morrer, mas 
antes disso passa a se comunicar 
com uma entidade que só ela via.
 

Roberto	Prioste
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O solitário só quer solidão
            Os negativos originais 
estão hoje sob a guarda do curso 
de Imagem e Som da Universidade 
Federal de São Carlos. Mudos, 
parecem gritar contra a cidade 
que insiste em protegê-los.
            Depois de 40 anos, “Tes-
temunha	 oculta”, sonorizado por 
alunos da Imagem e Som, foi 
exibido no Contato, um festival 
multimídia. Dois anos depois, 
Zé Pintor relembra a noite: “Eu 
não gosto de sair de casa. Eu fui 
para não ser desatencioso. Mas 
estava um barulhão, orquestra, 
projeção. Eu não via a hora de 
ir embora”. Zé Pintor é assim. A 
notoriedade por algo que lhe parece 
tão simplório o desgasta. 
 - Aquilo que eles estavam 

vendo é uma coisa que não deu 
certo, é amadorismo. Não aconselho 
ninguém a fazer o que fiz”.
 O conselho de Zé Pintor, é 
óbvio, não é respeitado. É comum 
as atenções se voltarem para ele 
na rua. “Vem um e diz: Ah! eu te 
vi na televisão. Ah, eu vi o filme 
que você fez. Eu estou até enjoado”.
 
O cineasta redivivo
 As luzes sobre Zé Pintor 
foram lançadas em 2001. O jorna-
lista Eduardo Sá, 46 anos, resgatou
essa história no documentário 
“Zé	 Pintor:	 um	 olhar	 sobre	 São	
Carlos”. Sá era cinegrafista quando 
abriu a própria produtora. E resolveu 
colocar no mercado vídeos antigos 
sobre a cidade. Hoje tem um 
acervo de 30 horas de imagens 
antigas de São Carlos. “A mais 
rara é de 1908”, comemora. Boa 
parte do acervo veio de Zé Pintor. 
“Eu o conheci em 1995. Fui atrás 
dele porque sabia das imagens 
que ele havia feito na cidade na 
década de 1950. Descobri os filmes
e me apaixonei pelo personagem”, 
relembra.

“Testemunha	oculta”	
é um drama escrito 
e dirigido por José 
de Oliveira, o Zé Pintor
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 Tudo o que Zé Pintor viveu 
e sonhou está jogado em três 
cômodos minúsculos. Um deles 
é quarto e cozinha. Zé é um 
homem destituído de qualquer 
apego a organização. O que parece 
lhe importar está logo à frente da 
cama: dois televisores e um video-
cassete. O aparelho é usado para 
gravar a programação de cinema 
da TV a cabo.
         Zé Pintor remexe o passado. 
Fotos, negativos, cartas. Até chegar 
à pilha de latas com os filmes. Ali 
estão as três obras. Abre uma 
delas. O título está gravado na 
haste metálica do rolo: Uma	voz	
na	 consciência – 1961. Sob o 
rolo, fotogramas impressos em 
preto e branco. Pela primeira vez 
ele se emociona.
 - O senhor guardou tudo?
 - Tudo. Os filmes, as foto-
grafias e as lembranças dos amigos 
que trabalharam no cine São 
José. Todos faleceram. Eles eram 
como se eu tivesse outra família.

Travessuras em technicolor
 Como todos aqueles que 
viveram a infância na primeira 
metade do século passado, o 
contato de Zé Pintor com o cinema 
foi nas matinês de domingo. Mas 
a intimidade com divas, vilões e 
heróis se estreitou aos 12 anos, 
quando foi trabalhar no cine São 
José. Varria a sala e tirava o pó 
das poltronas antes das sessões. 
Tanto quanto os filmes que assis-

tia em troca do trabalho, admira-
va, mesmo, o homem que repro-
duzia os cartazes e letreiros dos 
filmes em grandes painéis.
 - Eu via o pintor fazendo e 
comecei a gostar. Eu admirava o 
jeito dele, muito caprichoso.
 Uma admiração que não 
tardaria em transformar-se em 
aprendizado e depois em pro-
fissão. Mas não foi fácil. “Quando 
o pintor ia embora, eu começava 
a usar as tintas, fazendo letras 
em pedaços de jornal. Depois, 
tentava fazer nas placas que ele 
usava”.
 Quando já tinha as letras 
firmes e o traço seguro, o dono 
do cinema decidiu contratá-lo. 
Foram 40 anos pintando cartazes, 
desenhando astros e estrelas 
nos cines São José, São Carlos 
e Avenida.
 Zé Pintor também fotogra-
fava casamentos, aniversários e 
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batizados. Todo o dinheiro que 
ganhava era gasto para financiar 
uma paixão: fazer cinema. Decidiu 
comprar uma filmadora.
 - A primeira eu comprei na 
Fotótica, em São Paulo. Vi na vi-
trine e gostei muito da máquina. 
Comprei também dois rolos de filme.
 Com a filmadora na mão
e muitas histórias na cabeça, 
correu atrás do sonho. Num velho 
catálogo sobre iluminação e
enquadramentos cinematográ-
ficos deu os primeiros passos 
como cineasta. Escrevia os ro-
teiros, retirados das lembranças 
dos westerns do cinema. Nos fins 
de semana saia às ruas com a 
câmera e abordava as pessoas: 
“Você tem jeito. Não quer traba-
lhar? Você tem que aparecer, foto-
grafa bem. As pessoas gostavam. 
Alguns ficavam com acanha-
mento: não sou artista. Mas eu 
insistia”, lembra.

       Isso foi há 35 anos. A apo-
sentadoria lhe rende hoje míse-
ros 510 reais por mês. Paga 150 
reais de aluguel. Gasta outros 50 
com luz e água. O que sobra mal 
dá para a alimentação.
 
The End
 Zé Pintor hoje esquece o 
encantamento, faz troça da ma-
gia do cinema. Não se considera 
um artista. Apenas um consumi-
dor de tintas, de pincéis e de filmes. 
 - O senhor gostaria de ser 
chamado de quê?
 - Eu sou um cinemaníaco.
A saga de Zé Pintor está à es-
pera de um final. Mas se isso de-
pender de um roteiro dele, talvez 
não seja um final feliz.
 - Nada deu certo, nada 
pôde ser concluído. De fato não 
sou mesmo cineasta. Cineasta é 
Anselmo Duarte, Caca Diegues, 
e outros. Cineasta tem que ser de 
verdade. De mentirinha, que fica 
com filme estragando, encosta-
do, isso não é. Eu não consegui 
sonorizar. O diálogo, a música 
que acompanha uma cena, eles 
falam no filme. O ouvido do es-
pectador recebe aquela coisa 
divina e vai na alma dele. E então 
ele sente o valor do cinema”.
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>> Patrocinador

A Escola, o Pai e a Filha

 Projeto Escola OHL Brasil 
leva cidadania para as salas de 
aula e ganha o mundo
 O pai vai buscar a filha 
em uma escola pública de Cor-
deirópolis-SP. A pequena, 8 anos, 
aguarda na porta do Colégio. Ele 
chega, para o carro e acena para 
a filha. Ela o ignora, vira o rosto. 
O pai insiste, gesticula para que 
ela venha em sua direção. Mas a 
menina rejeita. O pai sai do carro, 
vai até ela e diz: “Filha, vamos, 
assim você me atrasa”. Para sua 
surpresa, ela responde: “Você viu 
onde parou, pai? Só saio daqui 
depois que tirar o carro de cima 
da faixa de pedestre”.
 O episódio serviu de lição 
para o pai. E o fato serve para 
ilustrar os resultados alcançados 
pelo Projeto Escola OHL Brasil, 
que trabalha com alunos e pro-
fessores de escolas públicas dos 
municípios cortados pelas con-
cessionárias do Grupo OHL – 
Autovias, Centrovias, Intervias e 
Vianorte. A iniciativa idealiza um 
trânsito mais seguro, mais ético 

e mais respeitoso. “É um trabalho 
em que acredito, pois aposta na 
transformação do ser humano. 
Informar e sensibilizar são as fer-
ramentas que podemos dispor 
para mudar o mundo”, destaca 
Maria José Finardi, coordena-
dora do Projeto Escola. Alunos, 
pais e professores são sensibili-
zados por ações pedagógicas e 
de conscientização como dinâmi-
cas, palestras, concursos de arte 
e frases, e mobilizações.
 A aluna Jéssica Gabriela 
de Paula Santos, da Escola Es-
tadual Newton Prado, de Leme- 
SP, confessa que antes de ter 
contato com o Projeto Escola 
não era muito respeitosa às leis 
de trânsito, não colaborava como 
pedestre ou ciclista. Ao se in-
tegrar ao Projeto, tudo mudou. 
“Agora coloco cinto de segurança 
e ando sempre pela calçada. A 
atitude está diferente, eu me sur-
preendo quando me pego fazendo 
tudo certinho”, diz Jéssica. 
 O programa já chegou a 
221 escolas, 139 mil alunos e 
mais de 7.100 professores, e en-
volve educadores e educandos 

Leonardo	Coelho
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do ensino infantil, fundamental, 
médio e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). Mas o sucesso vai além 
dos números. Em maio de 2010, 
o projeto foi selecionado para in-
tegrar um catálogo de boas práti-
cas corporativas de Respeito e 
Apoio aos Direitos da Infância, 
cuja publicação é conduzida 
pelo Global Compact (ONU) em  
colaboração com a Unicef e a 
ONG Save the Children. Isso  
significa um reconhecimento ao 
trabalho feito para a manutenção 
e a preservação dos direitos das 
crianças, servindo de exemplo 
para o mundo. 

Menos acidentes
 Ana Maria Soares Rays é 
coordenadora da Escola Municipal 
Sérgio Hernani Fittipaldi, de Rio 
Claro-SP. Localizada no bairro 
Jardim das Flores, na periferia, 
a instituição integra as ações do 
Projeto Escola. Abraçar o Pro-
jeto foi praticamente uma ne-
cessidade, pois o bairro carece 
de infraestrutura de calçada e 
sinalização, tem muitas crianças 
e jovens nas ruas, muitos deles 
montados em bicicletas, com 
atropelamentos constantes. “Os 
pais são alertados pelos alunos 
sobre a importância do uso do 
cinto de segurança, do respeito 
às leis de trânsito, o que é funda-
mental”, conta Rays. Motivados 
pelo Projeto Escola, os alunos 
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redigiram uma carta coletiva à 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
do município, solicitando melhor 
sinalização no entorno da Escola. 
Resultado: conseguiram placas e 
faixas de pedestre no local. “O ín-
dice de acidentes tem caído nas 
redondezas da escola”, informa a 
coordenadora. Porém, Ana Maria 
sabe que há muito caminho pela 

frente. “É um trabalho de longo 
prazo, não se conscientiza as 
pessoas do dia para a noite”, diz.

Conquistando mudanças
 A Escola Municipal Mon-
senhor Celso está no bairro Ci-
dade Nova, na periferia de Peder-
neiras (SP). Muito vulnerável, a 
comunidade tem passado por 
uma revolução nos últimos anos, 
empreendida pela instituição em 
parceria com o Projeto Escola 
OHL Brasil. Mensagens de res-
peito, solidariedade e cidadania 
deram - e dão - o tom das ativi-
dades pedagógicas desenvolvi-
das com todos os alunos.   

 O diálogo entre escola, 
alunos, pais e comunidade foi 
ampliado. Temas como paz, di-
versidade e repúdio às discrimi-
nações ‘invadiram’ as salas de 
aula. Essa conjunção de ações 
resultou em uma comunidade 
mais feliz, vivendo em harmonia. 
 A mudança é visível – e 
na aparência também. Ante uma 
solicitação dos pais de alunos, a 
escola deixou a cor amarronzada 
das fachadas, paredes e muros 
para se tornar mais colorida e 

Alunos da Escola Municipal
Sérgio Hernani Fittipaldi con-
s e g u e m  s ina l i zação jun to
às autoridades de trânsito 



Porta-Luvas 29  

alegre. “As atitudes mudaram, 
os pais cada vez mais respei-
tam e se integram à escola, en-
quanto os alunos participam das 
atividades, discutem problemas 
da comunidade, agem de forma 
construtiva para o bem comum”, 
avalia a Diretora da instituição, 
Lúcia Helena Fonseca.
 “Minimizar diferenças, 
estimular o respeito e mobilizar 
as comunidades são os nossos 
objetivos”, conclui a diretora Lucia
Helena que, de certa forma, sintetiza 
também as linhas gerais deste 
projeto, criado para e pelas escolas.

Parceiros
 O Projeto Escola OHL 
Brasil tem como parceiros a Polícia 
Militar Rodoviária do Estado de 
São Paulo, ARTESP, Secretaria 
do Estado de Educação, Fundação 
para o Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), Coordenadoria de 
Ensino do Interior (CEI), Diretorias 
Regionais de Ensino e Secretarias 
Municipais de Educação.
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 Amigos do interior
Fernando	Bueno

 Quando o ônibus encostou, corri os olhos procurando o pessoal 
que deveria chegar. De longe, um gritinho:
 - “Olha lá, é o Cristóvão. Cristóóóvãôôôôôôôôôôô...”.
 Era Taninha, irmã mais nova do Raimundo, que vinha prestar 
vestibular em Ribeirão Preto. Desceram, depois, Andréa e Yuri, fazendo 
caras de espantados e curiosos, mas estampadas de aventura.
 Depois de conhecerem o apartamento, levei-os para almoçar 
e às compras. Quando em terras desconhecidas, os mineiros tendem 
a andar em bandos. E todos os conhecem logo de cara. E isso não 
porque os amantes do tutu com couve tenham marca de nascença ou 
cheiro especial (o primeiro que insinuar alguma brincadeira com os 
queijos eu mato). A identificação vem dos gestos e das falas:
 - Mais isso tá bão demais da conta!!!!!, dizia o Yuri sobre um 
sorvetão de flocos que já lhe escorria pelo queixo.
 À noite acordei com os três conversando. Impossível ficar na 
cama depois da pergunta, um tanto estranha, do – claro – Yuri:
 - Como é que os morcegos conseguem dormir de cabeça para 
baixo?
 - Deve ser por isso que eles saem doidinhos à noite: o sangue 
lhes sobre à cabeça, completou a Taninha. E o pior é que se tratava de 
uma discussão séria.
 Enquanto uns se trocavam, outros lavavam a louça do dia ante-
rior. Andréa bocejava com o resumo do cursinho ao lado e era a mais 
calma dos três. O almoço foi interrompido para separar uma briguinha 
do Yuri e da Taninha.
 - Já sei o que faremos para o almoço de hoje: dobradinha.
 Na moral? Nunca pensei que a Taninha tivesse um soco tão 
forte. Mas, acalmados os ânimos e terminado o almoço, pusemo-nos 
a comer o banquete de arroz, feijão, salada de alface com tomate e 
carne.
 E foi no caminho para a rodoviária que nosso herói, Poderoso 
Yuri, fechou com chave de ouro. Ao ver um prédio em reformas com 
aquela enorme rede verde de segurança cobrindo toda a fachada, Yuri 
não perdeu tempo e lascou:
 - Nooossssaa!!! Mas que samambaiona!!!! Lá em Minas tem 
disso não.
 O ônibus acabara de sair da rodoviária levando o pessoal para 
Pouso Alegre. Custei a segurar o peito, já com saudades. Dormi sozinho 
no apartamento, de vez em quando olhando o Cruzeiro do Sul, recor-
dando da terrinha. Será que, se eu pedir, minha mãe faz bolinho de 
chuva com café quente quando eu for para lá?
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