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A mudança começa com elas

Por Marina Caruso

Ana de Hollanda
Ministério: Cultura 
Filhos: Ruth, 37, e Sérgio, 39 
Netos: Teo, 11, Ana, 4, e Bernardo, 2 meses 
Estado civil: Divorciada 
Trajetória: Nascida em São Paulo, é cantora e foi secretária de Cultura de Osasco 
Pricipais desafios: Implantar 800 complexos culturais populares e uma lei de direitos autorais que
contemple artistas e consumidores

>> Ana de Hollanda fala sobre o pai, Sérgio Buarque de Hollanda

MC Segundo sua irmã Miúcha, a senhora é dos sete irmãos a mais “comunista”. Como nasceu
essa personalidade engajada? 
AH Tinha uma ligação forte com meu pai [O historiador Sérgio Buarque de Hollanda]. Ele me lia "As mil e
uma noites", textos em francês. Era uma delícia. Me apaixonei pela figura do Patrice Lumumba [líder anti-
colonialista que ajudou a libertar o Congo Belga da opressão]. Quando ele morreu, eu chorava como se
ele fosse da família. Aos 10 anos, comecei ler jornal para poder conversar mais com meu pai. Isso me fez
acordar para a história mais cedo. A partir daí, não consegui mais parar de me indignar com as
desigualdades. Eu estudava no Des Oiseaux, um colégio burguês, de freiras, completamente
descompassado com a vida dentro de casa. Quando Sartre e Simone de Beauvoir vieram ao Brasil, as freiras
do colégio organizaram um protesto porque eles defendiam o divórcio! Meu pai era da comitiva de
intelectuais que foi recebê-los em Pernambuco. Eu me orgulhava de ser a do contra no colégio. Mamãe nos
levou ao aeroporto de São Paulo para conhecê-los e disse que no futuro íamos entender a importância
daquilo.

MC Apesar de estudarem em um colégio burguês, vocês não tinham luxos. Viviam com o
salário de professor do seu pai. Isso não era contraditório? 
AH A família de mamãe era a própria aristocracia decadente. Não tinham dinheiro, mas queriam manter a
pompa. Para mamãe, meninas tinham de ir para colégios de freiras e freqüentar clubes de elite. Eu não
tinha roupas para me vestir como minhas amigas. Morava em casa alugada, andava de bonde e ônibus.
Usava roupas herdadas da minha tia, que passavam pelas primas e irmãs. Elas usavam roupas
chiquérrimas, feitas por costureiras badaladas. Isso, na cabeça de uma adolescente era uma piração. Ou a
gente morria de complexo de inferioridade ou virara alternativa. Aos doze anos, a gente precisa da
aceitação do grupo, né? Foi difícil. Mamãe não tinha noção do quanto isso era pesado para mim.

MC Fala-se muito dos feitos do seu pai, mas dizem que Dona Maria Amélia era o verdadeiro
homem da família. Como era sua relação com ela? 
AH É um certo exagero dizer que ela era o homem da família. Mas era realmente especial. Tinha aquela
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mentalidade antiga de que o homem é que tem de brilhar. Para ela, a mulher devia ser o suporte do
homem. Nisso ela foi realizada, porque papai era brilhante. Me lembro que, numa das últimas conversas
com meu pai [emocionada], ele me disse: “Se não fosse sua mãe eu não teria feito tudo o que fiz”
[enxuga as lágrimas]. Achei tão bonito ele reconhecer isso.
  
MC O que, dos seus pais, você usou na educação dos seus filhos? 
AH Herdei a preocupação com uma formação cultural forte. Sempre quis mostrar aos meus filhos um Brasil
real, com todas as questões políticas e sociais. Fiz de tudo para que eles lessem muito. Mas, assim como
minha mãe, errei ao achar que a formação ideal estaria em um semi-internato de elite. Aos poucos, percebi
que, assim como eu, eles estavam sendo tratados com diferença. Ia buscá-los no colégio e via que um
desfile de motoristas de Mercedes [Benz]. E eu com meu fusquinha, cabelo riponga e camiseta do PCB
[risos]. Acabei tirando-os daquela escola. Outra coisa: minha mãe era durona e não tinha muito diálogo
com a gente. Por isso, num movimento compensatório, talvez eu tenha soltado demais meus filhos. A gente
tinha trauma de ter sido reprimido e acabou perdendo a mão na função de educar com controle.

MC Como a senhora pretende fazer com que a classe média consuma mais cultura? 
AH Queremos que a classe D, que está virando C, passe a consumir outro tipo de alimento, o da alma: a
cultura. A educação do colégio está mais preocupada com o vestibular. A cultura mexe com abertura de
visão, dá subsídios para lidar com questões mais amplas.

MC O que vai mudar na lei de direitos autorais? 
AH Trabalharemos em um projeto de lei com um mínimo de consenso entre a cobrança de direitos autorais
que beneficiam os artistas e regras mais flexíveis pata o consumidor.

MC O que é o vale-cultura? Ele será implementado?
AH O vale-cultura está tramitando no Congresso. Será um tíquete, como o vale-alimentação. Todo
trabalhador cadastrado e empregado em empresas com lucro real poderá recebê-lo. Receberá R$ 50 para
poder comprar livros, CDs, DVDs, revistas e entradas para museus, cinemas e teatros.

MC Diz-se que o compositor Jards Macalé é seu namorado. Ele tem reclamado da agenda
puxada? 
AH Sou muito amiga do Macalé, não temos nada além disso. Vocês jornalistas é que acham que temos.

MC O que faz para relaxar? 
AH Sudoku. É uma delícia para parar de pensar. Um sudoku e um lexotan me derrubam rapidinho [risos]. 
   
MC Em 1993, você se curou de um câncer no mediastino, região entre os dois pulmões. O que
muda na vida depois do câncer? 
AH A gente passa a curtir mais as pequenas coisas da vida. Me lembro de uma tarde em que estava deitada
na rede em casa quando comecei a olhar o céu azul por trás e uma árvore de folhas verdes e pensei: “meu
Deus, como essa variedade de cores é bonita”. Passei a dar mais valor ao que me cercava.

MC É a favor da legalização do aborto? 
AH Sou.
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