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PARCEIRAS:

 PRECISAMOS PARAR PARA PENSAR

Qual a missão da arte  
e da cultura no Brasil?  

DANILO MIRANDA, diretor 
do Sesc-SP, tem sua resposta: 

“Ajudar o ser humano  
a entender a realidade –  

que é entender-se,  
entender o outro e entender  

o mundo à sua volta”



Diretor do Sesc São Paulo há 33 anos, 
Danilo Miranda faz de sua programação 
uma plataforma para promover a arte 
como instrumento de reflexão  
e transformação 

POR
Tato Coutinho

FOTOS 
Thomas Susemihl
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Talvez ele preferisse estar ao sol, no sítio 
da família na serra da Bocaina, na divisa 
entre São Paulo e Rio de Janeiro, protegi-
do pelo chapéu de abas moles e as botas 
de cano longo, batendo perna morro aci-
ma com o pequeno Jorge, 11 anos, o pri-
meiro de seus quatro netos, e a pastor- 
alemão Hoffa, velha companheira de ca-
minhadas. Mas Danilo Miranda não está 
mal no ar-condicionado de seu escritó-
rio, anexo ao Sesc Belenzinho, na capital 
paulista, uma das 26 unidades que aju-
dou a criar em todo o estado. “O papai 
brinca que quando ele se aposentar, vai 
passar seis meses em São Paulo, e seis 
meses na Bocaina: ‘Vou abrir uma mar-
cenaria e ficar lá fazendo móveis’. Ã-hã”, 
debocha com carinho a mãe de Jorge, a 
fotógrafa e produtora de shows Camila 
Miranda, 41. “A não ser que ele mude a 
cabeça e desligue o botão Sesc/cultura.”

As chances são remotas ao completar 
33 anos à frente da diretoria regional do 
Serviço Social do Comércio em São Pau-
lo, na função que o faz ser lembrado para 
o Ministério da Cultura a cada quatro 
anos. Só no ano passado, 22,4 milhões de 
pessoas passaram pelas suas 41 unida-
des em todo o estado em 9,8 mil oficinas 
artísticas, 5,3 mil shows musicais, 5,2 mil 
espetáculos teatrais, 4,6 mil sessões de 
cinema, 1.083 apresentações de dança e 
829 exposições, entre outras atividades 
– sempre ao largo do entretenimento. 
“O Sesc é uma ilha num país em que o 
patrocínio à cultura está voltado ao mer-
cado, sempre preocupado com o retorno 
do investimento e com o ator global que 
fará parte do espetáculo”, diz Bia Lessa, 
59, diretora de Grande Sertão: Veredas, 
a recente transposição ao teatro do ro-
mance de Guimarães Rosa (1908-1967). A 
encenadora conta que vivia grande afli-
ção, depois de meses de ensaio com o pa-
trocinador querendo adiar o espetáculo, 
quando foi procurar Danilo. E o projeto 
virou, com o apoio incondicional da ins-
tituição, em setembro passado. “Danilo 
faz muito por todos nós, à classe artís-
tica” – e Bia não quer se referir apenas 
“à Fernanda [Montenegro], ao Antunes 
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PARA ONDE?
As andanças de Danilo pelo mundo

ALTER DO CHÃO
“Fiquei impressionado, porque é tudo água. Aquilo tem água à vista, água 
embaixo, no maior aquífero do mundo, e água em cima. O [artista performá-
tico José Roberto] Aguilar, que tem casa lá, diz que tem mais água no céu da 
Amazônia, pela umidade, do que nos próprios rios. É lindo.”

BONITO
“Eu tenho a intenção de conhecer todos os pontos de valor ecológico am-
biental no Brasil. Adoro todo o Nordeste, a Amazônia, as Chapadas Diaman-
tina e dos Guimarães. E Bonito. Quando fui, tinha uma das estruturas de 
ecoturismo mais avançadas do país.”

MÉXICO
“O país me agrada muito pelas características culturais, latino-americanas, e 
pela força da mistura de suas raças. A cultura do povo asteca é muito rica.” 

MARROCOS
“Casablanca e Marrakech são cidades fantásticas. O país é muito agradável. 
Gosto da sua presença árabe um pouco mais mitigada, ocidentalizada.” 

SICÍLIA
“Uma Itália menos conhecida, quase desprezada. Me lembra um pouco o 
Brasil. Palermo e Catânia são cidades maravilhosas. Siracusa é um brinco!”  

NA PÁG. AO LADO
Danilo com o neto Jorge e a  
cadela Hoffa em suas andanças 
pela Serra da Bocaina, em 2010

[Filho]”. “O Sesc trabalha com a ideia de 
circuito, procura levar as coisas de cá 
para lá e de lá para cá, para todo lugar. É 
um raro espaço que valoriza a arte com a 
nobreza que ela merece.”

CHAMADO À REALIDADE
“Estamos na linha de frente, seja para 
propor, seja para tomar cacetada”, diz o 
ex-seminarista com formação em filoso-
fia e ciências sociais. No dia desta entre-
vista, seu estado de espírito ainda ecoava 
os protestos que rondaram o Sesc e o se-
minário internacional “Os fins da demo-
cracia”, encerrado dois dias antes, com a 
participação da filósofa norte-americana 
Judith Butler, uma das principais teóricas FO
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do feminismo contemporâneo e da ques-
tão de gênero – hostilizada desde sua 
chegada a São Paulo até a partida no ae-
roporto de Congonhas. Naquela segunda- 
feira, Danilo vinha de “uma semana atípi-
ca mesmo para mim”, ele sorri, com três 
estreias “muito fortes” a povoar sua cabe-
ça e uma questão a pontuar. 

ESTREIA 1. 
No Sesc Campo Limpo, ele assistiu a Pre-
to, espetáculo da Companhia Brasileira de 
Teatro, de Curitiba, abordando a questão 
da afirmação negra e do preconceito ra-
cial – “questão fundamental, haja vista o 
caso do jornalista [William Waack, afas-
tado do Jornal da Globo por comentários 
racistas] que estourou como uma piada 

de mau gosto, refletindo um pensamento, 
uma cultura, a ser combatida”. 

ESTREIA 2. 
Um dia depois, no Sesc 24 de Maio, Dani-
lo acompanhou o trabalho do grupo Pon-
to de Partida, “de Barbacena, no interior 
de Minas!”, sobre a história real da com-
panhia de teatro El Galpón, perseguida 
durante a ditadura militar do Uruguai, 
nos anos 70. “A questão da repressão, da 
rejeição, do exílio, dos refugiados – uma 
temática atual no palco.”

 
ESTREIA 3. 
Finalmente, no sábado, ele assistiria a 
Gerald Thomas, no Sesc Consolação, com 
o espetáculo Dilúvio, “em que ele traba-

O Sesc é um raro 
espaço que valoriza 
a arte com a nobreza 
que ela merece” 

BIA LESSA, DIRETORA
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lha essa ideia da ruptura, do desastre, da 
falta de perspectiva, a conclusão de que 
a humanidade é um fracasso”, define. “No 
final, Gerald me provocou a falar alguma 
coisa e eu disse a ele: ‘A esperança é a 
última esperança. Temos que seguir lu-
tando para que tudo isso seja superado’.” 

A QUESTÃO A PONTUAR. 
“O que chama a atenção não só nesses 
três espetáculos que eu vi no Sesc, mas 
em todo lugar: há muita reflexão, sobre-
tudo nas artes cênicas e visuais, em tor-
no do momento que vivemos. O artista é 
convocado até mais do que os outros a 
refletir, a sonhar, a criar fantasias. Mas 
essas fantasias não são tão abstratas, 
são do que está rolando. A arte não é 

desvinculada do real. No fundo, o que se 
apresenta é que o compromisso com a 
realidade é irremediável. E ele tem lado 
– não vou dizer partido para não ser mal 
interpretado. Tem aqueles que desejam a 
transformação, mas tem também quem 
deseje a permanência, e queira estabele-
cer à força seus princípios mais antigos, 
como, sei lá, a intocabilidade da família. 
A arte está tocando em pontos que di-
zem respeito à liberdade de se expressar 
– e isso incomoda muita gente.”

CIDADÃO ILUSTRE
Na semana anterior a nossa conversa, 
Danilo Santos Miranda, 74, voltou a sua 
Campos dos Goitacazes, no interior do 
Rio de Janeiro, para receber o Troféu Fo-

AO LADO
A unidade móvel que marcou  
o início do Sesc e a entrada  
de Danilo à instituição

Danilo comenta as marcas 
deixadas pelo Sesc no Brasil

CENTRO DE PESQUISA 
TEATRAL
“O CPT, de Antunes Filho, co-
meçou a funcionar no Sesc 
um pouco antes de eu assu-
mir. Eu adaptei melhor o es-
paço. A partir de 1984 o seu 
repertório começou a ganhar 
dimensão.” 

SESC POMPEIA
“A unidade, de 1982, marcou 
uma nova etapa do Sesc. Em 
termo de ação, de presença 
na comunidade, de progra-
mação, de público, pelo que 
representa na cidade.” 

O JEITO DE FAZER
“Nosso grande legado é essa 
mistura de ações coordena-
das em um programa vasto 
de bem-estar que vai do cor-
po até as mais elevadas mani-
festações do espírito criativo. 
Essa informação completa é 
importante.”

INTERCÂMBIO CULTURAL
“Eu destaco os grandes no-
mes que passaram pelo Sesc. 
Ajudam a estimular a nossa 
produção, a valorizar o que 
temos, a viabilizar nossos ar-
tistas em trabalhos fora.”
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EM SENTIDO  
HORÁRIO, A PARTIR  
DO TOPO
Danilo na piscina do 
recém-inaugurado Sesc 
24 de Maio; com Fernanda 
Montenegro; e ao lado do 
diretor Bob Wilson

lha Seca, “uma homenagem aos cidadãos 
que projetam o nome da cidade de algu-
ma forma”, explica com modéstia genuí-
na. Como parte da iniciativa, ele gravou 
um depoimento para o centro de memó-
ria local, relembrando sua trajetória. 

Nascido em uma típica família de 
classe média do interior, Danilo perde-
ria a mãe, Dalva, muito cedo, aos 7 anos. 
Com o pai, Affonso, sempre por perto, 
ele e os três irmãos – Dalmir, o mais ve-
lho, 78; Dilmar, 75; e Daniel, 73 – foram 
morar com a avó, dona Ana, ou Donana, 
muito ligada ao catolicismo. Jornalista 
da Folha do Povo e dentista recém-for-
mado, Affonso adorava tocar violão à 
noite, com os filhos. “A gente cantava 
junto. Sabíamos muitas músicas”, con-

ta Danilo, lembrando a onipresença 
sonora da Rádio Nacional, sintonizada 
em casa da manhã à noite, embalada 
pelas radionovelas, pelo Repórter Esso, 
por Silvio Caldas e Orlando Silva e pelo 
chiado das válvulas de então. “Até mi-
nha mãe, cuja lembrança para mim é 
muito falha, gostava de cantar. Éramos 
todos muito musicais.”

Aos 11, Danilo entraria para o interna-
to do Colégio Anchieta, em Nova Fribur-
go, deixando Campos para sempre. Com 
os jesuítas, se aprofundou na música 
erudita, com as audições comentadas 
aos domingos, e na leitura dos clássicos. 
Se aventurou no coral e, um pouco mais 
tarde, no teatro, “mas não era uma coi-
sa tão intensa porque tinha limitações 

DANILO MIRANDA

A arte está tocando em pontos  
que dizem respeito à  
liberdade de se expressar – e isso 
incomoda muita gente”
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graves”, se diverte. “A primeira delas é 
que não tinha mulher.” Ele quase garga-
lha. “Eram interessantes essas histórias 
todas sem meninas. Ainda não havia 
essa ideia, muito menos num colégio de 
padre, de vestir alguém de mulher para 
viver um papel feminino. Isso era abso-
lutamente impraticável!” 

Danilo seguiria o ensino religioso por 
alguns anos ainda, no noviciado em Itai-
ci, mas largaria o hábito em 1967, depois 
de um período de intensa atividade polí-
tica no movimento estudantil, já na Fa-
culdade dos Jesuítas, em São Paulo. Um 
ano depois, entraria para o Sesc, ao saber 
de um processo seletivo na agência de 
empregos em que trabalhava como en-
trevistador de candidatos. Danilo ficaria 
com uma das nove vagas disputadas por 

cerca de outros mil aspirantes ao projeto 
Unidades Móveis de Orientação Social 
(Unimos), espécie de caravana da cida-
dania pelo interior do estado, quando o 
Sesc se resumia a três unidades, duas na 
capital e uma no litoral, em Bertioga. 

Depois de cinco anos na coordena-
ção do Setor de Cultura e Lazer do Sesc 
(1968-1973) e de uma longa passagem em 
funções administrativas no Senac (1973-
1984), Danilo assumiria o cargo que ocu-
pa até hoje, empossado pelo presidente 
da Federação do Comércio de São Paulo, 
Abram Szajman. O alinhamento entre os 
dois transparece na eloquente ausên-
cia de notícias, com exceção dos perío-
dos de inauguração de novas unidades, 
como a de Birigui, duas semanas atrás. 
“O nosso presidente é um homem que 

EM SENTIDO  
HORÁRIO, A PARTIR  
DA FOTO AO LADO
Danilo como seminarista  
em 1965; com a filha Camila  
e os netos, Jorge e Maria;  
e, de suspensório, ao lado  
da mãe e dos irmãos em 1947

DANILO MIRANDA

A arte tem o papel  
de fazer o ser humano 
perceber que a 
criação não é só 
material, que existe 
também uma criação 
do espírito”

“
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conversa com a maior tranquilidade so-
bre qualquer tema”, afirma Danilo, para 
creditar à confiança mútua a condição 
básica para o Sesc fazer tudo o que vem 
fazendo [veja box na pág. 108] em sua 
plataforma humanitária e progressista. 
Ele lembra que em 2008, muito antes 
de a legislação estender às relações ho-
moafetivas os mesmos direitos da união 
estável, o Conselho Regional do Sesc já 
estendia a proteção a seus funcionários. 
“Não vejo isso como agenda no sentido 
doutrinador ideológico. São temas de 
interesse público e é normal que haja 
divergências, aqui dentro e lá fora. O 
que não é tolerável é o desrespeito às 
pessoas, como aconteceu com a Judith 
Butler. Mas, é importante dizer, havia 
muito mais gente apoiando o Sesc do 
que condenando, embora quem conde-
nasse fizesse muito mais barulho.”

CRIAÇÃO DO ESPÍRITO
À frente de um orçamento que este ano 
chegou a cerca de R$ 2 bilhões, fruto da 
contribuição compulsória de 1,5% sobre 
a folha de pagamento das empresas do 
comércio de bens, serviços e turismo – 
criada por iniciativa do próprio patrona-
to, é bom que se diga –, Danilo vem con-
duzindo o Sesc como um promotor do 
que define como “um necessário avanço 
civilizatório”. “Eu tenho muito receio de 
um grande desenvolvimento econômico 
e material descolado de um desenvolvi-
mento cultural e educativo equivalente”, 
diz. Para ele, a educação que importa é a 
educação para a vida. “Antes de apren-
der um ofício, é fundamental que o ser 
humano desenvolva a capacidade de 
entender a realidade – que é entender-
se, entender o outro e entender o mundo 
a sua volta”, defende. “Nesse aspecto, a 
arte e o lazer têm o papel vital de tor-
ná-lo capaz de perceber que a criação 
não é só material, que existe também 
uma criação do espírito, não no sentido 
religioso, mas num sentido mais amplo 
– essa criação que vai além do que es-
tamos vendo, em que a imaginação e a 
fantasia são fundamentais.”  TR
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