


INTRODUÇÃO

O gari e a dOutOra

No último fim de tarde que passou no Brasil, antes de sucumbir 
nos escombros do anexo de uma igreja de Porto Príncipe, num 

dos mais devastadores terremotos da história, Zilda arns Neumann 
conversava com a nora Lycia na frente da casa da família na praia 
de Betaras, litoral do Paraná, quando se deu conta de algo que seu 
perfeccionismo não perdoava.

a equipe de garis do caminhão de limpeza urbana que acabara 
de passar deixara de recolher garrafas e outros materiais recicláveis 
que Zilda, propositalmente, tinha deixado separados, sob o cesto 
metálico fincado no passeio em frente à casa. e Zilda não hesitou 
em sair correndo atrás do caminhão:

– espera, espera, espera!
O caminhão parou e um dos garis se aproximou, perguntando 

o que tinha acontecido.
– eu tenho mais lixo lá em casa. Você pode fazer a gentileza de 

pegar?
Zilda nem se preocupou com a resposta, certa de que seria aten-

dida. Mas não foi bem assim:
– eu posso, sim, senhora, mas com uma condição...
Zilda não era, definitivamente, uma pessoa que, contrariada, cos-

tumasse sacar da soberba a conhecida pergunta sobre se o contrariante 
sabia com quem estava falando. Ficou apenas surpresa:
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– Como assim?
– eu pego o lixo desde que a senhora tire uma foto comigo.
Nova surpresa de Zilda.
– Mas você sabe quem sou eu?
– Claro! a senhora é a mulher que cuida das crianças do Brasil.

ST
Àquela altura, aos 75 anos de idade, Zilda arns não era política, não 
tinha cargo público, não trabalhava na televisão, não cantava profis-
sionalmente e nem tinha assessores encarregados de passar notinhas 
para as colunas de imprensa. Não entrava, também, na lista de top 
trends das redes sociais da época. 

Não foi possível saber o que exatamente o gari de Betaras queria 
dizer, quando se referiu a Zilda como a mulher que cuidava das crian-
ças do Brasil. O que se podia dizer é que, naquele janeiro de 2010, a 
fundadora e líder maior da Pastoral da Criança realmente cuidava de 
aproximadamente um milhão e 350 mil crianças brasileiras, através 
de mais de duzentos mil líderes, capacitadores e voluntários espalha-
dos por quase quatro mil municípios.

Não se sabe, também, se o gari sabia que Zilda arns Neumann 
desempenhara um papel fundamental na mobilização da sociedade 
para acabar, praticamente, com a subnutrição e, em duas décadas, 
reduzir a mortalidade infantil brasileira para padrões europeus. Mais 
exatamente, de noventa a cem mortes em cada cem mil crianças 
nascidas para menos de 15 mortes por cem mil nascidos.

Os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, itamar Franco, 
Fernando Henrique Cardoso e Luís inácio Lula da Silva, por exem-
plo, sabiam.

talvez por esse motivo tenham acompanhado, com respeito 
cuidadoso, a peregrinação de quase três décadas de Zilda arns 
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por ministérios, conselhos e outros órgãos públicos, em busca de 
verbas para as mães e crianças do Brasil esquecido das periferias e 
de apoio para políticas públicas cidadãs.

Presidentes, ministros, senadores e deputados sabiam que a irmã 
do cardeal dom Paulo evaristo arns não batia às portas do poder 
em Brasília com um pires na mão, pedindo favores. Com todo res-
peito, ela exigia direitos. Nas palavras do ministro petista gilberto 
Carvalho, Zilda não precisou fazer média com governo algum para 
garantir repasses anuais em torno de 20 milhões de reais para os 
projetos da Pastoral.

Na outra extremidade do poder político, ela foi implacável com 
prefeitos e vereadores que usavam a distribuição de cestas de comida 
para extorquir votos de eleitores miseráveis, de quatro em quatro anos. 
e libertou centenas de comunidades desse tipo de política, com uma 
mistura de religião e informação lastreada na ciência e em pesquisas. 
Para espanto de muitos teóricos de esquerda que tentaram decifrá-la.

Zilda também causou espanto entre especialistas de gestão pú-
blica, ao separar os benefícios do voluntariado dos riscos do volun-
tarismo, formando um exército de milhares de líderes comunitários 
cuja eficiência o estado brasileiro jamais conseguiu igualar. Mesmo 
pagando salário para outro exército ainda maior, o dos agentes co-
munitários do Ministério da Saúde.

esse tipo de desempenho, nas barbas do poder público, rendeu 
a Zilda arns e à Pastoral da Criança muita admiração e generosos 
recursos de altos executivos e de empresários como, por exemplo, 
Jorge gerdau Johannpeter. Não por acaso, a Pastoral da Criança se 
tornou a organização não governamental mais apoiada pela maior 
emissora de televisão do país durante três décadas.

de um lado, Zilda provou, para os espantados sanitaristas com os 
quais se aliou para construir o Sistema Único de Saúde, o SuS, que 
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nem sempre é preciso ser um servidor público para servir o público. 
de outro, viu-se obrigada a convencer bispos e cardeais conservado-
res da igreja de que é, sim, missão do católico promover a vida em 
abundância, antes que todos passem desta para uma melhor.

Zilda também sacudiu dogmas, procedimentos consagrados e o 
culto à complexidade de poderosos setores da pediatria brasileira: 
adotou, nas frentes de trabalho da Pastoral, soluções simples, baratas 
e, acima de tudo, rápidas como o soro caseiro, no tratamento e pre-
venção da diarreia e de outras doenças que enchiam os cemitérios 
brasileiros de cruzes brancas e pequenos caixões.

Católica fervorosa e quase freira na juventude, cercada por todos 
os lados de irmãos, irmãs, primas e primos religiosos e brilhantes, 
Zilda criticou e foi criticada pelos dois lados do espectro moral e 
ideológico da sociedade.

de um lado, enfrentou a oposição de cardeais conservadores ao 
olhar científico e realista com que encarou a questão dos métodos 
contraceptivos. de outro, não hesitou em colecionar críticas de 
feministas, intelectuais e de parte da comunidade científica por sua 
luta vigorosa contra o aborto, em todos os fóruns e instâncias que 
frequentou, sem medo de ser solenemente derrotada.

Zilda aceitou que uma multidão suprapartidária de brasileiros 
articulassem oficialmente sua candidatura ao Nobel da Paz, a partir 
da premissa de que ela e a Pastoral da Criança estavam começando 
a repetir, em mais de vinte países, os prodígios de saúde pública ob-
tidos no Brasil. O comitê do Nobel da Paz achou que não era o caso.

Pouco tempo depois da tragédia do Haiti, os católicos da arqui-
diocese de Curitiba passaram a defender que fosse protocolado, na 
Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano, um processo 
de beatificação para colocar Zilda no panteão dos poucos santos 
brasileiros.
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Por envolver um caso raro de beatificação e canonização de leigo, 
o processo é ainda mais complexo e demorado que o normal: exige 
apoio de um número expressivo de bispos, inclui pesquisa do que o 
Vaticano chama de “moral doméstica”, além das habituais “virtudes 
heroicas”, exame de tudo o que ela disse e escreveu, entrevistas com 
testemunhas contra e a favor e até exumação para confirmar o local 
onde estão os restos mortais.

Católicos de todas as flexibilidades, ateus, evangélicos, muçul-
manos, judeus, anglicanos, umbandistas, líderes indígenas e outras 
pessoas que conheceram e admiraram Zilda arns, de presidentes da 
república a humildes voluntários da Pastoral da Criança, não pre-
cisaram esperar a decisão da Congregação para a Causa dos Santos 
para conferir a Zilda, cada um a seu modo, algum tipo de santidade. 
e milagres terrenos como, por exemplo, o de atravessar, incólume, 
com todos os sinais de dignidade preservados, o mundo da política 
e do poder.

Longe da vida pública, Zilda viveu a dor e a solidão de ficar viúva 
de aloysio ainda jovem, com cinco filhos para criar, no padrão dos 
antepassados alemães que colonizaram o sul de Santa Catarina com fé 
cristã, devoção ao trabalho, muita disciplina e um compromisso ob-
sessivo com os estudos. Mais tarde, sofreu a dor de uma tragédia ainda 
maior, ao perder a filha com quem começava a se entender melhor.

Os filhos rubens, Nelson, Heloísa, rogerio e Sílvia perceberam, 
desde cedo, que teriam de dividir Zilda com a medicina, a igreja, as 
crianças desnutridas e as mães desamparadas do Brasil, não necessa-
riamente nesta ordem. aprenderam a conviver com esta condição. e 
deram netos que Zilda amou com exagero e despudor, como convém 
a toda avó, ou oma.

Zilda, a bela filha de gabriel e Helena arns que todos em For-
quilhinha conheciam como tipsi, começou na medicina brincando 
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de ser médica. depois, sonhou ser freira missionária na África, mas 
acabou casando e ficando no país, para a sorte de milhões de crianças 
brasileiras.

Como diria o gari da praia de Betaras.


