
Polémica sobre a gravata 
FOLHA DE S. PAULO 

Sábado, 14 de março de 1 9 8 7 - POLÍTICA - A ^ 

confunde política com estética 

Lamounier 

BancodeDado^ — 

Da Reportagem Localedas Sucursais 

.1 A a t i tude do 
deputado petista 
Gumercindo Mi-
l h o m e m Neto 
(SP) que, anteon
tem, no Congres
so constituinte, 
tirou a sua grava
ta para discursar 
na tr ibuna da 
Câmara,é reveladora da mentalidade 
que predomina entre os encarregados 
de elaborar a próxima Carta Magna 
do país. Com seu ato demagógico, o 
deputado, através de uma peça do 
vestuário, quis ensejar mais um 
debate estéril e extemporâneo aos 
trabalhos constituintes. 

Talvez o deputado desejasse dividir 
os constituintes em duas bancadas, 
uma pró-gravata, outra anti-gravata, 
transformando-a, quem sabe, em 
mais um "símbolo do imperialismo" 
ou outro cliché do género. Alguns 
dias mais e os parlamentares talvez 
estivessem se dividindo entre os 
favoráveis e os contrários, por exem
plo, aos jaquetões usados pelo presi
dente Sarney. 

A gravata nada mais é que um 
adorno incorporado à vestimenta em 
praticamente todo o mundo. Abaixo, 
a opinião de parlamentares e perso
nalidades sobre o uso da gravata. 
Bolívar Lamou
nier, 42, cientista 
político: "A fa
vor. Não custa 
nada manter uma 
tradição de deco
ro e respeito. Ê 
um símbolo, e 
elegante. Merece 
respeito." 
Celso Lafer, 45, cientista político: "O 
hábito faz o monge. Há uma serieda
de que é uma tradição e a Constituin
te é um lugar sério.'' 
Rafael Mayer, 67, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF): 
"Eu uso gravata. Não tem um velho 
ditado popular que diz: Respeito o 
homem de gravata? Acho que temos 
que respeitar os costumes dominan
tes, e a gravata é um costume que faz 
parte da vida pública." 
Aparício Brasílio da Silva, 51, em
presário: "Eu sou uma pessoa que 
trabalha sem gravata, não tenho o 
problema do grilhão da gravata, 
uso-a em ocasiões formais. Mas no 
resto do mundo civilizado não se 
cogita não se usar gravata. Num bom 
hotel em Nova York não se consegue 
tomar o café da manhã no domingo 
sem gravata." 

Conselheiro Júlio Gomes de Sá, chefe 
do cerimonial do Palácio do Planal
to: "A gravata em absoluto não me 
incomoda. O que me incomoda é um 
colarinho apertado. E sou carioca, 
sou da praia, gosto de andar de 
calção no Leblon. Gravata passa a 
ser comum desde que o colarinho não 
me incomode no pescoço." 
Annick Theblia Melsan, 36, ex-conse-
lheira cultural da embaixada da 
França no Brasil: "É um código de 
respeitabilidade e seriedade, um ins
trumento em termos de posição 
social imposto no Ocidente nos últi
mos cinquenta anos. Não usar grava
ta no Congresso é um ato provocador 
e liberador. Na França tivemos um 
caso assim, quando, há dois anos, 
Jack Lang (então ministro da Cultu
ra) adotou as camisas sem gravata e 
assim falou na tribuna do Parlamen
to, causando uma polémica seme
lhante." 
Regina Boni, 43, 
marchande da 
Galeria São Pau
lo: "É um símbo
lo fálico, de po
der. Uma questão 
disciplinar. Há 
uma sobriedade 
na maneira de se «—5 -
comportar que é KeginaBom 
mais importante. No Brasil, um país 
tropical, não tem o menor sentido." 
Ives Gandra da Silva Martins, 52, 
presidente do Instituto dos Advoga
dos de São Paulo: "Há ocasiões em 
que tem que haver um mínimo de 
decoro. Nas atividades em que há 
uma representação, como nos cargos 
públicos, esta dignidade da função 
tem de ser respeitada." 

Brigadeiro Murilo Santos, 57, chefe 
de gabinete do ministro da Aeronáu
tica: "O uso da gravata é convencio
nado em nosso país para determina
das ocasiões e faz parte da nossa 
cultura. A ocasião é que dita a 
maneira de vestir e na Câmara dos 
Deputados, por exemplo, já há uma 
tradição de uso da gravata. Abolir o 
seu uso seria alterar essa tradição. A 
gravata faz parte da nossa indumen
tária, pois o brasileiro aprecia a 
formalidade." 
Frota Neto, 44, secretário de impren
sa da Presidência da República: 
"Acho que a indumentária tem que 
ser condicionada à cena. Nas soleni
dades, por exemplo, a gravata deve 
ser usada. Agora, a cultura tropical 
tem que ter identificação com a 
própria cultura. Veja no México: 
mesmo os ministros usam a "goia
beira" (camisa leve de manga cur
ta). Na China e em Israel também. 
São países que têm uma cultura 
tropical. Temos padrões culturais 
importados e é preciso adaptá-los." »j 
Deputado federal Humberto Souto 
(PFL-MG), 52, que presidia a sessão 
em que o deputado Gumercindo 
Milhomem Neto (PT-SP) falou sem 
gravata: "Se fosse o dr. Ulysses que 
estivesse em meu lugar, ele nem 
deixaria o deputado subir à tribuna. 
Acho que foi uma provocação". 
Deputado federal Fernando Lyra 
(PMDB-PE), 48: "Os deputados de
vem usar gravata. Sempre se usou. 
Mas é só por isso. A gravata é uma 
alternativa para a falta de parâme
tros para o que seria considerado 
uma vestimenta decente para a 
Câmara. Uma bermuda pode ser 
muito elegante. Se você estiver 
elegante com ela, acaba entrando no 
plenário." 

Deputado federal Angelo Magalhães 
(PFL-BA), 61 (irmão do ministro das 
Comunicações, António Carlos Maga
lhães) : "Sou a favor do short, biquini 
ou sunga na praia, como sou a favor 
da gravata no Parlamento. Cada 
lugar tem o seu modo de vestir 
próprio." 
General Newton Cruz, 62 ex-coman-
dante militar do Planalto: "A grava
ta tem que ser utilizada dentro de um 
contexto. Eu, por exemplo, se vou ao 
Tribunal uso gravata porque acho 
que não ficaria bem se vestisse roupa 
esporte. Nas minhas funções como 
chefe do Serviço Nacional de Infor
mações costumava trabalhar sem 
paletó, mas de gravata, porque as 
circunstâncias exigiam." 
Sobral Pinto, 90, 
jurista: "Eu acho 
o uso da gravata 
fundamental." 
Sérgio Cabral, 49, 
vereador no Rio 
pelo PSB: "Por 
trás da obrigato
riedade da grava
ta está a hipocri- Sobral Pinto 
sia. Eu, que nunca concordei com 
Jânio Quadros, adorei quando ele 
começou a usar aquela roupa safa
ri." 
Deputado federal Augusto Carvalho 
(PCB-DF), 33: "Nunca usei gravata 
antes de ser eleito. Aliás, ganhei 
terno, gravata e sapato para tomar 
posse. Essa discussão sobre a obriga
toriedade da gravata em plenário é 
secundária diante da gravidade dos 
problemas do país." 

Deputado federal Paulo Delgado 
(PT-MG), 35: "A gravata, um símbo
lo de poder no Brasil, é usada para 
dar aparência de dignidade a muitos 
homens públicos brasileiros. A digni
dade real deles se decompõe a cada 
manobra de que participam para 
manter o poder das elites. Usar ou 
não gravata deve ser um critério 
pessoal de cada um e não uma 
norma." 
Deputado federal Miro Teixeira 
(PMDB-RJ), 41: "Essa matéria é 
irrelevante. Como advogado, uso 
gravata. Sou a favor do seu uso em 
certas circunstâncias ou ambientes. 
Esses paramentos ainda são neces
sários em certos lugares." 
Deputada federal Sandra Cavalcanti 
(PFL-RJ), 61: "Olha, não parei para 
pensar nesse assunto. Acho que é um 
assunto de homens." 

Leia o editorial "Revolução da gravata" na pág. A-2 
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