Leituras do Brasil
v

Um ensaio a partir das redações do concurso
para o

B rasil

do

S éculo 21

v

Daniel Piza

d i s t r i b u i ç ã o g r at u i ta

U ma C arta

Leituras do Brasil


Daniel Piza

Leituras do Brasil


Daniel Piza
realização

projeto

patrocínio

apoio

Instituto Ecofuturo
Presidente
Daniel Feffer
Diretor Superintendente
Marcos B. Egydio Martins
Gerente de Projetos Culturais e Educacionais
Christine Fontelles
Coordenadora do Programa Ler é Preciso
Liane Muniz
Membros do Conselho
David Feffer, Daniel Feffer, Jorge Feffer, José Carlos Penteado Masagão,
Cláudia Maria Costin, Jacques Marcovitch, Murilo César Lemos dos Santos Passos,
Sérgio Arthur Ferreira Alves e Armando Guedes Coelho

Clube do Ler é Preciso
Objetivo geral: estruturar redes interativas permanentemente envolvidas
com a difusão do conhecimento, atualização cultural e articulação de parcerias
visando o desenvolvimento do indivíduo e das comunidades.
Linhas de ação:
- Promover a inclusão digital como meio de acesso ao conhecimento;
- Estruturar uma rede interativa entre públicos e comunidades locais;
- Articular ONGs, Universidades, Governo, Escolas e Bibliotecas para somar e
integrar esforços nacionais e internacionais de incentivo ao ato de ler e escrever;
- Promover encontros, desenvolver e distribuir produtos culturais.

Pontes
Quando lidamos com crianças e jovens, ainda não versados nas

costumeiras respostas prontas dos adultos, é difícil não se emocionar,
até porque lembramos de um pedaço de nós mesmos que fica perdido
no tempo. Ao crescer, muitas vezes abandonamos o entusiasmo genuí
no pela vida. Mais tímidos e menos ousados, optamos pelo caminho
fácil, e não, necessariamente, o melhor.
Por isso, quando recebemos as 3.500 redações do Concurso “Uma
Carta para o Brasil do Século 21”, lançado em 2000 na esteira das
comemorações dos 500 anos de Brasil, fomos surpreendidos com a
lucidez e a crítica construtiva presentes em textos de crianças e adoles
centes de 7 a 12 anos. Neles também encontramos vícios incrustados na
idéia de Brasil, que vem sendo construída há cinco séculos e dissemi
nada pela cultura oral e escrita.
Com este material em mãos, convidamos Daniel Piza para desvendar
por que pensam o que pensam crianças e jovens sobre meio ambiente,
política, economia, cultura, riqueza, pobreza... Brasil. Leitor con
tumaz, Daniel construiu um caminho revelador, onde os trechos das
redações são pontos de partida para uma viagem pela história, em que a
produção literária nacional de muitos séculos desponta como sinaleiro
de conhecimento e autoconhecimento sobre o Brasil, sobre ser
brasileiro, aproximando gerações, apontando novas possibilidades.
Afinal, o melhor está sempre por vir.
Este livro é uma pequena amostra das pontes que objetivamos cons
truir por meio do Clube Ler é Preciso, apoiando a estruturação de
redes interativas de produção e difusão do conhecimento, que per
mitem o desenvolvimento de indivíduos e comunidades.
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Daniel Feffer
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Estradas
Parece óbvio que uma empresa do segmento de papel decida investir

em ações de promoção do ato de ler e escrever. Nós concordamos. Tem
tanto a ver com a nossa identidade e temos tamanha certeza da sua efe
tividade que definimos que este é o nosso caminhar, esta é a nossa
estrada. E esta estrada, ao contrário de tantas outras, se pavimenta com
a democratização do acesso ao conhecimento.
Aceitamos apoiar mais esta ação do Clube Ler é Preciso porque nos
identificamos com a sua proposta, que é produzir e difundir conheci
mento para todos aqueles que, direta e indiretamente, estão envolvidos
com a qualificação da educação no Brasil.
A questão envolve desafios seculares, todos sabem, mas o importante
nesse caminho é dialogar, integrar e estimular grupos de pessoas, insti
tuições e empresas a pensar soluções e, ao contrário de lamentar carên
cias, buscar os melhores resultados, e não os compensatórios.
Os textos de crianças e adolescentes que participaram do Concurso
de Redação “Uma Carta para o Brasil do Século 21”, que inspiraram
Daniel Piza a escrever este “Leituras do Brasil”, nos motivam a conti
nuar trilhando a estrada da promoção da leitura e da escrita como meio
de construir novos caminhos para velhos problemas.
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Apresentação
E ste ensaio parte das redações feitas para o concurso “Uma Carta

para o Brasil do Século 21”, integrante do projeto “Ler é Preciso” do
Instituto Ecofuturo. As crianças foram convidadas a escrever textos
sobre sua noção de Brasil por ocasião dos 500 anos do Descobrimento.
O resultado é de uma riqueza que não pode ser menosprezada pelas
instituições de ensino nacionais, pois permite desdobramentos e apro
fundamentos muito interessantes. Os professores podem explorar
melhor diversas questões curiosas e pertinentes que as redações levantam;
com livros, debates e outras iniciativas, podem relacioná-las com o que
figuras históricas das artes e do pensamento no Brasil viram e refletiram.
O trabalho foi dividido em três capítulos: “O Paraíso Atingido”,
sobre a preocupação mais freqüente nas redações, os maus-tratos à
natureza; “Cidades e Cidadania”, sobre as dúvidas e exigências a res
peito da violência, da democracia e dos problemas sociais, o que con
traria a noção de que as novas gerações são alienadas e não têm ideais;
e “Samba, Suor e Futuro”, sobre os atrativos e o potencial do país, que
felizmente não eliminam a consciência de que há muito por fazer, de
que o empenho coletivo é obrigatório. Como se vê, a principal matériaprima dessas redações – a diversidade e a responsabilidade das leituras
mirins do Brasil – não pode ser desperdiçada. Exige a manufatura das
idéias e expressões que a cultura brasileira produziu e produz.
Daniel Piza
fevereiro de 2003
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o para í so at i ngi d o


Brasil, até o seu nome é bonito, uma beleza,
Rico é seu solo e maravilhosa sua natureza.
						



(Mariana da Silva Marques, 11 anos)

M ais até do que paixões populares modernas como o futebol, a nature

za é o principal ponto de referência da auto-imagem do Brasil. Da primeira
crônica escrita sobre o país, a Carta de Pero Vaz de Caminha (“Nesta terra,
em se plantando, tudo dá”), até as canções de Jorge Ben Jor (“Moro num
país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”); do maravilha
mento pintado pelo holandês Albert Eckhout, em meados do século 17, até
os poemas da americana Elizabeth Bishop, que morou no Rio de Janeiro nos
anos 1950 e 60; da quadrinha patriota de Gonçalves Dias (“Minha terra tem
palmeiras onde canta o sabiá”) até os programas de TV atuais, como “Globo
Repórter” – a noção de estar cercado por fauna e flora exuberantes atravessa
a história. Até mesmo o nome do país se deve a um bem natural, o paubrasil, cuja madeira tinha então um valor de troca considerável no mercado
internacional.
Na verdade, esse talvez seja o traço cultural que mais permanece vivo
desde a chegada dos portugueses em 1500. Durante os dois primeiros séculos
de existência, o território da colônia foi cantado em prosa e verso pelos
cronistas portugueses e por praticamente todos os estrangeiros que o visita
ram. Mais que a América do Norte, a América do Sul representou para a
Europa a idéia do Novo Mundo em seu sentido misterioso: a revelação de um
universo desconhecido, não só de formas naturais, mas também de povos e
símbolos. Os primeiros contatos com o Novo Mundo entraram com impacto
no imaginário europeu e, como mostram autores como Afonso Arinos (“Os
Índios e a Revolução Francesa”), influenciaram bastante a passagem da men
talidade barroca para a iluminista. A idéia de que povos selvagens formavam
sociedades não corrompidas, que viviam em comunhão com a natureza, é
14

fundamental num pensador como Jean-Jacques Rousseau, um dos autores
mais influentes da civilização moderna.
O conceito do Brasil como endereço eleito pelos desígnios naturais foi
ainda mais reforçado depois da vinda de Dom João VI, em 1808, e da
Proclamação da Independência por seu filho Dom Pedro I, em 1822.
Sobretudo durante o Segundo Reinado, com a formação mais nítida de uma
nação soberana, de uma unidade de mais de 8 milhões de km2, as descrições
das vantagens da terra sempre se iniciavam pela riqueza natural, pelo que
hoje se chama de biodiversidade. A geografia confirma com suas estatísticas
os dotes da terra, que incluem a posse de 12% da água doce do mundo, a alta
diversidade de frutas, flores e animais, os ecossistemas notáveis como a
Amazônia, o Pantanal e a hoje reduzida Mata Atlântica, um litoral extenso e
vistoso, algumas das maiores reservas de minérios (ferro, manganês, bauxita,
ouro), terrenos e climas de diversos tipos para a agricultura. O maior orgulho
de Dom Pedro II era encarnar um híbrido de refinamento europeu e exclu
sividade tropical, o que o levava a vestir, juntos, manto de monarca e cocar
de índio, ou a sonhar com um espetáculo operístico de Richard Wagner em
meio à floresta pluvial amazônica.
Não por acaso é desse período um dos trabalhos fundadores da literatura
brasileira: os romances de José de Alencar. Autor de dramas urbanos, em
torno de casos de adultério, como “Lucíola” e “Senhora”, Alencar inau
gurou toda uma linhagem ficcional brasileira quando escreveu “Iracema”. A
história de amor entre um português e uma índia, “a virgem dos lábios de
mel”, não só descortinou, como em Gonçalves Dias, a paisagem interior do
país para a literatura, mas também iniciou o conceito de um outro Brasil,
distinto do urbano-litorâneo, em que o despojamento e a ingenuidade das
personagens são maiores. Da matriz de Alencar viriam literaturas que,
embora díspares na forma, olharam todas o que passou a ser chamado de
“Brasil profundo”: Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa,
Antonio Callado, etc. Mas também nos pampas gaúchos de Erico Verissimo
e nas praias baianas de Jorge Amado muitos descendentes de Iracema surgi
ram; Gabriela, claro, é “tataraneta” de Iracema.
Mas não é em todos esses autores que a natureza serve como moldura
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romântica para as histórias. A partir especialmente de “Os Sertões”, de
Euclides da Cunha, o brasileiro descobre que seu meio ambiente não é assim
tão abrangentemente acolhedor. Ao contrário. Na caatinga, no semi-árido
do sertão, ele é inóspito. Euclides denunciou a barbárie do Exército contra
os sertanejos seguidores de Antonio Conselheiro, messias monarquista no
interior da Bahia, mas reservou mais da metade de seu livro para descrever a
geologia espinhosa da região e as condições darwinistas de sobrevivência do
homem nascido ali. O mesmo se vê em Graciliano, em romances como
“Vidas Secas”, “São Bernardo” e “Angústia”. O calor e a aridez impõem
dificuldades às relações sociais e ao desenvolvimento produtivo, e seus perso
nagens estão sempre com a vista turva, as idéias confusas, os nervos como
cactos à flor da pele. O homem é quase um escravo do meio.
As exigências da natureza não são exclusivas do sertão. O mesmo Euclides
da Cunha, por exemplo, era engenheiro militar e atravessou a Amazônia,
seguindo de Manaus pelo Rio Purus até a atual fronteira com o Acre, a qual
demarcou. Lá enfrentou chuvas torrenciais, tribos hostis, a mata densa e
desconhecida; ficou doente dos pulmões. E achou aquela natureza tão
indomável que decidiu que escreveria um livro como “Os Sertões” sobre a
floresta pluvial. O título: “Um Paraíso Perdido”. Só não chegou a escrevê-lo
porque foi morto no duelo com o amante de sua mulher, Dilermando.
Mesmo assim, deixou cartas e artigos em que sentimos toda sua agonia em
relação aos desafios que o ser humano teria a enfrentar para poder conviver
com aquele ecossistema complexo, para poder aproveitar suas riquezas – ali
mentos, remédios, cosméticos, minérios, madeiras – e preservar sua biodi
versidade, realizar o que ambientalistas hoje chamam de “desenvolvimento
sustentável”.
Além dessas regiões de difícil habitação, que exigiriam do brasileiro
muito mais conhecimento e investimento para lutar contra a falta de
condições e de liberdade dos que lá vivem, há outras que, embora sejam de
ocupação mais simples, também exigem uma consciência que o país não tem
mostrado com muita freqüência, até mesmo nos estados mais desenvolvidos.
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Brasil, antes você era um pedaço de terra sem valor.
´
(...) Pedro Alvares
Cabral ficou maravilhado com
sua natureza. Só que o tempo passa e o homem te
preserva cada vez menos. Machucando a terra pouco a
pouco com suas explorações, máquinas e a nossa sujeira.
						

(Mayara P. M. Clemencio, 7 anos)


O brasileiro vive, então, uma contradição alarmante. Ao mesmo tempo

que se gaba de viver em um país lindo por natureza, maltrata essa natureza
com a mesma intensidade. A poluição dos rios é muito grande, como sabe
qualquer morador de São Paulo, onde o Tietê e o Pinheiros afastam o olhar
e o olfato. Ou então qualquer “ribeirinho” que vive às margens do Rio São
Francisco, considerado o “rio da integração nacional” porque atravessa cinco
Estados (MG, BA, PE, AL e SE). Pois o “Velho Chico”, graças à destruição
de suas margens por ocupações primitivas e à instalação impensada de
hidrelétricas em alguns trechos, está cada vez com menos água e mais areia,
e os navios que ali navegavam hoje não navegam mais. No entanto, nele há
água suficiente para que, com inteligência, os produtores do semi-árido
possam cultivar frutas e animais e reduzir bastante a miséria nordestina.
Além dos rios poluídos, as florestas sofrem com queimadas e desmata
mentos, com a exploração selvagem de madeiras e minérios, com a falta de
pesquisa sobre sua fauna e flora. A Amazônia já foi devastada em 14%, submeti
da a atividades descontroladas como o garimpo (do qual se valem até mesmo
algumas tribos de índios), a venda clandestina de mogno (estima-se que 50%
dele saia ilegalmente do país) e a abertura de plantações que nem sequer são
adequadas àquele ecossistema. Da área originalmente ocupada pela Mata
Atlântica, restam apenas 7% da cobertura florestal, reflexo do modelo de
ocupação urbana que concentrou nessa área 100 milhões de habitantes.
Mesmo o cerrado do Centro-Oeste – que Juscelino Kubitschek sonhava
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ocupar civilizadamente a partir da fundação de Brasília em 1960 e que, desde
o início dos anos 90, vem desenvolvendo seu potencial agrícola e colabo
rando fundamentalmente para que a safra brasileira de grãos tenha atingido
o recorde de 100 milhões de toneladas – não é respeitado em sua maior
parte. A pecuária ali, por exemplo, em geral é feita à custa do solo, que
poderia ser simultaneamente usado para plantações que preservariam seus
atributos; e a maioria destas, por sua vez, ainda abusa de agrotóxicos, igno
rando técnicas modernas que usam menos químicos e ao mesmo tempo evi
tam pragas.
Já as cidades são exemplos clamorosos de como desrespeitar a natureza,
pois raras são as que coletam e dispõem o lixo devidamente (separando-o e
reciclando-o), as que fiscalizam a atividade das fábricas (que lançam detritos
nos rios), as que possuem área verde suficiente (São Paulo, por exemplo, tem
1/4 da área verde recomendada pela Organização Mundial de Saúde), as que
organizam a ocupação de encostas e mananciais, etc. Basta também caminhar
por qualquer avenida de qualquer capital brasileira para ver como, na maioria
das vezes, o cidadão brasileiro ainda age de forma mal-educada, jogando lixo
nas ruas e infringindo limites para a poluição sonora e visual. E as praias
também são ocupadas de maneira desregrada, com descaso pela mata original
e com redes de esgoto que desembocam diretamente no mar tantas vezes
impróprio para o banho. Até pelo ponto de vista do potencial turístico, o
Brasil, que não chega a receber 5 milhões de visitantes por ano (enquanto
seu colonizador, Portugal, recebe mais de 30 milhões), deveria repensar o
trato à natureza.


Como, sendo tão rico, pode haver tanta miséria em ti?
					

(Tatiana F. De La Volpe, 11 anos)
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E sse contraste entre a riqueza natural e a desigualdade social, esse vício

cultural de exaltar o potencial do país enquanto ele é mal explorado, está nas
circunstâncias de suas origens, como mostra Sérgio Buarque de Holanda em
“Raízes do Brasil”, um ensaio de 1933 que ainda é o primeiro livro a ler
quando se trata de tentar entender o país. Holanda mostra como o modo de
colonização português, embalado pelo mito do Éden, do paraíso conquis
tado, não criou uma estrutura produtiva que imprimisse uma marcha de
desenvolvimento à sociedade. A idéia de uma natureza exuberante ajudou a
sustentar uma atitude que terminou atrasando o enriquecimento e a forma
ção de uma nova nação. Essa natureza seduziu o espírito aventureiro dos
portugueses, que brilhara intensamente na era das navegações. Mas esse
espírito não era o mais adequado para a construção de um país em termos
modernos. Diz Holanda em sua obra-prima:
“O que o português vinha buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas rique
za que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho. A mesma, em suma,
que se tinha acostumado a alcançar na Índia com as especiarias e os metais
preciosos. Os lucros que proporcionou de início, o esforço de plantar a cana
e fabricar o açúcar para mercados europeus, compensavam abundantemente
esse esforço – efetuado, de resto, com as mãos e os pés dos negros –, mas era
preciso que fosse muito simplificado. (...) Não foi, por conseguinte, uma
civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil
com a lavoura açucareira.”
Havia um problema adaptativo, portanto. Em primeiro lugar, o Brasil
era um país imenso e inabitado; tudo estava por ser feito. Em segundo, a
exploração de seus recursos sugeria uma acomodação; a história da colônia é
a de sucessivos ciclos de enriquecimento e decadência (açúcar, depois ouro,
depois borracha, etc.). E, terceiro, a mentalidade dos colonizadores portu
gueses estava em aguda dissonância com o espírito que então se instalava na
Europa, com o avanço do protestantismo e do iluminismo, que valorizavam
o trabalho, a liberdade individual e as ciências, dando o ponto de partida
para a Revolução Industrial. Em outras palavras: enquanto o mundo desco
bria a produção capitalista, Portugal e sua mais rica colônia, o Brasil, viviam
de exportar matérias-primas obtidas com trabalho escravo.
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É por isso que, sobretudo no início do século 19, Portugal se viu em
decadência diante de uma Europa que crescia a passos largos. Isso explica
bastante as peculiaridades do processo de independência do Brasil. O
primeiro lance “sui generis” na história das nações foi a transferência da
corte metropolitana de sua sede, em Lisboa, para a capital de sua colônia, o
Rio de Janeiro. O segundo foi o fato de que, catorze anos mais tarde, o filho
do rei declarou a independência dessa mesma colônia.
Na verdade, como mostram historiadores contemporâneos como Evaldo
Cabral de Mello e Kenneth Maxwell, o que estava embutido ali era o reequa
cionamento de um projeto imperial fracassado. O Brasil já era a principal
fonte de renda de Portugal quando intelectuais como José Bonifácio elabo
raram a idéia de transferir o centro do império para os trópicos, pois os
competidores europeus – França, Inglaterra, Holanda, Espanha – já pres
sionavam Portugal para se valerem de seus bens coloniais. Mas os problemas
em Lisboa exigiriam o retorno de Dom João VI, e seu filho Dom Pedro I foi
imbuído de transformar o Brasil em nação independente, com bandeira e
constituição próprias, mas fiel colaboradora de Portugal. Daí a opção pela
monarquia em vez da república, que só se proclamaria 77 anos depois, ao fim
do reinado de Dom Pedro II.
Nesse processo, houve uma troca: o Brasil não seguiu o rumo traumático
e espinhoso dos outros países sul-americanos – a divisão em pequenas
repúblicas, o que era o maior temor dos partidários da monarquia até
mesmo na passagem para o século 20 – e, apesar de ter uma extensa unidade
territorial e uma suposta estabilidade institucional (pois, como se sabe,
vários movimentos separatistas republicanos foram sufocados), optou por
um passo lento num período em que o mundo se acelerava. Foi o último país
do Ocidente a abolir a escravidão – em 1888, um ano antes de a república se
instalar – justamente porque deixou a industrialização em segundo plano.
Sua sociedade tinha se estruturado de uma maneira antiquada, com o governo
a comandar tudo, sem distinção nítida entre público e privado. “Na ver
dade”, resume Sérgio Buarque de Holanda, “a ideologia impessoal do libe
ralismo democrático jamais se naturalizou entre nós”.
Tal circunstância significou uma relação com a natureza que oscila do
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idílico ao depredador. A literatura do século 19 manteve a aura “edênica” das
vastidões brasileiras, perpetuando as crônicas coloniais que, maravilhadas
pelo teatro da natureza tropical, ajudaram a criar uma mentalidade passiva
diante dos desafios produtivos exibidos pela realidade. Até hoje é comum
entre brasileiros a noção de que o Brasil era uma espécie de comunidade
indígena, cheia de harmonia e bondade, que um dia foi violentada pelos
invasores brancos. Muitos intelectuais brasileiros ainda rezam pela cartilha
de Rousseau: “O homem é bom, a sociedade é que o corrompe”. Os livros
escolares também tendem a culpar os estrangeiros pelos estragos impostos à
natureza.


´
Quando Pedro Alvares Cabral chegou aqui no
Brasil, este chão era verde e cheio de riquezas. Hoje
os brancos estão matando o verde, envenenando seus
rios e mares.
						

(Bruno Carvalho Alkmim, 7 anos)


Disso decorre também uma noção histórica complicada: a de que um

impulso nacionalista começou a se manifestar desde cedo no Brasil, nas artes
e na política, e intrinsecamente associado aos seus dotes naturalistas. Evaldo
Cabral de Mello e Kenneth Maxwell estudaram movimentos do século 18
como, respectivamente, a Guerra de Pernambuco (1710) e a Inconfidência
Mineira (1789) e mostraram que eles tinham mais a ver com uma redefinição
da ligação luso-brasileira do que com uma afirmação de identidade nativa.
Em Pernambuco, portugueses e brasileiros reagiram ao domínio
21

holandês por diferenças de mentalidade, por repudiarem o republicanismo
protestante daqueles “homens sem rei”. Já a Inconfidência surgiu
quando o ciclo do ouro entrou em decadência e, inspirada pela
Revolução Americana (1777), a elite mineira decidiu reagir à política
tributária dos portugueses. Mas estava longe de ter um projeto modernizador
abrangente para o Brasil, até porque não colocara a abolição da escra
vatura em primeiro plano. Mais tarde, a República converteria o mais
pobre dos inconfidentes, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes,
participante menor do movimento e depois decapitado como bode
expiatório, num mártir da nacionalidade.
Mas “o Brasil se fez independente antes de se fazer nação”, segundo
Cabral de Mello. Os surtos republicanos até 1822 não encarnavam uma
ansiedade essencial de uma nação em formação, um ensaio consistente para
um país independente e moderno. Da mesma forma, as manifestações
artísticas eram antes criações individuais, operações particulares dentro de
um sistema colonial, do que expressões de uma nova identidade nacional.
Assim como o Brasil pós-1889 transformaria Tiradentes (1746-1792) em
mito profético, um contemporâneo seu, Antonio Francisco de Lisboa, o
Aleijadinho (1730-1814), autor das estátuas dos profetas em Congonhas do
Campo, seria convertido pela historiografia moderna num precursor da arte
por essência brasileira. Mestiço, deficiente, genial, Aleijadinho foi a tal
ponto tido como fundador da brasilidade que ainda hoje, no século 21, se
diz que a arte nacional é barroca. Na poesia, o mesmo tipo de adaptação
ideológica foi feito com Gregório de Mattos (1636-1696), escritor baiano,
com ênfase em suas poesias satíricas e eróticas que não raro tinham como
alvo as autoridades portuguesas. Ambos teriam antecipado a arte de Mário de
Andrade, Guimarães Rosa, Villa-Lobos ou Oscar Niemeyer.
Mas o fato é que Aleijadinho aprendeu seu ofício de artesão com o pai
português e foi dentro da linguagem do barroco lusitano que empreendeu
seu estilo individual, usando a pedra-sabão e a madeira cromada e dando
uma dramaticidade exclusiva a suas figuras. E, embora seu humor malicioso
seja grande contribuição à história brasileira, Gregório era extremamente
influenciado pelo barroco hispânico, por autores como Gongora, e também
escreveu poemas religiosos e políticos em que flertava com o poder luso.
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Mais importante que isso: a arte brasileira não é feita apenas de artistas
fascinados com sintaxes curvilíneas e cenários grandiosos, os quais – veja só
– teriam sido diretamente inspirados pela exuberância da natureza tropical.
Não se pode dizer de uma arte que teve Machado de Assis, Graciliano Ramos,
a Bossa Nova e João Cabral de Melo Neto que seja eminentemente barroca.
Todos estes criadores prezam uma concisão e um materialismo que jamais
podem ser encaixados na metafísica exagerada do barroco.
Depois da independência, o movimento artístico que mais encarnaria a
visão da natureza tropical como determinante da nacionalidade foi o roman
tismo. Durante o reinado de Dom Pedro II, que durou quase quatro déca
das, o romantismo teve três modalidades de expressão: a literatura india
nista, voltada aos campos, que exaltava a pureza natural (como em “Iracema”,
de Alencar, e “I-Juca Pirama”, de Gonçalves Dias); a literatura pessimista,
centrada nas grandes cidades, entre chorosa e soturna (como no poeta
Álvares de Azevedo, autor de “Noites na Taverna”); e a literatura grandilo
qüente, “condoreira”, preocupada, por exemplo, com a escravidão (como
em Castro Alves, de “Navio Negreiro”). Chateaubriand, Byron e Victor
Hugo, respectivamente, eram as grandes influências européias sobre essas
modalidades, mas nossos românticos tentavam conscientemente adaptar o
estilo e as idéias ao cenário local.
A partir da Guerra do Paraguai, que termina em 1870, o romantismo
começa a ser contestado. É nesse período também que as idéias republicanas
deixam de ser exclusivas de alguns grupos isolados e passam a ganhar corpo
na sociedade brasileira. Essas idéias vêm tanto dos meios militares, que a
partir daquele conflito começam a assimilar uma rejeição à monarquia,
como da burguesia urbana, que começava a se formar em cidades como São
Paulo. Nas décadas de 1870 e 80, a polêmica em torno da república e da
abolição toma a sociedade nascente que se exprime em jornais e espaços
públicos. A literatura descobre o realismo, representado na Europa por
autores como Flaubert e Zola, e o resultado é que a representação da nature
za toma outras configurações na cultura nacional.
É nesse momento que surge, por exemplo, Machado de Assis, cuja car
reira começa sob a sombra de José de Alencar em seu romantismo urbano.
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Mas já em 1873, no famoso ensaio “Instinto de Nacionalidade”, ele se queixa
da polarização da literatura brasileira entre aqueles que exaltam a “cor local”,
como se os índios fossem os representantes exclusivos do ser brasileiro, e
aqueles que imitam escolas estrangeiras, sem dar a devida atenção às questões
e à linguagem de sua realidade nacional. Em 1880, Machado escreve
“Memórias Póstumas de Brás Cubas” e, como que realizando ele mesmo o
que pedia aos outros no ensaio de sete anos antes, muda a literatura brasilei
ra para sempre: assimila criticamente influências estrangeiras e lhes dá
originalidade ao ambientá-la em outro local e com outro desenho.


A fome está nos envergonhando, um país tão rico e ao
mesmo tempo miserável, os políticos não fazem nada
para acabar com a miséria, você só vê população
ajudando população, nunca se vê uma ação política.
				

(Wesley Tomé da Silva, 7 anos)


A pesar de muitos ainda o verem – e até mesmo Sérgio Buarque de

Holanda o via – como um autor de costas voltadas para o “Brasil profundo”,
Machado não deixa de refletir sobre o mito de um país encantado pela
natureza. Afinal, a geografia do Rio de Janeiro jamais foi elogiada apenas
pelas construções urbanas; na verdade, ela sempre pareceu representar o
ideal de uma combinação harmoniosa entre os dotes naturais especialíssimos
e a presença do homem. Desde antes da vinda de Dom João VI o Rio é
celebrado pela maneira como se insere na natureza, cercado de um lado por
morros e do outro dando para o mar. No período de Dom Pedro II, uma das
24

paixões do imperador, a fotografia, se torna – especialmente nas lentes do
suíço Marc Ferrez – um instrumento de exaltação dessa harmonia entre uma
cidade de arquitetura européia e uma natureza de sol intenso, matas verdes
e horizontes amplos. Até hoje o Rio, a “cidade maravilhosa”, capital do Novo
Mundo, é parte dessa noção paradisíaca do Brasil.
Mas é naquele Rio do final do século 19, às portas da Belle Époque, que
Machado antevê uma sociedade dividida entre a gente do morro e a gente da
praia, como diz explicitamente em “Memorial de Aires” e “Esaú e Jacó”, seus
últimos livros. E ele se torna o maior escritor brasileiro de todos os tempos
justamente por mostrar, no microcosmo carioca, os dilemas e as contradições
da condição nacional, de um povo sempre a oscilar entre os referenciais
europeus e os americanos – entre a república que soava anárquica para os
monarquistas e a monarquia que soava atrasada para os republicanos.
Enquanto os republicanos se entregariam ao descontrole da liberdade solar,
os monarquistas seriam vítimas da repressão dos modos europeus. Mais uma
vez o Brasil se poria diante da opção entre ordem e progresso, que não por
acaso seria a divisa que os republicanos poriam na bandeira nacional.
É curioso notar, ainda, que a maior influência sobre a literatura brasilei
ra do final do século 19 é exercida pelo citado Émile Zola, o autor de “Nana”
(1880) e “Germinal” (1885), entre outros. Machado, por sinal, era crítico
de Zola e – demonstrando o afastamento das mentalidades lusitana e
brasileira – inclusive repreendeu o maior escritor português da época, Eça
de Queiroz, por se deixar influenciar demais pelo detalhismo biológico do
francês. Pois essa corrente brasileira recebeu o nome de “naturalista”, por
levar o realismo ao extremo, por tratar a sociedade como uma disputa dar
winista em que os mais aptos sobrevivem. “O Cortiço”, de Aluisio de Azevedo
(1890), exemplifica essa influência do modo mais articulado.
Seguramente tem a ver com a obsessão brasileira por sua própria
natureza o fato de que esse realismo naturalista, mesmo quando descre
vendo o comportamento urbano, tenha tido tantos praticantes nas letras
nacionais. Outro subproduto dela é a larga adesão local à filosofia do
positivismo, de Auguste Comte, cuja doutrina significaria o ápice da
evolução humana ao descartar todo método que não fosse o do experi
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mento, ao propor um sistema que une espiritualidade e ciência. Os atra
tivos míticos da natureza tropical parecem ter colaborado para a aceitação
tão intensa do positivismo no Brasil.
No entanto, lembre-se, foi um autor surgido desse mesmo caldeirão de
realismo, republicanismo e positivismo, um engenheiro militar cujo ídolo se
chamava Machado de Assis, quem inaugurou na literatura brasileira a pre
sença de uma outra natureza – não mais a natureza colorida e vistosa de flo
restas e praias, mas a natureza árida e exigente do sertão nordestino. Depois
de Euclides da Cunha, o Brasil pensaria duas vezes antes de dizer que a
natureza aqui foi sempre acolhedora e farta.
Quando “Os Sertões” surgiu em 1902, logo aclamado pela crítica e pelo
público, revelou à consciência nacional as dificuldades de habitar sua terra e
harmonizar seu povo. Revelou que no “Brasil profundo” vive uma população
faminta e resistente, atrasada e solidária, e que o primitivismo de regiões
como a caatinga também se deve à incompetência dos dirigentes do país,
normalmente isolados daquela realidade no litoral e no sul. Numa época em
que a República, depois de um início turbulento, tentava formar uma
federação democrática, Euclides mostrou ao Brasil que sua natureza não é
uma só, assim como sua população não é uma só: mostrou que o país é
heterogêneo, e que essa heterogeneidade lança sérios desafios.
Ironicamente, dada sua admiração por Machado – cuja morte em 1908
mereceu um belo texto seu, um dos mais belos textos da literatura nacional
–, o livro de Euclides dividiria a literatura brasileira entre duas novas
linhagens, que poderiam ser chamadas de “machadiana” e “euclidiana” se
isto não fosse um desrespeito à riqueza dos dois autores. De um lado, a litera
tura moderna brasileira adotou o cenário urbano e o abordou com um
estilo intimista, psicológico, quase claustrofóbico; do outro, mergulhou na
vastidão rural e a recriou com uma linguagem épica ou trágica, que opõe a
grandeza natural à pequenez social.
No contexto da República Velha (1889-1930), um grande autor que
surge é Lima Barreto, um perturbado e agudo criador de personagens. Em
sua obra-prima, “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, parece satirizar,
entretanto, exatamente a mesma alienação das camadas superiores da socie
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dade que Euclides denunciou. Seu protagonista sonha com um Brasil tão
puro quanto os lábios de Iracema, um Éden onde se fala tupi. Na cena mais
famosa do romance, Policarpo adentra a Câmara dos Deputados de cocar na
cabeça, como se fosse um filhote republicano do imperador Dom Pedro II.
A natureza nacional é a maior paixão de Policarpo. “Ele sabia as espécies
de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha; sabia o valor do ouro,
dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do
Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e
paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo.
(...) Ele amava sobremodo os rios.”
Admirador intenso de Lima Barreto, Monteiro Lobato também vai
escrever venenosamente contra os políticos que fazem discursos de louvor às
belezas brasileiras enquanto nada fazem para tirar a população da miséria e
das doenças. Em contos e ensaios, Lobato assume ironicamente a figura do
Jeca Tatu, o caipira do interior paulista, para criticar a passividade nacional
diante de seus recursos. Para ele, o caipira “está” – não “é” – caipira, e o
potencial da natureza a ser explorado exige uma mudança de mentalidade.
A luta de Lobato chega a tal ponto que, nos textos mais tarde reunidos
em “O Escândalo do Petróleo”, denuncia o governo brasileiro – que estaria
sentado num oceano de óleo sem permitir sua exploração – e termina preso
por Getúlio Vargas. Também se mete em atividades empresariais e agrícolas.
Viaja aos Estados Unidos para entender como a industrialização podia ser
acelerada e beneficiar todas as camadas da sociedade e critica a elite brasilei
ra, afetada e pretensiosa, que só sabe suspirar pelo refinamento europeu. E,
numa atitude surpreendente, leva todo esse universo de idéias para a ficção
infanto-juvenil, com a série de livros do Sítio do Pica-pau Amarelo, em que
uma mordaz e perspicaz boneca de pano, Emília, parece falar pela boca de
Lobato, ao misturar lendas rurais tipicamente nacionais e histórias sobre as
façanhas científicas da humanidade.
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Infelizmente, o Brasil depende do FMI, comprando
produtos e pedindo dinheiro principalmente para os
EUA... Mas não deveria ser assim, pois o Brasil tem um
grande potencial que praticamente não é aproveitado,
pois o Brasil produz diversos produtos: soja, café,
laranja e outros.
					

(Luana Neves Trigo, 11 anos)


L ima Barreto e Monteiro Lobato abririam caminho para um evento

que, na mesma São Paulo que lutara pela República, marcou o ano de 1922:
a Semana de Arte Moderna. Poetas e intelectuais como Mário de Andrade e
Oswald de Andrade e artistas como Anita Malfatti e Victor Brecheret levaram
adiante a lição, que já vinha desde Alencar e Euclides, de criticar a “civiliza
ção de empréstimo” brasileira, de rejeitar o parnasianismo e o academicismo
e de revalorizar a “cor local”, a coloquialidade, a informalidade. Ao mesmo
tempo, pelo menos numa primeira fase, não se bastavam no nacionalismo:
o movimento de 1922 também procurava atualizar a arte brasileira em rela
ção às agudas transformações modernistas que ocorriam na Europa desde o
início do século, com surrealismo, abstracionismo, cubismo, futurismo, etc.
Mas o ímpeto internacionalista dessa geração não duraria muito tempo.
Era maior o ímpeto de definição de uma identidade brasileira. Cinco anos
mais tarde, o próprio Mário de Andrade criticaria a Semana de 22 como
gesto de “playboys” intelectualizados e, sem nunca ter ido à Europa, decre
taria que o momento era de “retorno ao clássico”. Tratava-se, assim, de
reinventar a tradição nacional. Duas viagens pelo interior brasileiro servi
riam para que Mário começasse a traçar uma interpretação que influenciaria
gerações: a primeira, em 1924, para as cidades históricas mineiras, como
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Ouro Preto e Congonhas, onde Aleijadinho legou sua arte peculiar; a
segunda, em 1928, para o sertão nordestino, coletando músicas e contos
folclóricos.
O cenário rural, portanto, teve papel fundamental na mudança que se
sente na ficção de Mário entre um livro como “Amar, Verbo Intransitivo”
(1927), história intimista da atração de um jovem por sua preceptora alemã,
e “Macunaíma” (1928), sua obra principal, em que funde lendas rurais
brasileiras na história de um caboclo que vai para a cidade grande. O Brasil,
representado pelo preguiçoso e ardiloso “herói sem nenhum caráter”, seria
um país sem identidade, ou melhor, feito de uma mistura de identidades. A
partir de “Macunaíma”, virou lugar-comum dizer que o país é por essência
uma nação mestiça, e que essa mestiçagem é seu maior diferencial.
Transformação semelhante se vê em Oswald de Andrade, que depois da
linguagem inventiva de “Memórias Sentimentais de João Miramar” (1922)
escreve em 1925 o “Manifesto Antropofágico” e decreta: “Tupy or not tupy,
that is the question”. A questão era ser tupi e, como os índios, devorar o
repertório europeu para criar híbridos: juntar recursos vanguardistas com
temas e cenários nacionais. A proposta influenciaria, entre outros, Raul
Bopp, que em “Cobra Norato” (1927) fez poesia moderna a partir do fol
clore da Amazônia. Na pintura, quem persegue a “antropofagia” de forma
mais programática é justamente a mulher de Oswald, Tarsila do Amaral, que
sofre influência do chamado “cubofuturismo” de Léger e a aplica sobre pai
sagens bucólicas – nas quais, por exemplo, um trem parece se integrar per
feitamente à caligrafia dos morros e árvores caipiras.
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Filha, o Brasil é feito por uma mistura de raças,
portanto você é um pouco de tudo, e então pra que
ter preconceito de si mesma? Todas as pessoas são
diferentes, por terem costumes e hábitos distintos, porém
isso não as faz desmerecer algo ou ser inferiores a
alguém, isso só as faz especiais.
					

(Verônica Garcia Gomes, 11 anos)


J á em 1930 viria o que Oswald chamaria de “divisor de águas”. A crise

da Bolsa de Nova York um ano antes lançara o mundo em depressão e des
pertara a ideologia nacionalista em toda parte. As ascensões do nazismo e do
stalinismo criariam o clima tempestuoso que levaria à Guerra Mundial em
1939. No Brasil, Getúlio Vargas, inspirado pelo fascismo de Mussolini, con
duziria o poder com mistura de populismo e trabalhismo e em 1937
baixaria a ditadura do Estado Novo, que duraria até 1945. Por um lado, seu
governo aceleraria a industrialização brasileira, sempre em descompasso com
o ritmo mundial, e, exagerando na centralização e estatização, terminaria de
formatar a federação nacional, velha dificuldade republicana. Por outro
lado, esse período tiraria alguma inocência da auto-imagem nacional, ao
desencadear um debate mais profundo sobre os rumos do país.
Além de Lobato, outro importante escritor brasileiro que foi preso por
Getúlio Vargas – como narra em “Memórias do Cárcere” – é Graciliano
Ramos. Herdeiro tanto da coloquialidade modernista como da visão eucli
diana, consegue até mesmo assimilar a influência de Machado em um
romance como “São Bernardo”. Em “Vidas Secas”, no entanto, faz o mais
contundente retrato da miséria e da aridez nordestinas, sem os barroquis
mos e moralismos de Euclides e sem a ideologia nacionalista de Mário. Não
pretende que Fabiano seja síntese de nada. Apenas conta sua história e lhe
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dá, de modo conciso e preciso, uma empatia muito grande. A natureza é
descrita de modo rápido e genérico, mas o tempo todo se sente como ela
subjuga a família. Na cena mais famosa, Fabiano é obrigado a sacrificar sua
cadela Baleia, numa metáfora da condição primitiva a que os seres humanos
são reduzidos ali. É um golpe seco na visão do Brasil como Éden tropical. Na
pintura, só que numa clave muito mais sentimental, esse mesmo Brasil de
retirantes vai aparecer na pintura de Portinari.
Os anos 30 vêem surgir também a poesia de Carlos Drummond de
Andrade, principal herdeiro dos outros Andrades, embora não existisse
parentesco nenhum entre os três. A diferença, fundamental, é que em
Drummond novamente o cenário não salva nem consola. Sua Minas Gerais
não é território do barroco afirmativo. “Alguns anos vivi em Itabira./
Principalmente nasci em Itabira./ Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro./
Noventa por cento de ferro nas calçadas./ Oitenta por cento de ferro nas
almas.” A paisagem férrea, mineral, dita uma poesia murmurante, prosaica,
pensativa, consciente da dificuldade de se comunicar. Como em Graciliano,
a paisagem brasileira não é a que pede extroversão emocional.
São da mesma década – e do mesmo ano, 1933 – os dois estudos mais
influentes sobre o pensamento brasileiro, o citado “Raízes do Brasil”, de
Sérgio Buarque de Holanda, e “Casa-Grande & Senzala”, de Gilberto
Freyre. Mas, enquanto o primeiro – influenciado por teorias européias,
especialmente pela sociologia alemã – contesta o modo pouco democrático
de ocupação e aproveitamento dos recursos naturais, o segundo – tendo
estudado nos Estados Unidos e ali desenvolvido suas idéias sobre regional
ismo – faz uma análise antropológica das relações sociais no Nordeste e
defende a existência no Brasil de uma “democracia racial”. Em muitos
aspectos, a descrição que Freyre faz da harmonia existente entre as classes no
microcosmo de um engenho de açúcar lembra a literatura romântica e Mário
de Andrade; é um elogio da mestiçagem, que volta a pôr o dado étnico em
primeiro plano. Ao peso de uma condenação que Holanda parece depositar
sobre o processo histórico brasileiro, Freyre contrapõe a leveza de uma voca
ção que só falta cumprir.
Os dilemas brasileiros se mostrariam mais intensamente na vida política
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logo no começo dos anos 40, quando Getúlio Vargas, que inicialmente
apoiara o Eixo comandado por Hitler e Mussolini, viu os Estados Unidos
entrarem na Segunda Guerra Mundial, permitiu a presença de tropas ame
ricanas no Nordeste em 1941 e, sob pressão popular, rompeu com o Eixo no
ano seguinte. Em 1944 mandaria até mesmo uma força expedicionária – a
FEB – para lutar na Europa. Com o fim da guerra em 1945, o Estado Novo
também terminaria. Não era o fim do getulismo, porque seu sucessor, o
general Eurico Gaspar Dutra, era justamente seu ministro da Guerra; e o
próprio Getúlio voltaria eleitoralmente ao poder em 1950. Mas tratava-se de
uma democratização, e ela daria frutos no desenvolvimento e nas artes.
O período mais importante dessa fase seria o de Juscelino Kubitschek,
eleito em 1955, no ano seguinte ao suicídio de Getúlio Vargas. JK começara
sua carreira com apadrinhamento de GV, como prefeito de Belo Horizonte.
E ali na capital mineira já esboçara seu estilo de governo, sua visão de Brasil:
uma das obras mais importantes foi na Pampulha, para a qual chamou dois
nomes que são históricos na relação entre a arte brasileira e sua natureza, o
arquiteto Oscar Niemeyer e o paisagista Roberto Burle Marx.
Niemeyer, que sempre disse que sua arquitetura valoriza a leveza e as
curvas por inspiração da geografia do Rio de Janeiro, mais tarde seria, ao
lado do urbanista Lúcio Costa, o autor da capital federal, Brasília, inaugu
rada por JK em 1960. Burle Marx se tornaria o maior paisagista brasileiro,
famoso mundo afora, e o responsável por obras de impacto urbano como o
Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, construído nos anos 60. Foi então
que a poeta americana Elizabeth Bishop viveu no país e deixou textos em que
se declara encantada com o som e o sentido de palavras como “cascata” e
“samambaia”.
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Aqui também existe gente generosa, que se esforça
para fazer do Brasil um país bom para todos. (...)
Existe tanta gente boa neste país... Aqueles que
trabalham para que o país preserve a natureza.
						

(Alice Fonseca Nunes, 9 anos)


S urgidos nos anos 40, os talentos de dois escritores brasileiros chega

riam a seu apogeu durante o período JK: Guimarães Rosa, que em 1956
publica “Corpo de Baile” e “Grande Sertão: Veredas”, e João Cabral de Melo
Neto, que edita no mesmo ano “Morte e Vida Severina” e “Uma Faca só
Lâmina”. É curioso que ambos sejam paisagistas rurais quase sempre, mas
sua visão do sertão já difere da de seus antecessores. Ambos novamente rea
lizam, a partir do outro vértice, a sugestão de Machado de não ceder demais
à cor local nem se limitar a imitar os importados.
Cabral, por exemplo, segue as lições de Graciliano na prosa e de
Drummond na poesia e extrai da provação sertaneja uma poética e uma ética.
Não se trata de exaltar o sertanejo ou de detratá-lo, mas de entender sua
condição, sem se perder no vazio das palavras. Os canaviais, as pedras, o fio
d’água dos rios, o nascimento de uma criança, tudo na paisagem pernambu
cana lhe ensina o valor da resistência, da condensação, da combinação de
organização e improviso, de fluência e ousadia; o deserto, para ele, é um
“pomar às avessas”.
Para Rosa, aliás, só se pode falar em “sertões”, no plural. Escrevendo a
partir das histórias, dos costumes e da prosódia do norte mineiro, ele deu ao
universo sertanejo uma riqueza universal, uma tessitura cultural que mescla
o mítico e o real, o sensual e o simbólico. Em sua obra-prima, “Grande
Sertão: Veredas”, conta uma história que poderia estar em qualquer grande
autor da literatura universal, como Sófocles, Goethe ou Dostoievski, mas
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que é impregnada da realidade local: Riobaldo se apaixona por Diadorim
vestida de homem para poder vingar o pai.
Essa combinação de nacionalismo e internacionalismo, de intuição e
razão, também é a marca dos anos JK. Como político, ele adota um modo
informal e otimista sem abandonar a seriedade e a objetividade. Sobretudo,
tenta combinar o desenvolvimento industrial, urbano, com o avanço para o
interior, rural. Ao mesmo tempo que constrói Brasília sonhando com a ocu
pação das vastidões brasileiras, estimula a vinda de multinacionais automo
bilísticas, que modernizariam os hábitos nacionais.


São tribos conhecidas como nordestinas. Nessas
aldeias chove pouco, a terra é árida e por isso esses índios
sofrem muito e dependem de outras tribos. Mas os índios
da aldeia Bahia acreditam que o cacique ACM um dia
solucione o problema deles.
					

(Ruth R. de Azevedo Rocha, 12 anos)


M as o sonho de JK, se permanece como sonho, não se tornou reali

dade em ainda muitos pontos, em parte também porque sua pretensão de
fazer o Brasil “crescer 50 anos em 5” termina deixando o país com dívida e
inflação e porque a educação continua a evoluir devagar. A situação política
nacional e internacional no início dos anos 60 cria uma crise institucional
que termina levando ao golpe militar. No período do regime, 1964-84,
novamente a beleza natural do Brasil será usada como prova de que o país é
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especial e grandioso, distraindo a atenção de suas mazelas sociais, de seus
direitos políticos, de sua precariedade produtiva. Há desenvolvimento
econômico num primeiro período, chamado sem modéstia de “milagre”,
mas depois os custos do gigantismo oficial baterão na porta do Exército
pedindo a reabertura. Um exemplo dessa megalomania suicida é a Rodovia
Transamazônica, que causou danos ambientais e nem mesmo se tornou útil
ao progresso.
Nos anos 60 o vigor cultural ainda é muito grande. Do surto criativo da
década anterior se seguem trabalhos ambiciosos e polêmicos como o Cinema
Novo de Glauber Rocha, que proclama que “o sertão vai virar mar”. A idéia
de um país tropical – tropicalmente especial –, que apenas insiste em não
cumprir seu destino de grande nação, está vivíssima tanto nos discursos ofi
ciais quanto nas manifestações rebeldes. Só que o clima vai ficar mais som
brio a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, com a intensificação
da tortura e da censura.
É então que surgem, por exemplo, os contos de Rubem Fonseca (“A
Coleira do Cão”), que mostram uma cidade mais violenta e tensa; os
romances de Antonio Callado (“Quarup”), que denunciam o desrespeito
aos índios e à ecologia; e as novelas de Raduan Nassar (“Lavoura Arcaica”),
que parecem misturar o intimismo do gênero urbano com a tragédia do
regional. O peso do “Brasil profundo” já não se limita às regiões pobres: as
cidades do “Sul maravilha” como Rio e São Paulo se vêem inchar, ganham
periferias que vivem no descaso e na pobreza, descobrem uma realidade de
violência e caos que aos poucos o mundo conhece.
Nos últimos vinte anos, o Brasil não conseguiu imprimir um crescimento
econômico que distribua a renda e os direitos, e a natureza continuou a pagar
por isso. Enquanto os desmatamentos e a seca continuaram a ocupar o
noticiário, sob pressão cada vez maior dos ambientalistas, o estado agressivo e
opressivo das cidades predominou nas manifestações culturais, em livros,
filmes e jornais. Ao mesmo tempo, houve evolução nas condições sociais de
parte da população, a democracia se consolidou, regiões como o cerrado e até
parte da caatinga passaram a se desenvolver. É dessas novas contradições que
trata o capítulo seguinte, assim como um romance como “Dois Irmãos”
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(2001), de Milton Hatoum, que vai de uma Manaus deteriorada e multicul
tural a uma São Paulo enriquecedora e extenuante, passando por lendas
amazônicas e pela beleza de seus rios e matas – também de acordo com a pro
posta machadiana de unir o local e o internacional.
Quanto à natureza em si, permanece quase tão elogiada quanto desco
nhecida. Claro exemplo disso foi a Conferência Rio-92, realizada na capital
fluminense justamente por simbolizar uma possível harmonia entre natureza
e cidade, mas que evidenciou o abismo entre discurso e ação, principalmente
quando esta ação afeta o bolso dos países ricos. No entanto, datou desse
evento a aprovação da Agenda 21, um documento que estabelece os compro
missos necessários para a compatibilidade entre progresso econômico e sus
tentabilidade ambiental.
É estranho pensar, por exemplo, que o Brasil, tendo a diversidade de
flora e fauna que tem, tão admirada pelos naturalistas estrangeiros, tenha tão
poucos paisagistas; com exceção de Burle Marx, mal sabemos o nome de
outros. Também não existe aqui a figura simpática do guarda-florestal (a
figura do guarda-florestal existe, mas ligada às corporações militares) e, no
entanto, todos sabemos que seriam necessários muito mais deles para que o
Brasil começasse a transformar em realidade a idéia de “desenvolvimento
sustentável”, que permite uma ação do homem sobre a natureza sabendo
aproveitá-la sem degradá-la. Mas as ciências, a tecnologia e a medicina, no
Brasil como no mundo, avançam nesse sentido, e certamente ainda está ao
alcance do país o projeto de uma relação ao mesmo tempo útil e respeitosa
com a natureza.
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ci dad e s e c i dadan i a


Quando resolveu olhar a bola de cristal da sua
avó, para ver o Brasil de 2100, ele viu um Brasil
sem pobreza, bem administrado, com emprego,
saúde,
comida, moradia, turismo, economia, educação
para todos, e percebeu que fora o povo que mudara
essa história.

custos econômicos e ambientais de explorá-la mal. Também impregnou a
cultura nacional de uma mentalidade que ainda mantém vícios e distorções
sobre sua identidade. Um deles é, como mostra Sérgio Buarque de Holanda,
uma certa aversão ao método científico e à organização por critérios técnicos.
Como todos os laços são excessivamente conturbados pela afetuosidade, é
normal haver confusão a respeito de como perseguir um propósito e, conse
qüentemente, troca de acusações sobre as causas e os culpados. Em outras
palavras, o mesmo país ao qual se reservaria um futuro grandioso é o que não
consegue definir objetivamente o rumo comum para esse futuro.
Uma questão que está no centro dessas contradições é a da escravidão. Os
poucos homens que a pensaram com clareza, no momento de formação da
nacionalidade, ao longo do século 19, tiveram influência apenas parcial no
desenvolvimento do país. Um deles foi José Bonifácio, mais tarde chamado
de “o patriarca da Independência”. Era um intelectual português exemplar
daqueles tempos: conhecedor tanto das ciências quanto das humanidades,
iluminista, embora partilhasse a visão dos políticos de seu país de que o pro
gresso devesse vir de cima para baixo, do Estado para a sociedade, como uma
força centralizadora. De qualquer forma, ficou poucos anos no Brasil,
porque incapaz de convencer a família imperial e seus súditos de que a

modernização do país exigia abolir a escravidão, respeitar os índios, alfa
betizar a população, fazer a reforma agrária, separar o Estado da Igreja e do
Exército, etc. Defendeu tais medidas na década de 1820. Algumas delas só
começariam seis décadas depois, tal era o comprometimento da estrutura
social com um modo de produção pré-capitalista, dependente da exportação
de matérias-primas obtidas com mão-de-obra escrava.
Outro intelectual que refletiu com clareza sobre essas questões, na sala de
espera do século 20, foi um grande amigo de Machado de Assis, com quem
tinha muitas afinidades intelectuais: Joaquim Nabuco. O que Machado fez
na ficção, pode-se dizer que Nabuco fez na não-ficção – em ensaios e pan
fletos como “Abolicionismo”, em livros de história como “Um Estadista do
Império” e de memória como “Minha Formação”. Nabuco era um monar
quista porque achava que faltava ao Brasil uma elite aristocrática como nos
países europeus, uma elite com espírito público e responsável por elevar o
nível de exigência e saber. Mas atuou fervorosamente contra a escravidão,
mesmo sabendo que esse processo favoreceria os republicanos, pelo fato de
que via a “dignidade humana” acima das questões ideológicas. Foi sempre
um homem dividido entre a sofisticação européia e a vitalidade americana.
Temia, como Bonifácio, a democracia moderna. Mas seus projetos para o
Brasil também sempre se pautaram pela expansão da educação e dos direitos
civis.
Grande, por sinal, foi a decepção daquela geração que debateu intensa
mente se o Brasil deveria ser monarquista ou republicano. Nabuco nunca
acreditou, a não ser de modo titubeante, na república, mas escritores como
Euclides da Cunha e Raul Pompéia, sim. Euclides, como se viu, ficou cho
cado com o comportamento dos militares republicanos na repressão a um
amotinamento de monarquistas fanáticos em Canudos. Achava que a
República deveria ser inteligente e construtiva. E Pompéia, que é autor de
um dos mais ricos romances da literatura brasileira, “O Ateneu” – uma
investigação de seu passado num colégio interno, conduzido com muita
autoridade e pouco caráter pelo diretor, Aristarco –, chegou a se envolver
em polêmicas sobre o novo regime que lhe custaram a vida. Defensor ardo
roso do marechal Floriano Peixoto, saiu em sua defesa no auge da crise do
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(Gabriel Marcos Garcia, 12 anos)


O auto-encantamento do Brasil com sua natureza não teve apenas os

primeiro governo republicano, que para muitos vinha agindo de forma
autoritária demais. As réplicas foram de baixo calão e Pompéia, homem de
temperamento vulnerável, se suicidou no Natal de 1895, aos 32 anos.
O espantoso é pensar que, mesmo depois de todo o século 20, em que o
Brasil se assumiu como uma nação republicana e industrializada, a demo
cracia continuou tendo tantas dificuldades. Foram raros os períodos verda
deiramente democráticos. Houve dois períodos autoritários, com censura e
tortura, os do Estado Novo (1937-45) e do regime militar (1964-84), mas
durante muito tempo boa parte da população continuou alijada da demo
cracia, não só sem direito a voto, mas sobretudo sem acesso à educação e a
uma qualidade de vida decente, o que em 2003 ainda persiste para pelo
menos 1/4 dos brasileiros. As cidades onde se deu o desenvolvimento indus
trial e cultural, especialmente de Sudeste e Sul, não conseguiram absorver
toda a mão-de-obra, barata mas pouco qualificada, que veio das regiões mais
pobres, especialmente do Nordeste, onde o crescimento populacional foi
intenso, dada a falta de condições e informações.
O atual inchaço das principais capitais do Brasil, com periferias onde
faltam diversos benefícios públicos (esgotos, escolas, segurança, lazer, etc.) e
sobra violência, mais e mais ligada ao crime organizado, é resultado desse
processo de desenvolvimento que ainda tem muitos obstáculos para chegar a
todas as camadas da população. As reformas sonhadas por Bonifácio, Nabuco
e Euclides, entre outros, ainda não foram completadas. O ensino chega a
praticamente todas as crianças do Brasil, mas ainda tem condições precárias
e o analfabetismo ainda é alto. As grandes propriedades improdutivas, nas
mãos de uma oligarquia que ainda exerce muito poder em Brasília, são
numerosas; em certas regiões do país, como a Norte, dominam quase todo o
território. Os índios ainda são desrespeitados; vivem em conflitos com
garimpeiros e exploradores de madeira, pegam doenças dos brancos, etc. No
Nordeste a pouca água que existe é desperdiçada, e milhões de pessoas vivem
tentando extrair de um solo árido um cardápio mínimo de sobrevivência,
feito apenas de farinha de mandioca, feijão ou abóbora, na maioria das vezes
sem a proteína insubstituível do leite e da carne.
Um dos sinais mais ostensivos e alarmantes dessa dívida social que vem

desde a escravidão é o número de crianças e jovens que vivem nas ruas das
cidades brasileiras. Na verdade, como mostra Lígia Costa Leite em “Meninos
de Rua – A Infância Excluída no Brasil”, já com os jesuítas, em meados do
século 16, órfãos vinham de Portugal e terminavam deixando as missões e se
perdendo pelo país. No século 19, o problema chegou a tal ponto que foi
criada uma “roda dos expostos” – onde se punha a criança abandonada ou
indesejada, tocando uma campainha –, que era um abrigo para filhos de
mães solteiras ou bastardos. Essas Casas da Roda se multiplicaram rapida
mente pelo Brasil, principalmente Salvador, Rio e São Paulo. Na capital
paulista, em 1917, jornais como “O Estado de S. Paulo” contavam histórias
como a de uma família de origem argentina que trabalhara numa lavoura de
café e, com a morte do proprietário por malária, se refugiou no Viaduto do
Chá. Hoje é difícil encontrar viaduto em São Paulo que não tenha famílias
miseráveis. O mais grave é que, diante dos milhares de meninos de rua, a
tragédia se banaliza e as pessoas se acomodam com a situação como se fosse
insolúvel.
Aí estão, portanto, dois grandes problemas do Brasil: a desigualdade
social, da qual é infame “campeão” nas estatísticas mundiais, e a desigual
dade regional, que está intrinsecamente ligada a ela.
A desigualdade social é apenas uma forma de medir o quanto algumas
parcelas de população ainda não podem usufruir de direitos básicos como
alimentação, moradia, saúde, educação, transporte. É óbvio que não se trata
de imaginar que os ricos tenham de empobrecer para que a desigualdade
social diminua. A questão é como permitir que milhões de pessoas atraves
sem a linha da miséria e tenham ao menos um emprego formal, que lhes
permita sustentar os filhos sem fazê-los trabalharem ainda crianças. Mas
normalmente esse indivíduo não sabe nem o que quer dizer a palavra cidada
nia. Vive de “bicos”, nas favelas ou mesmo nas ruas, não tem dinheiro para
pegar o ônibus (em geral mais de um, porque os empregos estão no centro
das cidades), não tem acesso ao saneamento. Mesmo quando não é um dos 50
milhões de brasileiros que não chegam a ganhar um salário mínimo por mês,
sua renda mal dá para comprar a cesta básica de comida e higiene; adquirir
material escolar ou pagar o aluguel de uma casa melhor é bem mais complicado.
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Há obstáculos culturais a vencer, antes de mais nada. Por exemplo: o
lugar-comum diz que o brasileiro não discrimina ninguém, que não existe
racismo no Brasil. Mas as estatísticas não deixam dúvida de que os pretos e os
mulatos mais escuros se concentram entre os mais pobres. Além disso, basta
percorrer estabelecimentos comerciais de São Paulo e verificar o quanto é
difícil encontrar um vendedor negro, um garçom negro, etc. O problema é
que no Brasil foram sempre raros, depois da escravidão, os casos de segrega
ção racial explícita, como houve nos EUA, do tipo que separava um banheiro
para brancos e outro para negros. Mas, para além do clima de cordialidade
entre os brasileiros em geral, por trás de muitas piadas e apelidos, muitas
pessoas de pele escura continuam a ser preteridas na hora de ganhar emprego
ou receber encorajamentos na escola.

por exemplo, nunca foram nítidas, e houve muita miscigenação. Esta misci
genação já foi criticada por racistas que nela viam uma deterioração da raça

e também elogiada por aqueles que julgavam importante haver um “bran
queamento” da população. Freyre acabou com isso. Criou, porém, a noção
de que a mestiçagem faz especial a população brasileira, o que termina cain
do no mesmo erro de qualificar o dado racial. Uma raça não é melhor ou
pior que a outra; logo, também a mistura de raças não é melhor ou pior em
si mesma. É por isso que a formulação de cotas mínimas para negros em
serviços públicos ou universidades é complicada. Primeiro, os realmente
negros não são assim tão numerosos na população brasileira; o que fazer com
os mulatos, sobretudo os mais escuros, que são igualmente discriminados?
Segundo, o ingresso por cotas afasta o critério do mérito, que, num país
onde ainda o nepotismo é tão forte, já é freqüentemente desrespeitado. Mas
isso não significa que o racismo não deva ser combatido e que bolsas especiais
e ações comunitárias não possam compensar sua habitual carência de opor
tunidades.
Outro obstáculo cultural à solução dos problemas sociais brasileiros está
ligado à religião. Bonifácio e Nabuco, por exemplo, achavam que a formação
católica do Brasil, como se deu num período de reação (a Contra-Reforma)
à industrialização capitalista na Europa, era um empecilho inabalável. Até
hoje se vêem traços dessa mentalidade, especialmente na noção de trabalho
como sacrifício, na esperança de não precisar mais trabalhar todo dia;
sonha-se com a aposentadoria precoce, com um emprego que pague muito
e exija pouco, com a sorte grande na loteria. A situação fica ainda mais con
fusa nas novas correntes evangélicas, que hoje já chegam a 30% dos
brasileiros, que pregam a fé como condição única e suficiente para “chegar
lá”, que dizem que basta querer de verdade uma coisa para que ela seja
adquirida.
Essa ética do trabalho resulta apenas na situação paradoxal em que os
brasileiros trabalham muito, em termos de horas e desgaste, mas trabalham
com dificuldade, de forma um tanto desorganizada, dispersa e, portanto,
pouco produtiva. O maior exemplo é o excesso de burocracia no cotidiano
dos brasileiros, que não podem sair de casa sem um penduricalho de docu
mentos, que precisam tirar cópias autenticadas de tudo, que pagam taxas e
mais taxas nos cartórios. Além disso, em certas regiões a força dos religiosos
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A discriminação está presente no nosso dia-a-dia: no
trabalho, na escola, em casa, nas ruas... Um exemplo
muito comum de discriminação é o racismo. (...) Uma
das principais formas de racismo é fingir que ele não
existe, afirmando: “Eu não sou racista” ou
“O Brasil não é racista”.
					

(Luana Neves Trigo, 11 anos)


C omo mostra Gilberto Freyre, as fronteiras num engenho de açúcar,

termina se opondo ao controle da natalidade; como eles não toleram o uso
de métodos anticoncepcionais, há uma taxa de fertilidade muito grande jus
tamente nos lugares onde a comida e a educação são escassas. A criança logo
estará trabalhando com os pais, para ajudar na renda da casa, mas o gasto
também é maior e não é dada a ela a chance de melhorar de vida. Mais tarde,
ela corre o risco de ir para uma cidade grande no sul do país, onde realmente
terá mais chance de conseguir emprego, mas onde o desemprego vem
aumentando (chegou a 20% na Grande São Paulo) e a violência também.
Como se vê, tudo isso está ligado também à desigualdade regional. A
imigração de europeus, iniciada no reinado de Dom Pedro II mas adensada
sobretudo nas primeiras décadas do século 20, se dirigiu mais intensamente
para os estados do Sul e Sudeste. Os imigrantes europeus, assim como mais
tarde os asiáticos, vieram com outro conceito de trabalho, para tornar
produtivas as terras e fábricas. São Paulo é o maior símbolo desse progresso.
Tal circunstância criou um desnível muito acentuado em relação às outras
regiões, que em muitos sentidos ainda não se modernizaram. As dificuldades
impostas pela natureza e a mentalidade exploratória criada desde a coloniza
ção se reforçam, resistindo a um andamento progressista. Nesses estados, as
TVs e jornais regionais, a maior parte das terras e do comércio e o controle
político de prefeituras e do governo estão nas mãos das mesmas poucas famí
lias, que concentram quase toda a renda regional.
Outros fatores concentradores de renda no Brasil, vinculados em parte a
essas realidades e mentalidades, são a alta carga de impostos, que transferem
dinheiro dos produtores para os políticos, a má qualidade dos serviços
públicos, que ainda não dão a saúde e a educação necessárias ao povo carente,
e a má administração dos recursos, que se perdem em corrupção e ineficiên
cia. Esse é, em outras palavras, o drama essencial da sociedade brasileira: ela
paga o equivalente a 36% de tudo que produz (o PIB) para o poder público,
mas ele não retribui essa quantia na forma de benefícios sociais.
Há diversos problemas de foco. Muito do dinheiro da educação, por
exemplo, vai para as universidades gratuitas, às quais só os mais ricos chegam
porque estudaram em escolas secundárias privadas. O Estado não tem
dinheiro para investir em ferrovias e aquedutos, que muito ajudariam a
produtividade agrícola do Centro-Oeste e Nordeste, porque gasta dinheiro

demais pagando aposentadoria pública e emprestando dinheiro para grandes
empresas e bancos. E o Judiciário é lento e caro; os cidadãos não confiam
nele para resolver seus problemas e legalizar sua situação e as empresas
encontram brechas para sonegar impostos e maquiar balanços. Como resul
tado, mais da metade dos brasileiros trabalham sem registro em carteira, e o
próprio Estado deixa de recolher tributos que lhe permitiriam beneficiar a
sociedade.
A solução, já consensual no país, é fazer um conjunto de reformas (pre
videnciária, tributária, trabalhista, política) de modo que abrir uma empre
sa e criar empregos não seja tão caro e difícil quanto é atualmente e para que
o cidadão receba seus direitos básicos. Num mundo em que as economias se
comunicam intensamente, pelo comércio internacional e pelos sistemas
financeiros, em que a produtividade depende diretamente da capacidade de
investir em conhecimento e inovação, na chamada “sociedade digital”, e em
que setores como entretenimento, informática e turismo são os que mais
criam empregos, um país que pune o trabalho e educa pouco seu povo terá
seu futuro comprometido. O que o Brasil precisa é crescer de uma forma
que beneficie a todas as camadas da população, não apenas as superiores.
As cidades são os focos irradiadores dessa consciência e é nelas que hoje
cerca de 80% da população brasileira vive. No entanto, as grandes cidades
brasileiras não parecem traduzir a idéia de que progresso é bom e pode
chegar a todos. A vida ali é tensa, por causa de trânsito e poluição, o cinturão
de miséria ao seu redor aumenta, a violência também. Ao mesmo tempo, é
no meio urbano que as informações circulam mais intensamente, a socie
dade é mais dinâmica, as oportunidades se criam o tempo todo; é nele que a
mídia independente, não comprometida com partidos políticos, fiscaliza
dora do poder e disseminadora de conhecimento, ganha força, e as ciências
e as artes são estimuladas e exercem seu papel de enriquecer a experiência
individual e ampliar a consciência humana.

46

47

Sou jovem, quero falar de um país jovem: Brasil.
Há 500 anos nasceu um país criança, determinado a
crescer! O tempo passou... Essa criança tornou-se
jovem, 1889: a República. O Brasil torna-se democrático.
(Luis Felipe de Oliveira Jesus, 11 anos)


A democracia brasileira, em que todos os cidadãos têm direito a voto e

não existe censura e arbitrariedade, vive seu mais longo período neste
momento. O marco inicial deste período é 1984, o ano em que a população
foi às ruas para pedir Diretas-Já, para romper o ciclo autoritário de vinte
anos em que os presidentes não eram eleitos diretamente pelo povo. O
sistema democrático é mais complexo, porque exige atender a interesses dís
pares e, muitas vezes, legítimos. Mas também é mais verdadeiro, no sentido
de que deixa transparecer tanto os problemas como os potenciais do país.
A volta à democracia não foi fácil. Durante dez anos, sucessivos planos
econômicos para acabar com a inflação terminavam fazendo-a retornar com
mais força ainda. Muitos casos de corrupção surgiram, e um deles envolvia
até o presidente da República, Fernando Collor, que foi obrigado a deixar o
poder em 1992. A década de 80 costuma ser chamada de “a década perdida”,
porque houve poucos avanços nos índices sociais e a renda do brasileiro se
deteriorou. A sociedade demorou a criar instrumentos para impedir os des
mandos do poder, como o confisco que Collor promoveu contra a pou
pança dos brasileiros. A nova Constituição, promulgada em 1988, trouxe
muitos vícios desse período de instabilidade econômica e política. Mesmo
depois de 1994, quando o Plano Real conseguiu reduzir a inflação a níveis
mais toleráveis, as dificuldades de fazer o país crescer e distribuir renda
continuaram.
Mas o que esse ressurgimento democrático está tentando resolver é a
indefinição que marca há tanto tempo o rumo do país. Se no século 19 o
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debate era entre a república e a monarquia, no século 20 ele não foi entre a
democracia e o autoritarismo, porque mesmo os que comandaram regimes
autoritários diziam agir em defesa da democracia. O debate do século 20 no
Brasil foi sobre a vocação do país num mundo moderno, no mundo da
chamada “sociedade de consumo”, dinâmico e imprevisível: o Brasil, para
muitos, teria uma “vocação agrícola” e deveria se voltar para seu interior,
com um Estado promovendo à maneira européia o crescimento econômico;
para outros, deveria se abrir ao mundo, se industrializar, deixar o mercado
independente do Estado, seguir o exemplo norte-americano. Ou seja, não
deixou de ser o mesmo debate do século 19, em versão atualizada.
Depois da mudança de lado getulista durante a Segunda Guerra Mundial,
o período em que esse debate mais se escancarou foi o governo JK. O que ele
tenta é justamente romper com a idéia de que o Brasil só deve olhar ou para
fora ou para dentro. Não era uma idéia exclusiva sua, mas uma agenda que
ele captou no ambiente social daquele momento.
Isso não se vê apenas na literatura de João Cabral e Guimarães Rosa, que
transformam a maneira como se olhava para o Brasil profundo. A literatura
urbana dos anos 50 vê surgir, por exemplo, os contos de Clarice Lispector,
os romances de Marques Rebêlo, a poesia do concretismo, a crônica de
Rubem Braga, o humor de Millôr Fernandes, o jornalismo de Paulo Francis.
E o Rio de Janeiro passa a exportar para o mundo um samba urbano, sofisti
cado, mas melodioso e suave: a Bossa Nova de João Gilberto, Tom Jobim e
outros. JK, que convidou Tom e o poeta Vinicius de Moraes para escrever
uma sinfonia para a nova capital, Brasília, não por acaso era chamado de
“presidente Bossa Nova”, porque descontraído e construtivo.
O Rio de Janeiro, como se viu, foi durante a maior parte da história do
Brasil a principal projeção do país, de suas buscas e dúvidas como nação. Não
por acaso foi escolhida por Portugal como capital do Brasil quando este foi
decretado “vice-reino” do império lusitano. A beleza sinuosa de praias,
morros e lagoas encantava os colonizadores havia muito tempo. Durante a
monarquia, o Rio ganhou parques, jardins e construções clássicas, de inspi
ração parisiense, com gosto por teatro e ópera; mas também já criou sua ima
gem de uma cidade habitada por heróis maliciosos e irreverentes, iniciada por

49

Manuel Antonio de Almeida em “Memórias de um Sargento de Milícias”.
Na virada do século, ratificada pela República como capital federal, já era
considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Essa beleza não se per
deu quando os costumes dos tempos machadianos – as roupas formais, os
hábitos afetados, o culto nem sempre sincero da discrição – foram dando
espaço, no início do século, para a vida moderna, com rádio, cinema,
esportes. Grandes reformas urbanas, como a conhecida como Bota-Abaixo,
também copiadora do modelo parisiense, foram abrindo avenidas e trans
formando o Rio em capital moderna.
Depois de Machado, que foi o grande cronista da geração fim-de-século,
a cidade foi cantada – e também criticada – por autores como João do Rio,
de nome simbólico, e muitos outros. Só que na República Velha não se
tratava do Rio afrancesado de Machado e Nabuco, mas de uma cidade que
ainda se acostumava com o novo regime e, não sem razão, desconfiava das
instabilidades republicanas. O Rio de João do Rio e Lima Barreto era povo
ado por personagens fortes, angustiadas, buscando uma ascensão social que
nunca parece chegar. Era um Rio que também resistia às inovações moder
nas, como no episódio da Revolta da Vacina, em que Oswaldo Cruz enfren
tou grandes dificuldades para incutir na mentalidade popular a medicina
moderna.
Nos anos 30, nos anos de chumbo getulistas, essa atmosfera seria ainda
mais pesada em autores como Lúcio Cardoso (“Crônica da Casa Assassinada”)
e Marques Rebêlo (“A Estrela Sobe”). O clima ficaria um pouco mais ameno
na segunda metade da década de 40, como se vê no próprio Marques Rebêlo
e no memorialismo de Pedro Nava, um médico que, influenciado pelo escri
tor francês Marcel Proust (“Em Busca do Tempo Perdido”), começa a escrever
sua autobiografia e a leva até seis volumes, erguendo um monumento da
prosa brasileira.
Mas o Rio continuava sendo o símbolo daquele ideal de vida tropical,
ensolarada, o Rio que transformou a pintura e a gravura do ucraniano Lasar
Segall e do filho de suíço Oswaldo Goeldi (que nasceu no Brasil mas cresceu
na Suíça), imigrantes que vieram com uma sombria arte expressionista e
aqui, já a partir dos anos 20, descobriram a luz, a cor de um país novo, apa
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rentemente livre dos atritos obscuros da Europa. E o Rio que aparece em sua
sensualidade nas mulatas de Di Cavalcanti.
Naturalmente, esse Rio brilharia como nunca depois da Segunda Guerra
e especialmente nos anos JK. Depois do impacto do suicídio de Getúlio
Vargas em 1954, alguns dias depois do atentado contra seu arquiinimigo
Carlos Lacerda (um político-raposa, também um jornalista e escritor com
bativo, mas também lírico nas memórias de “A Casa do Meu Avô”), a cidade
foi aos poucos encontrando uma nova vida. Com a sedução em massa do
modo de vida americano, que vinha na forma de filmes (alguns dos quais até
mesmo situados no Rio, de cineastas como Alfred Hitchcock), canções, ele
trodomésticos e, claro, investimentos políticos e econômicos, o Rio se trans
formou, sem perder aquela sua velha aura: a de um local onde o homem se
inseriu decentemente na natureza, unindo progresso e respeito, civilização e
afeto. O Rio parecia ter encontrado sua identidade moderna; embora os
prosadores e poetas ainda falassem tanto em saudades, seu tempo agora era o
presente, não o passado; o dia, não a noite.


Pois é, meu Brasil, você tem crescido muito mesmo,
mas o seu povo anda um pouco preocupado com você
e não estão te tratando muito bem: seus rios e
mares estão sendo poluídos, suas matas estão sendo
destruídas e suas cidades estão cada vez mais violentas e
sujas.
					

(Renata Napchan Gomes, 7 anos)
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Não que os bons autores não vissem os dramas individuais dentro daquele
cenário ímpar. Mesmo na crônica de Braga, o “Sabiá”, o “príncipe dos
cronistas”, de prosa lírica e concisa, sente-se a dignidade de um ser humano
que sabe que vive num país injusto, com uma democracia imatura e uma
cultura que não respeita devidamente seus talentos e sua memória. Mas é em
outro autor que se sente a tensão humana por baixo da cordialidade urbana:
Nelson Rodrigues. Do final dos anos 30 aos 70, esse jornalista, dramaturgo,
ficcionista e cronista mostrou como ninguém a vida suburbana do Rio de
Janeiro, o que via como “pecados” da “vida como ela é”, os conflitos pas
sionais e familiares, a difícil sobrevivência na selva de tentações da cidade.
Mas era ainda o Rio Bossa Nova, suave e ao mesmo tempo complexo, e
que daria luz a toda uma geração de cronistas. Muitos deles eram mineiros,
como o grupo que reunia Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino (que
explode como romancista com “O Encontro Marcado”, também de 1956),
Hélio Pellegrino e Otto Lara Resende. É também nesse período que surge
um romancista de inspiração machadiana, Carlos Heitor Cony (que estréia
em 1954 com o existencialista “O Ventre”). Curiosamente, Otto, até sua
morte em 1992, e Cony, atualmente, foram os principais herdeiros dessa
tradição da crônica carioca na “Folha de S.Paulo”, jornal paulista que
começou a despontar depois do movimento pela abertura democrática em
1984.
Ironicamente, esse Rio dos “anos dourados” seria afetado agudamente
por uma decisão desse estadista mineiro, Juscelino, que deslocaria a capital
federal para o Planalto Central, em Brasília, inaugurada em 1960. O Rio,
que desde a vinda da corte portuguesa estava acostumado com a vida do
poder, orgulhoso de sua própria importância, de certo modo continua até
hoje buscando, novamente, outra identidade.
A cidade viveu seus primeiros anos depois de ter deixado de ser a capital
no clima de instabilidade do governo João Goulart, que assumiu depois da
renúncia do presidente eleito Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio sofreu
muitas pressões políticas e econômicas e não demonstrou muita habilidade
para administrá-las. Os militares, preocupados com as promessas sociais de
Jango e com a repressão ao comunismo capitaneada pelos EUA, deram um
golpe em 1964. A promessa do primeiro general, Castello Branco, era colo

car ordem na democracia e reconduzir o país a ela nas eleições de 1965, cujos
candidatos potenciais eram Juscelino e Lacerda. Mas logo os militares deci
diram ficar com o poder e, em 1968, com o Ato Institucional número 5
(AI-5), instalaram de vez a ditadura, como relata Elio Gaspari nos volumes
de “As Ilusões Armadas”.
Nos anos 60 a cultura, tendo o Rio como epicentro, continuou eferves
cente. Foram os anos da Tropicália de Caetano Veloso e Gilberto Gil, das
canções poéticas de Chico Buarque, do teatro de Zé Celso, do jornalismo
humorístico de “O Pasquim”. A suavidade não se perdeu, mas os tempos
pediam reação angulosa, na forma de deboche, de alegoria ou de ataque
direto. A censura, a tortura e o exílio, no entanto, fizeram grande estrago na
cultura brasileira, e nada traduziu mais que isso a decadência do Rio a partir
do final dos anos 70. Nos anos 80 e 90, a violência se acentuou, e a voz da
cidade, que falava para todo o país e atravessava suas fronteiras, ficou rouca.
A história de São Paulo foi bem diferente. Oscilando entre impulsos
libertários (movimento republicano, revolta constitucionalista de 1932,
Diretas-Já) e traços autoritários (política do café-com-leite com Minas
Gerais na República Velha, apoio financeiro ao regime militar de 64, eleição
de políticos falsamente progressistas), a cidade só foi mesmo se desenvolver
a partir dos anos 50. Antes, era como uma grande cidade do interior, não
uma capital relativamente moderna como o Rio.
A química de São Paulo, sua mistura de imigrantes e migrantes, já era
celebrada por seus escritores nos anos 20, como Mário e Oswald de
Andrade, Juó Bananére ou Alcântara Machado, com destaque para a pre
sença dos italianos no cotidiano da cidade. Mas a cidade conheceria uma
mescla mais consistente de nacionalismo e internacionalismo depois da
Segunda Guerra, em paralelo com a fase áurea do Rio. Em 1950 foi
criado o Masp (Museu de Arte de São Paulo); em 1951, a Bienal
Internacional de São Paulo. Nos anos seguintes, movimentos artísticos
como o da arte concreta (que nos anos 60 teria a contrapartida carioca,
o neoconcretismo), a emergência do design (inclusive de artistas como
Flavio de Carvalho e John Graz), a ascensão intelectual da USP (por
exemplo, com a sociologia de Florestan Fernandes, mentor de Fernando
Henrique Cardoso), o teatro de Jorge Andrade e a pintura do italiano
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Alfredo Volpi foram transformando a mentalidade paulista, ora obcecada
com o progresso rápido.
E foi realmente rápido o ritmo de crescimento da cidade. A maior colô
nia de japoneses fora do Japão, a maior colônia de libaneses fora do Líbano,
a segunda maior colônia de italianos depois dos EUA (há 20 milhões de
descendentes de italianos no Brasil), numerosos judeus, espanhóis, portu
gueses, coreanos e tantos outros, para não falar dos que vieram do interior e
de outros estados – São Paulo em três décadas se tornou uma das maiores
metrópoles do mundo, ao lado da Cidade do México, Tóquio ou Nova York.
Nos anos 80, nitidamente se transformou na capital cultural do país, com
uma agenda de eventos imensa, distribuída em número ainda crescente de
espaços culturais como museus, cinemas, cineclubes, teatros, casas de show,
livrarias, restaurantes, lojas, etc.
Também nos anos 80 São Paulo se tornou de vez a capital econômica do
país, passando de cidade industrial para uma cidade de serviços, onde turismo
de negócios, lazer e mídia movimentam a maior parte do dinheiro. E o
estado de São Paulo é responsável hoje por 1/3 do PIB do país, dividido quase
meio a meio entre a Grande São Paulo e o interior, intensamente ocupado
por indústrias, propriedades rurais e universidades, além de centros
tecnológicos de renome internacional, como em Campinas e São José dos Campos.
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Nesses 500 anos, muito o Brasil cresceu, surgiram
grandes cidades, como a que eu nasci, São Paulo,
onde temos muito mais avenidas, viadutos e grandes
construções do que parques, áreas verdes e pássaros para
colorir a cidade. E é por isso que muitas vezes temos
grandes enchentes ou ficamos sem água. Alguma
coisa está errada!
						

(Mariana Rojas Duailibi, 9 anos)


C om a cidade, cresceram também seus problemas. Em bairros da

periferia, como o Jardim Ângela, há mais homicídios por mês que na já
duradoura guerra entre israelenses e palestinos. O trânsito da cidade é um
permanente tormento, em parte porque os governantes que elegeu deram
pouca prioridade ao transporte público, como o metrô, e preferiram cons
truir obras grandiosas e corrompidas. Faltam áreas verdes; as poucas que
existem, como o Parque Ibirapuera, de paisagismo bonito e prédios de Oscar
Niemeyer, sofrem com a desorganização e poluição.
Ao contrário do Rio de alguns períodos, São Paulo jamais conseguiu ser
uma cidade de espaços públicos, de espaços de convívio democrático e aber
to; a vida social ocorre muito mais em locais fechados, como escritórios e
restaurantes. O número de mendigos e assaltantes salta aos olhos, e a dete
rioração do centro antigo tem vencido os poucos e elogiáveis esforços de
recuperação histórica. Talvez por isso São Paulo nunca tenha tido muitos
ficcionistas e cronistas que a interpretem de forma mais universal.
Mesmo no cinema demoraram a surgir interpretações desse urbanismo
fascinante e insano de São Paulo, apesar de exceções. Mas recentemente esse
surgimento se deu, e de forma caracteristicamente abrupta. Filmes como “O
Invasor”, de Beto Brant, “Mater Dei”, de Vinicius Mainardi, e “Bellini e a
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Esfinge”, de Roberto Santucci, que se alimentam de jovens escritores e
roteiristas da cidade, mostram uma São Paulo mergulhada em crime, cor
rupção e violência. Não é só São Paulo. Os problemas do narcotráfico no
Rio, temas de inúmeros artigos e livros, fizeram de um filme como “Cidade
de Deus” uma das maiores bilheterias do cinema nacional. Já em “Central
do Brasil”, de Walter Salles Jr., que parece mais alinhado com a tradição de
mostrar o Brasil profundo com seus afetos e suas mazelas, a história começa
num Rio de Janeiro marcado por trânsito e desemprego. E não é muito dife
rente nas outras capitais.
As cidades são a ponta mais visível daquele processo de desenvolvimento
descrito, em que o Brasil avança aos tropeços, nem sempre conseguindo
beneficiar a todos. Mas elas também, como foi sugerido, explicitam o que
houve de positivo nesses avanços; afinal, o Brasil é uma grande economia, os
índices sociais vêm melhorando e há uma consolidação da mentalidade
democrática, em que o brasileiro se vê como cidadão e começa a desenvolver
consciência de seus direitos e deveres. Cada vez mais, o país se ilude menos
com suas maravilhas naturais e aptidões culturais e entende que elas ganham
sentido à medida que se somem ao esforço, à ética, à perseguição dos obje
tivos comuns. O Brasil, em suma, começa a olhar para o futuro sem renegar
o passado e, ao mesmo tempo, sem fechar os olhos para a montanha de tra
balho que tem pela frente.
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s a mba , suo r e fut uro


Como o governo e o povo agora somos nós,
crianças do passado, que vimos tantas injustiças
acontecerem, quisemos mudar tudo, para que o
Brasil e o mundo fossem diferentes. Agora somos felizes e
nossos filhos estão crescendo num país justo e decente,
com um povo honesto, trabalhador, e que sabe quais são
seus
direitos e deveres.
					



(Yuri Yamada, 9 anos)

A s contradições brasileiras em sua relação com a natureza e com o pro

gresso – a necessidade de encontrar um desenvolvimento econômico
democrático que explore e ao mesmo tempo respeite seus recursos naturais
– estão intrinsecamente associadas a uma inclinação cultural muito forte, a
eterna busca de uma “identidade” que é tão festejada quanto fugidia. Fala-se
demais nessa tal identidade nacional. Mas neste início de século 21, a meu
ver, não existe nada tão seguro sobre o Brasil quanto a existência clara de sua
identidade. É uma identidade difícil de definir? Assim é a identidade de
qualquer nação, ainda mais se grande e diversificada, ainda mais num
mundo em que as culturas se relacionam tão fortemente. Mas é como
Machado dizia em seu “Instinto de Nacionalidade”: trata-se de “um certo
sentimento íntimo”, que parece vago mas que é inegável, inconfundível.
A identidade é o menor problema do Brasil. Você pode ir de um ponto
ao outro mais distante, do Rio Grande do Sul ao Acre, do Paraná a
Pernambuco, e saber – sentir – ainda que está no Brasil. Isso começa, natu
ralmente, pela língua: apesar de todas as diferenças de sotaque e vocabulário,
e até mesmo de construção sintática, a comunicação se dá automaticamente,
e tais diferenças só fazem ampliar a riqueza do idioma. Talvez seja a melhor
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herança do período monárquico: a unidade desse vasto território, quase
continental, se traduziu no domínio da língua portuguesa, pouco a pouco
modificada pelos usos e costumes nacionais.
A língua portuguesa praticada no Brasil fluiu através de todos os atritos
políticos e federativos; passou íntegra pelas mudanças de regimes (colonial,
monarquista, republicano, autoritário, democrático) e revoltas separatistas;
colheu afluentes do tupi (Piracicaba), do ioruba (vatapá), do francês (pique
nique) e do inglês (futebol); veio do barroco do padre Vieira ao coloquialismo
de Rubem Braga, depois de conhecer as ironias de Machado de Assis e os
exotismos de Guimarães Rosa, o lirismo cientificista de Augusto dos Anjos e
a poesia “suja” de Ferreira Gullar; e desaguou num oceano comum das mais
variadas cores e profundidades.
É certo que, muitas vezes, precisa ser mais bem cuidada. O excesso de
estrangeirismos, a pobreza de vocabulário, as tolerâncias com erros de con
cordância e pronúncia são hábitos contemporâneos que não fazem bem ao
idioma. Mas a língua “brasileira”, já há mais de um século e meio um orga
nismo independente da língua de Portugal, é um organismo vivo e consis
tente, que não se corrige com punições jurídicas, mas com a consciência
educada. Os portugueses, por sinal, admiram muito o falar brasileiro, mais
rico em vogais abertas, mais doce e suave, que alguns estudiosos dizem ser
mais próximo do português falado na época de Camões – o grande pilar
criador do idioma – do que o próprio português de Portugal. Já alguns
autores brasileiros, como o poeta João Cabral, buscaram uma língua menos
“mole”, como dizia; quiseram dar uma firmeza conceitual a ela.
Fator fundamental nessa unificação pela língua foram os meios de comu
nicação de massa no século 20. O primeiro foi o rádio. Emissoras como a
Rádio Nacional, nos anos 20 e 30, atingiram todos os cantos do país, com
telenovelas, canções e noticiários que falavam num acento carioca que, ainda
pouco contaminado por consoantes sibilantes, caía bem nos ouvidos de todas
as regiões. Enquanto o governo centralizador de Getúlio Vargas mantinha
com mão de ferro os interesses díspares da Federação, o rádio se espalhava
pelo Brasil fermentando uma cultura capaz de aproximar o popular e o eru
dito, o regional e o urbano, o engraçado e o sério.
O mesmo acontece nos anos 60. Enquanto os poderes enfrentam sua
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própria instabilidade e indefinição – governadores, militares e sindicalistas
brigam pelo leme da nação –, as ondas de TV navegam Brasil adentro, levan
do, além dos falares, caras e cores de um lugar para outro. Primeiro foi a TV
Tupi; a partir do final dos anos 60, foi sobretudo a TV Globo. Esta rede
constrói um império pelo país, ajudada pelas concessões políticas, e se
esmera em fazer uma cobertura verdadeiramente nacional. O resultado pode
ser verificado hoje, quando a emissora chegou a uma fala nacional mais ou
menos padrão – um padrão, na verdade, dominado por elementos das
pronúncias de Rio e São Paulo, como ocorre em qualquer país –, mas sem se
esquecer de alterná-la com falares regionais, tanto nas ficções quanto nos
jornais.

fontes de identidade dos brasileiros. Da era do rádio veio, primeiro, um
impulso definitivo para a música popular brasileira. A primeira gravação de
um samba, “Pelo Telefone”, ocorre em 1917. A partir daí, o que viria a ser
chamado de música popular brasileira ganha escala monumental. Nos anos
20, vê surgir o samba urbano de Noel Rosa e Cartola. Nos anos 30, o choro

de Pixinguinha e as marinhas de Dorival Caymmi. Na década de 40, expor
ta para os Estados Unidos, na escassa contramão da invasão de Hollywood, a
dicção e o histrionismo de Carmen Miranda.
Toda uma linhagem de cantores extraordinários ganha vida pelos rádios,
como Francisco Alves, Orlando Silva e Mário Reis. As melodias populares e
o cenário natural são base para o maior compositor erudito brasileiro, VillaLobos. Nos anos 50, a influência do jazz sobre o samba produz a Bossa Nova,
cujo tom ameno é também produto do avanço dos microfones. A TV faria o
mesmo com a geração seguinte: as canções de Roberto Carlos, Caetano
Veloso ou Chico Buarque se espalham pelo país graças a canais como a
Record, que transmite os festivais que transformam o panorama cultural. E
nem é preciso lembrar que o Carnaval, que antes tornava modas no Brasil
inteiro as suas marchinhas, hoje é praticamente feito para a TV, que se
regozija com o espetáculo de cores, mulheres e carros alegóricos.
Também do rádio a TV tira as novelas, que converte em seu principal
produto, por sinal acompanhado sempre do som da MPB. Principalmente
na virada para os anos 70, com novelas como a urbana “Beto Rockfeller”, de
Bráulio Pedroso (Tupi, 1968-69), e a interiorana “O Bem Amado”, de Dias
Gomes (Globo, 1973), é criada a telenovela caracteristicamente brasileira,
descolada da sua origem mexicana e cubana, com um jeito próprio de escre
ver, atuar e filmar. E ela se torna o hábito cultural número 1 da sociedade, o
que persiste há mais de três décadas.
Entre seus segredos, está o de que está sempre aberta aos temas do
momento: na abertura democrática dos anos 80, por exemplo, a urbana
“Vale Tudo” (1988), de Gilberto Braga, capta a indignação popular contra a
corrupção, enquanto a rural “Roque Santeiro” (1985), de Aguinaldo Silva,
mostrara o atraso do coronelismo. Outro segredo é a já mencionada
alternância entre enredos provincianos, inspirados sobretudo nas histórias
de Jorge Amado (de “Gabriela” a “Porto dos Milagres”), e tramas situadas no
Rio e em São Paulo. E o folhetim eletrônico brasileiro também se torna
grande lançador de modas e modismos: bordões, celebridades, roupas. A
propósito, não se pode esquecer que a TV dá também origem a uma das áreas
mais criativas do Brasil: sua premiada publicidade.
Capaz de concorrer na atenção nacional com a música e a telenovela,
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Espero que você continue aquele país criativo e
festeiro, cheio de danças e folclore (...). Você
também criou gênios como Santos Dumont, Carlos
Chagas e estrelas como Roberto Carlos, Tom Jobim
e Chico Buarque.

					

(Aline A. Pereira de Arruda, 12 anos)


N ão por acaso, são desses períodos os nascimentos de duas das maiores

apenas o futebol. E sua história não poderia ser mais ilustrativa dos
ziguezagues da auto-imagem brasileira. Ao começar a ser praticado no início
do século 20, quando os clubes esportivos são fundados – em grande parte
pelos imigrantes que chegaram às cidades brasileiras –, o futebol é rejeitado
por intelectuais, como o escritor Lima Barreto. O esporte inglês seria apenas
mais uma moda importada e, sendo assim, de vida curta. Mas, como o
Carnaval, que se torna um foco de orgulho brasileiro ao converter a festa
simbólica em folia de rua, o futebol vai para a base da cultura nacional ao se
tornar expressão da criatividade popular, de seu espírito brincalhão e atrevido.



Este menino é cientista, é analista, é especialista em
driblar crises, especialista e otimista, ele enxerga
com o coração, passa pela corrupção, transforma-se
em vulcão e explode num campo de futebol.
					

(Stella Augusto de Azevedo, 12 anos)



J á nos anos 30 os rádios entusiasmam os brasileiros com as descrições

das façanhas de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, artilheiro nacional na
Copa de 38, que de tão popular vira mais tarde até marca de chocolate.
Como o negro Jesse Owens desbancando os atletas de Hitler nas Olimpíadas,
Leônidas fascina o mundo com lances como a bicicleta, em que, de costas
para o gol, alça o corpo para o alto, pedala com as pernas e chuta a bola. Era
apenas o primeiro, ainda que tão pouco registrado, de uma série de joga
dores brasileiros que brilhariam para o mundo.
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Em 1958 e 62, instantaneamente pelo rádio e depois pela TV, Pelé e
Garrincha mostram sua arte no drible e no chute. Em 1970, a transmissão
ao vivo e em cores dá fecho de ouro à lenda de Pelé, que, com chutes do
meio-campo, corta-luzes e passes soberanos, comanda aquela seleção de
estrelas – Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho – que entra para a história do
entretenimento do século 20, ao lado do canto de Frank Sinatra ou da dança
de Fred Astaire. Em 1982, o time não vence, mas convence: Zico, Sócrates,
Falcão e companhia também entram para a galeria do futebol-arte.
Esse futebol brasileiro, que mais tarde engajaria os escritores (como
Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos, Mário Filho ou mesmo os poetas
Cabral e Drummond), ainda continua a ser paixão nacional e a encantar o
mundo, sendo o único vencedor de cinco copas mundiais e o maior exporta
dor de craques para outros países. Romário, em 1994, e Ronaldo, em 2002,
entram para a lista dos maiores centroavantes da história do esporte.
Ronaldo, por exemplo, ganhou três vezes o título de melhor jogador do
mundo em dez anos – mesmo tendo ficado fora em três desses anos, por
contusão grave no joelho. Mesmo assim, o torcedor brasileiro às vezes se
irrita com seu maior esporte. Ora sem razão, como quando supõe que o
futebol moderno (rápido, vigoroso) anularia a “arte” nacional (na verdade
tão grande que pôde muito bem assimilar as transformações). Ora com
razão, como quando reclama da desorganização e corrupção de seus dirigen
tes (que explica por que o país mal pode reter seus novos craques por mais
de dois anos nos torneios nacionais).
O fato é que, apesar de ser plausível afirmar que o futebol brasileiro já
foi melhor (não por acaso, busca-se desesperadamente um novo Pelé, como
se fosse fácil), esse esporte continua a ser um sinal distintivo da imagem
nacional, uma mediação simbólica da maior importância (como viu recente
mente um jornalista inglês, Alex Bellos, no livro “Futebol – O Brasil em
Campo”), que contribuiu para o clima democrático, porque aos poucos ven
ceu as barreiras raciais – já que alguns clubes proibiam jogadores negros nas
primeiras décadas do século 20, como mostrou Mário Filho no clássico “O
Negro no Futebol Brasileiro” – e se tornou um meio de conversação entre as
diversas classes sociais. E também se pode dizer que a MPB já viveu fases mais
douradas; até mesmo as telenovelas parecem meio esgotadas. No entanto, a
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força dessas culturas é tão grande que a renovação é constante e a média se
mantém em bom patamar, como deverá ser ainda por muito tempo.
As referências de identidade não se limitam, claro, a coisas de grande
sucesso e à língua. Passam ainda por hábitos cotidianos – como a gastrono
mia, com grande diversidade regional, mas também com pontos em comum
(arroz com feijão, por exemplo) – e pela memória cultural. Neste item, a
abertura democrática em meados dos anos 80 foi um marco.
No final dos anos 70, quando o mau tempo na política começou a se dis
sipar, o mercado cultural já começara a se agitar. Editoras como a Brasiliense
conseguiram chegar a um público jovem com boas coleções e novos autores,
muitos vindo do jornalismo. O filme “Pixote”, de Hector Babenco, encer
rou a má safra do cinema nacional e fez sucesso mundo afora ao mostrar as
condições desumanas da Febem, assim como fariam cerca de vinte anos mais
tarde os livros “Carandiru”, de Drauzio Varella, e “Cidade de Deus”, de
Paulo Lins, o primeiro filmado pelo próprio Babenco e o segundo por
Fernando Meirelles. A telenovela se renovou ao falar das modas jovens em
“Dancin’ Days”.
Mas foi a partir de 1984, quando o movimento pelas eleições diretas
levou 400 mil pessoas ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que se sentiu
um redespertar cultural. Nos anos seguintes, e apesar das dificuldades
econômicas (inflação, moratória, etc.), houve uma crescente preocupação
em recuperar a memória brasileira, rediscutir rumos, lançar temas e nomes.
Uma editora como a Companhia das Letras, criada em 1986, estabeleceu
novo padrão de qualidade, capaz de fazer sucesso mesmo com livros consi
derados intelectualizados. Começaram a surgir as grandes biografias sobre
personagens históricos e artísticos brasileiros, como “Olga” (1985), de
Fernando Morais, sobre a mulher de Luiz Carlos Prestes, deportada por
Getúlio para a Alemanha nazista; ou “Chega de Saudade” (1989), de Ruy
Castro, sobre os criadores da Bossa Nova – dois best-sellers.
Enquanto isso, as novas gerações descobriam o pop-rock e viam em
Renato Russo (“Que país é esse?”) e Cazuza (“Brasil, mostra tua cara”)
inspirados críticos das injustiças e hipocrisias. Os jornais criaram cadernos
exclusivamente dedicados às artes e ao comportamento, os chamados “segun
dos cadernos”, com grande interesse pelas novidades do exterior. Um ídolo

como Ayrton Senna, tricampeão na Fórmula 1, projetava uma imagem
moderna e ousada do Brasil para o mundo. Minisséries literárias na TV,
como “Grande Sertão: Veredas”, adaptada de Guimarães Rosa, e “O Tempo
e o Vento”, do ciclo de romances de Erico Verissimo, brilharam na Globo.
Escritores importantes vieram ao Brasil, como o argentino Jorge Luis
Borges, e instituições como a Funarte promoviam seminários com os
melhores intelectuais brasileiros para auditórios lotados. Iberê Camargo,
um dos maiores pintores da história nacional, chegou ao auge de sua arte.
A onda se ampliou na década seguinte. A partir de 1994 – ano do Plano
Real, da morte de Senna, da quarta Copa do Mundo e de eleições presiden
ciais – o cinema brasileiro, que praticamente desaparecera no governo
Collor-Itamar, ressurge. A “retomada” começa justamente com um filme
histórico de humor, “Carlota Joaquina”, de Carla Camurati, e vai resultar
até mesmo em disputas no Oscar, incluindo Fernanda Montenegro como
atriz de “Central do Brasil” (1999). A história brasileira é também sucesso
nas livrarias. Os mesmos Fernando Morais, com “Chatô – O Rei do Brasil”
(sobre o magnata da mídia que fundou o Museu de Arte de São Paulo), e Ruy
Castro, com “O Anjo Pornográfico” (sobre Nelson Rodrigues, que des
encadeou uma onda de relançamentos e reflexões sobre o escritor, como
acontecera depois do livro sobre a Bossa Nova) e “Estrela Solitária” (sobre
Garrincha, que também abriu espaço no mercado editorial para o tema fute
bol), são de novo os exemplos. Outras editoras seguiram os passos da
Companhia das Letras e traduziram obras fundamentais, lançaram autores
locais e levaram títulos de muita qualidade para a lista dos mais vendidos.
Outra área que se modernizou e cresceu muito foi a das exposições.
Mostras internacionais, que antes não vinham ao país por falta de condições
técnicas (ar condicionado, programação visual, etc.) e jurídicas (como na
legislação de seguros), começaram a fazer muito sucesso, como a do escultor
francês Rodin. Mas novamente a redescoberta do Brasil foi a marca. Da
“Bienal Brasil”, em 1994, à “Mostra dos 500 Anos”, em 2000, toda uma
memória visual do país foi recuperada. No balé, o grupo Corpo ganhou fama
mundial ao partir do requebrado brasileiro. Também na TV, com a chegada
dos canais por assinatura, os temas brasileiros apareceram em documen
tários e entrevistas; nas grandes emissoras, os “enlatados” americanos
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deixaram de dominar o horário nobre. Também as rádios voltaram a se
dedicar à música brasileira. Nos esportes, ídolos como Ronaldo e Guga
tomaram o primeiro plano. E até a alta moda brasileira nasceu, com modelos
de sucesso mundial e estilistas que cada vez mais conquistam mercados.

lições. Primeiro, ao contrário do que muitos dizem, a tal “globalização” – a
internacionalização das economias e da comunicação – não é necessaria
mente um obstáculo para os instintos de nacionalidade; pode até ser o
contrário (e, infelizmente, o nacionalismo excessivo causa estragos, sobre
tudo em regiões politicamente delicadas do planeta). O Brasil que se reabriu
para o mundo também se reabriu para si mesmo, para seu passado e suas
questões.
Segundo, é fato que podem existir grandes criadores em períodos de

adversidade (pobreza, tirania), mas também é fato que a melhora política,
econômica e social de um país se reflete na sua melhora cultural e vice-versa.
Quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais ela valoriza a busca do
conhecimento, as expressões artísticas, o debate público – e mais estas coisas
podem ajudar no desenvolvimento da sociedade, ao abrir as mentes, tornálas mais esclarecidas e exigentes, menos fatalistas ou iludidas.
E, apesar de todos os problemas destas quase duas décadas de democracia
– inflação, corrupção, violência –, pode-se dizer, sim, que houve um desen
volvimento do país.
Antes de mais nada, houve um ganho de liberdade, coletiva e individual.
Todos podem votar e, na prática, vão aprendendo a votar melhor, embora
ainda haja tantos políticos que não fazem por merecer seus votos. A mídia
hoje consegue exercer pressão sobre os poderes públicos, cobrar atitudes
deles, ter acesso a suas informações, investigar os esquemas de corrupção ou
ataques à ética, embora muitas vezes essa mídia erre em suas ênfases, condene
precipitadamente, utilize recursos imorais para conseguir os “furos”. E as
instituições em geral estão mais fortes, capazes de servir de representação da
sociedade civil contra os desmandos oficiais e de organizá-la para fins edu
cativos e filantrópicos (o chamado “terceiro setor”), embora ainda haja
muito por consolidar neste terreno.
Ou seja, há um desenvolvimento que não se mede exatamente por índices
econômicos e sociais, mas não deixa de ter expressão concreta, visível, que é
o desenvolvimento do sistema democrático. Uma visão em perspectiva pode
mostrar isso de modo ainda mais claro: era difícil para alguém que vivia em
meio às instabilidades dos anos 80, quando planos e planos congelavam
preços e lançavam moedas, imaginar que na década seguinte a sociedade
brasileira seria capaz de destituir um presidente corrupto e testemunhar um
período de relativa estabilidade econômica. Mesmo com todos os percalços,
a democracia, por si só, certamente vem amadurecendo.
Mas o correto é atentar mais para o que ainda falta corrigir. O sistema
político brasileiro continua com falhas herdadas do passado, das oscilações
entre períodos de centralização e descentralização, das indefinições quanto
ao rumo do país. Estados têm atribulações que deveriam ser dos municípios,
e o governo federal constantemente é obrigado a pagar essa conta. Há
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Temos que comemorar, mas também temos que nos
informar, estudar, ficar preparados principalmente
para escolher nossos prefeitos, governadores e
presidente, porque o Brasil é uma jóia rara e não
pode ser maltratado como está acontecendo. Ainda existe
muita esperança e dá tempo de recuperar, de socorrer
nossa pátria, que já chora e se mostra frágil e desprotegida.
					

(Henrique Curunczi Pereira, 9 anos)


E ssa vitalidade cultural que renasceu com a democracia traz algumas

unidades da Federação que têm muito mais representantes proporcionalmente
em Brasília, o que distorce os interesses da sociedade como um todo. O con
trole sobre os gastos públicos de cada instância ainda é fraco, embora exista
uma lei de responsabilidade fiscal que deveria servir para punir aqueles que
gastam mais do que podem. O excesso de partidos e a falta de fidelidade dos
políticos a eles impedem acordos em torno das reformas necessárias.
Muitos dos políticos brasileiros, como se vê todo dia nos jornais, conti
nuam a empregar parentes e a desviar verbas públicas, superfaturando obras,
falsificando prestação de contas, enviando dinheiro para o exterior. Propinas
são corriqueiras, e a corrupção é favorecida pelas brechas do sistema, a
começar pelo alto número de leis não raro contraditórias e coniventes. Para
combater isso, não basta a reforma política; é necessária também a jurídica,
porque o cidadão brasileiro precisa poder confiar em que os atritos e as
denúncias sejam apuradas com rapidez e justiça.
Há também muita sonegação de impostos e muitos trabalhadores que não
têm registro em carteira e, como vivem na informalidade, não pagam tribu
tos, o que lhes dá uma vantagem injusta sobre aqueles que cumprem seus
deveres. Mas novamente o problema não se resolve apenas com força de von
tade e mudanças na lei; é preciso também rever o sistema tributário
brasileiro, além do trabalhista. A economia brasileira pune quem gera
emprego, porque o custo de um salário é praticamente dobrado pelos encar
gos, e pune também o empregado, que dá em média um terço do que ganha
para a máquina pública. O resultado é que mais da metade dos trabalhadores
brasileiros produz fora do sistema oficial.
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O que me deixa triste é a falta de emprego e ver
muitas crianças na rua.
					

(Antônio Carlos P. Vieira Jr., 7 anos)


A qui entra a questão do desenvolvimento econômico-social, aquele que

pode ser mais nitidamente mensurado. Os índices sociais, de fato, vêm
mostrando uma melhora contínua nos últimos anos, como mostra o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A mortalidade infantil, um flagelo que há muito tempo colocava o Brasil
entre os piores desempenhos mundiais de saúde, diminuiu bastante (de 65
a cada mil em 1985 para 35 em 2001). A expectativa de vida média subiu para
69 anos (era de 64 em 1985). Mais de 95% da população tem luz elétrica e
fogão, 90% tem TV, 85% tem geladeira. O número de crianças nas escolas
se aproxima de 100%. O analfabetismo ainda é alto, mas já é bem menor
(11%) e, se esforços forem intensificados, pode ser extinto em mais uma
década. O número de telefones no país dobrou entre 1997 e 2001, graças à
abertura do setor ao capital privado, assim como o de pessoas conectadas na
Internet ultrapassou 10 milhões. São fatores que dão dinamismo ao país.
Há, naturalmente, índices que ainda são ruins, como o saneamento
básico, que mesmo assim melhorou (de 40% para 65% das casas com esgo
to), e o número de anos de estudo por trabalhador (média inferior a cinco
anos), que cresceu bem pouco. Mas o conjunto mostra que os anos 90 foram
tempos de evolução social, sim, sobretudo na base.
Agora, se os avanços institucional e social devem ser comemorados, sem
prejuízo da continuidade ou mesmo da intensificação de ambos, os dados
econômicos são menos lineares.
Por exemplo, o PIB do país cresceu quase 40% em valores nominais de
1996 para 2001 (de R$ 800 bilhões para R$ 1,1 trilhão); o PIB per capita
anual, cerca de 26% (de R$ 5 mil para R$ 6,300 no mesmo período). Mas
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a inflação nesses cinco anos corroeu esses ganhos, porque foi superior a 50%
em todas as medições. E só em 2002 a inflação anual chegou a 12% no índice
utilizado pelo governo (IPC). Então o que se vê é que a inflação já não é a
mesma dos anos 80, mas volta a ser um problema e vem afetando a renda real
do brasileiro – em outras palavras, seu poder aquisitivo está caindo. Além
disso, o desemprego vem aumentando: nas estatísticas mais conservadoras,
era de 5% em 1996 e agora já passa de 8% da população ativa.
E por quê? Porque o Brasil não está conseguindo crescer o que precisa
crescer em termos reais. Seu melhor desempenho nos anos 90 foi em 1994,
ano do Plano Real, quando chegou a 4,33%, ajudado principalmente pelo
choque causado pela queda da inflação. E por que não cresce? Porque o
governo sofre com uma dívida pública crescente (atualmente em cerca de
56% do PIB), causada sobretudo pelos juros que ele paga para rolá-la, apesar
da subida contínua de sua arrecadação (a carga tributária foi de 28% em
1996 para 36% em 2002). O dólar, que no ano do Plano Real tinha uma
relação de 1 para 1, está em torno de 3,5 neste ano. A taxa oficial de juros
passou de 20% ao ano, uma das maiores do mundo; para o consumidor, no
entanto, ela chega a 11% ao mês nos cheques especiais e cartões de crédito.
Tudo isso – inflação, juros e dólar altos – implica desaceleração da produção.


O Brasil tem grandes doutores, empresas, artistas e
riquezas. Mas também sofre de grandes misérias,
doenças, violências. Angústia estampadas nos rostos
pobres e sofridos que lutam por pão, por chão, por
trabalho honesto e salário digno.
						

(Lucas Françozo, 7 anos)
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O vigor da economia brasileira, ainda assim, é inegável. Com todas as
crises internacionais e dificuldades internas, a indústria melhorou sua
produtividade nos anos 90 e a agricultura chegou ao recorde de 100 milhões
de toneladas de grãos. Há um mercado interno muito grande, com uma
classe média crescente. Ainda que já não seja a “oitava economia do mundo”
(como gostavam de propagandear os governos do regime militar), pela des
valorização cambial e pelo avanço de outros países (como Espanha, México,
Índia e Coréia do Sul, que colocaram o Brasil na 12ª posição), trata-se de
uma nação relevante na economia mundial.
O que falta, porém, é investir mais e melhor nos fatores econômicos
mais importantes em tempos de competição internacional: educação e tec
nologia. A produtividade de uma economia depende hoje sobretudo disso
– do grau de conhecimento e inovação aplicado à cadeia de produção. O
trabalhador brasileiro preciso de mais anos de estudo, de um estudo que
valorize cada vez mais a criatividade e a técnica, e as empresas nacionais pre
cisam investir mais em pesquisa científico-tecnológica, que crie produtos ou
métodos de produção mais rentáveis. Até mesmo o produtor que vende soja
precisa de agrônomos atualizados e inventivos que mostrem a ele formas de
produzir mais gastando menos dinheiro e deteriorando menos o solo. Isso
para não falar das empresas que trabalham com alta tecnologia, que repre
sentam cada vez mais boa parte das riquezas nacionais.
É verdade que o Brasil já vem fazendo muitas coisas nesses sentidos. Os
avanços nos índices educacionais já foram mencionados. Quanto aos inves
timentos em pesquisa, a porcentagem do PIB destinada a eles subiu nos últi
mos quatro anos de 0,5% para 1,2%, graças à criação de fundos setoriais e da
nova lei de informática. O país tem universidades excelentes e alguns centros
de pesquisa da mais alta qualidade. Tem instituições como a Embrapa (de
pesquisas agronômicas) e o Inpe (de pesquisas espaciais) e empresas de ponta
como a Embraer (de aviões de porte médio, exportados para o mundo
inteiro). Mas ainda falta muito a fazer, ainda mais quando se considera o que
concorrentes como Coréia do Sul (que hoje tem uma renda per capita cinco
vezes maior que a brasileira) e Índia estão fazendo nessas áreas.
É verdade também que a produtividade, num país com algumas regiões
tão atrasadas em termos de informação e qualidade de vida, não depende
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apenas desses fatores: depende também do investimento em infra-estrutura
(ferrovias, hidrovias, irrigação e outras obras que tornem as coisas mais
fáceis para os produtores de todos os portes) e das citadas reformas, como a
tributária (que também desonerariam os produtores). Mas é por isso mesmo
que uma política industrial no Brasil tem de levar em conta as necessidades
locais e procurar estimular e proteger os setores.
Nada disso, enfim, elimina a equação: mais educação e tecnologia
significam mais produtividade; mais produtividade significa tanto levar mais
produtos e produtos mais baratos para o mercado interno como ter condições
de competir com outras economias e conquistar mercados externos; e tudo
isso significa mais crescimento do tipo que cria empregos e melhora a renda
de todas as camadas sociais. O Brasil precisa participar mais do comércio
internacional (participação que não chega a 1% dos valores envolvidos) e com
produtos que possuam o que os economistas chamam de “maior valor
agregado” (em vez de vender café em contêineres sem marca, vender diversos
produtos baseados no café e com marketing forte).

dividido entre aqueles que queriam um Estado mais presente e uma econo
mia mais fechada e aqueles que queriam um Estado mais enxuto e uma eco

nomia mais aberta. Dos anos 50 aos anos 80, esse debate foi intenso: de um
lado, economistas como Roberto Campos (“Lanterna na Popa”) e Mário
Henrique Simonsen (“Textos Escolhidos”), ambos os quais participaram do
governo militar mas depois partiram para a defesa do livre mercado a todo
custo; de outro, economistas como Celso Furtado (“Formação Econômica
do Brasil”) e Caio Prado Jr. (“História Econômica do Brasil”), ambos da
linhagem marxista e defensores do Estado-empresário, responsável por
engenharias sociais.
O que hoje está se vendo, com todas as saudáveis divergências, é que o
Estado pode ser ativo e enxuto ao mesmo tempo, gastando bastante mas
gastando bem, e que a economia no mundo atual tem de ser mais aberta sem
que fique desprotegida. O Estado mais ativo e mais enxuto é um que tem
estratégia – sabe onde e quando estimular, onde e quando proteger – e se
concentra em fornecer bons serviços sociais para o máximo de pessoas (edu
cação, saúde, bolsa-renda). A economia mais aberta e menos desprotegida é
a que tenta exportar cada vez mais, para gerar caixa, mas também sabe que
importar é preciso, pois nenhum país hoje consegue produzir com quali
dade tudo que necessita. É isso que ocorre nos países com melhor desen
volvimento humano. São economias abertas mas cautelosas, com Estados
ativos mas enxutos. Cada um, claro, acha as dosagens mais adequadas à sua
configuração e ao momento; mas as polarizações são evitadas.
E a grande mensagem que o Brasil tem a tirar disso tudo? É a de que um
país com suas riquezas naturais e culturais, com uma economia do seu
tamanho, já industrializado e urbanizado, tem de saber qual desafio tem
diante de si – digamos, eliminar a miséria e quintuplicar a renda per capita
média em uma geração – e tem de saber que tem condições de realizá-lo. Se
em “Raízes do Brasil” Sérgio Buarque mostrou os obstáculos históricos que
foram sendo postos diante do crescimento e da democracia, o próprio Brasil
vem mostrando que esses obstáculos podem ser resolvidos; que uma menta
lidade moderna, capaz de combinar riqueza econômica, justiça social e
consciência ambiental, já se instalou no país e pode se espalhar por todo ele;
que o afeto e o mérito não são inimigos, mas elementos da mesma natureza
humana.
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Do descobrimento à atual democracia, o Brasil faz
sua história a cada dia. E agora o que importa
é o futuro.

					

(Fábio Cavalca dos Santos, 9 anos)


D urante muito tempo, o debate sobre o desenvolvimento no Brasil foi

Bibliografia
História, memórias e biografia
“Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda
“História Concisa do Brasil”, de Boris Fausto
“Casa-Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre
“Um Imenso Portugal”, de Evaldo Cabral de Mello
“A Devassa da Devassa”, de Kenneth Maxwell
“Os Índios e a Revolução Francesa”, de Afonso Arinos
“Projetos para o Brasil”, de José Bonifácio
“Minha Formação”, de Joaquim Nabuco
“Olga”, de Fernando Morais
“O Escândalo do Petróleo”, de Monteiro Lobato
“Baú de Ossos”, de Pedro Nava
“Chega de Saudade”, de Ruy Castro
“História Econômica do Brasil”, de Caio Prado Jr.
“Formação Econômica do Brasil”, de Celso Furtado
“Lanterna na Popa”, de Roberto Campos
“Textos Escolhidos”, de Mário Henrique Simonsen
“As Ilusões Armadas”, de Elio Gaspari
“A Pátria de Chuteiras”, de Nelson Rodrigues
“O Negro no Futebol Brasileiro”, de Mário Filho
“Brasil – O Futebol em Campo”, de Alex Bellos
“Quase Memória”, de Carlos Heitor Cony
“Meninos de Rua”, de Lígia Costa Leite
“Carandiru”, de Drauzio Varella

76

Ficção, crônica e poesia
“Melhores Poemas”, de Gregório de Mattos
“I-Juca Pirama”, de Gonçalves Dias
“Iracema”, de José de Alencar
“O Navio Negreiro”, de Castro Alves
“Noites na Taverna”, de Álvares de Azevedo
“Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manuel A. de Almeida
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis
“O Cortiço”, de Aluisio de Azevedo
“O Ateneu”, de Raul Pompéia
“Eu e Outras Poesias”, de Augusto dos Anjos
“Os Sertões”, de Euclides da Cunha
“Triste Fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto
“Macunaíma”, de Mário de Andrade
“Memórias Sentimentais de João Miramar”, de Oswald de Andrade
“Cobra Norato”, de Raul Bopp
“Vidas Secas”, de Graciliano Ramos
“Antologia Poética”, de Carlos Drummond de Andrade
“Crônica da Casa Assassinada”, de Lúcio Cardoso
“O Tempo e o Vento”, de Erico Verissimo
“Gabriela”, de Jorge Amado
“A Estrela Sobe”, de Marques Rêbelo
“Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa
“Os Melhores Poemas”, de João Cabral de Melo Neto
“A Legião Estrangeira”, de Clarice Lispector
“200 Crônicas Escolhidas”, de Rubem Braga
“O Encontro Marcado”, de Fernando Sabino
“Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues
“Quarup”, de Antonio Callado
“A Coleira do Cão”, de Rubem Fonseca
“Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar
“Bom Dia para Nascer”, de Otto Lara Resende
“Cidade de Deus”, de Paulo Lins
“Muitas Vozes”, de Ferreira Gullar
“Dois Irmãos”, de Milton Hatoum
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Esta obra foi composta em Geometric, Matrix, Minion e Mrs Eaves.
Capa impressa em Papelcartão Supremo Alta Alvura 300 g/m2 da
Cia. Suzano, produzido a partir de florestas renováveis de eucalipto.
Cada árvore utilizada foi plantada para este fim.
Miolo impresso em papel Reciclato 90 g/m2 da Cia. Suzano, o
primeiro papel offset brasileiro 100% reciclado produzido em escala
industrial.

Tiragem: 5.000 exemplares
Junho de 2003
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Inspirado no riquíssimo conteúdo que emerge
das redações de crianças de todo o país, Leituras
do Brasil comenta sentimentos que permeiam
nossa história desde 1500, revelados por meio da
literatura e que permanecem atuais. Um convite
ao mergulho na História, que pode ser o início
de um agradável diálogo entre professores e
alunos.

