
■ TECNOLOGIA 

NOVOS MATERIAIS 

Plástico de buriti 
Óleo de palmeira misturado 
a polímeros produz material 
capaz de absorver e emitir luz 

os frutos da 
palmeira buri- 
ti, encontrada 
em áreas ala- 
gadas da Ama- 
zônia e do Cer- 

rado, é possível extrair um óleo que, 
misturado a polímeros, resulta em um 
plástico capaz de assimilar parte da ra- 
diação solar, inclusive os raios ultravio- 
leta. O novo material mostrou em tes- 
tes de laboratório que tem também as 
propriedades ópticas necessárias para 
ser empregado na fabricação de diodos 
emissores de luz (LEDs), utilizados, por 
exemplo, em computadores, celulares e 
semáforos. Os estudos foram conduzi- 
dos no Laboratório de Pesquisa em Fí- 
sico-Química de Polímeros da Univer- 
sidade de Brasília (UnB) por Jussara 
Angélica Durães, orientada pela profes- 
sora Maria José Araújo Sales. 

A idéia de usar o óleo como um 
componente dos polímeros surgiu 
principalmente por causa de suas pro- 
priedades ópticas, como a de absorver 
luz visível e na faixa do ultravioleta. 
"O betacaroteno e o ácido oléico são os 
dois principais componentes, entre os 
vários presentes no óleo, responsáveis 
por essas propriedades", diz Jussara. 
Cabe ao betacaroteno, um pigmento 
amarelo-avermelhado presente na ce- 
noura e em outros vegetais recomen- 
dado para uso na alimentação por com- 

bater a deficiência da vitamina A, a pro- 
priedade de absorção da luz. "O buri- 
ti tem o maior porcentual de betacaro- 
teno dentre todas as plantas conhecidas", 
diz Jussara. Já o ácido oléico, presente 
em 76% do óleo de buriti e principal 
componente do óleo de oliva, é o res- 
ponsável pela emissão de luz. 

Processo contínuo - A pesquisadora ex- 
plica que o tipo de ligação molecular 
do betacaroteno permite que os elé- 
trons mudem facilmente de um nível 
de energia para outro. Quando uma luz 
incide sobre o material, os elétrons ab- 
sorvem energia, mudam para um nível 
excitado e ganham mais movimento. 
Ao retornar para o nível original, eles 
devolvem a energia novamente na for- 
ma de luz. "O processo de absorver e 
emitir a luz é contínuo", diz Jussara. 
Como o processo deixa o óleo com cor 
bastante acentuada, na mesma tonali- 
dade do betacaroteno, é possível enxer- 
gá-lo na região do visível." No entanto, 
quando o polímero recebe a adição do 
óleo de buriti, ele emite luz na região 
do verde. 

A descoberta de que o óleo de buri- 
ti absorve radiação ultravioleta é do 
professor Sanclayton Moreira, do De- 
partamento de Física da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), que estuda as 
propriedades físicas de óleos da região 
desde o início da década de 1990. Ele 

verificou que o óleo de buriti, extraído 
tanto da polpa como da casca do fruto, 
é um filtro solar natural. Como estava 
interessado em fazer testes com plásti- 
cos, entrou em contato com o Labora- 
tório de Pesquisa de Polímeros da Uni- 
versidade de Brasília no início de 2002. 
O estudo, desenvolvido em parceria com 
a UFPA, foi o tema da dissertação de 
mestrado de Jussara e teve o apoio fi- 
nanceiro do Conselho Nacional de De- 
senvolvimento Científico e Tecnológi- 
co (CNPq), resultando em um depósito 
de patente para os compósitos plásticos 
que absorvem radiação solar e funcio- 
nam como fotoprotetores. "O óleo na- 
tural faz com que o material absorva 
radiação solar na região do ultravioleta. 
Isso ocorre porque o plástico incorpora 
com facilidade as propriedades do óleo, 
permitindo também que o material se 
torne fotoluminescente, capaz de emitir 
luz na região do visível", explica a orien- 
tadora Maria José. O óleo foi adicio- 
nado ao poliestireno, material utilizado 
na produção de copos plásticos descar- 
táveis, e ao poli (metacrilato de metila), 
matéria-prima para peças de acrílico, 
como as lentes de óculos escuros. 

Agora, em sua tese de doutorado, 
Jussara vai avaliar o tempo de degra- 
dação do compósito plástico. E tam- 
bém vai pesquisar mais a fundo a pro- 
priedade de emissão de luz do óleo 
de buriti para construir um dispositivo 
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emissor de luz (LED). O novo plástico 
fotoluminescente representa, possivel- 
mente, uma alternativa mais barata aos 
LEDs existentes no mercado, feitos de 
substâncias inorgânicas como cristais 
de silício, o que encarece o processo. 
Outra característica do óleo de buriti é 
a capacidade, verificada em testes pre- 
liminares, de acelerar a degradação do 
polímero. "Ainda não dá para estimar 
com precisão quanto tempo seria ne- 
cessário para ele se decompor na natu- 
reza, mas já temos fortes indícios de 
que é um material com degradação 
mais rápida que o polímero puro", diz 
Jussara. Quando descartados, os plásti- 
cos comuns levam cerca de 200 a 450 

anos para se decompor na natureza, 
contribuindo para o aumento da quan- 
tidade de lixo e a redução das reservas 
de petróleo, matéria-prima da qual se 
obtém o produto. Outra linha de pes- 
quisa que também está sendo desenvol- 
vida no mesmo laboratório da UnB é a 
mistura do amido de mandioca com 
poliestireno e o óleo de buriti para fa- 
bricar plásticos corretos do ponto de 
vista ambiental. A biodegradação do 
material também está sendo estudada. 

Árvore-da-vida - Também chamado de 
palmeira-do-brejo, o buriti é encontra- 
do em abundância em terrenos de vár- 
zea e brejos. Muitas comunidades ama- 

Frutos do buriti: 
óleo extraído da polpa 
e da casca é transformado 
em plástico 

zônicas vivem da extração da palmei- 
ra com grandes folhas dispostas em le- 
que, chamada também de árvore-da- 
vida. Dela aproveitam-se as raízes, as 
folhas, o caule e os frutos para consumo 
e extração de óleo. Uma árvore pro- 
duz anualmente oito cachos, com cerca 
de 500 frutos em cada um. Os frutos são 
semelhantes a coquinhos de cor mar- 
rom-avermelhado, com forma elíptica, 
revestidos por duras escamas brilhan- 
tes. Dentro encontra-se uma polpa de 
cor amarelo-ouro, com a qual se pre- 
param doces, sorvetes, cremes, geléias 
e licores. É também da polpa, que pos- 
sui uma semente comestível, de onde 
se extrai um óleo de cor vermelho in- 
tenso utilizado tradicionalmente pelas 
populações locais contra queimaduras 
e como cicatrizante. Das folhas da pal- 
meira são feitos balaios, esteiras, redes 
de dormir e cordas. Se, além dessas 
aplicações tradicionais, o buriti ganhar 
as telas de computadores, celulares e as 
lentes de óculos escuros, não só a tecno- 
logia brasileira vai ganhar novos pro- 
dutos originados de um material tão 
insólito. As várias famílias de comuni- 
dades amazônicas serão as principais 
beneficiadas com a extração do pro- 
duto da palmeira de forma sustentá- 
vel, como também está previsto na 
pesquisa da UnB. • 

DlNORAH ERENO 
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Antena e prédio do 
radar meteorológico 
da Omnisys instalado 
no município 
de Mogi das Cruzes 
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■ TECNOLOGIA 

METEOROLOGIA 

Radar do tempo 
Empresa paulista desenvolve 
e vai fabricar equipamentos 
meteorológicos inéditos no Brasil 

\ 

Y 

N 

e importador de 
radares meteoro- 
lógicos, o Brasil 
está prestes a se 
tornar exporta- 
dor, ingressando 

no grupo mundial de fabricantes desses equi- 
pamentos, dominado pelos Estados Unidos 
e Japão. O feito é resultado dos esforços da 
Omnisys, uma empresa de base tecnológica 
localizada em São Caetano do Sul, na região 
da Grande São Paulo. Em parceria com a 
empresa Atech Tecnologias Críticas, com 
sede em São Paulo, ela projetou e fabricou o 
protótipo de um radar meteorológico e está 
pronta para fornecer o equipamento para 
clientes no Brasil e no exterior. "Somos atual- 
mente a única empresa no Brasil e na Amé- 
rica Latina a desenvolver um radar meteo- 
rológico do tipo Doppler que opera na 
chamada banda S. O grande diferencial do 
nosso equipamento é o índice de nacionaliza- 
ção, próximo a 95%. Mesmo fora do Brasil, 
não existem equipamentos superiores em 
concepção ou soluções técnicas. Por ser com- 
petitivo em termos de preço, tecnologia e de- 
sempenho, acreditamos que ele possa fazer 
sucesso em outros países", afirma o engenhei- 
ro Luiz Henriques, presidente da Omnisys. 

Os radares meteorológicos têm uma fun- 
ção primordial no mundo moderno. Eles 
fornecem informações vitais sobre os fenô- 
menos da natureza, como chuvas, nuvens, 
ventos, ciclones, furacões e formações de ar 
quente. São, portanto, fundamentais para di- 
versas atividades humanas, como a agricul- 

tura e a aviação. As informações fornecidas 
pelos radares também são importantes para 
a tomada de decisões da Defesa Civil - e os 
ciclones que atingiram a costa de Santa Ca- 
tarina e do Rio Grande do Sul nos últimos 
meses não deixam dúvida dessa aplicação. A 
diferença entre um radar Doppler, como o 
desenvolvido pela Omnisys, e um convencio- 
nal é que o primeiro fornece informações 
muito mais abrangentes. Além de determi- 
nar a intensidade dos fenômenos meteoro- 
lógicos, o Doppler também consegue medir 
a velocidade e a direção das nuvens e das chu- 
vas. Um radar convencional determina ape- 
nas o volume de precipitação em determi- 
nada localidade. 

"O fenômeno Doppler está associado à 
mudança de freqüência do sinal em função 
do deslocamento do alvo, seja ele uma nuvem, 
um carro ou um avião. Os radares utilizados 
pela Polícia Rodoviária para flagrar veículos 
com excesso de velocidade, por exemplo, são 
do tipo Doppler", afirma Henriques. A tec- 
nologia do novo radar está baseada na utili- 
zação da banda S, uma freqüência eletro- 
magnética de operação compreendida entre 
2,7 gigahertz (GHz) e 2,9 GHz. Sua vanta- 
gem sobre os radares banda X, que operam 
na freqüência de 10 GHz, é o maior alcance. 
Enquanto esses radares têm raio médio de 
100 quilômetros, os da banda S atingem al- 
vos localizados até 400 quilômetros. 

O desenvolvimento de um radar meteoro- 
lógico Doppler nacional traz várias vantagens 
para o país. A independência tecnológica é a 
primeira delas. "Com isso, não precisaremos 
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mais comprar esses aparelhos de em- 
presas estrangeiras e, conseqüentemen- 
te, economizaremos divisas. Um radar 
desse tipo, já instalado, custa em torno 
de US$ 2 milhões", diz Henriques. Ou- 
tro benefício da nacionalização do 
equipamento é a redução dos custos de 
logística, como manutenção, reparos, 
além da agilidade no atendimento aos 
clientes. O desenvolvimento do novo 
radar traz ainda um importante ga- 
nho para o país. "Por uma questão 
filosófica, desenvolvemos a maior 
parte dos componentes utilizando 
a engenharia nacional e fazendo 
convênios de cooperação tecno- 
lógica com a Universidade de 
São Paulo (USP), a Universi 
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo (IPT). Consegui- 
mos capacitar mão-de-obra especiali- 
zada e financiamos bolsas de mestrado 
de quatro engenheiros da Escola Poli- 
técnica da USP e da Unicamp", conta 
Henriques. 

Tem mais: parte da tecnologia cria- 
da para o radar meteorológico já foi uti- 
lizada no desenvolvimento de soluções 
para radares de trajetografia dos cen- 
tros de lançamento de foguetes locali- 
zados em Alcântara, no Maranhão, e 
em Natal, no Rio Grande do Norte. Ra- 
dares de trajetografia têm o objetivo de 
acompanhar a trajetória de foguetes du- 
rante o lançamento. Valendo-se dos co- 
nhecimentos adquiridos no projeto do 
radar meteorológico, a Omnisys já par- 
ticipou da modernização de quatro des- 
ses radares da Aeronáutica, trocando 
transmissores, receptores e processado- 
res obsoletos por componentes e equi- 
pamentos de última geração. 

O radar meteorológico contou com 
apoio financeiro da FAPESP por meio 
do Programa Inovação Tecnológica em 
Pequenas Empresas (Pipe), finalizado 
no ano passado. Em agosto deste ano 
passou com sucesso por testes de acei- 
tação em campo realizados pelo Co- 
mando da Aeronáutica, que deverá se 
converter no principal cliente da em- 
presa. Por meio do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo (Decea), a 
Aeronáutica utiliza radares meteoroló- 
gicos na orientação dos aviões, identifi- 
cando fenômenos que possam colocar 
em risco a segurança dos vôos. "Esta- 

mos concluindo um contrato para for- 
necimento do primeiro radar para o 
Comando da Aeronáutica, que será ins- 
talado no aeroporto de São Luís, no 
Maranhão. A entrega está prevista para 
o primeiro semestre de 2006", afirma 
Henriques. A empresa também já está 
apresentando seus radares no exterior. 

s perspectivas do mercado 
para esse tipo de radar no 

Brasil são excelentes, se- 
gundo o presidente da 

Omnisys. O país possui 
cerca de 25 radares 

meteorológicos em operação (16 para 
auxílio no controle de tráfego aéreo e 
os restantes para aplicações civis), en- 
quanto nos Estados Unidos, país tão ex- 
tenso quanto o nosso, são mais de 250. 
Por se mostrar um mercado tão pro- 
missor, a Omnisys e a Atech fizeram 
uma parceria e criaram, em 2004, uma 
nova empresa, a Atmos, para atuar so- 
mente no segmento meteorológico. A 
empresa já trabalha na montagem, ain- 
da com peças e softwares importados, 
de um radar de banda X para o Sistema 
Integrado de Hidrometeorologia do 
Estado de São Paulo (Sihesp) (veja Pes- 

OS PROJETOS 

i. Conjunto de antena banda S 
para integrar sistema radar 
meteorológico Doppler 
2. Transmissor banda S para integrar 
sistema de radar meteorológico 
Doppler 
3. Receptor banda S para integrar 
sistema radar meteorológico Doppler 

MODALIDADE 
Programa Inovação Tecnológica 
em Pequenas Empresas (Pipe) 

COORDENADORES 
i. Luiz MANOEL DIAS HENRIQUES - Omnisys 
2. JEAN CLAUDE LAMARCHE - Omnisys 
3. JORGE HIDEMI OHASHI - Omnisys 

INVESTIMENTO 
1. R$ 286.804,60 (FAPESP) 
2. R$ 167.228,00 (FAPESP) 
3. R$ 250.092,40 (FAPESP) 

quisa FAPESP n° 108). Além de vender 
novos equipamentos, a Atmos também 
faz a modernização, parcial ou integral, 
dos radares já instalados no país. 

Emissor e receptor - O novo radar da 
Omnisys foi batizado de RMD700S- 
1M e já está instalado em Mogi das 
Cruzes (SP). Ele é composto por cinco 
subsistemas: um conjunto formado 
pela antena e pelo pedestal, um trans- 
missor, um receptor, um processador e 
um aparelho chamado BITE, sigla em 
inglês de Built-in Test Equipment, que 
serve para monitorar o funcionamento 
de todos os demais circuitos do radar. 
O processador é responsável pelo trata- 
mento das informações recebidas pelo 
radar e pela apresentação das imagens. 
É composto por um hardware e um 
software criado pela Atech. Os outros 
três subsistemas foram desenvolvidos 
pela Omnisys. Além dos recursos da 
fundação, da ordem de R$ 700 mil, a 
empresa investiu mais de R$ 2 milhões 
no projeto. 

O conjunto antena-pedestal é o sis- 
tema que faz a interface do radar com o 
ambiente. A antena é do tipo parabóli- 
ca, com 4 metros de diâmetro, e sua tec- 
nologia foi totalmente desenvolvida no 
Brasil. O pedestal é o mecanismo encar- 
regado de fazer com que a antena se 
movimente, segundo os comandos rece- 
bidos do processador. "A qualidade das 
informações recebidas pela antena de- 
pende de alguns fatores, como sua velo- 
cidade de rotação, a precisão de seu po- 
sicionamento e os parâmetros do pulso 
do radar, que precisam ser bem contro- 
lados", diz Henriques. 

O transmissor é o subsistema res- 
ponsável pela geração e envio do sinal 
eletromagnético pulsado de alta fre- 
qüência para a antena. Para esse apare- 
lho foram desenvolvidas soluções téc- 
nicas inéditas, sendo a principal um 
modulador de pulso em estado sólido. 
Esse equipamento gera o pulso de alta- 
tensão necessário para excitar a válvula 
osciladora, essencial para o bom funcio- 
namento do radar. A novidade do mo- 
dulador criado pelos projetistas da 
Omnisys é que ele é feito de compo- 
nentes semicondutores, enquanto apa- 
relhos similares mais antigos utilizam 
válvulas. Essa troca é vantajosa por vá- 
rios motivos: aumenta a confiabilida- 
de do transmissor, facilita o trabalho de 
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Tela do radar meteorológico instalado em Mogi das Cruzes. 
As nuvens, quanto mais estiverem representadas pelo vermelho, 
como na escala ao lado, estarão mais carregadas de chuva 

manutenção e melhora a estabilidade 
na geração do pulso. 

O receptor, por fim, serve para rece- 
ber os sinais dos ecos de alta freqüência 
provenientes dos alvos (nuvens, ventos, 
chuvas etc.) e gerar os sinais de vídeo 
correspondentes. Ele foi projetado com 
uma concepção modular, de forma a 
facilitar a manutenção e os ajustes ne- 
cessários à sua perfeita operação, e foi 
construído com tecnologia de ponta, 
sobretudo o amplificador de baixo ruí- 
do, que determina a sensibilidade do 
radar. Quanto melhor for o amplifica- 
dor presente no receptor, mais sensível 
e maior será o alcance do sistema. 

História de sucesso - A Omnisys foi fun- 
dada em 1997 por três engenheiros ele- 
trônicos, Luiz Henriques, Jorge Ohashi 
e Edgard Lima de Menezes, que traba- 
lharam durante alguns anos na Elebra, 
uma das maiores empresas brasileiras 
de eletrônica nos anos 1980. No início, 
o objetivo da Omnisys era atuar como 
provedora de sistemas para aplicações 
aeronáuticas, navais e meteorológicas, 

tendo se firmado como prestadora de 
serviços. Em 2001 mudou sua natureza 
social e passou a agregar as atividades 
industriais de fabricação mecânica e 
eletrônica. Nos últimos cinco anos, teve 
um crescimento ascendente. Passou de 
10 para 170 funcionários e seu fatura- 
mento, de R$ 700 mil em 2000, deve 
atingir R$ 23 milhões neste ano. 

Nos anos 1990 a empresa participou 
do processo de implantação do Projeto 
Sistema de Vigilância da Amazônia (Si- 
vam). "Por meio de um contrato com a 
Atech, fomos encarregados de realizar 
o levantamento em campo para insta- 
lação de 90 estações para troca de da- 
dos via satélite", diz Henriques. Essas 
estações, com cerca de 2 metros, eram 
destinadas a prover comunicação em 
lugares de acesso restrito na Floresta 
Amazônica, como aldeias indígenas e 
postos da Funai, por exemplo. Atual- 
mente, a Omnisys atua nos mercados 
de defesa, aeroespacial, meteorologia e 
automação industrial e tem diversos 
contratos com o governo e instituições 
do Brasil e de outros países. Para o Ins- 

tituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) a empresa está projetando e 
desenvolvendo o subsistema de coleta 
de dados dos satélites sino-brasileiros 
CBERS 3 e 4 e fornecendo os computa- 
dores de bordo do satélite CBERS 2B. 
Ainda na área espacial, está projetando 
e construindo uma estação de teleme- 
didas destinada a monitorar condições 
como temperatura, velocidade etc. de 
foguetes durante as operações de lança- 
mento no Centro de Lançamento de Al- 
cântara, no Maranhão. 

Com a companhia francesa Thales, 
principal grupo europeu na área de 
equipamentos e sistemas eletrônicos de' 
proteção ao vôo, a Omnisys está fazen- 
do a modernização de um conjunto de 
radares de tráfego aéreo do Brasil. Tam- 
bém desenvolve sistemas para radares 
instalados pelo grupo francês em ou- 
tros países. "Agora estamos trabalhan- 
do na modernização de um radar de 
controle de tráfego aéreo na Indonésia", 
conta Henriques. • 

YURI VASCONCELOS 
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■ HUMANIDADES 

MUSICA 

Entre dois corações e mundos 
Livro analisa a obra do compositor 
Ernesto Nazareth, autor de "Brejeiro", 
que aproximou o erudito e o 
popular na virada para o século 20 

GONçALO JúNIOR 

O discurso político progressista 
do novo regime republicano, 
que marca as três primeiras 
décadas na virada para o século 
20, pregava a condenação dos 
hábitos e costumes ligados pela 

memória à sociedade tradicional e a negação de toda e 
qualquer forma de cultura popular que pudesse macular a 
imagem civilizada da elite, como observou o historiador 
Nicolau Sevcenko. Estabeleceu-se, assim, com rigor, uma 
política de expulsão dos grupos populares da área central 
da cidade, isolada à força para desfrute de uma minoria. 
Ao mesmo tempo, adotou-se um cosmopolitismo agressi- 
vo, muito identificado com o modo de vida parisiense. 

Num contexto marcado pela efervescência cultural po- 
pular do samba e de diversas formas de dança, viria se con- 
sagrar o músico e compositor carioca Ernesto Júlio Naza- 
reth (1863-1934). Sua música seria o elo que dividia esses 
dois mundos. Pianista talentoso, com formação erudita, 
dava aulas e executava partituras para clientes interessados 
em música clássica. Tinha, no entanto, "um pé na cozinha". 
Em 1893 compôs o tango "Brejeiro", cujos direitos vendeu 
por causa de problemas financeiros. Quase 15 anos depois, 
como pianista de cinema, criou o tango "Odeon", sua mú- 
sica mais famosa. Na década de 1920 aderiu a ritmos da 
"moda", como foxtrotes, sambas e marchas carnavalescas. 
Em 1930 lançou a polca "Apanhei-te, cavaquinho". Pouco 
depois, surdo e com problemas mentais, foi encontrado 
morto por afogamento numa represa. A partir de então, 
suas composições se tornaram obrigatórias em tudo que 
se fez de choro no Brasil nos 70 anos seguintes. 

Além de recém-adquirir um representativo acervo do 
compositor, o Instituto Moreira Salles, de São Paulo, manda 
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Nazareth na 
juventude e na 
velhice e a partitura 
de seu grande 
sucesso, o tango 
Brejeiro 

para as livrarias em maio do próximo 
ano o livro O enigma do homem sério - 
Ambição e vocação de Ernesto Nazareth, 
do músico profissional e historiador 
Caca Machado. A obra é resultado da 
tese de doutorado em literatura brasi- 
leira, do Departamento de Letras Clás- 
sicas e Ciências Humanas da Universi- 
dade de São Paulo (USP), apresentada 
em 2004, com a orientação do professor 
e compositor José Miguel Wisnik. O au- 
tor analisa a obra de Nazareth sem des- 
vinculá-la de sua trajetória de vida e 
acaba por formar um rico retrato da 
vida musical brasileira do período, 
com suas rupturas e continuidades his- 
tóricas. 

Sonoridade - Caca Machado conta que 
seu interesse pelo compositor veio da 
infância. Além de ter a avó materna 
professora de piano - que fazia questão 
de incluir Nazareth no repertório, obri- 
gatório a todo aluno de piano -, quan- 
do começou seus estudos musicais, a 
mãe colocava composições do autor de 
"Odeon" na vitrola, interpretadas por 
Arthur Moreira Lima. E seu interesse só 
aumentou vida afora. 

Ao tomar contato com a teoria 
musical, descobriu que o compositor 
também tinha uma sonoridade mais 
despojada ao ser tocada pelos regio- 
nais de choro. Veio também o gosto 
por Pixinguinha e pela música popu- 
lar brasileira. O violão tomou o lugar 
do piano. Mas Nazareth permaneceu. 
Tornou-se o mais adequado e estimu- 
lante tema para desenvolver seu traba- 
lho de graduação sobre o choro, não 
apenas porque tinha uma riquíssima e 
volumosa obra. 

A pesquisa - que partiu de um pro- 
jeto de Iniciação Científica individual 
com bolsa da FAPESP entre 1993 e 
1995 - começou a ganhar densidade e 
num determinado momento ele e Wis- 
nik acharam que o trabalho teria fôlego 
para um Doutorado Direto. Por muito 
tempo o título da tese foi "O enigma do 
homem célebre: biografia musical de 
Ernesto Nazareth". O autor havia parti- 
do de um foco definido que seria a aná- 
lise musical da obra do compositor. 

Para não criar expectativas de uma 
biografia histórica ou jornalística, po- 
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rém, optou por mudar para "O enigma 
do homem célebre: ambição e vocação 
de Ernesto Nazareth". "Meu objetivo 
sempre foi o da obra e da sua interpre- 
tação crítica. Mas não podemos, evi- 
dentemente, dissociar a produção do 
autor." Os elementos biográficos e his- 
tóricos, nesse sentido, passaram a fazer 
parte de um "círculo hermenêutico" no 
qual a "parte" e o "todo" se sobrepuse- 
ram em camadas de interpretação. 

Durante a garimpagem dos dados, 
ajudou o fato de que, em 1964, para 
marcar as comemorações dos 30 anos 
da morte de Nazareth, a Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro organizou 
uma exposição sobre o compositor. Re- 
sultou na criação de um arquivo com 
documentos diversos - partituras, foto- 
grafias, manuscritos, artigos de jornais 
- sobre o compositor que pertenciam à 
sua filha, Eulina de Nazareth, e ao mu- 
sicólogo Andrade Muricy, entre outros. 
"Esse acervo é a base de qualquer pes- 
quisa sobre o compositor e está concen- 
trado num único local, o que facilita 
muito o trabalho." 

Caca Machado também descobriu 
Luiz Antônio de Almeida, que havia se 
apaixonado no início dos anos 1980 pe- 
la figura de Nazareth e decidiu fazer 
uma biografia. Entrevistou a última ge- 
ração viva que teve con- 
tato com o compositor e 
ganhou da neta do com- 
positor o que restou de 
documentos mais pes- 
soais que não entraram 
para a Biblioteca Nacio- 
nal. Luiz Antônio se tor- 
nou biógrafo "oficial" de 
Nazareth e colocou sua 
coleção à disposição do 
pesquisador paulista. No 
ano passado, por suges- 
tão deste, seu acervo foi comprado pe- 
lo Instituto Moreira Salles. 

A tese de Caca Machado é muito 
cuidadosa quanto a contextualizar a 
música popular no começo do século 
20. O texto é fluente e traduz com fide- 
lidade os anos que antecederam a era 
do disco. Durante sua produção, ele 
trabalhou em três frentes ou campos de 
conhecimento: a música, a literatura e a 
história. "Tratei a partitura musical co- 
mo fonte primária, assim como a lite- 
ratura de Machado de Assis e os cronis- 
tas e memorialistas do período." 

HUR NAPOLEÃO 
INDADA EM 1S48 

1üSTA BELECIM E NTO 
DE PIANOS E MUSICAS 

SAMPAIO ARAÚJO 6 #1 
Avenida Rio Branco N? 122 

RIO DE JANEIRO. 

o mesmo modo que pa- 
ra o crítico literário o tex- 
to de uma poesia ou de 
um conto é considerado 
fonte primária, na sua 
perspectiva de historia- 

dor da cultura, explica ele que a parti- 
tura musical também o deve ser. "Assim 
como o crítico literário deve dominar 
o discurso técnico sobre a teoria lite- 
rária, ou as figuras de linguagem, por 
exemplo, como músico e historiador 
também precisei me aprofundar no 
discurso técnico-musical." Distante da 
musicologia tradicional, porém, sua in- 
terpretação da fonte primária, no caso 
a partitura musical, está sempre costu- 
rada pela história, até o ponto que isso 
seja possível. "É, na realidade, um pro- 
cesso muito sutil e frágil." 

O estudo defende um estilo musi- 
cal único em Nazareth, que compôs 
clássicos no gênero tipicamente popu- 
lar e, ao mesmo tempo, únicos. Para 
ele, o pianista sempre compôs dentro 
de um gênero definido - os sincopados 
do início do século 20, como choro, 
tango etc. -, assim como outros com- 
positores. "Ele fazia música de dança, 
música para se dançar, só que, diferen- 
temente de outros compositores, im- 
primiu um estilo muito próprio." Nes- 
te, de fato, elementos da linguagem do 
repertório pianístico romântico apare- 
ciam "saborosamente sincopados e 're- 
contextualizados' dentro de uma for- 
ma - gênero musical - amplamente 
difundida e recorrente". Reunia, por- 
tanto, singularidade ao gênero sem 
deixar de ser gênero. 

Embora o subtítulo do livro relacio- 
ne "música, história e literatura", o au- 
tor afirma que não existiu uma relação 
direta entre Nazareth e o mundo dos li- 
vros, no sentido de que, como em ou- 
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tros compositores, a literatura poderia 
ser um campo de criação artística esti- 
mulante ou "inspiradora" para a criação 
musical. "Nazareth estava muito longe 
do interesse e do círculo literário. Aqui 
acontece o contrário. Machado de Assis 
demonstrou um olhar muito perspicaz 
sobre a música do período. Como nin- 
guém, captou e comentou, entre outras 
coisas, o processo histórico de forma- 
ção dos gêneros da música popular ur- 
bana sob o signo da figura rítmica da 
sincopa (em algumas crônicas)." 

O escritor também teria tocado no 
tema da singularidade musical brasilei- 
ra em transitar pelos chamados espaços 
do "erudito" e do "popular", ao drama- 
tizar no conto "Um homem célebre" a 
angústia de um compositor de sucesso 
popular que queria o reconhecimento 
do universo erudito. Caca Machado 
observa que, do mesmo modo que Pes- 
tana, o personagem do conto, Nazareth 
viveu esse dilema como angústia pes- 
soal e como realização musical em seus 

tangos. "Nesse sentido, foi a literatura 
que deu a chave interpretativa de uma 
questão musical e histórica: a forma- 
ção dos gêneros de música urbana e as 
questões musicais e estéticas envolvi- 
das nisso." 

Preconceito - Outro aspecto importan- 
te tratado pela tese foi o fato de o com- 
positor ter trafegado entre o erudito e o 
popular, o que causou preconceito de 
ambas as partes em lhe dar o devido va- 
lor - apesar do reconhecimento quando 
ainda era vivo, em diferentes momen- 
tos. Caca Machado cita como exemplo 
o episódio ocorrido em 1922, quando 
aconteceu um protesto durante um re- 
cital de alunos do Instituto Nacional de 
Música porque foram incluídas peças 
de Nazareth, consideradas de valor me- 
nor e popularescas. 

Episódios assim, biográficos sob 
determinado aspecto, permitiram ao 
historiador chegar a um perfil psicoló- 
gico e a compreender seu comporta- 

mento. Nazareth era um melancólico, 
um homem que sempre viveu com a 
angústia do desejo de se tornar um 
concertista. "Talvez como uma nostal- 
gia de uma experiência quase vivida, 
uma vez que no início de sua vida mu- 
sical destacou-se com talentoso instru- 
mentista, mas sua família não conse- 
guiu recursos para o aperfeiçoamento 
na Europa" - então o caminho comum 
para formação dos concertistas no 
Brasil imperial. 

Tanto que, dois anos antes de mor- 
rer, quando apresentava sinais dos dis- 
túrbios neurológicos causados pela sí- 
filis, Nazareth saiu no meio de uma 
apresentação da pianista Guiomar No- 
vaes, no Teatro Municipal do Rio de Ja- 
neiro, dizendo para quem quisesse ou- 
vir: "Porque eu não fui estudar na 
Europa, eu queria ser como Guiomar 
Novaes!" Sua vocação para compor 
polcas e tangos, por outro lado, fez dele 
uma das matrizes da música brasileira, 
seja popular ou erudita, que influen- 
ciaria de Villa-Lobos a Tom Jobim. 

Teve, porém, um fim de vida triste. 
"Numa época em que as rápidas trans- 
formações da cultura de massas, prin- 
cipalmente com o rádio e o disco, não 
deixaram mais lugar para sensibilida- 
des como a de Nazareth." A música ur- 
bana, então, mudava com os sambistas 
e as primeiras escolas, que traziam um 
jeito mais coloquial e expressivo de se 
fazer música, principalmente canções. 
"No meio da década de 1930, a música 
de Nazareth já não era tão popular e 
soava antiga em comparação aos sam- 
bas de Noel Rosa e Ismael Silva, por 
exemplo." Mas, diz Caca Machado, Na- 
zareth sempre despertou o interesse 
dos compositores da música erudita na- 
cional por causa da sua sofisticada es- 
crita e originalidade rítmica. 

Desse modo, o popular "rei dos tan- 
gos" da década de 1910 perdeu o seu 
reinado nos anos 1930. Ao mesmo tem- 
po, compositores eruditos da chamada 
geração "nacionalista" elegeram sua 
música como referência de originalida- 
de nacional. "Enfim, tudo isso, somado 
ao desejo de ter sido um concertista, im- 
primiu em Ernesto Nazareth uma per- 
sonalidade melancólica, meio alheia aos 
acontecimentos ao seu redor e profun- 
damente original." E o tempo teima em 
provar que ele escolheu o caminho cer- 
to. Virou um homem célebre. • 
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I HUMANIDADES 

ANTROPOLOGIA 

A mulher num 
mundo de homens 
Estudos do corpo feminino 
colocam em xeque velhas 
noções de gênero 

CARLOS HAAG 

COLAGENS HéLIO DE ALMEIDA 

Durante anos, a visão de uma 
pena na cauda de um pa- 
vão irava Darwin. Para que, 
pensava ele, aquele orna- 
mento "inútil", se as espé- 
cies só desenvolviam traços 

necessários a sua sobrevivência? Certo dia, o pena- 
cho ganhou sentido: o cientista percebeu que as aves 
com o "plus" atraíam mais parceiras e, logo, tinham 
mais chances de passar adiante seus genes. Com o mes- 
mo darwinismo na cabeça, o zoólogo inglês Des- 
mond Morris faz, em A mulher nua (Editora Globo), 
uma viagem pelo corpo feminino para tentar mos- 
trar que a maioria das características das moças evo- 
luiu com o fim de atrair homens. "À medida que o 
homem e a mulher percorriam o seu trajeto evolu- 
tivo, o homem se comportava de uma maneira cada 
vez mais infantil e mostrava menos mudanças físicas, 
enquanto a mulher desenvolvia mais atributos físi- 
cos e menos qualidades mentais infantis", explica o 
pesquisador. Os homens eram mais infantis em seu 
comportamento e as mulheres, em sua anatomia, a 
chamada neotênia, o que as fazia mais desejáveis para 
os machos: "Quanto mais características de bebê apre- 
sentassem, maior o interesse dos parceiros por elas e 
maior a proteção que recebiam". Uma pena numa 
cauda nem sempre é apenas uma pena numa cauda. 

"Ao longo da evolução desenvolvemos formas de 
atrair os parceiros para o prazer sexual, o que garan- 
tia o retorno dos caçadores às suas tribos e perma- 
nência das fêmeas nas suas ausências. Nossa espécie 
só sobreviveu e teve sucesso por causa da incrível re- 

lação entre machos e suas parceiras. Não há guerra 
de sexos", diz Morris. A natureza diferenciaria os gê- 
neros para que cada um necessitasse do outro. Por 
que os homens preferem as loiras? "Elas passam uma 
imagem mais juvenil e essa imagem, projetada por 
uma mulher adulta, aumenta seu poder de sedução, 
com fortes sinais de que ela deseja ser cuidada." O 
que faz os lábios tão sensuais e por que as mulheres 
vivem passando batom neles? "Em sua forma, textu- 
ra e coloração, eles imitam os lábios vaginais." 

Cultivar unhas longas? "Em várias culturas isso 
mostrava que elas não precisavam fazer nenhum 
trabalho." A fixação masculina nos seios é um sinal 
de regressão masculina? "Isso não tem fundamento. 
As fêmeas de primatas emitem sinais sexuais com 
o traseiro enquanto caminham sobre quatro patas, 
atraindo os machos. A mulher caminha ereta e é vis- 
ta, quase sempre, de frente. O par de falsas nádegas 
que traz no peito lhe permite continuar transmitin- 
do o sinal sexual sem dar as costas ao interlocutor." 
Como entender a chamada "preferência nacional"? 
"A mulher tem as costas mais arqueadas do que os 
homens e, em posição de repouso, o traseiro se pro- 
jeta mais para fora do que o do homem. Quando ela 
caminha, a estrutura óssea das pernas e quadris pro- 
voca uma ondulação maior da região glútea. Em ou- 
tras palavras: ela rebola ao andar." 

Essas explicações biológicas, por mais que o pes- 
quisador se desdobre em elogios à mulher, trazem a 
polêmica de uma discussão recente sobre um velho 
modelo: "A reprodução é um dos principais pilares 
do que se entende por feminino. A função materna 

86 ■ NOVEMBRO DE 2005 ■ PESQUISA FAPESP 117 





parece se constituir no núcleo central 
do ser mulher, e não ser mãe é ser vazio 
de sua potência, de sua importância. A 
feminilidade, ao mesmo tempo, no sen- 
so comum, possui ressonâncias de sig- 
nificados advindos de discursos cientí- 
ficos e religiosos que têm sua parcela de 
contribuição na maneira como deveria 
ser o comportamento feminino, o lugar 
e o papel da mulher", rebate Kimy 
Otsuka, autora da tese de douto- 
rado "Travessias do feminino" 
(que teve apoio da FAPESP) 
Fica cada vez mais difícil fazer 
biquinho, como os franceses, 
e dizer com gosto: "Vive Ia 
dijferenceP' O corpo nu, his- 
toricamente, vem revestido 
de um caráter político. 
"Tanto o sexo biológico 
como o gênero cultural 
são idéias informadas 
por crenças científicas, políticas, filosófi- 
cas, religiosas etc. sobre a 'natureza' dos 
seres humanos", analisa Jurandyr Freire 
Costa. "A obsessão por 'sexo e gênero' 
é irrelevante para reconhecer diferen- 
ças entre homens e mulheres ou julgar, 
do ponto de vista ético, os melhores e 
os piores." Afinal, faz apenas dois sécu- 
los que a humanidade aceitou que ha- 
via diferenças entre os sexos. 

Até fins do século 18 pensava-se 
que o sexo era um e o mesmo para ho- 
mens e mulheres. Como observa Tho- 
mas Laqueur, em seu estudo, Inventan- 
do o sexo: "Durante milhares de anos, 
acreditou-se que as mulheres tinham a 
mesma genitália que os homens, só que 
a delas ficava dentro do corpo e não 
fora. A mulher era essencialmente um 
homem imperfeito. Ser homem ou ser 
mulher era manter uma posição social, 
assumir um papel cultural e não ser or- 
ganicamente de um ou outro de dois 
sexos incomensuráveis. Assim, antes da 
Revolução Francesa, o sexo era uma ca- 
tegoria sociológica, e não ontológica". 
Liberdade, fraternidade, igualdade e, 
portanto, dois sexos. "Essas novas for- 
mas de interpretar o corpo resultaram 
não da ciência em si, mas do rumo de 
seu desenvolvimento aplicado à políti- 
ca", lembra Kimy. A ideologia via melhor 
do que a anatomia e só houve interesse 
em buscar evidências para fundamentar 
dois sexos distintos, nota a pesquisado- 
ra, diferenças anatômicas e fisiológicas 
concretas entre homem e mulher, quan- 

do essa diversidade se tornou politica- 
mente desejável. O sexo biológico foi, e 
é, segundo Laqueur, uma construção 
social e o corpo é concebido como uma 
entidade natural que contribui para a 
explicação do gênero. "A anatomia fi- 
nalmente se transformou em destino", 
observa. É quando o gênero se cola à 
idéia do sexo. 

ssim, "a mulher é incessante- 
mente 'naturalizada', ao con- 
trário do homem, de modo 

geral associado ao domí- 
nio da cultura, da ação e 
do pensamento", avalia 

Fabíola Rohden, autora de Uma ciência 
da diferença. Segundo ela, a partir do 
século 19, iniciou-se um empenho por 
parte de médicos e cientistas para esta- 
belecer claras diferenças de caráter bio- 
lógico e predeterminado entre os sexos. 
Mais: o sexo passou a ser entendido 
como um elemento natural, responsá- 
vel pelo destino social de homens como 
provedores e de mulheres como espo- 
sas e mães. "A medicina vai propor uma 
releitura do corpo feminino, quando 
do surgimento da chamada "ciência da 
mulher", cuja origem se encontraria no 
terreno do interesse pela diferença", 
nota Fabíola. A ginecologia viria, então, 
como forma de reforçar a suposta rela- 
ção entre a "inferioridade" física, psico- 
lógica e intelectual da mulher em rela- 
ção ao homem como uma realidade 
inscrita no próprio corpo. "É com base 
nessa visão biológica que se estabele- 
cem os papéis sociais. As características 
anatômicas das mulheres as destina- 
riam à maternidade, e não ao exercício 
de funções públicas." 

Rachel Soihet, organizadora de O 
corpo feminino em debate, vai além. Se- 
gundo a pesquisadora, a medicina apa- 
receu como alicerce ideológico à cris- 
talização dessas relações de poder, 
contribuindo para que as principais de- 
cisões políticas obtivessem sucesso an- 
coradas nas diferenças entre homens e 
mulheres. Em outras palavras, foi uma 
"ortopedia" quanto ao masculino e ao 
feminino, colaborando na reprodução 

e manutenção dos aspectos positivis- 
tas-funcionalistas que a ordenação so- 
cial exigia em determinadas épocas e 
contextos. A modernidade, no entanto, 
reserva surpresas ainda maiores sobre 
esta já diluída diferenciação de gêneros. 
Desenvolvida a partir das duas guerras 
mundiais, com seus inúmeros mutila- 
dos, a cirurgia plástica conseguiria, ao 
mesmo tempo, consolidar e solapar essa 
imposição política sobre o corpo femi- 
nino. "Numa primeira visão, a biome- 
dicina teve, e tem, função de controle 
do social, contribuindo para um disci- 
plinamento do corpo ou docilização, 
que determina as posturas esperadas e 
convenientes para a sociedade", observa 
a antropóloga Liliane Brum Ribeiro. 

Beleza - "A medicalização do corpo fe- 
minino, após décadas imersa num dar- 
winismo que se preocupava em achar 
diferenças, agora, com as cirurgias plás- 
ticas, estéticas e corretivas, já não se le- 
gitima mais pelo mesmo discurso mé- 
dico biologizante que, em séculos 
passados, determinou o que a mulher 
deveria fazer com o frágil e fragilizado 
corpo", afirma. Segundo dados obtidos 
pelo Projeto Temático apoiado pela FA- 
PESP, Gênero, corporalidades (ainda em 
desenvolvimento), coordenado pela an- 
tropóloga Mariza Corrêa, da Unicamp, 
"o Brasil é, certamente, um país em que 
o culto da beleza, da juventude e da 
sensualidade aparece como uma das 
características mais marcantes de sua 
cultura, mas é também o país que con- 
ta com uma impressionante indústria 
da beleza". Segundo a Sociedade Brasi- 
leira de Cirurgia Plástica, o país, no ano 
2000, foi o campeão global em número 
de cirurgias plásticas por razões estéti- 
cas. Há nisso uma notável dualidade. 
"O corpo, hoje, é sujeito da cultura, pos- 
sui agência (ação); é como tal que, pelas 
cirurgias plásticas, o gênero passa a mar- 
car o corpo feminino. Pode-se pensar 
que o corpo siliconado ou construído 
pela plástica coloca em xeque os dualis- 
mos natureza/cultura, sujeito/objeto, 
mas também pode elucidar o modo 
como o sujeito contemporâneo possui 
seu corpo docilizado por aparatos de 
poder; informado por disposições es- 
truturadas e estruturantes, mas tam- 
bém dotado de agência. Ou seja, o cor- 
po passa a ser o espaço do ser entendido 
como devir", diz Liliane. 
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Daí o interesse do projeto da Uni- 
camp em "investigar o que há de com- 
partilhado em nossas sociedades quan- 
do se trata de pensar os corpos tendo 
em vista discutir a visão cada vez mais 
disseminada do corpo como matéria 
plástica capaz de burlar ou adiar as res- 
trições que lhe são impostas no que ele 
tem de material, finito e frágil e, por 
outro lado, de ser adaptado e amalga- 
mado a qualquer convenção cultural- 
mente estabelecida". Isso pode ser verifi- 
cado tanto em práticas como o turismo 
sexual, em que homens de países do 
Norte procuram mulheres de países 
subdesenvolvidos a fim de recriar pa- 
drões tradicionais de gênero no marco 
de relações extremamente desiguais, 
como nos chamados transgêneros. 
"Eles são um corpo em transformação 
e talvez nos façam pensar no corpo me- 
tamorfoseado não como uma substân- 
cia acabada, mas algo orgânico, móvel, 
em processo. Mais do que um corpo, 
uma corporalidade, um devir que se re- 
faz sempre em uma corporalidade", ava- 
lia Liliane. Saímos da visão darwinista 
para entrar na ciência futurista de Don- 
na Haraway, autora do Manifesto cy- 
borg, em que a pesquisadora afirma que 
"a imagística dos cyborgs pode sugerir 
uma maneira de sair do labirinto dos 
dualismos com os quais explicamos, a 
nós mesmos, nossos corpos". 

Em seu doutorado, recém-defendi- 
do na Universidade de São Paulo (USP), 
"Os dilemas do humano", Marko Syné- 
sio Monteiro trabalha justamente com 
esse novo conceito de corpo e de como 
as tecnologias da biologia molecular in- 
fluenciam a nossa percepção do que é o 
corpo, o que ele representa na cultura e 
como nos relacionamos com ele. "Con- 
cordo com Haraway quando ela nos con- 
vida a aceitar a existência do cyborg não 
como o fim do natural, com máquinas 
tomando os nossos corpos. Ela reafirma 
que somos cyborgs na medida que estabe- 
lecemos relações estreitas com a tecnolo- 
gia, o que, em vez de nos escravizar, é uma 
possibilidade de liberdade, já que as ve- 
lhas visões do que significa ser humano 
podem ser recriadas e repensadas, de mo- 
do que não continuemos, por exemplo, 
a ser tão patriarcais", analisa Monteiro. 
Nesse dia, a "filosofia" de Marilyn Mon- 
roe fará todo sentido: "Eu não me im- 
porto de viver num mundo de homens, 
desde que eu possa ser uma mulher".   • 

Chagall 

■ 

.■ ■ .   ■ 

leaa ti 
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■ HUMANIDADES 

SOCIOLOGIA 

A pátria pendurou 
as chuteiras? 
No Brasil, futebol é coisa séria, 
visto por especialistas 
como paradigma da globalização 

p 
arecia que assistir a todo tipo de CPIs pela televisão e fa- 
lar da crise política havia se transformado no esporte na- 
cional brasileiro. Mas a "máfia do apito" mostrou que a 
pátria ainda não pendurou suas chuteiras: a descoberta de 

-_JH_- corrupção no esporte amado conseguiu fazer com que o 
país deixasse de lado Delúbios e Valérios para discutir as- 

sunto mais sério: o futebol. "Ele talvez seja o único item que chegou com o 
fluxo da modernização republicana, uma modernização autoritária, que deu 
certo. De todo mundo que se decepcionou com a democracia e o mercado, 
com o futebol o elo amoroso foi ficando cada vez mais profundo", explica o 
antropólogo Roberto Da Matta. "Esse episódio vai fazer o futebol ficar mais 
forte, porque, nesse esporte, as regras são claras e estão longe dos juizes que as 
manipulam com limitações. É o oposto do que ocorre no campo político, 
onde as pessoas fazem as regras, interpretando-as a seu bel-prazer", acredita. 
As chuteiras parecem mesmo imortais. 

"O futebol, gradualmente, se tornou um dos instrumentos brasileiros de 
pensar e de, sobretudo, classificar o mundo. A nação brasileira não é só meta- 
forizada no futebol, ela passa a 'existir' como algo concreto e palpável por 
meio das imagens constituídas a partir desse esporte", diz o antropólogo Igor 
Machado. "O futebol é um discurso capital sobre a nacionalidade. Não é sim- 
plesmente um outro discurso sobre a brasilidade, mas fundamental para sua 
constituição. Não há dúvida de que o futebol é um mapa alternativo, mas é 
um mapa tão real quanto aquele da vida econômica ou política, pois possibi- 
lita o sentimento da nação. Mais: ele possibilita uma imagem da nação quase 
à revelia das condições econômicas e das imagens negativas do Brasil, mundo 
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alternativo que se apresenta como mais 
justo." Assim, o "mar de lama" do es- 
porte afoga mais o brasileiro que o da 
política. "Só não podemos nos esquecer 
de que o futebol é uma caricatura (no 
sentido de que traz em si os traços es- 
senciais) da sociedade brasileira. Nos 
momentos de glória ou crise, a história 
do esporte no país esteve sempre vin- 
culada com a dinâmica sócio-cultural, 
econômica e política da nação. E às 
voltas com a tal modernização", lembra 
o economista da Unicamp, Marcelo 
Weishaupt Proni, autor de Metamorfo- 
se do futebol. 

Marketing - Torcedores não costumam 
ser levados sempre pela razão e é com- 
plexo tirar do brasileiro a eterna nostal- 
gia pelo "futebol arte", corrompido pe- 
lo marketing e pela modernidade que 
tentam transformar, a contragosto de 
muitos, os fãs em consumidores. "Ao 
longo do século, são recorrentes as per- 
cepções do 'atraso' e as tentativas de 

modernizar a sociedade brasileira. O 
problema é que, em geral, se adentrava 
na tal modernidade de forma parcial. 
Ficavam as raízes, a estrutura arcaica de 
poder, sobrepondo-se a ela uma roupa- 
gem nova, um invólucro de moderni- 
dade", observa Proni. "A evolução do 
nosso futebol se deu de forma análoga 
com a modernização da gestão econô- 
mica do esporte avançando na frente, 
em descompasso com a modernização 
da estrutura política." Colocar o futebol 
em compasso com a profissionalização 
dos clubes europeus, pensaram vários 
analistas, seria a forma ideal de libertar 
o esporte da relação, por vezes espúria e 
sempre arcaica, entre ele e governantes 
locais ou nacionais. O Estado, nesse 
mundo ideal, apenas fiscalizaria e im- 
pediria abusos de poder. Porém isso 
não se verificou, nota Proni. Reiteran- 
do, aliás, um modelo iniciado a partir 
da década de 1930: "A medida que o fu- 
tebol se tornou um fenômeno popular 
de massa, não havia mais como ignorar, 

como o Estado fazia até então, o espor- 
te e sua influência", afirma Eliazar João 
da Silva, autor da tese de doutorado "A 
seleção brasileira de futebol entre 1930 
e 1958: o esporte como um dos símbo- 
los de identidade nacional", da Unesp. 

Esperto, ao assumir a Presidência da 
República, nos anos 1930, Vargas inclui 
no Programa de Reconstrução Nacio- 
nal, com apenas 17 itens, um exclusivo 
sobre o futebol brasileiro, regulamenta- 
do a profissão do atleta de futebol. Se 
chegou ao país em fins do século 19 ain- 
da elitizado e justificado por um discur- 
so europeizado eugenista (a preparação 
da juventude sadia) de fins bélicos (sa- 
dia e pronta para a guerra), em pouco 
tempo, pela sua simplicidade, ele pas- 
sou a fazer parte do cotidiano das re- 
giões urbanas, em especial as mais po- 
bres. "A constatação de que o futebol 
ocupava o tempo livre de diversas ca- 
madas sociais não passou desperce- 
bida pelos representantes do Estado 
Novo. E a interpretação do futebol co- 
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mo símbolo de identidade nacional 
contou com o apoio da imprensa e de 
intelectuais", conta Eliazar. Entre eles, 
Gilberto Freyre, que, se respaldando em 
seu elogio ao caráter mestiço da nação, 
afirmava que "esporte tinha uma alma 
brasileira, pelo encontro ideal entre 
brancos, índios e negros, base da de- 
mocracia racial como ideologia". 

A pioneira Copa do Mundo de 1930 
mostrou ao governo brasileiro o poten- 
cial do esporte bretão como forma de 
estimular o desejado sentimento de uni- 
dade nacional e racial. O futebol deve- 
ria estar a "serviço da pátria" e as vitórias 
em campo eram símbolos do sucesso 
do regime varguista. "A organização do 
Mundial de 1950 aumentou ainda mais 
esse sentimento, porque o sucesso do 
Brasil poderia propagandear um país 
supostamente empreen- 
dedor", diz Eliazar. O 
que não funcionou na- 
quela Copa deu certo 
em 1958, com a vitória 
do escrete pátrio sobre a 
Suécia, o que "simboli- 
zou a idéia de que a po- 
pulação brasileira estava 
preparada para os desa- 
fios da competitividade 
do pós-guerra". De JK 
aos militares, todos ven- 
deram a idéia do "país do futebol", a 
ponto de o esporte ser erroneamente 
colocado sob suspeita como forma de 
alienação, de controle dos regimes so- 
bre o povo. "O futebol juntou, sem que- 
rer, o Estado nacional e o povo em seu 
universo popular, suas crendices e força 
criativa. Nesse sentido, ele foi um mo- 
vimento popular que deu ao povo e ao 
Brasil um sentimento de potência, de 
crença nas possibilidades nacionais, 
porque, como esporte, ele permitia as- 
sociar elementos burgueses como o 
mercado, o local desenhado para sua 
realização, o controle do tempo, o uso 
de uniformes, etc, mas, acima de tudo, 
a submissão a regras universais e a 
uma ética de viver a derrota como algo 
normal, não como humilhação, e a vi- 
tória como glória passageira e não defi- 
nitiva", avalia Da Matta. 

Se, um dia, o esporte criou uma na- 
ção, hoje ele é visto como um arauto, 
um paradigma da globalização. "O fu- 
tebol é uma chave para se interpretar o 
espírito do mundo. O futebol já havia 

começado a circulação de mão-de-obra 
(ou 'pé-de-obra') de um país a outro, 
já tornava híbridos os torneios locais e 
contaminava as torcidas. Na Europa, as 
grandes seleções são híbridas. Isso pro- 
va que que o futebol se antecipou à rea- 
lidade. A força de trabalho da bola se 
move com liberdade e chegou a todos 
os rincões antes da globalização econô- 
mica", analisa Antônio Negri, autor de 
Império. "Nessa perspectiva, o Mundial 
é anacronismo singular. Não existem 
mais nações quando as relações sociais 
e econômicas se desenvolvem em esca- 
la universal, onde as identidades se des- 
vanecem. A Copa se apresenta como 
uma ficção da permanência das nações 
e nosso orgulho nacional é artificial- 
mente revivado. O esporte antecipou a 
globalização de forma extraordinária." 

sse jogo é definitivamente 
global: cerca de 250 milhões 
de pessoas estão ligadas di- 
retamente a ele e outro 1,4 
bilhão tem algum tipo de 
interesse no esporte. Finais 

de Mundiais chegam a atrair audiências 
de 3 bilhões de espectadores. "Nada é 
mais global do que o futebol. Mas, em 
muitas formas, ele revela mais os limites 
da globalização do que suas possibili- 
dades", diz Franklin Foer, autor do re- 
cém-lançado Como o futebol explica o 
mundo: um olhar inesperado sobre a 
globalização (Jorge Zahar Editor). O 
Brasil, pena, é um caso exemplar da tese 
do inglês: "A corrupção anacrônica re- 
jeita a suposta liberalização que chega- 
ria com o mundo global e coloca Tho- 
mas Friedman de cabeça para baixo". 
Assim, apesar da circulação mundial de 
nossos jogadores e das tentativas de se 
transformar clubes em conglomerados 
multinacionais, o futebol é um espinho 
no ideal do poder ilimitado da nova or- 
dem mundial. 

"Em casos como o Brasil, a corrup- 
ção no futebol não permanece a des- 
peito da globalização, mas por causa 
dela. Acho que os críticos e os defenso- 
res dessa ordem superestimaram a for- 
ça de destruição das culturas locais pe- 

lo mercado internacionalizado", nota 
Foer. Desde 1992, com a parceria entre 
a empresa italiana Parmalat e o Palmei- 
ras, houve várias tentativas de aproxi- 
mação entre o capital internacional e 
o futebol local, visto como de grande 
potencial por muitos conglomerados 
transnacionais: Hicks, Muse, Tate & 
Furst, todos jogaram milhões de dóla- 
res em times brasileiros. "Menos de três 
anos após chegarem triunfantes ao 
Brasil, os investidores estrangeiros saí- 
ram falidos. O problema era que esse 
movimento de modernização tinha de 
lidar com estruturas arcaicas, os carto- 
las, e essa mistura entre capital e corrup- 
ção não funcionou", acredita o inglês. O 
economista Luiz Gonzaga Belluzzo, um 
fã do esporte e quem sugeriu a parceria 
entre Parmalat e Palmeiras, discorda. 
"Temos a noção de que os investidores 
têm um conhecimento do mercado 
melhor do que o homem comum, e 
não têm. Eles fazem apostas que po- 
dem dar certo, como é o caso da Hicks 
no Corinthians e no Cruzeiro", diz. "No 
futebol, eles fizeram projeções que eram 
quase transpostas dos negócios da Eu- 
ropa e dos EUA. Nosso povo não tem 
esse poder aquisitivo e nosso capitalis- 
mo é ruim." 

"Glocalização" - "Há que se levar em 
conta que a globalização é um fenôme- 
no relativo e que faz parte dela um ele- 
mento que chamei de 'glocalização', ou 
seja, o poder de assimilação do univer- 
salismo proposto pela nova ordem ao 
jeito particular de cada país", ponde- 
ra o sociólogo Richard Giulianotti, au- 
tor de Sociologia do futebol. "O futebol 
vem experimentando a circulação 
transnacional de trabalho, informação 
e capital que podem abalar particulari- 
dades culturais. Há, por exemplo, cada 
vez menos diferenças táticas e estéticas 
entre o jeito de jogar de nações dife- 
rentes, embora vários países lutem 
para relativizar esse fenômeno por 
meio de competições bem-sucedidas." 
Seja como for, para Giulianotti, raízes 
locais do esporte esfriam o ímpeto de 
negação do particular pela globaliza- 
ção. "Nessa mistura de universaliza- 
ção do particular e particularização do 
universal, o futebol dá lições valiosas 
sobre como se entender melhor a nova 
ordem mundial e evitar erros." Para 
ele, há o perigo de se repetir, em escala 
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econômica, o que se vê nos gramados: 
países pobres virarem celeiros de atle- 
tas para times de países ricos, sem 
qualquer retorno. 

"É crível percebermos nossa posi- 
ção subalterna nesse mundo globaliza- 
do, e o futebol, como fato econômi- 
co, retrata bem essa conjuntura e nossa 
posição como exportadores de craques. 
Mas essa é também uma visão simplis- 
ta", critica o antropólogo Luiz Henri- 
que Toledo. "O que eu percebo é uma 
expansão do nosso futebol, e não um 
recalque. Os jogadores estão lá, mas di- 
namizam uma economia simbólica 
aqui, agregando valor a nossa identida- 
de. Aliás, o recente incremento da ex- 
portação de craques coincide com a 
posição do Brasil nas últimas Copas, 
por três vezes finalista e vitorioso em 
duas delas." Mas isso não interfere na 
tão bem construída identidade nacio- 
nal por meio do futebol? "Identidade 

não se constrói sozinha, apartada do 
mundo, mas em confronto com esse 
mundo. Só saberemos reivindicar e 
perceber a nossa identidade futebolís- 
tica na medida em que contrastarmos 
com outros estilos e experiências", ana- 
lisa Toledo, para quem o Brasil só pas- 
sou a vencer no esporte quando estrei- 
tou suas relações esportivas com outras 
culturas e imprimiu uma marca iden- 
titária ou uma idiossincrasia cultural 
dentro do jogo, que está, lembra, sujei- 
to e aberto a mudanças. 

Racionais - "Há que se reconhecer que 
a perda de jogadores para times ricos 
tem um impacto negativo no futebol lo- 
cal, pois sem ídolos nenhum evento de 
massa se sustenta. Mas, por outro lado, 
os jogadores estão mais preparados 
para as Copas, pois jogando fora obe- 
decem a calendários racionais. Observe 
que, em 1970, bem antes da globaliza- 

ção, a seleção brasileira foi a que melhor 
se preparou para o Mundial. Treinaram 
e muito. É como se falar em trabalho e 
esforço fosse desmerecer o talento, 
como se a ciência fosse macular a arte. 
Temos a mania de inventar heróis que 
nascem prontos", observa o sociólogo 
Ronaldo Helal, da Uerj. O economista 
Branko Milanovic, do Carnegie En- 
dowment for International Peace, cole- 
ga de Dani Rodrik, concorda. "O exem- 
plo do futebol ilustra bem o tipo de 
globalização que desejamos: vamos em 
frente com a mobilidade da mão-de- 
obra, vamos incrementar o output geral 
por meio da interação entre pessoas, 
usar do compartilhamento de talentos, 
mas sem deixar de assegurar que os 
ganhos sejam divididos também com 
aqueles que não têm poder econômico 
suficiente." Afinal, de que vale ter a pá- 
tria de chuteiras se elas estão furadas ou 
sujas de lama? • 
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RESENHA 

País feito de homens e livros 
Estudo clássico sobre impressão no Brasil é relançado 

0 livro no Brasil: 
sua história 

■Rír 
Laurence Hallewell 

Edusp 
816 páginas 
R$ 220,00 

CARLOS HAAG 

A história do li- 
vro no Brasil 

L. começa co- 
mo uma curiosa 
piada de português. 
Antes da chegada da 
família real ao Bra- 
sil, em 1808, o zelo 
pombalino impediu 
a criação de uma in- 
dústria editorial na 
colônia, preocupado com as "más influências" 
da leitura para a metrópole. Um par de meses 
após desembarcar, d. João VI assinou uma car- 
ta regia autorizando a impressão em terras bra- 
sileiras. O documento foi confeccionado no 
Rio de Janeiro e, ironia, a arte de imprimir no 
Brasil começou com o uso de prensas com ti- 
pos móveis, importados por Lisboa da Ingla- 
terra. As máquinas, que os governantes portu- 
gueses tanto se empenharam para não deixar 
chegar ao Brasil, acabaram por aqui, sem nun- 
ca terem sido usadas em Portugal, envolto, des- 
de 1807, em turbulências políticas que culmi- 
naram com a fuga do monarca luso para cá. 

Essa é uma das muitas curiosidades delicio- 
sas contadas em O livro no Brasil, do inglês Lau- 
rence Hallewell, um clássico de 816 páginas, ori- 
ginalmente uma tese de doutorado escrita em 
1970, editada em inglês em 1982 e, no Brasil, 
em 1985. Ele ressurge agora numa edição revis- 
ta e ampliada pelo autor, que incluiu novos ca- 
pítulos: um prefácio sobre a Europa na época 
do Descobrimento, um prólogo sobre a inven- 
ção da tipografia, uma atualização sobre o esta- 
do do mercado na Nova República, bem como 
novos tópicos sobre livros infantis e para cegos. 
O estudo de Hallewell e a caprichada prensa- 
gem da Edusp mereciam capítulo à parte no li- 
vro, tamanha a importância da obra. 

A história contada pelo inglês revela as ten- 
tativas iluminadas dos holandeses de permitir a 
impressão no Recife em 1640, muito antes da 
primeira prova definitiva da existência de uma 
prensa ilegal em território brasileiro, no século 
18, fechada tão logo Lisboa soube de sua exis- 
tência. Assim, a história da impressão inicia-se, 

em verdade, só mesmo 
a partir do século 19, 
tendo a Imprensa Re- 
gia, órgão ligado à Cor- 
te, o monopólio da edi- 
ção. Assim, às vésperas 
da Independência, en- 
quanto em Paris exis- 
tiam 480 livrarias e 850 
tipografias, o Brasil ti- 
nha que se "contentar" 
com sete estabeleci- 
mentos. 

Hallewell narra a trajetória primorosa da 
Casa Garraux, de Plancher, de Paula Brito (ad- 
mirado por Machado de Assis como o nosso 
primeiro editor), da Garnier e, mais tarde, da Jo- 
sé Olympio, que, além de casa editora, era pon- 
to de encontro de intelectuais e artistas moder- 
nistas. O grande personagem de O livro no 
Brasil, porém, é Monteiro Lobato, pela sua tei- 
mosia em levar adiante o credo de que "um país 
se fazia com homens e livros". Lobato foi o pri- 
meiro a perceber o gargalo da distribuição, que 
permanece até hoje, num país que, nos anos 
1940 e 50, só possuía 30 livrarias em todo o seu 
território. Passou a vender seus livros em pada- 
rias, farmácias etc. Mas não em açougues, por 
medo de "manchar os livros com sangue". Além 
disso, revolucionou o mercado ao lançar novos 
autores, pagar direitos autorais dignos, melho- 
rar a aparência interna e externa dos livros, en- 
tre outras renovações. Depois de Lobato, a gran- 
de novidade apareceria no Sul, com a Editora 
Globo, responsável pela divulgação da obra de 
Erico Veríssimo, também o editor da empresa, 
o primeiro a assumir o cargo sem ser o dono. 
Mas os grandes elogios de Hallewell ficam para 
José Olympio, que, segundo ele, foi o responsá- 
vel pelos anos dourados da tradução no país. 

No fim de sua obra, o autor se dá ao luxo de 
deixar de lado a persona do historiador para 
refletir sobre a realidade do livro em nosso país, 
afirmando que "há indícios de que a cultura 
brasileira não estimula o hábito da leitura", até 
mesmo porque o país "continua a ser uma so- 
ciedade essencialmente oral". Tomara esses obs- 
táculos não tirem leitores de um estudo essen- 
cial e saboroso. 
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LIVROS 

DNA DNA: o segredo da vida 
James D. Watson 
Companhia das Letras 
472 páginas, R$75,00 

O polêmico descobridor, ao lado 
do colega Francis Crick, do modelo 
do DNA, em abril de 1953, num 
pequeno artigo na revista Nature, 

conta como chegaram a perceber o funcionamento 
da estrutura da vida. Partindo dos estudos do abade 
Mendel e suas famosas ervilhas, Watson faz um 
saboroso retrato de como, "nos ombros" de outros 
cientistas, a dupla chegou à sua descoberta 
revolucionária. O livro fala de passado, mas também 
aponta dilemas do futuro, como a clonagem. 

Companhia das Letras (11) 3707-3500 
www.companhiadasletras.com.br 

Gilberto Freyre: 
um vitoriano dos trópicos 
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke 
Editora Unesp 
486 páginas, R$ 58,00 

O grande sociólogo pernambucano 
vem ganhando, aos poucos, uma 
merecida reavaliação por parte dos 

meios acadêmicos que, por anos, desprezaram suas teorias 
sobre a mistura de raças no Brasil. Esse livro tem 
o mérito de ser uma biografia intelectual de Freyre, que 
traz à luz o seu mundo cultural, em especial o percurso 
de influências inglesas que moldaram o pensamento 
do recifense. Um guia para o mundo freyriano. 
Editora Unesp (11) 3242-7171 
www.editoraunesp.com.br 

Os italianos 
João Fábio Bertonha 
Editora Contexto 
304 páginas, R$ 43,90 

Todo mundo no Brasil parece ter um 
parente italiano. Quem afinal é esse 
povo que parece permear quase todas 
as culturas do globo e que, por aqui, 

está em todos os estratos sociais, com sua língua, sua 
cultura e seus costumes? O historiador João Bertonha 
é um especialista no assunto e o revela, de forma muito 
divertida e consistente, em todos os seus aspectos, 
da sua história até o que é ser italiano hoje. 

Editora Contexto (11) 3832-5838 
www.editoracontexto.com.br 

Arcádia nassoviana: 
natureza e imaginário 
no Brasil holandês 
George Rembrandt Gutlich 
Annablume/FAPESP 
162 páginas, R$ 30,00 

Essa é uma reflexão das mais 
originais sobre a dimensão simbólica 

dos elementos naturais do Brasil como retratados 
pelos artistas flamengos que vieram com o príncipe 
Maurício de Nassau ao Brasil, no século 17, 
quando da invasão batava ao Nordeste. 

Annablume (11) 3812-6764 
www.annablume.com.br 

Pena de aluguel: 
escritores jornalistas 
no Brasil de 1904 a 2004 
Cristiane Costa 
Companhia das Letras 
400 páginas, R$ 49,00 

A partir de uma questão colocada 
por João do Rio, em 1904, sobre 

se a profissão de jornalista tinha algo a contribuir com 
a arte literária (algo que ele sabia fazer muito bem), 
Cristiane Costa partiu em busca de todos os escritores 
que, por necessidade econômica ou mera afinidade, 
exerceram o ofício em redações de jornal. Lá estão 
Graciliano Ramos, Nelson Rodrigues, João do Rio 
e, mais recentemente, Bernardo Carvalho e Marcai 
Aquino. Jornalista, a autora escreve com sabor de arte. 

Companhia das Letras (11) 3707-3500 
www.companhiadasletras.com.br 

Os descaminhos 
do São Francisco 
Marco Antônio T. Coelho 
Paz e Terra 
288 páginas, R$ 55,00 

Um assunto que está em todas 
as páginas dos jornais, a transposição 
do rio São Francisco ganha aqui uma 

extensa análise histórica, geográfica, social e, é claro, 
econômica. O estudo recupera o papel do Velho Chico 
na formação do Brasil e também discute quais seriam 
as conseqüências da mudança de seu curso na vida 
dos muitos habitantes que dependem do seu curso. 

Paz e Terra (11) 3337-8399 
www.pazeterra.com.br 
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Queimando homens que queimam 
livros e mulheres 

ANA ELISA RIBEIRO 

Percorrendo uma livraria, detive-me na estante de literatura infantil para apre- 
ciar as capas de livros dedicados aos pequenos leitores. Impressionada pela be- 
leza de certas obras, resolvi percorrer as estantes de adultos, onde se encontram 

livros mais belos por dentro do que por fora. Familiarizada com esse tipo de ambien- 
te, não me privei de passar os olhos pelas revistas de vanguarda e nem pelos livros de 
arte. Subitamente, dei-me conta de que era uma mulher privilegiada. 

Pais, esposos e governadores tentaram impedir o acesso das filhas e esposas à lei- 
tura, à escrita e ao porte do livro. Sem opção, elas nascem, crescem, se casam e se re- 
produzem sem poder obter qualquer intimidade com o mundo das letras, de onde, se- 
gundo eles, saem grandes perigos que podem transformar uma indefesa mocinha num 
demônio de saias. 

Sem pesquisar muito, é fácil lembrar dos romances censurados para mulheres, 
das leitoras que liam escondido, dos colégios que triavam as obras para moças, dos 
"clássicos" para meninas e para a boa formação de uma jovem. Além disso, são co- 
nhecidas as histórias de loucas transformadas pela leitura, madames Bovarys do co- 
tidiano, e de meninas que iam aos conventos ter a chance de estudar e fugir de casa- 
mentos (des)arranjados. 

Livros são armas. Livros devem ser incinerados, torrados e moídos. E quanto 
mais censurados e queimados, mais famosos. E as moças que os liam mereciam cas- 
tigos e cativeiros. Nada como um bom marido para acalmar os ânimos de uma moça 
indomável. 

Das estantes pululavam à minha frente os romances de cortesãs escritos por José 
de Alencar. Também nessas obras, ao final, a prostituta bondosa sempre morre tísica, 
lição inesquecível para moças de bom comportamento. 

As mulheres que escreviam, até poucas décadas atrás, deviam assinar pseudôni- 
mos masculinos para não correr os riscos de uma perseguição política ou social. E 
assinar um texto era como expor o colo nas janelas dos sobrados. As marquises ador- 
nadas, as pilastras, os pés-direitos altos e as moças de má conduta emprestavam os lá- 
bios cor de carmim aos rapazes mais saudáveis da terra. Já as mulheres que liam abra- 
çavam-se aos travesseiros enquanto liam beijos, sonhavam em silêncio com viagens 
ao redor do mundo e gostariam de completar os parcos estudos antes de se casar. Es- 
condiam os livros de capa dura embaixo do colchão, liam no banheiro e mantinham 
as portas fechadas enquanto sublinhavam os trechos mais indecentes. 

Eu passeava pelas estantes, ia e vinha sem cerimônia, tocava os volumes e os abria 
em qualquer página, lia linhas, diagonalmente, tocava a tinta seca com a ponta dos de- 
dos e gostaria de chupá-los. Sentia o timbre das letras dum escritor admirável. Um mi- 
neiro, um paulista, um curitibano, um mato-grossense, um amazonense e um poeta 
baiano. Um contista campista e um sertanejo de letras. E dava falta das mulheres que 
assinam seus nomes. Quantas serão as moças inéditas? Onde elas escondem seus ori- 
ginais? Quando deixarão de assinar os nomes dos maridos para terem nomes artísti- 
cos? A incendiaria Clarice. A virgem Adília portuguesa. A falecida Raquel. A pornográ- 
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fica Hilda. Sei de umas tantas mulheres poetas e contistas e romancistas. Fora as que 
adiaram suas publicações para comprar o enxoval. E eu desejo muito ler seus livros 
um dia. Sinto-me, então, num cabaré de dançarinas proibidas. 

Impressiono-me com o passado que ainda posso sentir, lembro-me das vozes ido- 
sas me dizendo, desde criança, "menina, não leia demais, senão você fica louca e per- 
de a capacidade de ter filhos". E me organizei para não acreditar nessas lendas. E o que 
dizer dos editores "todos homens"? São as mulheres leitoras/escritoras que lêem com 
lápis na mão, bisturi entre os dedos e a história social sobre os ombros. Neste caso, 
sim, o pretérito. 

Maridos, pais e amantes podem ler juntos. Passeando pelas estantes da livraria, 
lembro-me de que li primeiro uns livros que empresto a Jorge, o marido-escritor. As- 
sim como publiquei antes dele. E por isso nos sentimos tão donos do mesmo jardim. 
E o cultivamos. 

Certo historiador da leitura diz que "a leitura solitária de romances era vista 
como um perigo para as jovens, e mais ainda para as mulheres casadas, embora a es- 
tas fosse permitida uma maior flexibilidade". Também diz ele que a medicina refor- 
çava que as mulheres tinham o cérebro mais leve que o homem, o que as tornava 
inaptas para tendências intelectuais. Também a ciência alertava: "Altos níveis de es- 
tímulo produzido pela leitura de romances seria prejudicial, causando histeria e per- 
da da fertilidade". 

Mulher que lê, mulher infértil. Fraca, esquálida, feia. O retrato das moças que cur- 
savam Letras: caricatura de menina magricela, míope e mal-amada. As belíssimas mo- 
delos, donas-de-casa cobertas de ouro, branquelas estudantes de Literatura. Mas não 
eram assim as belezas de Clarice e de Virgínia. Os narizes pontudos diziam setas. As 
mãos faziam dardos. E as míopes dispõem de lentes de contato, além do olhar de den- 
tro. É a escrita que vê. É a leitura que alimenta e ilumina. 

Emma Bovary tinha consciência. As moças casadas que liam Emma Bovary ganha- 
vam consciência. E o livro era, então, um abismo executor de casamentos. E a proibi- 
ção da obra de Flaubert tornou-se marketing. E as moças cultas continuaram sua his- 
tória de solidão, assim como as moças casadas que queriam ler continuaram sua 
história de guardar livros sob o colchão. 

E onde Adília, Adélia, Clarice e Raquel aprenderam a ler? Numa aldeia portugue- 
sa, no interior de Minas, na Ucrânia, no sertão nordestino? Onde aprenderam a escre- 
ver? Onde a coragem de publicar? Na implicância da alma com o mundo, na resistên- 
cia belíssima dos textos que produziam. Na próxima inquisição, mandaremos queimar 
os colchões colocados sobre seus papéis e exporemos todas as leituras e todas as almas 
das mulheres leitoras que lêem. 

ANA ELISA RIBEIRO é escritora, autora dos livros de poesia Poesinha e Perversa, 
e doutoranda pela Faculdade de Letras da UFMG. 
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• Anuncie você também: tel. (11) 3838-4008 www.revistapesquisa.fapesp.br 

CLASSIFICADOS Pesquisa 

ULTRAMAR 
INTERNATIONAL 

Importação direta para Universidades, 
Fundações e projetos de pesquisa: 

> Servidores, notebooks, projetores, monitores 

»Equipamentos médicos e laboratório 

> Componentes eletrônicos 

Rua Bocaiúva 1913. sala 22 
86015-530. F1orian6polls/SC 
ultramar9ultrainar.caiTi.br 

(48)3224-5105 
www.ultramar.com.br 

#4 
UNICAMP 

Área: FEAGRI 
FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA FEAGRI 

Inscrições 3/10/2005 a 2/1/2006, 
publicação DOE, 30/9/2005, pág.: 91 
Disciplinas: Ambientes para Animais e Plantas 
Cargo: Prof. Titular 
Regime RTP 
Processo: 28-P-18498/2005 
Contato (e-mail): atu@agr.unicamp.br 
(Mônica Rivigatti Gandolfi) 
Telefone: (19) 3788-1086 

Área: Propriedades Físicas 

e Mecânicas dos Materiais Biológicos 

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA FEAGRI 

Inscrições 17/8/2005 a 16/11/2005, 
publicação DOE, 16/8/2005, pág.: 71 
Disciplinas: Comportamento Mecânico e Físico dos Materiais 
Biológicos 
Cargo: Prof. Titular 
Regime RTP 
Processo: 28-P-15473/2005 
Contato (e-mail): atu@agr.unicamp.br 
(Mônica Rivigatti Gandolfi) 
Telefone: (19) 3788-1086 

Área: Pedagogia do Movimento 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MOTORA 

Inscrições 29/8/2005 a 26/11/2005, 
publicação DOE, 26/8/2005, pág- 88 
Disciplinas: Educação Motora II 
Cargo: Prof. Titular 
Regime RTP 
Processo: 01-P-16573/2005 
Contato (e-mail): elizabeth@fef.inicamp.br 
(Maria Elizabeth Massaro Malagodi) 
Telefone: (19) 3788-6603 

ESP 
Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB 
fob@edu.usp.br 

01 Professor Titular, 

referência MS-6, em RDIDP 
(dedicação exclusiva), junto ao Departamento de 
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 
Disciplina: Ortodontia. 

Inscrições abertas pelo período de 18/07/2005 a 13/01/2006. 

Diário Oficial de 16/07/2005. 

Escola Politécnica - EP 
diretoria@poli.usp.br 

01 Professor Titular, 
referência MS-6, em RDIDP (dedicação exclusiva), 

junto ao Departamento de Engenharia de Produção, 

na especialidade "Engenharia de Produção". 

Inscrições abertas pelo prazo de 180 dias, no período de 
01/09/2005 a 02/03/2006. Diário Oficial de 30/08/2005. 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA 
diretoria@cena.usp.br 

01 Professor Titular, 
referência MS-6, em RDIDP (dedicação exclusiva), 

junto à Divisão de Funcionamento de Ecossistemas Tropicais. 

Inscrições abertas pelo prazo de 180 dias, 

a partir da publicação. Diário Oficial de 08/06/2005. 

Ciência e Tecnologia 0 no BtasH 

Pesquisa 
™    FAPESP 

Ligue 3838-4008 ou acesse 
www.revistapesquisa.fapesp.br 
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Por que investi 
um single quadrupolo, 
quando você pode ter 
um triploquadrupolo? 
API 2000™ LC/MS/MS 

O Sistema API 2000™ LC/MS/MS Applied Biosystems/MDS Sciex 

possibilita o acesso à tecnologia mais moderna do mercado com baixo 

investimento. Ao contrário dos sistemas LC/MS (single quadrupolo), o API 

2000 é desenvolvido com a tecnologia triploquadrupolo, que oferece melhor 

performance e sensibilidade. Confira no quadro abaixo: 

(    Sistemas LC/MS) (Sistemas LC/MS/MS j 
Caracterização e 

quantificação de pequenas 

moléculas para um amplo 

espectro de aplicações. 

Caracterização com confirmação de estrutura 

por fragmentação e quantificação de 

pequenas moléculas por MRM - ganhos de 

especificidade e conseqüente sensibilidade para 

um amplo e efetivo espectro de aplicações. 

Tudo isso por apenas 
US$ 100.000,00. 

(Science. Para melhor entender a complexa interação dos sistemas biológicos, cientistas da vida estão desenvolvendo abordagens 

revolucionárias para descobrir como unir tecnologia, informática e os tradicionais laboratórios de pesquisa. Em parceria com nossos 

clientes, a Applied Biosystems proporciona produtos inovadores, serviços e conhecimentos que fazem com que essa nova CIÊNCIA 

INTEGRADA seja possível. 

Informações: 0800 704 90 04 
Grande SP: (11) 5070-9662 
abi-expert@appliedbiosystems.com Âfc Applied 

k Biosystems MDS SCIEX 



A fórmula do 
nosso sucesso? 

Acreditar na pesquisa e nos pesquisadores 

A Novartis possui hoje o portfólio de produtos em 
desenvolvimento mais valioso* da indústria 
farmacêutica. Temos 75 moléculas em desenvolvimento 
e investimos, somente em 2004, US$ 4,2 bilhões na 
busca de novos produtos. Esse é o resultado de nosso 
compromisso com a inovação e, principalmente, com 
aqueles que trabalham diariamente na busca deste 
ideal. Somos uma das cinco melhores empregadoras 
do setor de biotecnologia em todo o mundo pela revista 
Science, no ano de 2005. 

Acreditar na pesquisa e nos 
V) N O VA RTI S    pesquisadores é a fórmula do 

nosso sucesso. 
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