


oi com essa provocação que terminou o primeiro

episódio de É Muita História, um quadro do progra-

ma global Fantástico que pretendeu popularizar as

muitas interpretações possíveis sobre o passado. A estréia

não podia ser mais emblemática: abordou a proclamação

da independência do Brasil pelo príncipe regente, Pedro l.

O jornalista e escritor Eduardo "Peninha" Bueno, vestido

com tal, montou em um cavalinho de pau, circulou pelas

ruas de São Paulo, interagiu com o público e defendeu

que o grito heróico às margens do rio Ipiranga é um mito.

Na verdade, teria sido resultado de um "dia de fúria", mis-

to de viagem cansativa, rejeição amorosa, calúnias da im-

prensa e problemas intestinais decorrentes da alimenta-

ção de beira de estrada.

Uma abordagem nada ortodoxa, bem distante do que

se aprende na escola ou se lê nos livros didáticos. E que

não está sozinha, como atestam lançamentos recentes de

livros, filmes e séries televisivas com uma espécie de histó-

ria romanceada. Como fica explícito no diálogo entre Bueno

e Bial, a idéia é revisar conceitos de que existe "a" história e

de que ela é feita por grandes homens, por heróis e vilões.

O objetivo é despertar o interesse do telespectador e, cla-

ro, garantir audiência. Por isso o foco em fatos pitorescos,

em recursos audiovisuais, no humor e na linguagem sim-

ples, quase didática. Mas uma questão ficou em aberto:

será possível, de fato, ser fiel ao passado através de abor-

dagem tão espetacular?

Para o professor do Programa de Pós-Graduação em

Comunicação Social da PUC-RS Francisco Rüdiger, o proble-

ma está em distinguir a difusão do conhecimento - papel

da ciência - da simples divulgação de informações a respei-

to dele. Se não vejamos: alcançar um conhecimento espe-

cífico requer do interessado atividade cognitiva, dedicação,

aprofundamento e metodologia de estudo, o que os pro-

dutos culturais da indústria de entretenimento oferecem

são informações, nesse caso específico sobre a história.

"Pode-se popularizar aspectos do conhecimento, pode-se

ajudar a moldar uma imagem do conhecimento, mas o

conhecimento em si pressupõe uma disciplina, sem a qual

ele não é atingido", argumenta Rüdiger.

A idéia é compartilhada pelo cineasta e também pró-

fessor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação

Social da PUCRS Carlos Gerbase. "Não se pode exigir rigor

científico de um filme, o que ele busca é a emoção do

telespectador", defende. De qualquer forma, como lembra

Gerbase, esse tipo de produto acaba promovendo a difusão

dos fatos históricos, como em Maria Antonieta, de Sofia

Coppola. O filme conta a história da revolução francesa sob

a ótica de uma mulher especial, levada a protagonizar fatos

relevantes por força das circunstâncias. Gerbase acredita

que essas investidas servem como mecanismo de difusão

da história, mas não podem ser tomados como didáticos.

Nessa perspectiva, é ilusória a idéia de que se pode

ensinar história através de produtos culturais. O próprio

Eduardo Bueno sabe disso. "Desperta o interesse pelo tema",

diz ele. Mas adverte: não é um programa de história, é um

programa de tevê. Veiculado no domingo à noite, o quadro

compete por audiência com as minissaias da Sabrina Sato

no programa Pânico, da Rede TV!. E, nessa luta, vale tudo:

Bueno já roubou beijo na boca, já se vestiu de mulher e até

fez boi voar. o próprio jornalista vê problemas na lógica

televisiva. "Claro que podia ser melhor, claro que eu me

frustrei", confidencia ele que, antes de celebridade global,

é um escritor de livros de história com grande volume de

vendas. Com base na sua experiência, Bueno não esconde

que história combina mais com livros do que com televisão.

Mesmo assim, o jornalista vai em frente. No momento

em que o quadro é veiculado pela televisão, significa que

obedece ao tipo de linguagem do veículo, que combina ima-

gem, texto e ação. E os cerca de 13 minutos ocupados por

Bueno e Bial dentro do Fantástico na verdade representam

muito tempo: não é fácil prender a atenção do telespectador,

que tem uma gama variada de opções e um controle remo-

to na mão.

Para Fábio Kuhn, professor do Departamento de História

da UFRGS, o problema desse tipo de abordagem está na

fragmentação do conteúdo. "O ritmo frenético que é pré-

requisito para cativar o público pode acabar comprome-

tendo a compreensão", observa. Luiz Alberto Grijó, tam-

bém professor do Departamento de História da UFRGS, re-



força que o quadro global é socialmente visto como um

programa de tevê qualquer, como diversão. Não que haja

algo errado com isso: o risco, segundo ele, estaria justa-

mente na possibilidade de as pessoas interpretarem o con-

teúdo apresentado como uma história descaracterizada que

vira historinha. Ou estória, para lembrar o neologismo de

Guimarães Rosa.

O fato é que a história faz parte da vida das pessoas e,

como disciplina acadêmica, passou por um processo de

isolamento. A historiadora Mary Del Priore, autora do polê-

mico O Príncipe Maldito (Objetiva, 296 págs., R$ 36,90) e

consultora do quadro do Fantástico, entende que a

profissionalização do historiador na segunda metade do

século 19, e o posterior surgimento das faculdades de His-

tória no século 20, afastou esse conhecimento do povo.

Na medida em que os profissionais de pesquisa se especia-

lizaram, a produção se concentrou no meio acadêmico e

sua circulação se adaptou a essa lógica de linguagem for-

mal e publicações científicas. Resultado? A história ganhou

uma imagem sisuda, imperial, como se fosse uma coisa

distante das pessoas comuns.

Priore é professora do Programa de Mestrado em Histó-

ria da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), de Niterói

(RJ). No livro, que tem como subtítulo a sentença "traição e

loucura na família imperial", é apresentada a história do

príncipe Pedro Augusto, filho de Leopoldina, neto de Pedro II e

criado pela família real como sucessor natural do avô, já

que a Princesa Isabel - a primeira na linha de sucessão -

não tinha filhos. Mas, com o nascimento tardio do Prínci-

pe do Grão Pará, o eleito perdeu a vez, conspirou contra a

própria tia e acabou num manicômio na Áustria.

Definido na apresentação de Eduardo Bueno como um

"romance de não-ficção", de "nobres que arrotam e prince-

sas que menstruam", de onde "dá quase para sentir o

cheiro do ralo", o livro ainda figura nas listas de mais vendi-

dos na área de não-ficção, que são lideradas atualmente

por outro produto de conotação histórica, 1808 (Planeta,

408 págs., R$ 39,90), do jornalista Laurentino Gomes. O livro

narra a revolução cultural e política que representou a fuga

da família real para o Brasil, acossada por Napoleão. Mary

Del Priore defende as versões menos ortodoxas da histó-

ria, dizendo que é necessário simplificar a linguagem aca-

dêmica, coisa que os jornalistas conseguem fazer muito

bem. Laurentino Gomes faz coro. "O desafio de todo jor-

nalista é filtrar um tema especializado para a compreen-

são das pessoas, mas sem cair na superficialidade", diz.

Ao escrever 1808, o autor teve como leitor presumido

uma pessoa comum, que gosta de história, mas que não

está disposta a "decifrar" livros acadêmicos. A abordagem

é jornalística. Gomes não pretendeu, portanto, produzir co-



nhecimento científico, mas traduzir a chegada da família
real ao Brasil e os fatores envolvidos naquele momento
histórico. Não custa lembrar que o livro está claramente
vinculado aos 200 anos do fato, que se comemora em
março do ano que vem.

O autor diz na introdução do livro que queria revisar a
"abordagem caricata" apresentada pelo filme Car/ota
Joaquina - A Princesa do Brasil [da diretora Carla Camurati,
realizado em 1995]. Não que o autor não goste do resulta-
do do filme: Gomes acredita que os personagens do filme
são tão caricatos quanto qualquer político que viva hoje
em Brasília. Mas a situação é mais complexa: ele acha que
reduzir D.João VI a uma figura indiferente ou depositar em
Carlota Joaquina toda a maldade feminina escondem o pa-
pel - fundamental, como ele tenta mostrar no seu livro -
que ambos tiveram para o futuro do país.

Laurentino Gomes lembra também que quando, em
1908, Oliveira Lima publicou um livro sobre a fuga da família
real para a colônia, dois terços da população eram de anal-
fabetos. Lima, portanto, escrevia para uma elite e usava,
para isso, uma linguagem naturalmente erudita. 100 anos
depois, com o público leitor ampliado, o desafio do jornalis-
ta foi contar a mesma história de maneira simples, a fim de
alcançar um maior número de pessoas. Embora os argu-
mentos de Laurentino sejam politicamente corretos, o sub-
título de í808 não deixa margem a dúvidas sobre os obje-
tivos de sua abordagem: "Como uma rainha louca, um prín-
cipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão
e mudaram a história de Portugal e do Brasil".

Entre Oliveira Lima e Laurentino Gomes, Eduardo
"Peninha" Bueno aproveitou os preparativos para os 500
anos do descobrimento do Brasil, comemorados em 2000,

para começar a publicar a coleção Terra Brasilis. Além do

sucesso estrondoso de vendas, o escritor lembra orgulho-

so do retorno que recebe por seus livros. Entre eles, duas

crianças que decidiram ser historiadoras e três ou quatro

pessoas para quem o relato da história feito pelo jornalista

foi a primeira leitura de suas vidas. O professor do Departa-

mento de História da UFRGS César Guazzelli destaca tam-

bém o mérito que o escritor-jornalista gaúcho tem em

colocar o assunto no ranking de vendas. "Pelo menos com

o Peninha os livros de história ganham dos de auto-aju-

da", brinca o professor.

. "•*.

Outros historiadores são mais tolerantes com as abor-

dagens históricas através de produtos culturais. "Acho que

há um preconceito entre os especialistas quanto ao Peninha

Mas acho que é um problema dos historiadores, não do

Peninha", ironiza Fiavio Heinz, professor do Departamento
'"x

de História da Unisinos. Ele frisa que, mesmo tratando-se

de universos distintos, há espaço para muitas interpreta-

ções sobre fatos históricos, boas ou más. "Eu acho melhor o

quadro do Fantástico do que o Car/ota Jooquina, que é

caricato e debocha da história do Brasil", diz Heinz. Para ele,

é absurdo que o longa ainda seja exibido nas escolas com

fins supostamente didáticos.

Ouvida por APLAUSO, Carla Camurati se defende. "O fil-

me adota um hiper-realismo teatral que é fruto da lingua-

gem lúdica, através do olhar de uma criança", diz ela, sobre

a forma narrativa que transfere a interpretação dos fatos a

uma menina. E alfineta os historiadores que, em sua visão,

acham que o valor da história está no glamour dos palácios

e dos salões reais. "A história pode ser lida ao mesmo

tempo com a pompa dos castelos e também com uma

visão humana e real", pondera.

Numa perspectiva critica da indústria cultural, a história

é, na definição de Francisco Rüdiger, uma temática estepe, da

qual o mercado faz uso em ciclos, conforme a necessidade

de abastecimento por novidades. "É um recurso de pra-

teleira. Periodicamente, os produtores culturais se diri-

gem a essa prateleira, pegam algum desses materiais, em-

balam, reformatam e difundem entre o público", sinteti-

za o professor. Mas, como lembra o sempre antenado

Peninha, acabam provocando debates. "As pessoas vêm

falar de história na segunda-feira como quem fala de fu-

tebol", testemunha Eduardo Bueno. Não se pode negar

que, no Brasil, isso não é pouco, m
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