
OCÊ DELIRA quando
Caetano Veloso diz que
Lula é grosseiro e não
sabe falar? Não perde
uma coluna de Danuza
Leão? Coleciona os li-
vros de Ali Kamel? Pa-

rabéns, você é um típico representante
da classe média brasileira, fiel integran-
te da elite branca, como definiu o ex-go-
vernador de São Paulo Cláudio Lem-
bo. Pierre do Brasil, criador do blog The
Classe Media Way of Life, conseguiu cap-
tar a essência desses seres que trafegam
(raramente, pois quase sempre o trânsi-
to está engarrafado) pelos Jardins pau-
listanos, a zona sul carioca, os bairros di-
tos nobres das capitais e os cada vez mais
numerosos condomínios fechados. A se-
guir, um resumo de alguns dos textos
do blog (classemediawayoflife.blogspot.
corri). As ilustrações são de Maringoni.

MORAR EM APARTAMENTO
O modus vivendi de nossos heróis mé-
dio-classistas, cuja característica mes-
tra consiste no "morar em apartamen-
to", contribuiu para a instituição de
uma nova realidade urbana não apenas
pela geração dos "filhos de apartamen-
to". Outra esquisitice daí proveniente
mudaria de figura as nossas cidades: os
empreendimentos imobiliários.

A evolução do "morar em apartamen-
to" causou profundas mudanças na ma-

neira como se constrói uma cidade. Se
antigamente um edifício era projetado e
implantado por um arquiteto, sobre uma
malha urbana determinada por um urba-
nista, e colocado de pé por um engenhei-
ro, atualmente a classe média só compra
imóveis projetados por publicitários. O
publicitário é uma figura de extrema re-
levância para a classe. É algo como um
guru. Sua função extrapola a mera tra-
dução dos valores do médio-classista e
sua conseqüente materialização em for-
ma de produto, para na verdade formatar
a preferência desse cidadão e impor-lhe
tudo aquilo que ele deve gostar. Se você

quer ser um médio-classista normal, terá
de gostar dessa situação. Do contrário se-
rá convencido por um publicitário.

Com a cidade sendo construída pelos
empreendimentos do departamento de
marketing, o desenho urbano e as relações
sociais vão tomando a cara da classe mé-
dia. Todo prédio tem um nome, que quan-
do não é o nome de um médio-classista fa-
lecido (com sobrenome italiano), é um es-
trangeirismo. Os idiomas preferenciais
são o inglês, o francês e o próprio italiano.

Tendo este meio de vida se instaurado e
solidificado no seio da classe média, o "fi-
lho de apartamento" passou a ser conside-



rado uma espécie de instituição, de forma
que os empreendimentos agora tentam re-
definir as condições. Médio-classistas hoje
em dia podem escolher morar em um em-
preendimento chamado Château De Dou-
ceur, onde estão disponíveis nas áreas co-
muns o "Espaço Kids", para os pequenos
brincarem o dia inteiro, o "Espaço Teen",
para os adolescentes, o "Garage Band", para
os filhos terem o direito de ser rebeldes, en-
quanto a empregada leva suco e biscoitos.

Também há o " Woman's Space", para fi-
car vazio, enquanto você freqüenta o salão
do momento. O "Espaço Gourmet", para
dizer aos outros que você é refinado e cozi-

nha por prazer, enquanto a empregada dei-
xa tudo pré-pronto em segredo, e ainda la-
va as panelas. O "Fitness Center", para fi-
car vazio, enquanto você paga uma acade-
mia perto do trabalho, e muitas outras sa-
las com nomes estrangeiros. O objetivo dis-'
so, além de encarecer absurdamente o con-
domínio, é fornecer argumentos ao publici-
tário para que o tamanho dos apartamen-
tos seja cada vez mais diminuto, no pressu-
posto de que ninguém ficará lá dentro com
tantas atividades dando sopa no pilotis.

Por fim, neste novo jeito de morar, uma
coisa é imprescindível: grades. O mundo lá
fora é mau. A gente de bem está do lado de

dentro. Por isso, no espaço urbano todas as
características da classe média convergem
para um único organismo, que é o "lado de
dentro". Médio-classista evita sair na rua.
Rua é para pobre, é onde passa ônibus e on-
de estão os assaltantes. O médio-classista
anda de garagem em garagem. Sem conta-
to nem com o ar do lado de fora. Filho de
apartamento tem alergia a fumaça, poeira,
plantas de verdade e pobre. Assim, a cidade
da classe média é hoje um núcleo fortifica-
do, à espera de um ataque bárbaro a qual-
quer momento. Para isso, métodos de se-
gurança dos mais modernos foram desen-
volvidos, como lanças e homens armados.



Dizem que em São Paulo uma construtora
aguarda autorização do Ibama para cons-
truir um sistema de fosso com jacarés.

Será o primeiro Eco-Security-Residen-
ce do Brasil.

COMPRAR OS BEST SELLERS
Para o médio-classista é muito difícil ar-
rumar um tempo pra ler. A vida atribula-
da, os negócios, a ralação diária para ga-
rantir as contas pagas (graças a Deus), os
filhos, a faculdade, nada disso deixa tem-
po para uma boa leitura. Mas isso tem de
ser feito, pois a superioridade intelectu-
al é inerente à classe, e não há como de-
clamar nas seções de cartas da revista se-
manal sobre a falta de instrução do povão
se você não ler seus dois livros anuais.

Quem não tem tempo para ler tem de ser
seletivo, e ser seletivo é uma especialidade
do cidadão da classe. Então, para que todo
mundo na Book Store saiba que você é clas-
se média, vá direto aos best sellers. Ali você
terá segurança para escolher um livro "da
moda", um livro que fará todo mundo no
seu trabalho te admirar, um livro que to-
dos vão querer emprestado. Apareça com
algum best seller da semana e incremente
sua reputação tanto de "culto" quanto de
"antenado", igual àquele cara que introdu-
ziu O Código da Vinci na turma do escritó-
rio. A lista dos mais vendidos nunca erra.

O leitor médio-classista, antes de tudo,
é um eclético. Não importa o tema, não
importa o autor: o que estiver na moda, se
vender muito, ele compra. Mas sempre há
os gêneros que fazem mais sucesso: misté-
rio, esoterismo, espiritismo, política e au-
toajuda sempre são considerados bons li-
vros. Mas se você quer mesmo é botar pra

O classe média
encara o trânsito
como se fosse uma
grande batalha em
defesa do seu direito
individual prioritário
de ir e vir

quebrar, pode ir às últimas conseqüên-
cias do médio-classismo e apelar para os
"gênios" desse público: Paulo Coelho, que
tem mistério, esoterismo e autoajuda, tudo
misturado; Ali Kamel, que junta política e
ficção; Dan Brown, só porque escreveu o
tal Código... Mas se você, aspirante à clas-
se, persiste num impasse diante de tantas
boas opções da banca de best sellers, aten-
te a um macete que nunca falha: na dúvi-
da, compre o que tem a capa mais bonita.

PRATICAR O "CADA
UM POR SI" NO TRÂNSITO
Para quem quer se comportar como a clas-
se média brasileira, um ótimo ambiente de
observação é o trânsito de nossas grandes
cidades. Ali podemos estudar, por imer-
são total e com riqueza de detalhes, os va-
lores desse peculiar grupo social.

O médio-classista encara o trânsito
como se fosse uma grande batalha em
defesa do seu direito individual priori-
tário de ir e vir, o que significa que ca-
da indivíduo da classe, no trânsito, tem
prioridade um sobre o outro e vice-ver-
sa (numa estranha equação ainda não
resolvida pela matemática). E todos têm
prioridade sobre os pedestres (esse pon-
to já é bem mais fácil de entender).

Para encarar o trânsito, cada cida-
dão da classe deve estar equipado com
seu carro. Se uma moradia médio-clas-
sista possui por exemplo, quatro habi-
tantes em idade para ser condutores, o
ideal é que ali haja quatro carros. O car-
ro é uma importante propriedade des-
ses cidadãos, e seu interior é seu mun-
do particular, uma extensão de sua ca-
sa sobre rodas. Por isso, o carro para es-
se público precisa ser equipado com "in-
sulfilme", equipamento de som, ar-con-
dicionado e lugar para, no mínimo, cin-
co passageiros (para levar objetos e pe-
ças de vestuário, uma vez que raramen-
te o carro do médio-classista trafega
com mais de uma pessoa, além do moto-
rista). Tudo isso garante que o que real-
mente importa (o mundo particular do
condutor) esteja muito agradável, a fim
de evitar o contato com o mundo exte-
rior, totalmente desprezível. Para este,

enta-me acrescentar
um punhado de breves
observações a respeito
dos comportamentos da

classe média, burgueses
e burguesotes. E me permito
considerações no campo

do meu conhecimento,
ou seja, São Paulo capital.

Por exemplo. Vale focalizar toda
aquela elaborada operação que, de

uns anos para cá, me deslumbra em
restaurantes caros e nem
tanto. É o momento da
degustação do vinho. Não

faz muito tempo, os classe

média paulistanos apreciavam
encharcar-se em uísque antes do
jantar, ao qual se dispunham tardas
horas da noite com as papilas

gustativas inutilizadas para apreciar
qualquer receita. De sorte que

também regavam (o verbo é do
gosto da turma) a álcool escocês.

De súbito, o vinho e a encenação.
Copos Riddel profissionais, é a
perfeição, erguidos pela borda
com delicadeza de ponta de dedos,

à feição dos enólogos das regiões
sagradas. E então a análise
penetrante da cor, o giro
suavemente enérgico na atmosfera

inebriada, aquela circunavegação
elíptica em torno do ideal, enfim, a
solene aspiração do perfume a exigir
o mergulho do nariz cristal adentro,
em busca dos humores do território
originário, fruta silvestre, violetas

ou mesmo gudron. Pixe, poise, pixe.
Certa vez, no restaurante do

hotel Fasano, vi pousadas à margem
de mesa posta, de bom tamanho,
quatro garrafas magnum de Petrus.
Valem cerca de 10 mil dólares
cada uma. Esperei pela chegada

de algum magnata de Hollywood,
acompanhado por Ava Gardner
e Cary Grant. Veio uma equipe



há um mecanismo de comunicação de-
nominado buzina.

Você, aprendiz de médio-classista,
precisa aprender que é necessário se re-
voltar com as atuais condições do trân-
sito. Assim, no seu papel de cidadão po-
litizado e pagador de impostos, deve exi-
gir das autoridades que abram espaço na
cidade para mais carros. Que desapro-
priem, botem a cidade abaixo, mas ga-
rantam a duplicação das vias até resolver

o problema. Fique revoltado também pelo
fato de o governo se preocupar mais em,
violentamente, coibir seu direito sagrado
de ingerir álcool do que abrir mais acessos
para o seu carro trafegar mais rápido.

O primeiríssimo passo para entrar na
classe é abandonar o transporte coletivo,
o Metrô e até mesmo a bicicleta (esta so-
mente pode ser usada para lazer, e, mes-
mo assim, deve ser transportada de carro
até o local do uso). No transporte coletivo

você está num espaço público, sujeito a fi-
car perto de pobres e nada ali é "só seu". É
muito melhor que você trafegue dentro de
sua bolha de vidro e metal, "privatizando"
(aprenda a adorar esta palavra) cerca de 10
metros quadrados do espaço público, com
uma máquina de mil quilos que queimará
petróleo para transportar uma pessoa de
70 quilos, a fim de garantir seu merecido
bem-estar até seu destino. Você tem direi-
to, você é da classe média.

circense diretamente do picadeiro,
e não era aquele do Barnum.

A burguesia paulistana atira-se
a libações milionárias na crença,
entre outras, de habitar a capital
gastronômica do mundo. E os
maîtres oferecem como taça aquilo
que é copo em Paris, Londres, Nova
York. Ou no La Pergola de Roma,
ou em Sant'Agata sui Due Golfi.
São Paulo é uma das cidades mais
inseguras do mundo, mais desiguais
e mais cosmopolitas. Qualquer
culinária tem aqui sua representação.

Nada disso é garantia de qualidade.
A nossa classe média engole o que
lhe servem na certeza de mastigar
a excelência. No entanto, comer
bem em São Paulo não é nada fácil.

Existem problemas de origem.

Se quiserem, de latitude. Digamos.
O Atlântico fornece peixes de qualidade
extraordinária, excluídos, obviamente,
o apreciadíssimo linguado, a beirar
o ridículo, e a trilha, o peixe santo que
se torna endemoniado. Frutos do mar
medíocres, quando não incomestíveis.
Temos o magnífico palmito (cuja
colheita ofende, porém, a natureza)
e frutas de incomensurável valor, a
começar pela manga, mas legumes
discutíveis e alcachofras mais talhadas
para o papel de flores. Mesmo assim,
há recursos para produzir uma cozinha
decente, o que nem sempre se dá.
Sem contar aquela assombrosa
certeza de que a pizza de São Paulo
é melhor do que a de Nápoles, como
se dispuséssemos dos mesmos
tomates, muçarela e majericão.

Nem sempre o freguês vai ao
restaurante em trajes convenientes.
Enquanto manobristas e seguranças
envergam ternos escuros e gravatas
severas, os visitantes chegam
de bermudas. Há, porém, noites
de grande gala. Boa parte dos
cavalheiros da classe média
paulistana acreditam cegamente
que ao envergar um temo Armaní
ombreiam em elegância com
Sir Anthony Eden. Exagerei? Sim,
eles não sabem quem foi Éden.
Também ignoram que um europeu
elegante na acepção autêntica
jamais vestiria um terno Armani.

O problema é a grife. O elegante
na alma nunca a exibe. Ou melhor, a
evita. Não me refiro apenas a cidadão
de posse, assim como não aludo

a damas indinheiradas ao lamentar
o excesso de enfeites que ornam as
nossas classe média, penduricalhos,
berloques e que tais, a torná-las,
como se diz piedosamente, peruas.
Muitos anos atrás ouvi de um
inglês elegantíssimo a seguinte
afirmação: "Bastam para a
elegância um terno cinza, outro
azul-marinho e um paletó esporte".

Última anotação. Já manifestei
em várias ocasiões minha objeção
à gravata amarela. Não pelo amarelo
em si. Há gravatas amarelo-ocre, de
lã, que combinam soberbamente com
paletós de tweed irlandês. Quando,
porém, entre dez burguesotes, nove
surgem de gravata de seda amarela
a relampejar na noite paulistana,
aí a coisa fica muito grave.



AFIRMAR QUE NÃO EXISTE
RACISMO NO BRASIL
Para se tornar um genuíno membro da
classe média brasileira, você não pode
ser racista. Simplesmente porque, na óti-
ca da classe, o racismo não existe no Bra-
sil. Não existe privilégio para nenhuma
raça, tudo se pode conseguir pelo esfor-
ço e trabalho, seja a pessoa médio-clas-
sista ou negra. Convença-se disso.

Racismo, hoje, talvez só nos Estados
Unidos. Ali sim já se praticou racismo "do
bom", racismo "de raiz", onde qualquer
um pode encher um neguinho de porra-
da ou atear fogo na casa dele quando qui-
ser... Mas, hoje, nem lá as coisas são como
eram... o presidente deles é negro, então
os negros não têm do que reclamar.

Tome cuidado! Essa história de cotas,
de segregação racial, de discriminação e
tratamento diferenciado não pode afe-
tar sua culta percepção do mundo, a per-
cepção de quem recebeu uma bela edu-
cação paga nos melhores colégios católi-
cos. Você deve entender isso como mera
coisa de livros de História, que ninguém
lembra mais, da época em que trouxe-
ram os negros escravizados da África,
situação que logo mudou quando a Prin-
cesa Isabel assinou a tal parada, e des-
de então brancos e negros têm acesso ao
que quiserem em igual condição.

Para demonstrar a seus estimados cole-
gas da classe o quanto você faz por mere-
cer a aceitação no grupo, discuta, sempre
que surgir o tema, sobre como os negros
simplesmente não querem estar na mesma
posição dos brancos (lembre-se de repre-
sentar uma "indignação analítica contida"
quando disser isso). Você causará suspiros
de admiração, será ouvido e respeitado por
seus pares. Argumente que, se você conse-
guiu chegar onde chegou, qualquer negro
também conseguiria, pois este é um país
onde o mérito funciona e é a base de tudo.

Diga que você acha estranho, mas tal-
vez, por uma questão de gosto pessoal, eles
prefiram jogar capoeira a ir para a univer-
sidade (novamente contenha a indigna-
ção de palestrante culto). E dê o veredic-
to: se os negros estão reclamando, botan-
do a culpa nos brancos, querendo cotas, se
organizando em grupos culturais, movi-
mentos de ações afirmativas e bandas de
música black, eles é que são racistas. (Nes-
te ponto, você fica autorizado pela audiên-
cia a ignorar a autocontradição.)

Por fim, para dar o golpe de miseri-
córdia e carimbar de vez seu passapor-
te ao mundo da classe média, fale sobre

Pretendem incutir
no interlocutor
a idéia de que
seu bom berço
é escolha divina,
em detrimento da
família meia-boca
de quem ouve

sua relação com os negros. Decore: vo-
cê não deve ter nada contra nem a favor
deles. Você os trata como qualquer pes-
soa e às vezes com humilde magnificên-
cia, até dá bom-dia ao jardineiro do pré-
dio e à diarista. Você não namoraria uma
pessoa negra, mas até daria uns pegas (se
ela não contasse pra ninguém). Você acha
que o governo tinha de criar escolas téc-
nicas para "capacitar" pessoas para o tra-
balho manual, o que é uma ótima alterna-
tiva para os negros arrumarem emprego.
Defenda o ponto de vista que explica que
as universidades, o Judiciário e a alta so-
ciedade têm pouquíssimos negros apenas

por coincidência, ou até mesmo por uma
questão estatística: eles existem mesmo
em menor número, tanto que você quase
não os vê nas festas que freqüenta.

ACHAR QUE DEUS TE CONSIDERA
MELHOR QUE OS OUTROS
O médio-classista não apenas acredita em
Deus, como acredita que Deus gosta mais
dele que dos outros. Não obstante sempre
soltar um "graças a Deus" a tudo que se
refere a seu patrimônio, quem é da classe
justifica sua condição de privilégio com o
status autodeclarado de vontade divina.

E uma espécie de herança torta das an-
tigas dinastias e da nobreza européia, de
quem os médio-classistas acreditam pia-
mente descender em linhagem pura e
imaculada. Tal qual seus espelhos (distan-
tes geográfica e cronologicamente), eles
pretendem incutir no interlocutor a idéia
de que seu bom berço é uma escolha divi-
na, em detrimento da família meia-boca
de quem estiver ouvindo. Por isso, eles não
se acanham em recorrer ao seu deus para
as coisas mais corriqueiras de suas vidas.

Portanto, se você pretende entrar para o
seleto e abençoado mundo da classe média,
trate de colocar Deus no meio de suas fra-
ses, dizendo que é culpa Dele você possuir
bens materiais, e seu empregado não.

Text Box
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