
TECNOLOGIA
Novo tipo de vidro
impede colisão de ave
Para proteger as aves de coli-
sões que podem ser fatais, a
ONG americana Wildlife
Conservation Society desen-
volveu um tipo de vidro que
reflete luz ultravioleta, prati-
camente imperceptível para
as pessoas, mas enxergada
pelos pássaros. Como expe-
riência, um pedaço desse vi-
dro foi instalado em uma sala
do Zoológico do Bronx, em
Nova York. “Não sei de ne-
nhuma colisão de pássaros
nessa área do prédio”, diz
Sylvia Smith, da empresa de
arquitetura que construiu o
edifício. Chamado de Orni-
lux, o novo tipo vidro é fabri-
cado na Alemanha e custa
50% a mais que o vidro co-
mum. / ANDREA VIALLI, com AP

1.Uma das grandes dis-
cussões da atualidade
é se é possível colocar
um preço sobre a biodi-

versidade e os serviços am-
bientais. É possível?
Veja que valor e preço são
coisas diferentes; as pessoas
pensam que, se uma coisa
não tem preço, ela não tem
valor. Eu não acredito que
seja científico colocar um
preço para o ar, ou a biodi-
versidade. O fato de a gente
desmatar a Amazônia hoje é
uma coisa pré-histórica, mas
manter o preço da gasolina

tão barato como fazem nos Es-
tados Unidos é escandaloso.

2.E a tendência, entre as
empresas, de levantar
a bandeira da sustenta-
bilidade? Não pode fa-

zer diferença?
Um exemplo interessante diz
respeito à Mata Atlântica, que
ainda perde áreas. Mas em al-
guns municípios com muitas
plantações de cana-de-açúcar
está havendo uma recomposi-
ção das áreas de florestas. Isso
porque as usinas mais antena-
das estão recuperando suas ma-

tas porque notaram que produ-
zir com menor impacto am-
biental será cobrado pelo mer-
cado externo, e estão buscando
certificações. Cobradas, elas
passam a assu-
mir novas
posturas.

Inglês, aliás,
‘globês’,
em 1,5 mil
palavras
Versão simplificada é usada por quem
não tem o idioma como língua materna
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Yes, nós também
falamos o
inglês global

JEAN-PAUL NERRIÈRE
IDEALIZADOR DO GLOBÊS
“As pessoas ficavam felizes em
fazer negócios comigo porque
meu inglês é tão limitado quanto
o delas.”

Dar de mamar a um recém-nasci-
do por um mês já é suficiente pa-
ra reduzir o risco de a mulher de-
senvolver diabete tipo 2, afirma
estudo da Universidade de Pitts-
burgh. Para chegar a essa conclu-
são, foram analisados dados de
2.233 mulheres, com idades en-
tre 40 e 78 anos, residentes na
Califórnia. / AP

Um incêndio que pode ter sido
criminoso ameaça o Parque Na-
cional da Chapada dos Guima-
rães, a 67 km de Cuiabá (MT). O
superintendente da Defesa Civil
do Estado, major Agnaldo Perei-
ra de Souza, disse que ainda não
é possível saber o tamanho da
área atingida. Cinco equipes do

Corpo de Bombeiros e cinco
equipes do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiver-
sidade estão no local combaten-
do os focos, que crescem com fa-
cilidade por causa do vento. Na
quarta-feira, três homens foram
vistos ateando fogo em pontos
ao redor do parque.

Até dezembro, 23 AMAs das re-
giões de Capela do Socorro, Pare-
lheiros, Campo Limpo, M’Boi
Mirim e Cidade Ademar, na zona
sul da capital paulista, realiza-
rão, todos os sábados, coleta de
papanicolau. Para fazer a coleta,
basta apresentar o Cartão SUS
ou um documento de identifica-
ção. O exame é gratuito.

José Eli da Veiga

● Após anos de estudos, brasilei-
ros saem para o exterior falando
mesmo o inglês global. “É difícil
pegar todas as nuanças da lín-
gua, como gírias e contrações,
apenas com aulas”, diz a profes-
sora de inglês da Unesp Ana Lú-
cia Ducatti. “Sem praticar sem-
pre, o vocabulário fica restrito.
Mas ninguém precisa se sentir
inferiorizado, o importante é se
comunicar.”

Maria do Carmo Riguini, coor-
denadora acadêmica da Cultura
Inglesa, concorda. “A gente ensi-
na inglês para o aluno se comuni-
car no cenário global de forma
clara e correta”, afirma. “Ensinar
gramática, vocabulário e pronún-
cia faz parte da clareza, não é
preciosismo.” / LUCIANA ALVAREZ

● Novo esperanto

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Com 1,5 mil palavras dá para fa-
lar inglês – ou melhor, “globês”
(tradução livre de “globish”). É a
teoria de Jean-Paul Nerrière, ex-
diretor de marketing da IBM e
idealizador da nova linguagem,
usada sem perceber por dezenas
de milhões. Atualmente, 96%
das conversas em inglês envol-
vem pelo menos um interlocu-
tor que não é nativo desse idio-
ma. Mesmo em países como Es-
tados Unidos, Grã-Bretanha e
Austrália, milhões utilizam ou-
tra língua como primária.

“Meu sotaque entrega imedia-
tamente que não sou americano,
não sou inglês. Sou francês, cla-
ro. Mas essa forma de falar não
me impediu de me dar bem em
importantes empregos interna-
cionais. Viajei para o Japão, Co-
reia do Sul, Ásia, as Américas”,
diz Nerrière, que criou uma em-
presa para ensinar globês – tam-
bém para americanos e ingleses.

Robert McCrum, autor de Glo-
bish, livro que relata a história
da transformação do inglês em
língua global, diz que as princi-
pais transações comerciais são
feitas nesse novo idioma. “Dow
Jones + Microsoft = globês”, es-
creve no livro, um dos mais ven-
didos nos EUA no mês passado.

O globês, além de se basear
nas 1,5 mil palavras mais utiliza-
das do inglês – menos de 0,25%
dos vocábulos existentes nos me-
lhores dicionários –, tem regras
simples. Expressões idiomáti-
cas devem ser evitadas. Elas são
desconhecidas de muitos que es-
tudaram o inglês como segunda
língua. É mais fácil substituí-las
por palavras comuns (mais infor-

mações nesta página).
As orações devem priorizar a

forma direta e ser curtas. Devem
ser evitadas questões na forma
negativa, que podem levar a er-
ro. Os estrangeiros precisam se
munir de ilustrações para facili-
tar o entendimento. Piadas são
proibidas – nem sempre estran-
geiros captam humor em inglês.

Segundo McCrum, os que
usam o inglês como segunda lín-
gua acham mais fácil falar entre
si do que com um americano. Ou
seja, é mais fácil para um israelen-
se falar em inglês com um finlan-
dês que com um irlandês – nes-
ses casos, mesmo os americanos

dizem ter dificuldade.

Polêmica. Nem todos concor-
dam com essa teoria. “Realmen-
te me sinto mais à vontade con-
versando com europeus (não bri-
tânicos) que com americanos.

Mas acho mais difícil entender
asiáticos”, diz o colombiano Ma-
rio Chamorro, ex-presidente da
Associação de Estudantes da
Universidade Columbia, em No-
va York. “Quando falo com ape-
nas um americano, não acho
complicado. Mas diante de um
grupo, fica difícil seguir as pia-
das e as expressões”, acrescenta.

A brasileira Gisela Piper, casa-
da com um americano, diz achar
“mais simples falar com america-
nos. Prefiro escutar o ator Jeff
Bridges falando inglês que o Ja-
vier Bardem”.

O globês também se mistura a
outras línguas, como nota Mc-

Crum. “Em Mumbai, as pessoas
falam uma mistura de hindi, ur-
du, gujarati, marathi e inglês”, es-
creve ele em seu livro.

A classe média libanesa, quase
sempre fluente em árabe, fran-
cês e inglês, apelidou a língua
usada por muitos em Beirute co-
mo “hi, kifak, ça va”, usando na
mesma frase expressões como
“habib, I love you beaucoup”
(“querida, eu te amo muito”).

Até na TV. As diferenças entre
inglês e globês chegam à TV. Os
americanos veem CNN, com
apresentadores nascidos nos
EUA, que falam inglês de Dallas,

Atlanta e Chicago, como Wolf
Blitzer. Na CNN International, a
preferência é por estrangeiros
que falem inglês, como Fareed
Zakaria. Há âncoras nascidos na
Síria, Irã, Argentina e Portugal.

Caso a pessoa fale apenas o glo-
bês, ela seria incapaz de enten-
der 55 palavras de um total de 383
do editorial do New York Times
de quinta-feira, conforme verifi-
cou o Estado com a ajuda de um
software. Como escreveu o jor-
nalista da New Yorker Isaac Cho-
tiner, em sua crítica do livro de
McCrum, “para muitos, o globês
não será o bastante. Elas terão de
aprender inglês”.

Leia. BP busca provas para
investigação de vazamento

Funcionário da Sierra Nevada, empresa espanhola que comercializa fru-
tos do mar, mostra um esturjão. A empresa investe no caviar ecológico,
que vende para países como Estados Unidos, Japão e Dubai.

PREVENÇÃO
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Fogo coloca em risco Parque Nacional da
Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso

Capital faz mutirão
de papanicolau

DUAS PERGUNTAS PARA...

Caviar ecológico

Amamentar por 1 mês
reduz risco de diabete

CADERNO 2

LUCAS JACKSON/REUTERS

NOVÍSSIMO
O filhote de zebra Slash e sua mãe, Sandy,
passeiam no Zoom Zoo, em Gelsenkirchen,
Alemanha. Slash nasceu há poucos dias e
ainda tem pelagem de recém-nascido.
É o primeiro filhote no zoo em seis anos.

MIKE BLAKE /REUTERS–31/1/2010

WORLDSECURITYINSTITUTE.ORG

Filhos de Jackson
começam a ir à escola
Prince Michael, de 13 anos, e Pa-
ris Jackson, de 12, os dois filhos
mais velhos de Michael Jackson,
começaram a ir a escola pela pri-
meira vez, após terem sido edu-
cados em casa por anos. Os jo-
vens tiveram seu primeiro dia de
aula na quarta-feira, em uma es-
cola particular de Los Angeles
onde estudaram Paris Hilton, a

cantora Natalie Cole e o ator
Matthew Perry, da série Friends.
O filho caçula de Jackson,
Blanket, de 8 anos, continuará a
ter aulas em casa por enquanto. /

REUTERS

ANTONIO MILENA/AE-12/5/2009

FRANK AUGSTEIN/AP

CASTILLO LOXA/EFE

Diferenças. Wolf Blitzer (esq.), da CNN americana, fala o inglês dos EUA; Fareed Zakaria, da CNN internacional, fala o ‘globês’

estadão.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 ago. 2010, Primeiro Caderno,p. A26.




