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Casamento

O tão discutido casamento homosse-
xual não deixa de ser uma sequência
natural da longa e estranha história
de uma convenção, a união solene

entre duas pessoas, que começou no Éden. A
Bíblia não esclarece se Adão e Eva chegaram a
se casar, formalmente. Deve ter havido algum
tipo de solenidade. Na ausência de umpadre, o
próprio Criador, na qualidade de maior autori-
dade presente, deve ter oficiado a cerimônia.
No momento em que Deus perguntou se al-
guém no Paraíso sabia de alguma razão para
que aquele casamento não se realizasse, nin-
guém se manifestou, mesmo porque não havia
mais ninguém. A cerimônia foi simples e rápi-
da apesar de alguns problemas — Adão não ti-

nha onde carregar as alianças, por exemplo—e
Adão e Eva ficaram casados por 930 anos. E
isso porque na época ainda não existiam os
antibióticos.
Mais tarde, instituiu-se o dote. Ou seja, as

mulheres, como caixas de cereais, passaram a
vir com brindes. O pai da noiva oferecia, diga-
mos, dez cântaros de azeite e dois camelos ao
noivo e ainda dizia:
— Pode examinar os dentes.
— Deixa ver...
— Da noiva não, dos camelos!
Houveumaépocaemqueospais se encarrega-

vam de casar os filhos sem que eles soubessem.
Muitas vezes, depois da cerimônia nupcial,

os noivos saíam, ofegantes, para a lua de mel,
entravam no quarto do hotel, tiravam as rou-
pas, aproximavam-se um do outro — e aperta-
vam-se as mãos.
— Prazer.

— Prazer.
— Você é daqui mesmo?
Eram comuns os casamentos por conveniên-

cia, pobres moças obrigadas a se sujeitar a ve-
lhos comgota emauhálito para salvar uma for-
tuna familiar, um nome ou um reino. Sonhan-
do, sempre, com um Príncipe Encantado que
as arrebataria. O sonho era sempre com um
Príncipe Encantado. Nenhuma sonhava com
um Cavalariço ou com um Caixeiro Viajante

Encantado. Mais tarde veio a era do Bom Parti-
do. As moças não erammais negociadas, gros-
seiramente, commaridos que podiam garantir
seu futuro. Eram condicionadas a escolher o
Bom Partido. Podiam namorar quem quises-
sem, mas na hora de casar...
— Vou me casar com o Cascão.
— O quê?!
— Nós nos amamos desde pequenos.
— O que que o Cascão faz?
— Jornalismo.
— Argk!
A era do Bom Partido acabou quando a mu-

lher ganhou sua independência. Paradoxal-
mente, foi só quando abandonou a velha ideia
romântica do ser frágil e sonhador que a mu-
lher pôde realizar o ideal romântico do casa-
mento por amor, inclusive com o Cascão. Só
havendo o risco de o Cascão preferir casar com
o Rogério. l

—Voume casar com o Cascão.
—O quê?!

—Nós nos amamos desde pequenos.
—O que que o Cascão faz?

—Jornalismo.
—Argk!

Manicômio
tributário

A tributação brasileira se tornou
explosiva. A carga tributária dá
saltos, ano após ano: de 26%do
PIB por volta de 1994 a quase

38% hoje. Impostos sobre impostos cri-
am improdutividade e burocracia, freios
terríveis ao crescimento. Poucos seg-
mentos, como a agricultura — menos
onerada diretamente — se safam. A in-
dústria murchou. O Brasil não vai me-
lhorar enquanto não pusermos o dedo
na causa da estagnação produtiva.Nosso
freio demão está puxado.
O ministro da Fazenda promete uma

reação em breve. Não virá. Nem pode
vir, senão por uma completa simplifica-
ção do atual manicômio tributário. O
mercado erra mais do que o ministro
quando o culpa por frustrar o cresci-
mento esperado. Não há qualquer
chance de se crescer mais rápido. A
produtividade geral está zerada pela
carga tributária descomunal. Foi só
muita sorte que tivemos nos anos de
Lula, pelos altos preços de commoditi-
es. Vários países, Austrália, Canadá,
Chile e Peru, por exemplo, todos expor-
tadores de produtos primários, se de-
ram bem também. Entre eles, o Brasil
foi dos que tiveram crescimento mais
fraco. Aqui, só o consumoavançou com
força. Junto como endividamento geral
da massa consumidora.
A capa da revista “Economist” colocou

o Cristo Redentor decolando do Corco-
vado. Imagem equivocada. Nada havia
mudadonomodelode altodesperdício e
baixo investimento brasileiro que justifi-

casse melhor ex-
pectativa sobre a
economia no
Brasil. Nossa ca-
pacidade de co-
locar investimen-
tos para rodar es-

tá e esteve prejudicada. O Estado, obeso
eperdulário, gasta na frente e sai cobran-
do o que pode em impostos. As empre-
sas não investem e as famílias não pou-
pam porque já são tosadas na recepção
da sua renda por impostos malucos. Se
você é da classe média, provavelmente
deixa mais de 50% da sua renda familiar
para o governo, entre o que é tributado
no recebimento do salário e os impostos
escondidos nos preços das mercadorias.
O governo fica com o dinheiro, mas não
o investe; vira gasto de consumo. Portan-
to, é impossível a taxa de investimento
andar além dos 20% do PIB.
Na raizde tudo, está amaldita carga tri-

butária, agravada pelos impostos em
cascata, que oneram até o ato de estar
emdia comoFisco. Viramos umpaís so-
nhador e lamentável. Sonhamos com
um desempenho na economia descola-
do inteiramente da nossa estupidez tri-
butária e do desperdício estatal que a
acompanha. E somos lamentáveis por
não distinguirmos entre entraves secula-
res, como educação, saúde, e mesmo in-
fraestrutura, que sempre foram proble-
mas, e a grande razão operacional e dire-
ta da estagnação brasileira: a tributação
burra e o gasto público descontrolado.
Felizmente, isso tudo tem conserto.

Como teve a inflação. Quando paramos
de insistir no diagnóstico equivocado,
fizemos um gol, o Plano Real. Agora po-
demos fazer outro, maior ainda, o Plano
Real dos impostos. Oministro da Fazen-
da tem o esboço desse plano em suas
mãos. Mas precisa de apoio da opinião
pública. E demais suporte de quemain-
da pensa. l
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O lugar domuseu na educação

“O quemuseu tem a ver com edu-
cação?”
Essa pergunta do ministro da

Educação, Aloízio Mercadante,
na imprensa e repercutida na Coluna do Noblat
(3/6) doGLOBO,merece algumas ponderações.
Faço uma dezena delas:
1. Museu é lugar para se entrar de corpo intei-

ro, tridimensionalmente, com todos os sentidos
despertos. Cada obra de arte ou objeto exposto
nos convida a olhá-lo, a partilhar dele, a se en-
tregar a ele. Esse é o caminho da educação de
qualidade: permitir que a vida nos invada e que
o objeto inanimado ganhe um vislumbre novo,
a cada dia, em cada visita. O Grande Pinheiro,
tela deCèzanne noMasp, pode ser vista cemve-
zes e, a cada vez, será diferente da outra; o qua-
dro, de certa forma, muda, porque muda o
mundo e mudamos nós também.
2. Museu é lugar, portanto, de olhar de forma

distinta para as coisas. E para os seres também. É
lugar de aprender a olhar com outro olhar para o
outro (que quase nunca o vemos), para a escola
(que pode ser, a cada dia, diferente do que é habi-
tualmente) e para a cidade (que tanto a despreza-
mos, porque parece não nos pertencer).
3. Museu é lugar de entrar e dizer: é nosso!

Museus são lugares de coleções, e as cidades,
também. Cidades são escolas do olhar, pois nos
permitem colecionar tudo de nossa vida: os di-
as que passam, a família que reunimos, os ami-
gos que temos e ainda os bueiros da rua e as ja-
nelas que vislumbramos em nosso caminho di-
ário (elas falam de épocas diferentes, narram
histórias distintas). A cidade é a história.
4.Museué lugar ondeacidade (ahistória) se re-

conta. Rebrota. Onde ela nos faz crer que, para
alémdomero contornodo corpo, existimos. Cria-
mosuma identificação comaqueles fatos epesso-
as que ali estão, que nos antecederam em ideias,
pensamentos e sentimentos. Que ajudaram a cri-

ar “o imaginário daquilo que imaginamos que so-
mos”, comodefiniu o poeta Ferreira Gullar. É den-
tro da plenitude deste imaginário que o Museu
nos reaviva amemória e o fulgor da boa aula.
5. Museu é o lugar do mérito, onde peças e

imagens entraram porque mereceram entrar,
porque foram, em algum momento, singulares.
Elas estão ali para nos apontar que cada qual
que as visita pode ter sua singularidade, e que
ninguém precisa ser prisioneiro dos preconcei-
tos domundo. Museu é onde a cultura aponta à
educação que tanto um como o outro foram fei-
tos para reinventar o modo de ver as coisas.
6. Museu é lugar para se abandonar a parafer-

nália eletrônica, os iPads, iPhones e Ai-ais e per-
mitir que obras e imagens que lá se encontram
repercutam em nós. Num museu somos nós os
capturados pelos objetos, somos nós o verda-
deiro conteúdo de cada museu, com a capaci-
dade de transformar e sermos transformados
pelo que nos cerca.
7. Museu é lugar para criar um vazio entre o

olhar que vê e o objeto que é visto. Um vazio de
silêncio. Um vazio que amplia horizontes de

percepção. Assim, o professor deixa de ser pro-
fessor e passa a ser o que verdadeiramente é:
um inventor de roteiros, um “possibilitador” de
descobertas. É lugar de aluno, com a ajuda dos
mestres, revelar potencialidades insuspeitas,
tantas vezes esmagadas pelo caráter repressor
das circunstâncias que o cercam.
8. Museu é lugar de experiência. Tudo o que é

pode não ser: há uma mágica combinatória em
todas as coisas, como as crianças nos ensinam.
Tudo pode combinar com tudo, independente-
mente de critérios, ordenamentos, hierarquias. A
ordemdomuseu pressupõe a desordemdo olhar.
9. Museu é ainda lugar de coleções (embora a

internet seja, hoje, o maior museu do mundo).
Assim, o museu não é mais apenas um espaço
físico, assim como a escola não o é. A cidade to-
da é uma grande escola. OMuseu é umade suas
salas de aula.
10. Museu é o lugar em que “a criança se edu-

ca, vivendo” como nos ensinou, desde 1929, o
educador Anísio Teixeira, ao falar da escola. l
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Umdevaneio parlamentar

A proposta de emenda à Constituição 33
— que, com o objetivo de combater o
ativismo judicial, restringe poderes do
Supremo Tribunal Federal — tem susci-

tado acalorados debates. A aprovação da proposta
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câma-
ra dos Deputados pegou muitos de surpresa. Por
votação simbólica, sem maiores reflexões, a PEC
passou pelo crivo da Comissão — isto, sim, uma
aprovação verdadeiramente sorrateira.
Como se vê da justificativa da PEC 33, o que está

por trás da tentativa de modificação da Constitui-
ção é o combate ao ativismo judicial. Os juízes ca-
da vezmais adotamumapostura expansiva como
objetivo de fazer valer os direitos e as diretrizes da
Constituição — daí a expressão ativismo judicial.
O problema é que, normalmente, tal conduta sur-
ge da ineficiência do Legislativo, que— às vez por
conveniência, às vezes por letargia — não regula
determinada matéria. O Judiciário, assim, se vê
compelido a avançar sobre um campo reservado

aos legisladores. Como facilmente se percebe, a
discussão é relevante e diz respeito a um dos pila-
res da nossa República: a separação dos poderes.
A importância, contudo, do debate sobre o ati-

vismo judicial acaba sendo ofuscada pelas solu-
ções estapafúrdias da PEC 33. Tome-se como
exemplo a proposta de submissão à apreciação do
CongressoNacional das decisões do Supremoque
declarema inconstitucionalidadedeumaemenda
constitucional. Caso o Congresso discorde da de-
cisão do Supremo, a questão será submetida à
consulta popular. O povo decidirá.
Suponha-se que, com base na experiência de

Guantánamo, se resolva promulgar uma
emenda institucionalizando a tortura no Bra-
sil. A Constituição passaria, neste caso, a pre-
ver que ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento desumano ou degradante, salvo
se o interesse nacional o exigir. No STF, imagi-
ne-se que a emenda seja declarada inconstitu-
cional. O Congresso, contudo, discordando
dos ministros, submete a questão ao povo, que
acaba por chancelar a decisão do Legislativo. O

exemplo aberrante cabe no quadro aberrante.
Só há uma forma de combater o ativismo judi-

cial: tornar o Poder Legislativo mais eficiente.
Não que o protagonismo dos juízes seja bom.No
Direito Tributário, por exemplo, ele é desaconse-
lhável, por causa da legalidade estrita, conforme
lição do advogadoEduardoManeira. A questão é
que, emmuitos casos, o ativismo se faz necessá-
rio, ao menos enquanto perdurar a omissão dos
poderes públicos, transgressora da Constituição.
Restringir os poderes do Supremo com o objeti-
vo de frear a atitude proativa dos juízes é dar
murro em ponta de faca.
APEC33éumaexcrescênciapropostaporumde-

putado do PT e avalizada, na relatoria da Comissão,
por um parlamentar do PSDB. Nenhum dos dois
partidos, contudo, deve ser responsabilizado por ta-
manhainsensatez.Nãose tratadeumaloucuracole-
tiva, istoé,nãosetratadeumaloucurapartidarizada.
Trata-se do devaneio de um homem só. Ou de al-
guns poucos homens. Nada alémdisto. l
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Do píer à praça, arrogância e ganância

Oque têm a ver o Píer em Y e a Praça N.
Sra. da Paz nas zonas Centro e Sul do
Rio? Tudo e nada. Ambos, vítimas do
descaso, arrogância e ganância de nos-

sos dirigentes e das empreiteiras. Os processos
são nefastamente similares.
Nos dois casos temos bens tombados que não ti-

veram no poder público defensores firmes, diante
do interesse das empreiteiras e do voluntarismo
político. Na N. Sra. da Paz, um rico patrimônio
ambiental, árvores centenárias, a memória de
nosso bairro, Ipanema, vai abaixo sem dó nem pi-
edade. No caso do píer, a entrada da baía sobre a
qual deveria reinar soberano e flutuante o lindo
Museu do Amanhã, assim como as vistas do casa-

rio e doMosteiro de SãoBento, ficarão escondidos
do usufruto de todos pela muralha de transatlân-
ticos com 78 metros de altura! Os dois procedi-
mentos foram idênticos: o Consórcio Rio-Barra e
a companhia de Docas mandaram fazer os proje-
tos sem consultas. Nos dois casos a população,
através de suas organizações civis, apresentou
propostas melhores. As perdas são irreversíveis
para a cidade. Felizmente, no caso do píer o desfe-
cho está caminhando para um consenso.
Festejamos esta saudável mudança de rumo,

que infelizmente não está acontecendo em rela-
ção às obras na Praça N. Sra. da Paz. Governo e
empreiteiras continuam irredutíveis. A população
apresentou alternativas mais avançadas para a
construção da estação demetrô, e que preservari-
am totalmente o patrimônio tombado. A decisão

está nasmãos da Justiça emumembate desneces-
sário — população versus Governo do Estado e
Consórcio Rio-Barra.
A pretexto de preparar a cidade para grandes

eventos, outros avanços no Patrimônio Cultural
e Paisagístico da Humanidade, título conferido
pela Unesco, estão sendo urdidos: ampliação
da área construída do Hotel Paineiras dentro do
Parque Nacional da Tijuca, aterro de um peda-
ço da Baía de Guanabara para aumentar a pista
do Galeão!
Por que será que pessoas tão hábeis nos bastidores

têm tamanha dificuldade de estabelecer um diálogo
claro, transparente e saudável com a sociedade? l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 17.




