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A presença da cultura global
Pesquisa mundial reunida em livro mede costumes, valores, hábitos e a resistência em 10 países

NO TOPO - Chegada do McDonald’s ao Japão levou à tendência de transformar pratos da culinária tradicional japonesa em fast-food
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Qual a diferença entre convite e
capitulação? A pergunta feita
por János Mátiás Kovács, um
schollar húngaro, tem relação
com uma novela brasileira. O
economista, professor da Univer-
sidade de Budapeste e de Viena,
foi convidado para participar de
um estudo mundial sobre os efei-
tos da globalização. Analisando
o consumo cultural em seu país,
ficou intrigado com a derrota
das novelas checas (muito popu-
lares) e dos ‘enlatados’ america-
nos para um produto brasileiro.
O economista descobriu que os
fãs da história brasileira começa-
ram a arrecadar dinheiro para
uma operação no olho da perso-
nagem principal, Esmeralda,
que, segundo o enredo, ficaria
cega sem a intervenção. O di-
nheiro não tinha a quem ser en-
tregue e o schollar notou que os
húngaros “naturalizaram a atriz
de tal modo, que esqueceram a
diferença entre ficção e realida-
de”. O professor foi adiante nas
dúvidas: esse é o ápice da globa-
lização cultural ou é exatamente
o contrário? Convidar ou permi-
tir que alguém entre na sua casa
na hora do jantar significa que
você está obrigado a ceder –
mesmo que não goste da cara de-
le – e a passar a pensar como o
convidado? Como ponderou Ko-
vács, os húngaros, apenas, emo-
cionaram-se com a novela brasi-
leira e não com as outras, pouco
importando a origem.

Essa é uma boa síntese dos ob-
jetivos da pesquisa com três
anos de duração sobre globaliza-
ção e cultura, em dez países, pa-
ga pela Universidade de Boston,
coordenada por Peter Berger e
Samuel Huntington – ele mes-
mo, o do “choque das civiliza-
ções” – agora publicada em li-
vro: Muitas Globalizações – Di-
versidade Cultural no Mundo
Contemporâneo. A pesquisa ana-
lisou China, Taiwan, Japão, Ín-
dia, Alemanha, Hungria, Chile,

África do Sul, Turquia e EUA.
Os pesquisadores reconhecem
que há mesmo uma “nova cultu-
ra no mundo e ela é americana,
não porque seja a única disponí-
vel, mas por que tem a oferta
mais poderosa”. Apresentando a
pesquisa, Berger lembrou que os
jovens chineses que perturbam
os turistas nas ruas de Pequim pa-
ra praticar inglês, vestidos com
“roupas globalizadas”, querem
apenas acessar a internet com
mais eficácia e não ler Shakes-
peare ou Faulkner, no original.
O alvo da pesquisa foi medir a
presença e a resistência de uma
cultura global nesses países e foi
feita com acadêmicos locais.

É perceptível em todos os tex-
tos a crítica da “revolução atuali-
zadora” – a expressão é de Ha-
bermas – que simboliza aquela
trágica ironia dos novos ricos
que adquirem um inglês simplifi-
cado e confundem seriados de

TV e modismos americanos
com “alta cultura” e fast-food
com “modernidade sem parale-
lo”. Esse senso crítico valoriza
as informações sobre as realida-
des analisadas. Por exemplo, o
antropólogo Yunxiang Yan con-
ta que o documentário de televi-
são em seis partes (River Elegy)
foi transmitido na TV chinesa,
com enorme sucesso na universi-
dade, entre o final de 1988 e iní-
cio de 89 e “desacreditou inteira-
mente a cultura chinesa e propôs
a adoção incondicional da cultu-
ra ocidental”. Como lembrou o
autor, essa “tendência” chegou
ao fim com os incidentes da Pra-
ça da Paz Celestial em 4 de ju-
nho de 1989. Ele mostra também
como a universidade chinesa as-
similou, por ‘ondas’, Weber,
Freud, Sartre no início dos anos
80 e no final da década e começo
dos 90: Foucault, Edward Said,
Bourdieu e Derrida, estes como

os “novos heróis”, usados para
fazer a crítica do processo de mo-
dernização chinesa. Apenas em
1997, a universidade chinesa tra-
duziu, por exemplo, Habermas e
Hayek, para discutir, de outro
modo, o papel do capitalismo
global na China. Movimentos
ocidentais como feminismo e de-
fesa do consumidor, porém, fo-
ram assumidos pelo Partido Co-
munista desde o início que, aliás,
é o sócio com 51% da joint-ven-
ture com o McDonald’s.

Em Taiwan, o problema é ou-
tro: muita gente é ha-ri-zu (“tri-
bo de japoneses fanáticos”), ou
seja, globalizaram-se de outro
jeito, vestem-se, falam, comem
como japoneses e só assistem
aos melodramas da TV japone-
sa. Já a análise da globalização
no Japão foi feita pela culinária:
levou 11 anos para que o McDo-
nald’s chegasse ao topo da lista
dos restaurantes de maior fatura-

mento depois da liberalização do
mercado para estrangeiros, em
1969. Vale notar a mudança de
hábitos: junto com o avanço da
rede americana cresceu a ten-
dência de transformar pratos da
culinária tradicional japonesa
em fast-food, um negócio de bi-
lhões de ienes. O McDonald só
mostrou o caminho do consu-
mo de massa para que uma no-
va indústria japonesa se insta-
lasse. Não foi diferente com o
vestuário, ou com a Shiseido, a
indústria de cosméticos. Para a
Alemanha, no entanto, sobrou
a dura constatação de que, de-
pois da unificação e fora das ro-
tas turísticas, “é difícil achar al-
go tipicamente alemão”.

Vista da periferia a globaliza-
ção tem outro rosto. No Chile,
por exemplo, a permissão de im-
portação de roupas usadas, no
início dos anos 80, foi essencial
para a globalização do consumo.

O autor desse estudo, Arturo Ta-
lavera, revela que sem essa im-
portação “só uma pequena por-
centagem estaria participando
do processo de consumo”, reco-
nhecendo também que o uso des-
sas roupas, principalmente entre
os jovens, “diminuiu as diferen-
ças simbólicas” entre famílias ri-
cas e pobres. Aliás, como Hun-
tington, Talavera também nota a
importância da “globalização
via Opus Dei” na América Lati-
na e, como no Chile católico,”a
noção de família filtra as tendên-
cias globais”.

A pesquisa procurou investi-
gar “valores”, perguntando aos
adultos desses países o que era
mais importante ensinar às crian-
ças. Nos países ricos a maioria
respondeu “perseverança”, en-
quanto na América Latina a qua-
se totalidade das respostas foi
“obediência”. Os autores comen-
taram essa descoberta com cinco
palavras: “Tradição? Sim, mas
também ansiedade.” Como o
professor húngaro também per-
cebeu, em certos locais, as ten-
dências à globalização não pas-
sam de um “convite” que, ape-
nas, não é aceito.●
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A economia
e suas
versões
da verdade

●● Após reunir cerca de 200
canções de Caetano Veloso
em Letra Só e ser finalista
do Prêmio Telecom, com
Desassombro (editado pela
7 Letras), o escritor lança
seu primeiro livro de poe-
sias pela Companhia das Le-
tras. São pouco mais de 40
poemas, em que ele discute
a dualidade sugerida pelo tí-
tulo: de um lado, “a rua co-
mo metáfora do mundo”;
de outro, “a imagem do
mundo como rua”. “Disso
resulta que as coisas cotidia-
nas adquirem densidade e
valor poético, mas também
o que parecia distante e im-
palpável ganha a proximida-
de das coisas que conhece-
mos e que nos reconhecem.
(...) No livro, a cidade é al-
go que se veste e a roupa
aquilo em que se mora”, as-
sinala a apresentação.
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●● “Este ensaio abordará
com grandes sistemas econô-
micos e políticos – a partir
das pressões pecuniárias e
políticas e dos modismos de
nossa época – cultivam sua
própria versão da verdade,
que não tem, necessariamen-
te, relação alguma com a rea-
lidade. Ninguém é particular-
mente culpado; tendemos a
acreditar no que é convenien-
te. Deveriam estar atentos a
esse fato todos os que estuda-
ram economia, todos os que
hoje são estudantes e todos
os que têm algum interesse
na vida econômica e política.
É a ele que servem os influen-
tes interesses econômicos,
políticos e sociais.” Assim o
economista, aos 96 anos, de-
fine seu novo livro, espécie
de síntese de sua trajetória
acadêmica e em cargos co-
mo o de presidente do Fed.

●● Considerada a obra-pri-
ma do escritor inglês D.H.
Lawrence, o livro é reedita-
do na tradução de Renato
Aguiar, que também assina
a introdução. O volume che-
ga, porém, com uma série
de “extras”: o prefácio à edi-
ção de 1920 e dois capítu-
los rejeitados, além de no-
tas explicativas. Tudo isso,
como anota Aguiar em seu
texto, para explicar porque
Mulheres Apaixonadas é o
“veículo da essência da
mensagem do escritor”,
que nele aborda temas co-
mo o pessimismo intelec-
tual que leva uma das perso-
nagens a afirmar que o ho-
mem “é um dos enganos da
criação...”, “que deve desa-
parecer se falhar em evo-
luir”. O livro pertence à co-
leção Grandes Traduções
da editora Record.

●● “O Estado brasileiro op-
tou pela guerra civil, uma
guerra dolorosa que empi-
lha cadáveres com frieza
nazista e fúria primitiva.”
Ou então: “Se as vítimas da
guerra ficassem lado a la-
do, seriam centenas de qui-
lômetros de corpos estendi-
dos que deveriam estar vi-
vos, de pé. E, se empilha-
dos, a montanha da morte
teria uma base e uma altura
de muitas centenas de me-
tros.” Retiradas do prefá-
cio, as afirmações dão a pis-
ta do caminho que segue o
livro: para o autor, a violên-
cia do cotidiano chegou a
níveis tais no País que vive-
mos um estado de guerra. E
esse contexto ele analisa a
partir de cinco anos de pes-
quisa a respeito dos proble-
mas atuais do Brasil e de
suas raízes históricas.

●● Dois textos que, segundo
assinala Carlos Heitor Cony
na apresentação, “poderiam
ser considerados margi-
nais”. “Monografia da Im-
prensa Parisiense e Os Sa-
lões Literários seriam obras
circunstanciais e menores
de qualquer outro grande au-
tor, não fosse esse grande au-
tor nada menos que Honoré
de Balzac.” Explica-se: em
livros como A Comédia Hu-
mana, o autor marcou-se
por recriar panoramas vivos
da sociedade em que vivia,
com um estilo que aliava à
narrativa um senso apurado
que já foi aproveitado até
mesmo pelas ciências huma-
nas como documento históri-
co. Utilizando o mesmo esti-
lo para escrever sobre os jor-
nalistas de sua época, o li-
vro acaba, assim, sendo sím-
bolo de toda uma época.

●● A cadeira da marquesa de
Santos exposta em um clu-
be; a adequação de viadutos,
como o Santa Ifigênia, como
“palco” para um suicida; opi-
niões sobre o dinheiro, “o
mais miserável do mundo”,
que circula pela cidade; ou a
presença “odiosa” de um au-
tomóvel antigo, cuja corneta
tocava o Vem cá, Mulata, du-
rante enterros e serviços fú-
nebres – humor, crítica áci-
da e carinho permeiam os
textos sobre São Paulo que
compõem a coletânea. Eles
foram escritos entre 1927 e
1928 por Guilherme de Al-
meida e publicadas no Diá-
rio Nacional, sob o pseudô-
nimo Urbano. São reunidos
em livro pela primeira vez
agora – assim como o arti-
go Meu Roteiro Sentimen-
tal da Cidade de S. Paulo,
que encerra o volume.
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