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     Sou extremamente acanhado com quem não conheço  

     e não sou mesmo extremamente aberto com a maioria dos que  

     conheço. É defeito, bem  o sei, e nada negligenciarei para   

     corrigi-lo. Retrato do Duque de la Rochefoucauld,  feito pelo   

     próprio.
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    Prefácio. 

 

Ocupo-me do curitibóca, que descrevo e que julgo. Trata-se de ensaio de observação de 

um tipo humano, nos seus traços mais evidentes a quem haja convivido com ele. Curitibano eu 

próprio (conquanto não curitibóca), avalio-lhe o temperamento e o comportamento sem 

contemplações nem eufemismos. 

 Publiquei a primeira versão deste ensaio em 2004, no meu Provocações (editora Vila do 

Príncipe). Acrescento-lhe, agora, em 2012, novas observações; da versão original subtrai 

apenas a observação relativa à grosseria das curitibocas e o comentário, lateral e errado, em que 

afirmei limitar-se a homossexualidade à mera sexualidade, por exclusão da afetividade. 

  Um livreiro de Curitiba (Aramis Chaim) devolveu-me os exemplares das Provocações, 

após haver lido o capítulo correspondente; sentiu-se, quiçá, retratado na descrição que 

empreendi do curitibóca. A outrem o meu ensaio terá, presumo, descontentado, fosse porque 

também se reconhecessem na descrição, fosse porque lhes parecesse indevido enunciar, por 

escrito, observações que julguem depreciativas a certos curitibanos e, sobretudo, por se 

sentirem escandalizados com a crueza dos juízos que formulo sobre o curitiboca. O meu ensaio 

haver-me-á suscitado, suponho, animadversões e antipatias; terá provocado, no íntimo de 

alguns leitores,  reações de negação do quanto observei e acusações ad hominem (como as de 

que sou revoltado, frustrado, desadaptado). Seja como for, as reações hostis originam-se de 

curitibanos, que se sentem retratados ou se sabem visados, e não de forasteiros. 

  Em 2012 surgiram livros “politicamente incorretos”, por antagonismo aos modelos 

mentais politicamente corretos, ou seja, instalados mercê da difusão dos valores da esquerda. 

Este ensaio, sem se confrontar com nenhuma posição ideológica e sem partilhar de nenhuma, é 

“politicamente incorreto” no sentido de que contém observações que algumas pessoas 

reputarão desabonadoras e, sobretudo, juízos desagradáveis aos curitibócas. Ajuízo, na cara, o 

temperamento e o comportamento do curitibóca; documento-os na parte descritiva, em que, 

aliás, enunciei observações notórias, porquanto facilmente perceptíveis, sobretudo pelos 

forasteiros e que constituem objeto de comentários destes; não as constituirão da parte dos 

próprios curitibócas, em face de quem se dá a “incorreção” do meu ensaio. 

 Sou curitibano da gema, descendo dos fundadores de Curitiba, onde nasci e criei-me, o 

que me confere toda a autoridade moral para dizer, bem ou mal, dos meus conterrâneos. Falo 

de cadeira. 
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 Portrai du duc de la Rochefoucauld fait par lui-même, imprimé en 1658, in “La Rochefoucauld et 

Vauvenargues”, Paris, 1878, p. 17. O auto-retrato, nesta passagem, coincide com o curitiboca, exceto no esforço 

do duque, sobre si próprio, por corrigir-se, esforço que o curitiboca negligencia, e no defeito que ele reconhecia e 

que o curitiboca ignora.  
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  Ao caracterizar o curitibóca, coligi observações próprias e alheias, de curitibanos e de 

forâneos; o seu julgamento e as explicações psicológicas são-me originais. Tudo quanto 

registrei é conhecido por quem convive com os curitibocas e vive em Curitiba, forasteiros e 

curitibanos. Nada aqui constitui novidade: as pessoas observam o comportamento do 

curitiboca, comentam-no, queixam-se dele; eu observei e registrei os comportamentos típicos 

ou, pelo menos, comuns. Não efetuei generalizações indevidas; ao contrário, documentei o 

geral.  

  Nem todos percebem as peculiaridades do curitiboca como suas características próprias 

e que o distinguem dos naturais de outros lugares, por se acharem acostumados com elas, por 

elas representarem o meio natural em que certas pessoas formaram o seu modelo de ser e de 

estar. Percebem-nas sobretudo os forasteiros e os próprios curitibanos que viajaram e 

observaram o comportamento alhures: os primeiros comparam a sua própria maneira de ser 

com a que encontram em Curitiba, os segundos comparam-na com a que encontram fora dela. 

Daí o enriquecimento pessoal que propiciam as viagens, para quem observa os comportamentos 

dos lugares porque viaja, os intercâmbios dos estudantes, os estudos e as estadas alhures. Da 

observação do alheio, melhor se percebe o próprio, pela comparação entre um e outro. Eis 

porque os curitibanos que residiram fora de Curitiba para ela regressam com algum espírito 

crítico e sem a mentalidade curitiboca ou, pelo menos, com ela em grau atenuado (o marquês 

de Pombal estimulava os aristocratas portugueses a estudar fora de Portugal: eram os 

estrangeirados que, de regresso, para mais do acréscimo de conhecimentos, traziam, em alguma 

medida, outras mentalidades).  

Em tempos de "politicamente correto", nem tudo se pode dizer ou nem tudo se pode 

dizer com sinceridade e verdade. Convém dissimular certos fatos, empregar eufemismos e 

circunlóquios. A linguagem não modifica a realidade, porém, de certo modo, o entendimento 

que dela se tem. É diferente chamar-se de favela ou de "aglomerados subnormais", de 

deficiente ou de "portador de necessidades especiais", de negro ou de "afrodescendente". 

Chamo as coisas pelo seu nome, aponto fatos diretamente, critico abertamente: curitiboca é 

curitiboca, introversão é introversão, pobre é pobre, mau educado é mau educado e assim 

sucessivamente. 

É corrente os observadores e críticos do curitiboca finalizarem as suas observações com 

elogios aos curitibocas: quem lhes aponta o feitio introvertido, o silêncio em face de estranhos, 

o comportamento pouco sociável acrescenta, por fim, que eles são ótimos amigos; que, quando 

travam amizade, são pessoas maravilhosas; que, em Curitiba, apesar de tudo, podem-se fazer 

ótimas amizades; que as amizades dos curitibanos são definitivas, “duram para sempre”.  

É possível, porém relativo e duvidoso. As amizades dos curitibanos não são mais 

duradouras do que as de outras gentes. Entre curitibanos e entre forasteiros, há amizades 

duradouras e as há efêmeras. Até certo ponto, tal alegação é retórica, de pura aparência, para 

que o crítico não pareça exclusivamente adverso aos curitibanos nem somente antipático a eles: 

ele os censura e, no final, enaltece-os, com o que demonstra aos seus ouvintes e aos próprios 

censurados que também sabe reconhecer as virtudes e encarecer as qualidades dos curitibocas. 

Também é forma de compensação psicológica dos próprios curitibanos que, cônscios da sua 

escassa sociabilidade, enganam-se e enganam a outrem; reconhecendo-se como difíceis na vida 

de relação, alegam uma sua putativa qualidade, com que compensam a sua introversão com a 

sua fidelidade amistosa. É balela: as amizades dos curitibanos não são especialmente 

duradouras. Não é característica das amizades dos curitibanos a sua notável prolongação no 

tempo. 

Tal suposta qualidade advém, provavelmente, do fenômeno puramente humano e não 

especialmente curitibano de que certas relações de amizade, as amizades entre certas pessoas, 

persistem ao longo dos anos, malgrado os amigos escassamente se encontrem e quando o 

fazem, é como se os intervalos inexistissem. Assim é com os curitibanos, porém  o é, 

igualmente, com terceiros.  

Apontei o temperamento insociável dos curitibócas; verberei-lhes o comportamento; 

critiquei-os e não os elogiei. Não escrevo para lisonjear, para cativar simpatias, para ser bem 



visto nem bemquisto. Ao contrário, acho-me cônscio de que muita gente sentir-se-á 

incomodada com o que se segue, melindrada no seu nativismo (dado o fato, em si, da crítica) 

ou por reconhecer-se na descrição do curitiboca. São os que tentarão objetar-me. Haverá quem 

se sinta ofendido com a enunciação de verdades notórias, como haverá quem vista a carapuça: 

não me impressionam os sentimentos dos primeiros, não me demovem os segundos. Para 

retomar um lugar-comum, contra fatos não há argumentos ou, por outra, dados os fatos, negá-

los não os anula. 

Politicamente incorreto, curitibanamente incorreto, trata-se de ensaio em que enuncio 

fatos que outros observam, assim como eu, porém que eu só, aparentemente, tive o 

desassombro de enunciar. Eis porque o que se segue incomodará a muita gente, curitibanos, 

curitibocas, descendentes de imigrantes, pobres e membros de outras categorias humanas do 

meio da cidade de Curitiba. Certas verdades incomodam: basta que sejam verdades e que sejam 

enunciadas. 

Não constituí um tipo ideal, um curitibóca idealizado, cujos traços transcendem as 

pessoas em concreto. Descrevi os curitibócas mercê da enunciação de peculiaridades que eles 

apresentam, uns mais, outros menos: há-os em diversos graus. 

Consta que nas décadas recentes abrandou-se o grau de introversão e de anti-

sociabilidade do curitibano; talvez, por efeito da convivência dos curitibócas com os 

forasteiros. Devido, contudo, ao afluxo destes e à sua predominância numérica em Curitiba, 

muito da novel extroversão dos curitibanos corresponderá, na verdade, à espontaneidade dos 

forâneos e não dos nativos. 

Atualmente
2
 51% dos habitantes de Curitiba são forasteiros, pelo que, os curitibanos 

natos compreendem, já, minoria. Eis porque a introversão que se observa aqui não é tão comum 

quanto o foi; trata-se, contudo, de modificação quantitativa: dado que a quantidade de forâneos 

supera a dos autóctones, há menos curitibocas do que pessoas relacionáveis. Mudou a 

proporção de curitibocas, não o seu comportamento. O curitiboca existe, prossegue existindo; 

ele não deixou de sê-lo em face da presença dos forasteiros. Prova disto é a persistência dos 

grupos de amizade: os forâneos relacionam-se entre si; os curitibanos dão-se entre si e evitam 

aqueles. 

É admissível que a presença, majoritária, de forâneos, altere, para melhor, os curitibanos 

das gerações moças, por efeito do convívio. Talvez, com o passar do tempo, da convivência, da 

observação do comportamento alheio, os curitibanos jovens aprendam a relacionar-se. Se tal se 

confirmar, a geração dos filhos será mais relacionável do que a dos pais e dos avós. 

Seja como for, pela sua incapacidade de relacionar-se, pela escassez da sua 

espontaneidade, pelo seu silêncio, pela sua introversão, pela sua nula hospitalidade, pela sua 

frieza, o curitibano é tipo humano que julgo profundamente desagradável, dos piores que possa 

haver.  

Pelo seu clima (com raros dias solarengos, nebulosidade quase ininterrupta, céu 

raramente azul e predominantemente cinzento ou branco) e pelo seu povo, Curitiba não 

pertence ao Brasil: o seu clima não é tropical, os seus nativos não são simpáticos; ao cinzento 

do seu céu corresponde o cinzento dos seus naturais. 

 

 

 

O curitibóca
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    Curitibano é uma bosta. Aforismo em circulação em Curitiba. 
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 Acentuei a letra “o”, para marcar-lhe a pronúncia aberta e evitar que algum leitor, desconhecedor da palavra, 
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I- Definições. 

Há curitibano, curitibóca e curitibóide. 

 Curitibano é o apelativo de quem nasceu em Curitiba. 

Curitibóca é o apelativo de uma espécie particular de curitibano, famigerada na cidade 

de Curitiba e fora dela, pelo seu temperamento anti-social.  Segundo constou-me, surgiu a 

palavra em Curitiba há cerca de quarenta anos e talvez  resulte da associação de “curitibano” 

com “bobóca”; seja-lhe esta a origem, seja qualquer outra, a sua conotação é merecidamente 

pejorativa: ela designa um tipo humano assinalado pelos seus  individualismo e egoísmo e pelas 

suas introversão e frieza, em suma, pelo apoucamento da sua sociabilidade. Cuida-se de uma 

modalidade humana das piores que se pode encontrar, conclusão que facilmente permite um 

seu cotejo com outros temperamentos, encontradiços alhures, no Brasil e no mundo.    

Finalmente, curitibóide, neologismo que criei aqui, é o forasteiro que adquire a 

mentalidade do curitibano e ou do curitiboca; é o natural de alhures que adota o comportamento 

destes, as suas maneiras de ser e de relacionar-se.             

 

 II- Caracterização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 O curitibóca é habitualmente ensimesmado; possui sentimentos altruístas em grau 

mínimo e raramente os demonstra, não se  solidariza com o seu semelhante, pouco se 

extroverte, fracamente cultiva amizades, não é alegre nem espontâneo no trato com o próximo, 

mingua-lhe a simpatia. 

 Na sua vida de relação, ele padece de permanente escassez em intensidade e de pobreza 

em manifestações: o seu viver com o próximo é superficial e distante, caracteres que lhe custa 

um largo tempo substituir por alguma aproximação.
4
 

            Ao cumprimentar, ele reduz-se ao perto de mão, formal e frio, destituído de qualquer 

cordialidade, ou seja de qualquer conotação de simpatia. Muitas vezes, sequer a isto chega e 

saúda com um simples nuto (movimento da cabeça, na vertical), mesmo sem fitar a pessoa 

quem cumprimenta que, assim, freqüentemente não percebe que ele a cumprimentou ou, se 

percebe que o fez, não chega a perceber a quem cumprimentou. Não cumprimentam; quando o 

fazem, é com tal timidez que é como se não o houvessem feito, como se cumprissem um dever 

social penosíssimo, que lhes custa esforço e sacrifício. 

 Ao adentrar em recinto em que há pessoas que deve cumprimentar; ao ver, de longe ou 

de perto, conhecido, ele sacode a cabeça, sem sequer, amiúde, fitar, olhos nos olhos, a quem 

cumprimenta e sem, ainda, menos, dizer-lhe palavra. Freqüentemente, o nuto é ligeiro, para 

mais de mudo: é quase imperceptível e não se reciprova. Ao curitiboca basta sacudir a cabeça, 

uma vez, sem que se saiba, exatamente, a quem ele cumprimenta, sem que ele espere contra-

cumprimento, seja mímico, seja falado.  
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 Note-se o contraste com as observações de Gilberto Freyre (Tempo de aprendiz, vol. II, p. 97-98, Ibrasa, São 

Paulo, 1979): “É interessante como o brasileiro é camaradesco. Horrivelmente camaradesco. Quase ao primeiro 

contacto está a tratar a pessoa que lhe é apresentada pelo nome cristão e por “você”; a comentar-lhe o laço da 

gravata, o modo de trazer o bigode, o trajo, as botinas, a aparência, a saúde;  a notar-lhe a semelhança ou 

dessemelhança com Camilo Castelo Branco ou com o Sr. Mário Sette;  a fazer revelações sobre a própria saúde e 

sobre as próprias botinas e sobre os próprios amores. [...] E a rua faz essas camaradagens fáceis; faz essas sem-

cerimônias de trato [...] O que falta ao brasileiro é regular a sociabilidade pela cortesia; é saber conservar nas 

relações sociais certo pudor e certa reticência”. O curitibóca representa o oposto do brasileiro; ele não é brasileiro 

no sentido do trato humano.  



 Custa-lhe esforço instransponível exibir, minimamente, um sorriso ou simpatia. Na 

verdade, ele não sorri porque, de fato, na sua introversão e na sua pobreza afetiva, a 

cordialidade encarna um atributo  que lhe é estranho.  

  Ele passa pelo seu conhecido na rua, fita-o e o ignora, ou seja, não o cumprimenta; se se 

cruzam dois curitibócas, observam-se, olhos nos olhos, cada qual aguarda a iniciativa do outro 

e nenhum a toma. Em Curitiba, é normal não se cumprimentar os conhecidos na rua.
5
 Ouvi 

dizer (de moradora em Curitiba, há décadas) que não cumprimentava dada pessoa uma primeira 

vez, para evitar de fazê-lo de então por diante, não em relação a determinada pessoa, porém 

como sistema de convivência. 

 O curitiboca pratica a invisibilidade, em que os invisíveis são os outros: ele adentra 

recinto em que há pessoas como se ninguém lá estivesse; cumprimenta (se o faz) a quem 

conhece e ignora aos demais, com quem não puxa conversa e a quem não dirije a palavra. É o 

que se passa, também, nas filas de mercados, lojas e outras: ele mantém silêncio em relação a 

quem o antecede e a quem o sucede. Se acaso o seu antecessor ou sucessor falar-lhe, ele 

limitar-se-á a responder-lhe laconicamente ou a fingir não haver ouvido. 

 Nos edifícios em que há escadas e não elevadores, segundo me informaram, o 

curitiboca, ao ouvir ruídos de passos ou de vozes, muitas vezes abstém-se de deixar o seu 

apartamento, para evitar encontrar-se com o vizinho: espera que ele passe para, a seguir, sair.
6
 

  Sabedor da moléstia de alguém, pouco se lhe dá o estado do paciente, junto a quem não 

manifestará  interesse, a menos de tratar-se de  relacionamento antigo de anos e mesmo neste 

caso,  possivelmente a sua atitude será idêntica, que ele justificará alegando haver tencionado 

telefonar ao enfermo ou visitá-lo, porém “acabou passando”. Somos também o que priorizamos 

e o que julgamos secundário: para o curitibóca, o seu semelhante é secundário. 

  Sobretudo, o curitiboca não fala com estranhos: eis o princípio cardeal da sociabilidade 

curitibana. É-lhe peculiar e normal não dirijir a palavra a quem não conhece: ele ignora os 

desconhecidos, exclui-os do seu horizonte existencial, diferentemente dos habitantes de outros 

sítios, que os incluem. Incluí-los corresponde a travar conversação com eles, seja onde for, e a 

prosseguir o diálogo se o interlocutor toma-lhe a iniciativa, ao passo que o curitibano não a 

toma e, se a tomam com ele, deixa, rapidamente, mingüar a conversação, que se extingue após 

escassas frases.  

 O curitiboca trata o estranho como objeto: ninguém conversa com coisas; elas 

pertencem à paisagem, ao meio material, não ao meio humano. Para o curitiboca, os 

desconhecidos pertencem à paisagem, constituem-lhe meio material, que não humano. Os 

estranhos são-lhe coisas, não pessoas.  

  Ele se abstém de iniciar qualquer conversação com desconhecidos seus, por mais que 

as circunstâncias favoreçam-na, como achar-se em uma fila demorada, aguardar atendimento 
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 Inúmeras vezes, ao cruzar com conhecidos na rua (colegas ou ex-colegas de faculdade e não só), cumprimentei-

os, ao que me respondiam. Tomava eu a iniciativa, que não eles, até que passei a perguntar-me qual lhes seria a 

atitude se eu  não o fizera, como me indignei, de certo modo, com a inação deles: por que sempre eu 

cumprimentava e não eles a mim, embora me fitassem, olhos nos olhos?! Por experiência, passei a tratá-los  como 

eles me tratavam:  fitava-os, olhos nos olhos, sem os cumprimentar. O resultado foi que não os cumprimentava eu,  

nem eles a mim. Duas vezes, pessoas reclamaram de que as vi e não as cumprimentei: contudo, se me viram elas, 

também não me cumprimentaram, ou seja,  empatamos na abstenção. Embora elas se considerassem ofendidas 

com a minha abstenção, não ponderaram que poderia, também eu, julgar-me ofendido com a delas, com o 

agravante, no caso de uma, de que sou cerca de quinze anos mais velho do ela (e regulo em idade com a outra). 

Em suma: para tais pessoas, devo  cumprimentá-las; a recíproca não é verdadeira. 

 Ernani Buchmann observou que o curitiboca desvia-se dos conhecidos que se aproximam em sentido 

contrário, para poupar-se de cumprimentá-los: Numa cidade em que as pessoas atravessam a rua porque está 

vindo um conhecido em sentido contrário… E é muito comum isso, a pessoa diz: ‘ih, lá vem o fulano, vou ter que 

cumprimentar’. E prefere atravessar a rua porque cumprimentar é difícil. O carioca não, ele chega, abraça, beija, 

‘oh, quanto tempo não te vejo e tal’, pega na bochecha. Isso faz parte das pessoas. (Entrevista a Melissa Crocetti, 

em 15 de julho de 2012), em http://melissacrocetti.wordpress.com/2010/07/15/entrevista-com-ernani-buchmann/ .  
6
 Eventualmente, o curitiboca será esquivo porque o vizinho é-lhe molesto (fala excessivamente, pede-lhe 

dinheiro, é futriqueiro), caso em que evitá-lo é compreensível e talvez mesmo desejável. O curitibóca esquiva 

porque lhe incomoda o contacto inopinado com as pessoas. 
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em um consultório, vizinhar no lugar que ocupa em um ônibus.  Se entre ele e o estranho o 

diálogo porventura estabelecer-se, principiará, certamente, por iniciativa do outro
7
. 

 Dois curitibócas que freqüentem por meses a fio o mesmo estabelecimento desportivo, 

recreativo, cultural ou similar, dirijir-se-ão a palavra mutuamente apenas caso inevitável ou 

mercê de alguma casualidade. Após este contato, preferirão ignorarem-se ou limitar-se-ão, em 

regra, a um simples cumprimento. Dependerá de uma boa vontade especial desenvolverem, a 

partir disto, um relacionamento regular. Por isto, quando, em Curitiba, um estranho fala a 

alguém, toda a probabilidade atua no sentido de que o autor da iniciativa seja não-curitibóca ou, 

mais provavelmente, forâneo. Quando o estranho inicia conversação com o curitibano, este mal 

lhe responde e não prossegue o diálogo.
8
 

 Ao curitiboca escasseia espontaneidade no trato com os outros, notadamente com 

estranhos. Ele é incapaz de haver-se com estes desembaraçadamente. Ao contrário, contém-se, 

reserva-se, inibe-se de expansões. Prefere a distância e a laconicidade.  Curitibocas há que 

não respondem absolutamente nada: o outro fala, diz, comenta, comunica-se; o curitiboca ouve-

o em silêncio e mantém-se calado. O curitibóca não responde, não sabe responder, não sabe o 

que dizer, não interage. Muitos fingem não haverem ouvido o que ouviram. 

 Há, mesmo, nestes momentos, uma fisionomia própria de contração muscular da face, 

de cenho levemente franzido, de ausência de descontração. O semblante de muitos curitibocas, 

nesta circunstância, é carregado e mudo: é a cara-de-bunda que se manifesta quando alguém lhe 

fala e ele ouve-o em silêncio, sem esboçar reação sequer fisionômica, em estado de apatia, 

como que estuporado.  

 O curitiboca esquiva-se a prestar informações para estranhos. Se alguém lhe pergunta, 

na rua, a localização de um logradouro, de uma loja, de uma rua ou seja do que for, ele sentir-

se-á molestado (diferentemente de outros povos, em que os indivíduos atendem, com boa 

vontade, o autor da pergunta
9
). É costume o curitiboca ignorar o estranho que lhe pede 

informações. 

                                                 
7
 Compare-se com a observação de James C. Fletcher, que no seu “O Brasil e os brasileiros” (1845)  reputava a 

sociabilidade do brasileiro um dos seus encantos. Certa feita, em um veículo tirado a burro, no Rio de Janeiro, um 

estranho junto de quem se sentara ofereceu-lhe uma pitada de rapé; depois, Fletcher observou ser costume 

oferecer-se rapé aos companheiros de trajeto, como forma de se iniciar parolagem, ou seja, naquela cidade, 

conversava-se com estranhos, com quem se vizinhava no banco do veículo, tão diferentemente de Curitiba, em 

que, nos ônibus, entre permanecer de pé e vizinhar com alguém no banco duplo, o curitibóca prefere o primeiro 

termo da alternativa. Vide as observações de Felipe Zagonel, na nota de número 15. Compare-se, ainda, o 

comportamento do curitibóca com a observação de Gilberto Freyre, relativa aos brasileiros em geral: “Insociável, 

o brasileiro não é. Nem inimigo da rua. Ao contrário: o de hoje, na rua satisfaz sua fácil sociabilidade, seu gênio de 

plasticamente acamaradar-se com meio-mundo, sem, entretanto, ir ao extremo da arte sutil e gentil de cultivar 

amizades” (“Tempo de aprendiz”, Ibrasa, São Paulo, 1979, vol. II, p. 365). Insociável, o brasileiro não é; na rua 

satisfaz a sua fácil sociabilidade; acamarada-se com meio-mundo: sociável, o curitiboca não é; na rua não satisfaz 

a sua sociabilidade, que não é fácil; não se acamarada com meio-mundo; ao contrário.  
8
 Comportamento equivalente existia na Inglaterra, como o testemunhou Alexandre (Alexander) Sutherland  Neill: 

“Os escoceses são menos rígidos e mais espontâneos do que os ingleses. Durante 25 anos fui membro de um 

grêmio de golf inglês. Se na cantina do grêmio, enquanto pedia uma bebida, formulava uma observação sobre os 

verdes da cova 19 a dois indivíduos que bebiam, olhavam-me como dizendo-me: “Não o conhecemos”. Durante 

estes anos, rara vez dirigi a palavra a um membro que não conhecesse; porém, quando jogava golfe em Edimburgo 

e encontrava um grupo de jogadores, algum deles me gritava para corrigir a minha postura: “Ouça, estás 

levantando muito a cabeça. E era verdade”. (Autobiografia, Fondo de Cultura Economica, Madri, 1976. Traduzi do 

espanhol). 
9
 No Rio de Janeiro, Porto, em Lisboa, em Paris, as pessoas auxiliam  os turistas e os forasteiros, gostosamente, 

mesmo antes de que eles lhes peçam auxílio. É cena observável em Lisboa e no Porto a de que, diante do pedido 

de informações, como o caminho para dado lugar, formulado para um policial, acompanhado de outro, ambos 

debatem entre si qual seja o melhor itinerário; se um terceiro qualquer, transeunte, ouve a pergunta, associa-se a 

eles e forma-se um conciliábulo para responder ao turista. Achando-me em Paris, de mochila nas costas e guia em 

mãos, aberto nas páginas da malha metroviária de lá, na estação do metrô, um senhor, ao perceber a minha 

desorientação, perguntou-me o que desejava; indiquei-lhe no mapa o lugar a que pretendia chegar, com o 

esclarecimento: “Je veux aller ici”, ao que ele respondeu-me: “Ligne trois, Bobigny”, “Linha três, Bobigny”. 

Ultrapassei a catraca e, enquanto me encaminhava, ele, de longe, observou-me, para certificar-se de que eu tomava 

o rumo certo. Era Paris e era um francês; não era Curitiba nem curitiboca. 



O tempo meteorológico constitui tema obrigatório se o curitibóca deseja entabular 

conversação ("Que calor, hoje!"; "Eu prefiro o frio ao calor"; "Com o frio que está fazendo, 

imagine no inverno!", “Aqui faz as quatro estações no mesmo dia”; “Tem de sair preparado 

para calor, para frio, para chuva”; "Será que vai chover?"
10

), a menos que haja, da sua parte, em 

relação ao interlocutor, assunto específico e do seu  particular interesse. Ele evitará 

cuidadosamente qualquer comentário pessoal, a cujo surgimento, da parte do interlocutor, 

reagirá com o silêncio ou tergiversando, o que se verifica mesmo entre conhecidos, amigos ou 

em família, com o que ele mantem a distância, por impedir que a conversação passe do 

superficial ao íntimo. 

 Entre curitibócas são temas proibidos a idade do indivíduo e o salário ou os rendimentos 

de cada um. Era comum as mulheres curitibanas mentirem a sua idade, para menos.  

 Por outro lado, quando os dois curitibanos que se ignoram no local do seu convívio (o 

local de trabalho, o ginásio) vêm um ao outro alhures (na farmácia, na rua, no mercado) 

observam-se ostensivamente. É claro que nenhum cumprimenta o outro. Aliás, por que um 

deveria saudar o outro fora do local de convívio, se nele se ignoram? 

 Em balneários masculinos (de ginásios, por exemplo), muitos curitibocas levam o seu 

pudor ao extremo (quanto a mim, caricato e algo imbecil) de despirem-se, exceto a cueca e 

vestidos com ela dirigem-se ao chuveiro. Eles banham-se, enxugam-se, vestem a cueca 

(provavelmente outra, limpa, que levaram ao chuveiro) e vestidos com ela voltam para a parte 

do recinto em que deixaram o restante das suas roupas. Eles não expõem a sua genitália nem as 

suas nádegas, ainda que por breves segundos e no limitadíssimo trajeto no interior do 

vestiário.
11

 

  Ele resiste a admitir no seu círculo de amizades alguém novo, o que lhe reduz 

sensivelmente o número de relações, motivo porque forma amigos com acentuada dificuldade e 

freqüentemente não os forma, o que resulta na solidão de muitos curitibócas;  ele raramente 

constitui amizades  com não curitibanos, motivo porque estes relacionam-se entre si, porém não 

com os curitibócas, o que gera  duas espécies de círculos, imiscíveis, de relacionamento: os dos 

curitibócas e os dos forasteiros, realidade particularmente observável no ambiente estudantil e 

não só, ou seja, os nativos de Curitiba dão-se entre si, porém não com os adventícios que, por 

sua vez, constituem amizades entre si, porém não com os nativos, ao menos em tendência.  
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 Trata-se de fórmulas de convivência, destinadas a estabelecer alguma conversação, embora de conteúdo 

convencional e monótono na sua mesmice. Também usam-se nos elevadores, quando há alguém, para mais do 

curitiboca; aliás, constituem as fórmulas típicas de conversação nos elevadores. Pessoas há, com vizinhos de 

edifícios, incapazes de qualquer outro conteúdo de diálogo, para mais destes. 
11

 Constou-me que em uma sauna curitibana os homens expõem-se inteiramente nus, em ambientes esclarecidos, 

malgrado recebam uma toalha com que podem ocultar as suas partes, contraponto da pudicícia que observo nos 

ginásios que, de qualquer maneira, existe. A ocultação da genitália corresponde a padrão cultural, no ocidente, 

como obra do catolicismo. Cristo foi crucificado nu e assim era representado, até que um papa determinou que se 

encobrissem o seu pênis e os seus testículos, nas suas representações pictórias e escultóricas, já existentes e por 

existir. As pessoas envergonham-se da sua genitália, sem saber o porquê: não verdade, não há nenhum motivo 

porque se deva envergonhar da exposição delas. Os gregos da antiguidade praticavam ginástica e disputavam as 

olimpíadas nus; executavam estátuas masculinas em que representavam o pênis ereto, porém os gregos da altura 

não eram cristãos. Na Alemanha, há nudismo nos parques públicos, bem assim os ciclistas nus, que pedalam pelas 

cidades inteiramente nus. No Japão o ofurô é o banho dos membros da família em tinas pequenas: pai, mãe, filhos 

e, porventura, mais familiares, despidos, uns na presença dos outros. No caminho de Santiago de Compostela, na 

Espanha, os balneários das pousadas apresentam chuveiros comuns para homens e mulheres, crianças e adultos, 

desprovidos de tabiques ou de paredes que os isolem uns dos outros. Todos despem-se, vestem-se, banham-se à 

vista uns dos outros. Brasileiro houve, moço e não do sul do Brasil, segundo quem os espanhóis são despudorados. 

 Será gracejo dotado, contudo, de algum fundamento, dizer-se que a pudicícia excessiva do curitibano nos 

vestiários resulta do tamanho exíguo do seu falo, que ele deseja ocultar da vista alheia e poupar-se de 

considerações que lhe menoscabem a virilidade. Se lhe fora grande o pênis, decerto não se pejaria de exibi-lo; se o 

tapa, é porque deve ser diminuto... Lição dos fatos: curitibano tem pinto pequeno. 

 Alguns homens, nos vestiários, executam verdadeira proeza de ocultação: vestem a cueca sem retirar a 

toalha, cingida na cintura; após vestirem-na é que retiram a toalha, o que lembra os internatos católicos femininos, 

em que as alunas eram ensinadas a vestir-se de joelhos (!) para evitar os olhares das demais alunas. Certos 

curitibanos são assaz arcaicos em comportamentos e em mentalidade.  



 Em rodas de amigos ou conhecidos, a presença de conhecido ou de amigo de um dos 

presentes (não dos demais) resulta, muitas vezes, em que todos isolam o amigo ou conhecido: 

nas baladas, por exemplo, dada uma roda de pessoas que se conhecem entre si, o advento de um 

terceiro (amigo ou conhecido de alguém dela) resulta em que os demais ignoram-no. Eles 

conversam entre si, porém não puxam conversa com o terceiro nem lhe reagem se ele lhos faz. 

Daí ser freqüentemente frustrante tentar travar diálogo em grupos de amigos. 

 O curitibóca soe asserir que “nós somos fechados, mas o curitibano quando é amigo, é 

amigo mesmo, para valer!” ou “a amizade do curitibano é para sempre”. É parcialmente 

verdadeiro, parcialmente falso. 

 Tal afirmação constitui compensação psicológica, defesa do ego do curitibano que, 

cônscio da sua introversão em geral, alega perante outrem a seriedade das suas amizades em 

particular: o curitiboca reconhece o seu temperamento insociável em relação às pessoas e 

reconhece-o como limitação, que compensa com a alegada valorização das suas relações de 

eleição, o que não passa de retórica vazia e falsa: ele é frio nas suas relações de amizade, não as 

cultiva, não sabe ser amigo. As amizades curitibanas são pobres no seu conteúdo afetivo, 

parcas de atitudes e facilmente enlanguescem (sempre, contudo, há exceções, que, como 

falácia, é fácil generalizar).
12

Os curitibanos são fechados e quando são amigos, não são, 

necessariamente, amigos “mesmo, para valer”; quando eles dizem que o são, produzem falsa 

generalização. É a mentira típica do curitibano. 

 Há veracidade neste asserto no sentido de que algumas relações de amizade do 

curitibano são duradouras, não por se tratar das amizades dele, especificamente, contudo por se 

tratar de amizades, entendidas como fenômeno humano e não como fenômeno da humanidade 

curitibana. Certas amizades duram, ou seja, malgrado os intervalos de tempo em que os amigos 

não se encontraram, ao se reencontrarem, é, muitas vezes, como se o ínterim não ocorrera; o 

intervalo de ausência de contacto entre eles em nada lhes mitigou a relação. Acontece assim 

com as pessoas, em geral, e também com os curitibanos. 

 Por outro lado, as amizades, em geral, também perecem. Há amizades que desaparecem 

por indiferença, por ausência de contacto, porque as pessoas cambiam a sua forma de ser, 

porque o que unia os amigos torna-se-lhes irrelevante ou se retira das suas vidas. Acontece 

assim com as pessoas, em geral, e também com os curitibanos. 

 Por isto, quando o curitibano afirma que as suas amizades são vitalícias ou 

especialmente resistentes, ele se refere a parte delas, a algumas delas. Presumo que a proporção 

de amizades duradouras, em comparação com as que se resolvem, seja inferior em Curitiba à 

homóloga, alhures: em Curitiba, há menos amizades duradouras; há mais amizades que 

enlanguescem e findam. 

 Há “amigos” em Curitiba que nunca-jamais dispõem de tempo para os seus amigos. 

Eles os atendem, no telefone, receptiva e simpaticamente (“Fulano! Há quanto tempo! Que 

bom que você ligou!”) e, por outro lado, esquivam-se ao encontro pessoal, notadamente se 

casados. Há amigos (ou “amigos”) curitibanos que recebem os telefonemas, travam 

conversações possivelmente dotadas de pessoalidade, mesmo de intimidade e nunca-jamais 

procuram os autores deles, ou seja, há amigos passivos que, procurados, não procuram.
13

  

 Foi-me observação alheia a de que os casados curitibanos são especialmente arredios a 

solteiros: temor de que estes assediem-lhes os cônjuges? O solteiro será sempre ameaçador da 

estabilidade do casal?  

 Onde se acha um curitibóca falam os outros, riem-se os outros, divertem-se os outros: 

ele conserva-se recolhido ao si próprio, antes ouvinte que interveniente. Freqüentemente, se lhe 

dirijem a palavra, responde com monossílabos ou laconicamente e não incrementa o colóquio. 

Enquanto nas demais modalidades humanas há extroversão, no curitibóca há ensimesmamento; 

enquanto o não curitibóca abre-se ao seu semelhante, ele reserva-se.   
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 Leia-se “Educar para a amizade”, de Geraldo Castillo, livro que todo curitibano necessita de meditar. 
13

 Digo-o por experiência própria relativa a várias pessoas. 



 Inexiste alegria no curitiboca. Ele não é alegre, expansivo, extrovertido, porém 

descolorido, sensaborão. Notam-se os outros, não se lhe nota a ele. 

 Era freqüente, dizer-se de alguém, notadamente crianças e jovens: “Ele (ou ela) é muito 

acanhado”. Não apenas acanhado, inibido, retraído, porém muito. O acanhamento diante de 

outrem, a introversão, a timidez constituem traços que se desenvolvem em Curitiba, dado que 

as pessoas, desde crianças, não aprendem a extroversão, a alegria, a desinibição, a 

comunicação. Aprendem o silêncio. 

 No ginásio (que o vulgo chama de academia), os professores e estagiários aproximam-

se dos novatos e perguntam-lhes se “está tudo bem”, com esta expressão ou com outras, 

equivalentes e mais informais (por exemplo: “Tudo beleza?”)  ou se necessitam de ajuda. Ao 

perceberem a aproximação do professor ou do estagiário, o curitiboca baixa a cabeça, para 

evitar o contacto visual e afasta-se, para esquivar-se do diálogo. 

         O curitibóca gesticula acanhadamente, o que permite discerni-lo de quem não o é: 

enquanto outros desdobram-se em gestos, ele escassamente movimenta o seu corpo. Um 

observador atento distinguirá os não-curitibócas dos curitibócas pela diferença de 

expressividade física entre ambos.14  

            O curitibóca raramente acena, como cumprimento. Limita-se a balançar a cabeça ou a 

simular um sorriso; não acena, não balança a mão, não estende o braço.15 

 Diante de alguém extrovertido, alegre, comunicativo, o curitibano e o curitibóca 

perguntam-lhe: "Você é de Curitiba?". Em regra, a resposta é negativa. Se acaso for positiva e a 

ela seguir-se a contra-pergunta: "Por quê?", o interrogador explicará "Porque os curitibanos não 

são assim".16 

 O curitibóca não protesta contra situações que observa, como testemunha presencial. Se 

em uma loja, um mercado, um banco, na rua, alguém toma atitude que ele desaprova ou até o 

indigna, ele se limita à desaprovação ou à indignação como juízo e como sentimento, que 

talvez até partilhe com terceiros, porém jamais chegará a intervir sobre o autor dela. Aconteça a 

o que acontecer, ele observa e nada diz nem nada faz, ao passo que, alhures, o observador, 

muitas vezes, intervêm: os outros tomam atitudes, o curitiboca omite-se. Ele é 

passivo.17Constou-me que tal “cultura do silêncio” caracteriza, em verdade, o brasileiro em 

geral, e não apenas o curitibano.18 
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 Ao  publicar Eça de Queiróz o seu “Os Maias”, Raimundo Antonio Bulhão Pato julgou-se retratado no 

personagem Tomás de Alencar, o que aquele negou em artigo, sob forma de carta a Carlos Lobo d´Avila, 

publicada em O Tempo, de 8 de fevereiro de 1889. Eça interroga-se, como elemento de semelhança entre o 

personagem e o poeta: “Pela efusão dos gestos? Todos nós, nestas terras expansivas do sul, lançamos os nossos 

gestos até às nuvens...” Notem-se o advérbio todos; o adjetivo expansivas; a imagem dos gestos lançados até às 

nuvens.  Em Curitiba, ninguém, nesta cidade introspectiva do sul, lança os seus gestos sequer à medida de um 

braço estendido... 
15

 Ao longo da minha vida, observei cinco pessoas cumprimentarem-me, ao longe, por meio de acenos: três delas 

abanaram a mão aberta, para a esquerda e para a direita; a quarta estendeu-me o braço para o alto, com os dedos 

segundo a quinto fechados e o polegar estendido (gesto, de braço e mão, que pratico); a quinta estendeu-me o 

braço, de longe, com os dedos indicador e médio sob forma de “v”.  Das quatro, duas que me acenaram são 

adventícias, ambas de Taubaté (SP);  das quarta e quinta ignoro a origem, que, todavia, suponho estranha a 

Curitiba. Estender o braço, mão acima, a alguma distância, para ser notado por quem desejo cumprimentar por esta 

forma ou encontrar, isto só eu faço em Curitiba. 
16

 Formulada a primeira pergunta para mim, esclareço que "sou nascido e criado aqui, porém não sou como os 

daqui"; se o interlocutor for curitiboca reagirá como tal, ou seja, fitando-me em silêncio, sem nada acrescentar; se 

forasteiro, comentará o feitio reservado dos curitibocas, possivelmente com exemplos da sua própria vivência: 

quer o diálogo, quer o seu prosseguimentos são típicos, ou seja, repetem-se com a mesma seqüência e conteúdo, 

embora variem os seus interlocutores. 
17

 Passivo no sentido de intervenções e não no sentido homossexual, embora, evidentemente, haja curitibanos e 

curitibocas homossexualmente passivos. Por exemplo: em Granada, um espanhol implicou com dois marroquinos 

em um ônibus. Uma espanhola repreendeu o seu compatriota; ao descer ele, ela desceu junto e discutiram na 

calçada.  O curitiboca limitar-se-ia a presenciar a cena. Outro exemplo: na fila do mercado, um sujeito abriu um  

frasco de desodorante, usou-o e devolveu-o à prateleira. Várias pessoas viram; ninguém nada lhe disse. A cena 

deu-se em um mercado de classe baixa;  em um de classe média, a apatia dos circunstantes seria a mesma. Fosse 

em Lisboa, logo alguém protestaria; aliás, em Lisboa, ninguém teria aberto o frasco. Ainda outro: na fila da loja, o 



  Ele toca parcamente o seu semelhante como expressão de afetividade, mesmo os seus 

amigos ou aqueles que lhe inspiraram alguma simpatia: ele não aprendeu a exprimir as suas 

afeições, mesmo porque elas são-lhe deficientes, e porque adota o preconceito de que tocar 

denuncia inclinações homossexuais, notadamente entre homens, ainda que o gesto se revista de 

uma absoluta inocência, qualidade que, neste caso, acha-se acima da perspicácia do curitibóca. 

Ele pouco percebe do ser humano e confunde, toscamente, a atração sexual com a expressão 

dos afetos, o que, por sua vez, é perfeitamente peculiar a quem, sofrendo de mediocridade 

afetiva, não lhes compreende a externização.
19

 

  Na estupidez de tal mentalidade revela-se o primarismo do entendimento do curitibóca, 

a sua insensibilidade pelo próximo e a sua ignorância da natureza humana.  Escassamente 

afetivo e, por isto, incapaz de compreender a afetividade alheia, ele permite-se lançar suspeitas 

sobre o próximo, que propala como tema predileto de mexericos.
20

 

 Por isto ele inibe-se de abraçar os seus amigos, ainda mais os estranhos e amiúde 

considera que “homem não abraça homem”, aforisma em que a simpatia, a ternura, a bondade, 

o carinho, a solidariedade, a fraternidade, se enfraquecem ou ocultam-se às custas de supor-se a 

carnalidade onde ela não intervém, preconceito cuja nocividade traduz-se em negar-se o que os 

seres humanos apresentam de mais espontâneo e de mais belo, a saber, os sentimentos de uns 

pelos outros. 

 O curitibóca é reduzidamente capaz de praticar gestos de desprendimento, raramente os 

pratica e freqüentemente sequer os concebe; quando lhos propiciam,  suspeita de que envolvam 

segundas intenções, ainda que singelos (como a dona de casa oferecer à vizinha uma parte do 

bolo que cozeu ou alguém presentear fora das datas natalícia ou natalina), máxime se 

espontâneos e se entre os envolvidos não houver relacionamento antigo. Quando menos, a 

atitude provoca-lhe estranheza e eventualmente prejudicará as relações com o benfeitor, 

porquanto, suspeitoso, o curitibóca possivelmente afastar-se-á dele por defesa contra intuitos 

que fantasiará, ou, na hipótese melhor, adotará, de então por diante, uma desconfiança que 

provocar-lhe-á as conjecturas mais variadas. Ele interrogar-se-á: “Por que o Fulano teve-me 

esta atitude? O que ele quer?”. Não concebe o curitibóca a generosidade pura e simples, 

gratuita. 

 O curitibóca desconhece a solidariedade e a fraternidade, sentimentos que pressupõe o 

altruísmo e a bondade: egocêntrico, ele importa-se predominante ou exclusivamente consigo 

próprio. Ele não se sabe preocupar com o seu semelhante, acudí-lo, oferecer-se, dar e dar-se. 

Sabedor do infortúnio alheio, ele não se solidariza, não consola, não demonstra apoio, carinho 

                                                                                                                                               
caixa chama o próximo freguês que, por sua vez, não ouviu ou não percebeu o chamamento, que o caixa repetiu; o 

freguês percebeu-o no segundo ou terceiro chamado. Os demais fregueses, na fila, percebem o chamamento e 

ninguém adverte o próximo da fila (ao passo que eu, nestas situações, brado uma e duas vezes: “O próximo!”. 

Obviamente, não sou curitiboca). 
18

  “Os 12 defeitos insuportáveis dos Brasileiros”, anônimo, a que acedi, na rede, em 23.2.2012. 
19

 Quando se tenciona maldizer de alguém, diz-se dele, entre homens: "Fulano é v..."; o maldizente conta com o 

preconceito dos seus interlocutores e com a impossibilidade do desmentido (pois ninguém ousaria tocar no assunto 

com a pessoa em questão, nem o seu eventual desmentido seria de todo confiável), para lançar o estigma, com 

verdade ou com malícia. Tal forma de maledicência era comum entre as gerações adultas; é-o menos dentre os 

jovens, cuja geração aceita a homossexualidade com naturalidade e sem estigma. 
20

 Tal peculiaridade vai, contudo, se desusando (em 2013). Ela constituía resultado do pressuposto heterossexual, 

da mentalidade segundo a qual a forma por excelência de sexualidade e de afetividade era a voltada ao sexo 

oposto, ao passo que, em razão da modificação acelerada dos costumes e das mentalidades, por estes anos, ao 

pressuposto heterossexual substituiu-se o pressuposto sexual, segundo o qual as pessoas são dotadas de 

sexualidade (hetero, homo ou bissexual) e capazes de afetividade por pessoas (homens por homens ou por 

mulheres, mulheres por homens ou por mulheres). Sobretudo a geração sub-25 pensa assim e comporta-se em 

conformidade; dentro de poucos anos o mexerico curitibano relativo à homossexualidade como culpa, como 

acusação, como desprezo, terá desaparecido, à medida em que as gerações homofóbicas (notadamente as supra-40 

anos de idade) envelhecerem e ao seu arcaísmo mental suceder-se, como atualidade o entendimento da 

diversidade sexual e afetiva como normal e natural. Do pressuposto heterossexual decorre, também, o aforisma 

curitibano (e não só) de que “homem não acha homem bonito”. Ao contrário, muitos homens acham homens 

bonitos. E como! 



nem amizade: ele exercita a sua indiferença. Afinal, os problemas dos seus semelhantes são da 

conta deles. O curitibóca personifica uma criatura limitadíssima em termos de desprendimento, 

que limita aos seus familiares e a alguns amigos; para além disto, desprendem-se (aliás 

exemplarmente) os portugueses e outros, não o curitibóca, com quem, portanto, não se pode 

contar. 

 O curitibóca é taciturno: raramente o seu semblante demonstra contentamento por 

encontrar um conhecido ou amigo, ou provocado por  algum motivo de felicidade do próximo. 

Ele não partilha das alegrias alheias, não se felicita com a felicidade do seu semelhante. Falece-

lhe a empatia pois, na frieza das suas emoções, as alheias não o sensibilizam. 

  Ele não sorri. Sorrir, olhos nos olhos, equivale a fraternizar com a fisionomia: “os olhos 

são a janela da alma”, sentenciou Ortega com verdade. Sorrir enquanto mira-se nos olhos 

corresponde a confessar-se àquele a quem se sorri que sente-se por ele simpatia, benevolência, 

carinho, receptividade, reciprocidade. Nesta expressão silenciosa de palavras porém eloqüente 

de significado, tocam-se duas almas, dois corações, duas intimidades em que  movimenta-se 

uma em direção uma à outra e porventura vice-versa.
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   Na sua simplicidade extrema, nada custa o sorriso além da espontaneidade: embora tão 

simples, raramente um curitibóca sorri enquanto mira o seu semelhante no fundo dos olhos (ou 

quando o depara, sem o mirar nos olhos): é porque lhe falece a afetividade necessária para 

alegrar-se com a presença do outro. O curitibóca desconhece o sentido profundamente humano 

do sorriso porque desconhece o sentido profundamente humano da simpatia. 

 O curitibóca não convida terceiros para irem-lhe à casa e provavelmente desagrada-se 

de visitas. Quando despede-se recomendando ao interlocutor “Apareça” (em casa), pratica uma 

insinceridade.
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 Em 1929, o poeta sergipano Hermes Fontes visitou Curitiba e publicou, na Gazeta do Povo, de 25 de fevereiro 

daquele ano, texto em que a cognominou de Cidade Sorriso.  Não conviveu com as pessoas, não lhes observou o 

comportamento, não residiu aqui; transitou por aqui, de passagem, como turista. No cognome que atribuiu à 

cidade, foi ingênuo ou adulador: desejou agradar aos curitibanos ou improvisou-o, como poderia ter improvisado 

outro qualquer. Dizer-se, como dizem, que ele deambulou pelos logradouros da cidade e que as pessoas lhe 

sorriam, a ele, estranho, contraria o que se conhece do curitibano:  Hermes Fontes veio a passeio por estas 

paragens. Sentiu-se em casa; à vontade entre sua gente. Circulou, sem pressa, pelos logradouros e comoveu-se 

diante da facilidade com que lhe retribuíam os cumprimentos. Comoveu-se com a facilidade com que lhe 

retribuíam os cumprimentos ? Seria ele tão emotivo ? Retribuir-lhe-iam cumprimentos com facilidade ? Quanta 

falsidade! Chega a ser cínico cognominar-se de “cidade sorriso” a em que as pessoas não sorriem e em que, 

quando correspondem aos cumprimentos com sorrisos, é contida e não abertamente. Tratou-se de efabulação de 

Hermes Fontes ou de Nereide Michel, autora da citação, na Gazeta do Povo, caderno Viver Bem, 25 de março de 

2001, acessível em http://www.tanaka.com.br/hist_cid.htm; efabulação, aliás,  infantil.  
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 É interessante a observação de Arthur Koestler: "A classe média francesa é, provavelmente, a sociedade mais 

centrípeta e fechada da Europa. Se alguém conhece um habitante de Londres, de Roma, de Estocolmo, de Viena e 

dá-se razoavelmente bem com ele, em seguida ele o convida a passar um fim de semana com ele ou, pelo menos, a 

almoçar na sua casa. Em Paris, a pessoa pode conhecer durante anos alguém, almoçar com ela de vez em quando 

em algum restaurante e, contudo, nunca porá os pés no umbral da sua casa. A última guerra [a segunda guerra 

mundial] afrouxou um pouco este estado de coisas; todavia, apesar de tudo prossegue sendo certo que a família 

comum de classe média, na França, distingue claramente entre os amigos e os conhecidos com quem se encontra 

de vez em quando em terreno neutro e os que convida a sua casa. Estes últimos são parentes ou "amigos da 

família", que a pessoa herdou com o piano e a prata e com quem se mantem amizade instituída; aceitam-se e 

reciprocam-se convites até a morte. Em poucas palavras, a vida da burguesia parisiense é essencialmente 

provinciana. Aos setenta anos, o círculo de amigos da família é, em essência, o mesmo que aos vinte. 

Provavelmente, a pessoa casar-se-á com pessoa que pertence ao mesmo círculo e os seus filhos, depois de algumas 

atrevidas escapadas, voltarão a ele para nele viver e nele morrer" (Autobiografia, O caminho em direção a Marx, 

Aliança Editorial, Madrid, 1974, p. 41-42). Notem-se  o advérbio de modo e o adjetivo o autor emprega, ao 

caracterizar a sociabilidade francesa: essencialmente provinciana, vale dizer, limitada ao seu próprio meio, 

escassamente relacionável, distante em termos de relações humanas, diferentemente dos habitantes de outras 

capitais, exatamente como o curitiboca. Malgrado a jactância de muitos curitibanos, relativa à origem européia da 

população de Curitiba, o seu comportamento não é europeu no que o europeu apresenta de sociável, porém 

provinciano. Demais, a jactância do curitibano, relativa à sua origem européia fundamenta-se em uma distorção: 

ele valoriza tal origem a pensar na Europa, tal como a vê, como a conhece, como a idealiza, como a visita e a 

pensar nos europeus deste tempo, e não nos que emigraram e que constituíram a composição étnica de Curitiba, ou 

seja, as camadas pobres da Alemanha, da Itália, da Polônia e da Ucrânia, as classes C e  D, o povo pobre (e, 

http://www.tanaka.com.br/hist_cid.htm


 O curitibóca é ingrato: se recebe um favor ou um gesto de altruísmo, logo olvida-se do 

benefício e do benfeitor. 

 O curitibóca surpreende-se com o feitio dos indivíduos de outras terras, ao descobrí-los 

espontâneos, generosos, alegres, expansivos, amistosos e simpáticos, tão diversos de si próprio: 

é o que a experiência confirma face aos cariocas, matogrossensses, pernambucanos, baianos, 

lisboetas etc. e mesmo face aos paranaenses do norte do estado. Quando o curitibano visita o 

Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o interior do 

próprio Paraná, descobre ou confirma o que já ouvira dizer: que os outros são simpáticos e 

comunicativos e que ele, curitibano, é “fechado”.  

 Ao ouvir queixas da síndrome comportamental e psicológica que encarna, ou seja, 

perante as reclamações e as críticas à sua introversão, o curitibóca reage com a afirmação de 

que ama Curitiba, de que a adora, de que, para ele, é a melhor cidade do mundo, que não 

trocaria por nada, que é muito melhor do que outras ou de que as outras. Porém não articula 

nenhuma palavra em defesa da curitiboquice. Ou ele foi bairrista ou foi tacanho: foi bairrista se 

defendeu Curitiba porque a atacaram, dentro da lógica da ação-reação. Foi tacanho se, 

realmente, crê no que asseriu e, neste caso, o seu horizonte mental, o seu âmbito de 

observações, o seu mundo limita-se a Curitiba; ele necessita, urgentemente, de alargar o seu 

âmbito de observações e o seu horizonte mental por meio de viagens, em que conviva com 

outras humanidades, que não a curitibana, observe, compare e conclua. Da observação do 

alheio, reconhece-se melhor o próprio; quem conhece apenas o próprio, não adquire noção de 

comparação.  

 Alhures (que não em Curitiba), as pessoas amistam-se prontamente, com estranhos, com 

desconhecidos, na rua, no ônibus, na fila, com quem nunca viram na vida. Isto é, precisamente, 

o que distingue o curitibano-curitiboca das outras gentes. É típica do curitiboca a convicção de 

que amizade não se faz imediatamente; é típico das outras gentes fazer amizade de pronto. 

Percebeu a diferença? 

          Os outros são, desde logo, receptivos ao estranho; o curitibano, desde logo não o é. Os 

outros estão-lhe abertos desde o começo e fecham-se-lhe, se for o caso; o curitibano está-lhe 

fechado desde o começo e abre-se-lhe, se for o caso. Percebeu a diferença? 
 Quando o curitibano da espécie curitibóca brada que "confiança se conquista", manifesta o etos 

do curitibóca, na sua forma típica e aguda: ele adota como pressuposto a desconfiança em face do 

estranho, ao passo que os não-curitibanos não o adotam: não começam por desconfiar, não vêem porque 

desconfiar do estranho, ao passo que o curitibóca desconfia, suspeita do estranho, como se ele lhe 

representasse ameaça . O curitibóca pressupõe a malignidade, ao passo que os outros não a pressupõem. 

 O curitibóca é antropológicamente pessimista; os outros, não o são. O curitibóca talvez seja, no 

fundo, profundamente inseguro; os outros, não. 

Segundo o curitibóca, “confiança se conquista”, porque ele principia a sua relação humana sem ela e por 

isto é, de saída, introvertido e arredio. Segundo os outros, confiança se perde, porque ele principia a sua 

relação humana com ela e por isto é, desde logo, aberto e simpático. 

 É o pressuposto da  desconfiança que caracteriza, também, o etos do curitibano-curitiboca. Os 

outros partem da proximidade; o curitiboca, da distância; os outros desde logo são receptivos; o 

curitibóca, desde logo é desacolhedor. Os outros confirmam o “homem cordial”, de Cassiano Ricardo; o 

curitibóca encarna-lhe a negação. Os outros são brasileiros na sua simpatia, na sua humanidade, na sua 

alegria. O curitibóca é único na sua taciturnidade, na sua frieza, na sua falta de receptividade ao 

próximo. Percebeu a diferença ? 

 O curitibóca apresenta âmbito de privacidade assaz alargado, ou seja, a esfera do que ele 

reserva face a terceiros envolve  o que, em outras gentes, pertence à intimidade do indivíduo, 

                                                                                                                                               
provavelmente, rude e ignorante). O curitibano descende do populacho da Europa de cento e cinquenta anos atrás; 

esta é a sua origem européia e não a Europa que o curitibano relativamente instruído e viajado conhece, em que o 

padrão de vida da população é relativamente elevado, em que a riqueza acha-se distribuída com mais 

homogeneidade do que no Brasil e em que o povo é muito mais educado do que o brasileiro médio, inclusivamente 

o próprio curitibano. Aos que se indignarem com esta observação e reagirem com argumentos ad hominem, como 

"Você diz isto porque não descende dos imigrantes", já vou avisando que descendo de imigrantes italianos, 

polacos e alemães e ainda que não descendesse, poderia, com idêntica liberdade, dizer o que penso.  



bem assim o que elas revelam com  desinibição. A intimidade do curitibóca é maior, não no 

sentido de que a sua vida interior se desenvolva mais, apresente mais meditação, mais 

experiência, mais vivência, mais sentimento,  porém no de que ele mais oculta do que expõe o 

quanto lhe seja pessoal, vale dizer, relacionado com a sua pessoa, ainda que não propriamente 

íntimo.   Daí o curitibóca  desenvolver as suas conversações em termos preferentemente 

impessoais e distantes, e confidenciar-se com dificuldade, o que, por sua vez, resulta na sua 

dificuldade de formar amizades íntimas: as suas amizades  tardam a alcançar a intimidade ou 

jamais a alcançam. 

 O curitibóca da geração de cerca de 50 anos para mais (em 2016) padece ou padecia de 

uma fixação sexual: ele julga ou (julgava) “vagabunda” a mulher extrovertida e suspeita de 

uranista o homem afetuoso e o solteiro; ao menos, tratava-se de juízos típicos até os anos 90 do 

século XX, que se minoraram com a liberdade de costumes e que revelam o machismo e a 

homofobia do curitibóca, vezos que sem lhe serem exclusivos, no ambiente brasileiro, revela 

que ele não é ou era melhor do que os seus compatriotas, em termos de abertura de mente, 

evolução de costumes, compreensão do ser humano e ausência de preconceitos. Ao contrário, o 

curitibóca e mesmo o curitibano é ou era, neste capítulo, tão mesquinho quanto qualquer outro 

que o seja, machista e homofóbico.  

 Ambas notas apresentam índole sexual e  depreciam; as duas incidem sobre quem  

difere do curitibóca, por não comungarem da sua introversão; ambas recriminam o próximo 

não, verbi gratia, por extravagante, incômodo, tagarela, porém como pessoa de vida sexual 

condenável. A censura recai não sobre a forma como o indivíduo trata o seu semelhante, porém 

sobre a sua (suposta) vida privada, ou seja, não sobre aquilo que poderia molestar aos terceiros, 

porém sobre o que não interfere com eles e  diz respeito apenas aos que sofrem tal estigma.  

  Assim, o curitibóca atenta à sexualidade alheia mais do que ao que os indivíduos 

apresentam de especificamente humano, ou seja, ele prioriza, no julgamento de terceiros, o que 

o ser humano apresenta de instintivo, em detrimento do que ele contém de social. Ao curitibóca 

não importa predominamente como o indivíduo se conduz face  ao seu semelhante, nem o seu 

caráter, a sua correção, as suas virtudes, as suas limitações, etc.; o que lhe importa é aquilo que 

só deve interessar à privacidade de cada qual e portanto não ao  curitibóca.  

  Aliás, a inclinação dos curitibócas a suspeitarem de pederastia o seu semelhante admite 

a conjectura de que muitos deles (não todos) raciocinam por projeção, imputando a outrem o 

que se encontra em si próprios e que, portanto, ao certos curitibócas atribuírem 

homossexualidade a alguém, ela possivelmente existe, não no outro, mas em si próprios: eles 

confessam-se ao supostamente denunciarem. 

   Este tipo de suspicácia condiciona a mentalidade de quem, em princípio, não partilharia 

dela e que acaba por adotá-la na medida em que os padrões quaisquer de pensamento, uma vez 

instalados, propagam-se por imitação: o preconceito dos curitibócas deforma o entendimento 

das pessoas, induz a conceberem-se falsas realidades, subverte a lógica humana ao sobrepor a 

imaginação à observação, provoca julgamentos injustos e fomenta coscovilhices.
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 Por isto os valores do curitibóca andam pessimamente hierarquizados: de sociabilidade 

minorada, limitado em matéria de relacionamento, de extroversão, de amizade, de 

solidariedade, ele permite-se verberar na vida alheia o que não lhe diz respeito, ao invés de 

empenhar-se por desenvolver a sua sociabilidade e  de procurar relacionar-se mais e melhor 

com o seu semelhante. Falta-lhe em auto-crítica e em capacidade de relacionar-se o que lhe 

sobeja em malícia. Cuide o curitiboca da sua vida, que da dos outros, cuidam eles. 

 O curitiboca é dissimulado: nas suas relações sociais abstém-se, amiúde, de exprimir o 

seu sentir e o seu pensar, se eles antagonizarem com os do seu interlocutor, a quem responde, 
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 Admito que os curitibócas compartilhem da sua homofobia com os brasileiros em geral e que, portanto, a 

caracterização que lhes faço, neste capítulo, seja comum àqueles ao invés de específica deles. Ao mesmo tempo, a 

liberdade de costumes e a liberdade de expressão homoafetiva adveio e constitui realidade na classe média 

brasileira, notadamente na geração que, em 2014, conta aproximadamente 25 anos. Com isto, as observações 

acima, relativas à homossexualidade, perderam veracidade em relação à geração dos moços da classe média 

curitibana. 



frequentemente, com o silêncio, pelo que o seu interlocutor fala sozinho. Ele não é franco: 

franqueza equivale-lhe a grosseria (é máxima de sociabilidade, em Curitiba, a de que franqueza 

é grosseria), no seu escrúpulo, excessivo, de não desagradar o interlocutor, diferentemente de 

outros tipos humanos, que exprimem o seu pensamento e o seu sentimento abertamente, ainda 

que divirjam dos do interlocutor, como, por exemplo, os portugueses, que ao invés da 

dissimulação curitiboca, usam de “frontalidade”, significando esta dizer com sinceridade, sem 

conotação de grosseria da parte de quem fala nem de quem ouve.
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 Achando-se um curitibóca acompanhado por alguém, se ele encontra um conhecido ou 

amigo seu, conversa com ele (se o fizer), porém não apresenta, entre si, o seu acompanhante e 

aquele a quem encontrou. A conversa desenrola-se entre dois e o terceiro fica de mais, ao passo 

que, entre não-curitibócas, tendencialmente a pessoa comum apresenta, entre si, as outras duas: 

enquanto o ser humano normal procura aproximar, relacionar, o curitiboca não o faz; enquanto 

para o primeiro estabelecer vínculos é normal e inerente à vida social, para o segundo, não o é; 

ao contrário, não lhe faz sentido apresentar dois estranhos entre si, sem motivo ou devido à 

banalidade irrelevante de um encontro casual o que, afinal, não é motivo.
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 O curitiboca é lerdo. Curitiba é a cidade das tartarugas: elas são os curitibanos. 

Pedestre, na calçada, anda com lentidão; motorista, na rua, arranca com lentidão; freguês, na 

loja, despacha-se com lentidão, ao pagar. Se há fila atrás dele, ele não procura ganhar os 

tempos seu e do seu semelhante: ele usufrui do seu como se o dos demais lhes sobejasse, forma 

de individualismo, em que ele desconsidera a pressa possível dos seus semelhantes ou, ao 

menos, o interesse deles em ganhar tempo. 

 Quando o curitibano observa alguém tomando chimarrão, pergunta-lhe: “Você é 

gaucho?”. Toma-se chimarrão no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul; nos 

vizinhos Argentina, Uruguai e Paraguai. Contudo, no imaginário do curitibano, o chimarrão é 

peculiaridade dos gauchos.  

 O temperamento e o comportamento do curitibóca são típicos de Curitiba e não do 

restante Paraná nem do Brasil. Nas demais cidades paranaenses inexistem-lhe equivalentes 

locais: na sua sociabilidade, Curitiba não é Paraná nem é Brasil. 

 

 

 Primeira cena (em 2013, em Curitiba).
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 Diálogo entre repórter e o presidente do Tribunal Constitucional, em Lisboa, em 2013, acerca de acórdão que o 

Tribunal tardou semanas em expedir: - Por que demoraram tanto?-O senhor acha que demoramos? -Sou eu que 

lhe pergunto. Tal diálogo, normal dentro da sinceridade com que se costumam tratar os portugueses, passaria por 

grosseria em Curitiba. Para o Curitiba, o português é “grosso”. Não, não é: ele é franco, exprime o que sente e o 

que pensa, diferentemente do curitibano, que oculta um e outro e para quem constituem bons modos fazê-lo.  
25

 Há, no You Tube, uma filmagem, de quatro minutos e quatorze segundos, do curitibano Felipe Zagonel,  

intitulado “Como ser um bom curitibano”, em que ele enuncia dez regras: 1) não jogue papel no chão, porém 

guarde-o no bolso até encontrar uma lixeira. 2) Se encontrar um conhecido em situação em que seja inevitável o 

contacto direto, como uma fila ou o elevador, e se o outro cumprimentá-lo, responda-lhe com um “sorrisinho 

discreto; se possível, nem mostre os dentes. Você pode assustar o curitibano, ao demonstrar que quer prolongar a 

conversa”. 3) Para assediar uma curitibana, pergunte-lhe “absolutamente qualquer coisa”, como as horas ou se o 

papel que encontrou pertence-lhe; ela, com certeza, acreditará que está a ser assediada. 4) Todos os dias, ao sair de 

casa, leve roupas de calor e de frio (casaco, camiseta regata; manta, chinelos)  e guarda-chuva: o tempo em 

Curitiba é imprevisível e sujeito a variações acentuadas. 5) Principie as suas frases com as palavras piá ou guria, 

cujos finais, preferentemente,  prolongará (piáááá) e desuse a flexão de número, ou seja, não use os plurais (o 

braço; vinte flexão; três avião; acabou as férias). 6) Invada, com  o seu automóvel, na canaleta do ônibus Expresso. 

7) Empregue localismos (vina, penal, japona, tubão, bolacha). Enquanto vina e tubão constituem localismos, 

bolacha constitui sinônimo de biscoito, no idioma Português e não, especificamente, em Curitiba. 8) Se, no ônibus, 

todos os bancos estiverem ocupados, exceto um, ao lado do qual houver alguém, permaneça de pé, “porque aqui, 

ninguém gosta de dividir o banco duplo. Mas se, mesmo assim, você fizer questão de sentar, somente cinqüenta 

por cento da sua bunda pode tocar no banco”. 9) “Nunca saia de casa desarrumado”; “aqui em Curitiba, as pessoas 

“decoram a roupa” que você usou ontem”, ou seja, observam o trajar alheio. 10) “Ame a cidade.”. Eis a ligação da 

filmagem: 

http://www.youtube.com/watch?v=J_kYGjqredI . 
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Duas anedotas, em mil, que todo habitante de Curitiba sabe contar. 

http://www.youtube.com/watch?v=J_kYGjqredI


 - Oi, tudo bem? 

           Ela balançou a cabeça, afirmativamente. 

 -Oi, tudo bem?!, em tom mais alto. 

 Ela balançou a cabeça, afirmativamente. 

 -Oi, tudo bem?!!, em tom igual ao anterior. 

 -Tudo... 

 Só respondeu na terceira vez. É óbvio que era curitiboca. Não me venham dizer que ela 

estava menstruada, sob TPM, que ninguém é obrigado a conversar e outros subterfúgios de 

curitibanos: ela comportou-se curitibocamente. 

 

 Segunda cena (em 2013, em Curitiba). 

 -Obrigado. 

 Silêncio. 

 -Obrigado ! 

 Silêncio. 

 Obrigado !! 

 -Denada. 

 Só respondeu na terceira vez. É óbvio que era curitiboca. Aplica-se a mesma glosa da 

cena precedente. 

 

 Terceira cena (em 2013, em Curitiba). 

 Alguém adentra o recinto, em que há várias pessoas e, ao fazê-lo, diz, para todos: 

 - Bom dia. 

 Ninguém lhe responde. É óbvio que era em Curitiba. 

 Variante desta situação é a anedota que se conta, acerca dos curitibanos: -Como você 

sabe que está em Curitiba? Quando dá bom dia e ninguém lhe responde. 

  

 

 Quarta cena (em 2013, em Curitiba). 

 Na loja, o freguês pergunta: 

 - Você trabalha aqui? 

 Ela sacudiu a cabeça. 

 -Então pode me ajudar? 

 Ela sacudiu a cabeça. O freguês perguntou-lhe preço e tamanho do indumento. Ela era 

lacônica e falava em tom extremamente baixo. O freguês pergunta-lhe? 

 - Você é de Curitiba, não é ? 

 Ela sacudiu a cabeça, sem lhe dar palavra, sequer para lhe perguntar “Por quê?”. É 

óbvio que a guria era curitibana. 

 

 Quinta cena (em 9.XI.2013). 

 Um rapaz ia, a pé, com o cadarço de um dos seus tênis desatados.  Um transeunte viu-o, 

tocou-o no ombro e disse-lhe: "Está desamarrado; pode pisar nele e cair". O rapaz estendeu a 

mão ao estranho e perguntou-lhe: "Tudo bem com o senhor ?"; o estranho apertou-lhe a mão, 

respondeu-lhe "Tudo bem!”. O rapaz riu alegre e espontaneamente e abaixou-se para atar o 

cadarço. 

      O transeunte era eu; o rapaz obviamente não era curitibano. Se o fora, mal me respondera; 

no máximo, “Obrigado”, “Valeu” e nada mais, sem gesto, sem pergunta, sem simpatia, sem 

risada. 

 

 Sexta cena (em 5.V.2014). 

    No vestiário, disse-lhe “Com licença”. Ele nada me respondeu. Abri a portinhola do 

armário, que, de leve, esbarrou-lhe na mão. Disse-lhe “Desculpe”. Ele nada me respondeu.  

  



 Sétima cena (em 6.V.2014). 

 Em Cascavel, no Paraná, diz-se que se trata o mau humor dos curitibanos com “meia 

hora de dar o cú por dia”. (Não me venham moralizar, com a alegação de que disse tabuísmo, 

que isto “ofende” os curitibanos e mais retórica defensiva. Repeti o que lá se diz, como se diz). 

 Na fila do ônibus, puxei conversa com uma moça, à minha frente, de aspecto de classe 

média, acerca de um sujeito que, de telemóvel na mão, empregava tom vocal excessivo. Ela 

ignorou-me. 

 Neste exato momento, surgiu um senhor e saudou-me com “Bom dia!”, ao que o 

reciproquei com idêntica fórmula. Eramos estranhos um ao outro. Principiamos a parolar; 

conduzi o colóquio, adrede, para o comportamento dos curitibanos e exclamei que “tem de 

mandar os curitibanos tomar no cú, tomar no cú!”, para ela sentir-se retratada e vituperada. O 

senhor riu, bem assim a senhora que se achava atrás de mim. 

 A guria permaneceu silente. Mandei-os tomar no cú novamente. 

 Conclusão: ela tomou no cú três vezes e não reagiu.  É óbvio: não fala com estranhos. 

 

 Oitava cena (em janeiro de 2015). 

 Um rapaz reparou em mim, enquanto eu conversava com terceiro. Terminada a 

conversa, passei por ele e disse-lhe "Oi, tudo bem?" Ao invés de responder-me, ele baixou a 

cabeça. 

 

 Nona cena (cerca de 2013).  

 No vestiário, o curitibano entra mudo e sai calado. Antes de abrir o meu armário, disse-

lhe “Com licença”. Ele nada me respondeu. Abri-o e, de leve, a porta esbarrou-lhe na mão. Eu 

disse-lhe “Desculpe”. Ele nada me respondeu. Curitibano moço: não fala com estranhos. 
 

 Décima cena (em 2016). 

 Em um fila de balada, puxei conversa com um rapaz. Ele ignorou-me. Perguntei-lhe se 

era curitibano: ele limitou-se a balançar a cabeça, que sim. Curitibano moço: não fala com 

estranhos. 

 

 Undécima cena (em 2016). 

 Em uma loja, em dado momento, não estava ninguém do seu pessoal. Estavamos eu e 

outro freguês, jovem, a quem indaguei:  

 -Não está ninguém? 

 Ele balançou a cabeça, afirmativamente, sem me dizer palavra. Perguntei-lhe se era 

curitibano; respondeu-me com um monossílabo e resposta óbvia: 

 -Sim. 

 Curitiboca moço: não fala com estranhos. 

 

 Duodécima cena (em 2016). 

 Em bicha, houve alguma confusão na ordem das pessoas. Eu disse à senhora 

atrás de mim: 

 -Eu é que estou na vez. 

 Ela nada me respondeu. Perguntei-lhe: 

 -A senhora é de Curitiba? 

 Sem me dar palavra, fez que sim.  

 -Nota-se, observei-lhe. 

  Só então ela articulou sons:  

 -Por que nota? 

 - Não fala.  

 Ela riu riso nervoso, provavelmente, que graça não havia. 

 Curitiboca velha: não fala com estranhos. 



 
 

 Adágio (da minha autoria, em 2015). 

  

 Curitibano é bicho. Bicho não fala. 

 

 Outro adágio (de um matogrossensse, em 2016). 

 

 “Curitibano é uma merda!” 

 Variante (em 2016): “Curitibano é uma bosta!”. 

 

 

 III- Explicação.  

  Qual a origem psicológica desta verdadeira síndrome de anti-sociabilidade? 

Como entender a mentalidade do curitibóca? 

   Primacialmente, o curitibóca padece de um empobrecimento da sua sensibilidade: a sua 

nota distintiva, origem das  demais, radica na pobreza, dramática, do seu  altruísmo, dos bons 

sentimentos, daqueles que levam o indivíduo a desprender-se de si próprio e do seu 

egocentrismo, e a dar-se ao próximo, a estar nele, a realizar-se no seu semelhante, a reconhecer 

nele uma individualidade que lhe integre o horizonte existencial como pessoa e não meramente 

como objeto da sua paisagem. Correspondem tais sentimentos à bondade, ao carinho, à ternura, 

à solidariedade e à fraternidade; em sua expressão mais elementar, à cordialidade e à simpatia. 

   Da atrofia destas duas últimas formas afetivas decorre toda a psicologia do curitibóca: 

na sua intimidade mais profunda, ele é um insensível e um indiferente ao seu semelhante. O 

que o distingue da restante humanidade é que, enquanto nesta, os sentimentos pelo próximo 

existem e determinam-lhe a maneira de ser, de entender, de atuar, de conviver, no curitibóca, a 

afetividade é ausente e esta ausência  lhe condiciona a mentalidade e o trato com o próximo. 

  Enquanto no não-curitibóca existe  afetividade natural que, desde logo, cria entre as 

pessoas um vínculo de cordialidade, ou seja, de fraternidade espontânea, rudimentar que seja, 

no curitibóca, ao inverso, inexistindo aquele fundo emocional, inexiste a cordialidade 

espontânea: enquanto o não-curitibóca  é naturalmente sensível à humanidade ambiente e sente-

a, o curitibóca é intrínsecamente insensível ao próximo, cuja existência averigüa com o seu 

entendimento e perante quem se conduz com a sua racionalidade, porém nada sente por ele. 

Para o curitibóca, as pessoas não encarnam  seres que lhe inspirem um mínimo de sentimento, e 

sim  objetos, similares a quaisquer outros, face aos quais é normal a indiferença. Na psicologia 

do curitibóca, seres humanos e objetos inanimados equivalem-se, e muitas vezes os primeiros 

valem menos do que os segundos. 

  Simpatizar corresponde a experimentar-se uma sensação agradável que no simpatizante 

desperta inclinação e benevolência pelo outro. Porquanto nos curitibócas escasseiam a simpatia 

e os sentimentos generosos que dela surtem, com freqüência qualifica-se uma pessoa em 

Curitiba não, por exemplo, pela sua cultura, pela sua perspicácia, pela sua posição social ou por 

outros quaisquer dos seus atributos, senão pela sua simpatia ou antipatia: escassos, os 

simpáticos logo notam-se, ao passo que os antipáticos também se distinguem, pejorativamente: 

são os curitibócas mais facilmente identificáveis. 

 Há teorias pelas quais se explica o modo de ser curitiboca: 

  a) os imigrantes polacos, alemães, italianos e ucranianos teriam sido objeto da rejeição 

das populações autóctones (de origem portuguesa); nas colônias e nos meios imigrantes, teria 

sido recomendação a de "cuidado com o que diz lá fora!", com o que expressiva parcela da 

população teria aprendido a calar-se diante dos estranhos. Para confirmar-se tal conjectura, 

seria preciso que, de fato, houvesse rejeição; que, de fato, os imigrantes, se tornassem 

reservados; que a sua reserva perdurasse nas gerações seguintes; que ela se propagasse para 

fora dos meios imigrantes e influenciasse também as populações de origem luso-brasileira. 

Nada disto me parece totalmente decisivo. 



 b) os germânicos e eslavos que, em parte colonizaram os arredores de Curitiba e nela se 

instalaram (alemães, polacos e ucranianos) são, costuma-se repetir em Curitiba, normalmente, 

introvertidos e inamistosos, traço de comportamento que se generalizou. É, talvez, a explicação 

mais comum, possível, em parte, duvidosa, contudo. A ser assim, o feitio dos imigrantes 

prevaleceu sobre o comportamento da população preexistente, supondo que esta se comportasse 

diferentemente; a introversão dos germânicos e dos eslavos prevaleceu e, mais, propagou-se 

para os nativos, de origem luso-brasileira. Não seria mais crível haver introversão dentre os 

primeiros e comunicação dentre os segundos?  

 c) Curitiba terá reproduzido, em miniatura, os ódios e ressentimentos políticos dos 

europeus, suscitados na Europa pelas guerras de 1914-18 e de 1939-45. 

 Por ter havido imigração polaca, alemã, ucraina e italiana para Curitiba; por o Brasil 

haver declarado guerra, em 1942, à Alemanha, à Itália e ao Japão; por, na altura, o português 

haver se tornado idioma obrigatório, os imigrantes (já não de primeira geração, porém já os 

seus filhos e netos, falantes dos idiomas dos seus pais e avós, que muitos mal falavam 

português) passaram a abster-se de se comunicar por não saberem ou saberem mal fazê-lo em 

português. Além disto, havia ódios de países e povos na Europa, que se transportaram para os 

filhos e netos dos respectivos nacionais, em Curitiba: o polaco de Curitiba odiava o alemão e o 

ignorava; o alemão ressentia-se do ucraino e fazia-lhe o mesmo; o italiano era inimigo e 

acanhava-se. Tal ressentimento étnico, os ódios políticos, a guerra, fizeram de Curitiba a 

miniatura da Europa, dos conflitos europeus. O curitibano de origem na imigração eslava e 

germânica, não o curitibano nativo ou de origem portuguesa, por animadversão às demais 

etnias ou por receio de ser identificado como pertencendo à própria, por defesa, adotou atitude 

de silêncio perante as pessoas. Não falar, calar-se, era forma de ocultar a sua procedência 

(explicação de Marcos Traple). 

 d) por ser cidade universitária, devido à presença da Universidade do Paraná, havia 

muitos estudantes forasteiros que, sendo estranhos ao meio curitibano, provocavam a reserva 

das famílias curitibanas, preocupadas com preservar a "honra" das suas filhas, vale dizer, a sua 

virgindade até o seu casamento, o que lhes suscitava a distância em face de estranhos 

(explicação de Luis Carlos Pereira Tourinho). Tampouco me parece que se possa generalizar tal 

motivo: nem todos os forasteiros seriam ameaçadores, nem todas as famílias teriam filhas 

núbeis; nem todas as filhas virgens teriam contactos sociais com os forasteiros. Mesmo porque 

a preocupação com a virgindade existiu, na sociedade brasileira, em geral, até décadas atrás, e 

não provocou o fenômeno da curitiboquice em outras cidades, também elas dotadas de 

universidades ou chamarizes de adventícios, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 

Brasília.  

 Demais, não haveria vagas na Universidade do Paraná em proporção tal que os 

adventícios constituíssem ameaça ao ponto de determinar o comportamento do curitibano, em 

geral. A vigilância das filhas não se exercia quando elas achavam-se, de fato ou 

potencialmente, em contacto com forasteiros, e sim permanentemente, quer se achassem em 

contacto, atual ou potencial, com forasteiros e com naturais, homens, capazes de as deflorar. 

 Por outro lado, é fato da observação que, ao longo dos tempos, inúmeros forasteiros 

radicaram-se em Curitiba e casaram-se aqui: não foram rejeitados e sim integrados no meio 

curitibano
27

. 

 e) O tropeirismo, em que estranhos percorriam o antigo caminho pedestre e eqüestre, 

entre Viamão e Sorocaba e ao longo do qual as famílias de então enclausuravam as mulheres e 

as filhas virgens (efeito para o qual certas residências eram dotadas de alcovas), por se julgar o 

estranho como potencialmente ameaçador. 

 O antigo caminho do Viamão partia do Rio Grande do Sul até atingir Sorocaba e 

atravessava inúmeras cidades, dentre as quais, Curitiba, única em que o trânsito tropeiro terá 

suscitado o efeito curitiboca. 
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 Sintomaticamente, um dos capítulos da História Psicológica do Paraná (Curitiba, 1944), de David Carneiro, 

intitula-se Paraíso dos adventícios. 



  

 f) o clima frio, cinzento, chuvoso, por dias a fio, introverte as pessoas, deprime-as, indu-

las a recolherem-se à casa, a não haver vida ao ar livre, ao isolamento. A reduzida 

luminosidade solar resulta em menor produção de serotonina, hormônio cerebral responsável 

pela vida de relação: o curitiboca seria, antes de tudo, produto biológico do clima local e 

subdotado de um componente da química cerebral, efeito confirmado pela transformação 

porque passam os forasteiros que, após algum tempo de habitação em Curitiba, adquirem o 

comportamento curitiboca.
28

 

 Contudo, mesmo assim, se em Curitiba há, realmente, dias a fio de tempo cinzento, 

também os há luminosos e soalheiros
29

, não, contudo, talvez, em proporção suficiente para 

induzir as pessoas à alegria de viver e à desinibição. 

 Curitiba encontra-se no epicentro do frio, no estado do Paraná, precisamente no sítio 

cuja temperatura média é, nele, a menor. Ainda que fizesse e faça frio nas demais regiões do 

Paraná, sobretudo na sua metade meridional (como em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul), 

ela é a cidade mais fria do estado. Todo o sul do Brasil sujeita-se às frentes frias, a baixas 

temperaturas, a geadas, a períodos pluviosos; contudo, Curitiba distingue-se pela sua 

temperatura comparativamente inferior, na média (média que não infirmam situações, 

insuladas, de frio extremo e ocasional em cidades de clima especialíssimo, a exemplo de 

Palmas e s. Joaquim).  

 g) a imitação da curitiboquice reprodu-la: o nativo de Curitiba aprende a introversão e o 

silêncio. Nos seus meios doméstico, familiar, escolar e social, as pessoas comportam-se assim, 

o que se lhe apresenta como a forma normal e natural de conviver. O curitibano nado e criado 

em Curitiba constituiu o seu modelo de relação humana em meio a gente reservada, cuja 

reserva, por isto, aprendeu. Ele vive em meio a pessoas inibidas, tratam-no com inibição, é a 

inibição que ele conhece, é ela que ele interioriza, é ela que ele pratica. Para ele, calar diante do 

estranho e inibir-se diante da mais gente exprime o modo que conhece de conviver: é este modo 

que pratica. 

 

 As cinco primeiras explicações contêm, possivelmente, alguma parcela de veracidade; 

terão sido verdadeiras a algumas pessoas ou a várias, porém não creio que a tantas, ao ponto de 

originarem as características do curitibano, em geral. A sexta aplica-se à população habitante 

de Curitiba, na sua generalidade, porquanto o tempo cinzento, com céu nublado e temperaturas 

inferiores às do restante Paraná atingem a todos, independentemente da sua origem étnica, da 

sua condição feminina, da sua virgindade. Todos, em Curitiba, se acham expostos à carência de 

luminosidade solar, à constância do frio, e aos seus efeitos fisiológicos. 
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 É, também, a conclusão de Ernani Buchmann. Eis a passagem da entrevista que ele concedeu  (em 15 de julho 

de 2011) a Melissa Crocetti em que o refere: A colonização e o clima são os responsáveis pelo humor da cidade? 

Não tenha dúvida, é isso mesmo. O humor tem muito a ver com o sol, não se pode negar isso. A gente não se dá 

conta de que o sol não aparece sempre, no inverno Curitiba é uma cidade cinzenta. Isso tem muito a ver com o 

humor. A depressão da solidão dos povos do extremo norte, todos eles são de climas frios e sem sol, e são pessoas 

deprimidas. Agora você veja o bambolear dos povos africanos, claro que tem muito a ver, o sol gera isso. Vide 

http://melissacrocetti.wordpress.com/2010/07/15/entrevista-com-ernani-buchmann/ (acessível em setembro de 

2012).  

 Em 2013, houve, em Curitiba, apenas 32% de dias ensolarados ; nos anos anteriores, a proporção terá sido 

semelhante, ou seja, em cada três dias, em um somente houve claridade  intensa. No segundo semestre daquele 

ano, houve cinco ou seis dias totalmente soalheiros; nos mais, nebulosidade constante. 

 No seu “O Nú ao ar livre” (São Paulo, 1932), Arnoldo Piratininga afirma que os banhos de sol  propiciam 

“mais alegria de viver” (p. 74). Acrescenta: “Temos  tido occasiões de constatar que o effeito de um dia chuvoso 

ou de neve nos produz uma certa tristeza, experimentando ao contrario, uma sensação de alegria à vista de um dia 

de sol” (p. 74). 
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 Até 1994, Curitiba era fria; entre 1995 e 2010 foi quente; de 2011 a 2015 foi excessivamente nublada. O 

fenômeno do curitiboca é anterior ao terceiro período; existiam curitibocas já na fase de frio luminoso. 

http://melissacrocetti.wordpress.com/2010/07/15/entrevista-com-ernani-buchmann/


 Haja fundamento em alguma destas explicações, no todo ou em parte, o fato é que o 

fenômeno do curitibóca existe, como peculiaridade de Curitiba. Ele constitui a maldição 

curitibana. 

 

 

IV- Julgamento. 
 

  O curitibóca é pobre de sociabilidade, doente da afetividade, aberrante do 

relacionamento. Ele é detestável: desapreciam-no abundantes curitibanos e a maioria dos 

forâneos. 

   Nele concentra-se o quanto desfavorece a vida em sociedade e promove o isolamento 

das pessoas.  

  Conviver com os curitibócas traduz uma experiência de vida profundamente ingrata, 

marcada pelas decepções, pelas incompreensões, pela solidão. Eles são causa direta da 

infelicidade do seu semelhante, ainda que este disto não adquira consciência (o que é freqüente 

em quantos não os compararam com tipos humanos diversos) ou, quando menos, determinam a 

redução da  sua felicidade: muito haveria de gratificante, de feliz,  de recompensador e de 

emocionante no convívio com os curitibócas, fora outra a sua índole.  

  No trato com o curitibóca apresentam-se as amarguras e ausentam-se as alegrias. Sem 

necessariamente ser feliz por ser como é (ao contrário), o curitibóca em nada concorre para 

com a felicidade do seu semelhante; ao inverso disto, contribui para infelicitá-lo. 

   Ele encarna um modelo negativo, um anti-modelo: deve nele mirar-se quem aspirar a 

adquirir atributos de sociabilidade, para evitar-lhe as características e cultivar as opostas às 

dele.  

  Representam os traços do curitibóca  a mais exata negação da virtude como a entendiam 

alguns moralistas e escritores dos séculos XVIII e XIX (Duclos, Bernardino de Saint-Pierre): 

virtude é um esforço sobre si próprio em favor dos outros, definição adotada também por 

Augusto Comte, o fundador do Positivismo. Se ela consagra o altruísmo, a mentalidade do 

curitibóca representa, simetricamente, o egoísmo, a ausência de qualquer esforço por dar e de 

dar-se ao seu semelhante.  

  Se se medir o grau de desenvolvimento humano de uma população pela medida do seu 

altruísmo, pela intensidade dos seus afetos simpáticos, pela espontaneidade dos seus bons 

sentimentos, pelas manifestações deles, pelo seu desprendimento face ao próximo, então o 

curitibóca equivale a um ser sub-desenvolvido, que se encontra muito abaixo do quanto o ser 

humano é capaz de alcançar.  

  Ele personifica uma forma empobrecida do ser humano, que é desejável evitar. Evitá-la 

corresponde a cultivar os bons sentimentos e a externá-los, a contrair espontaneidade no 

comércio humano, a importar-se com o próximo, tudo isto sinceramente, ou seja, como 

verdades interiores que determinem ações que se pratique gratuitamente, pelo prazer de praticá-

las: por amor. “O amor por princípio”, dizia Augusto Comte. Evitá-la significa outrossim 

desinibir-se, extroverter-se, verter-se no próximo, relacionar-se com ele ao invés de 

ensimesmar-se. 

    Felizmente, não encarnam os curitibócas todos os naturais de Curitiba: há os 

curitibócas e os curitibanos, sendo os segundos pessoas normais, adjetivo que freqüentemente 

perdem ou cuja intensidade reduz-se mercê da convivência com os primeiros, que, sendo maus, 

estragam os bons, efeito que se verifica igualmente com os forâneos que, muitos, detestam 

Curitiba por causa da sua gente, assim como a muitos curitibanos repugnam os curitibócas.  A 

cidade talvez seja preferível a outras; já uma parte do seu povo, certamente não.  

 

 

VI- Posfácio. 

 



  Sou crítico dos curitibocas; posso criticar o temperamento introvertido, insociável, frio, 

pouco amistoso dos curitibanos-curitibocas. Qualquer pessoa pode criticá-los, seja curitibano, 

seja forasteiro, seja estrangeiro. 

            Digo-o pois muitos curitibanos somente admitem críticas dos nativos, vale dizer, dos 

próprios curitibanos, em censura implícita da liberdade alheia de observação e expressão. 

            Repare no ardil: quem se acha mais capacitado para perceber o comportamento e o 

temperamento introvertido dos curitibanos ? Os forasteiros, que, por serem-no, detêm termos 

de comparação, entre os curitibanos e si próprios. Muitos curitibanos pretendem calar 

precisamente quem é capaz de criticá-los e admitem críticas dos nativos, o que implica espírito 

de tribo e contém o pressuposto de que os nativos, por serem-no, tendem à leniência ou à 

incapacidade crítica por nulidade ou escassez de vivência com outras gentes, com que se 

comparem. É muito psicológico, é tudo defesa do ego do curitibano-curitiboca. 

            Morei no exterior (do país); viajei por inúmeras capitais do Brasil, em que tratei com o 

povo da rua, nos ônibus, nas lojas, nas ruas; observei como as pessoas são e as comparei com o 

curitibano. A minha observação coincide com a da maioria dos forasteiros: o curitibano é, sim, 

geralmente, frio e introvertido. "Geralmente" supõe exceções, que as há. 

            Não se trata de experiência, minha, negativa e pontual, com alguns curitibanos; é 

experiência de incontáveis pessoas (nativas ou forasteiras), com incontáveis curitibanos, que se 

repete há décadas. Não é preconceito: é observação empírica. 

            É claro que sempre há quem se sinta incomodado com as minhas críticas, seja porque se 

reconhece nelas, seja porque é exceção aos curitibanos-curitibocas e sente-se indevidamente 

injustiçado (já disse que há exceções). Já estou acostumado a tais tipos de reação, mormente 

emocionais. 

              Critiquei, também, os curitibanos que, nos vestiários masculinos, adentram o cubículo 

do chuveiro de cueca e dele se retiram de cueca. São pudicos, conventuais, puritanos, ridículos, 

caretas. Ou não ? 

            Sou cacete, muito cacete, em relação aos curitibanos e prosseguirei sendo-o, 

orgulhosamente. Não mantenho espírito de tribo, não cultivo mentalidade provinciana, conheço 

haver formas melhores, mais humanas e simpáticas de interagir. Enquanto você teimar em 

defender a curitiboquice, convirá em manter o ambiente curitibano suscetível às minhas 

críticas. Obrigado: propicia-me matéria sobre que escrever, malgrado outras, mais instigantes, 

também me apeteçam. 

 

 

 

Algumas avaliações. 

 Acerca do comportamento do curitibano há alguns testemunhos e interpretações, 

dos quais celebrizou-se o de Fernando Pessoa Ferreira. Natural de Olinda, residiu por dez 

anos em Curitiba, onde exerceu o cargo de superintendente do Teatro Guaíra. Jornalista, 

trabalhou em gazetas do Rio de Janeiro (Diário Carioca, Correio da Manhã, Ultima 

Hora) e nas revistas Manchete e O Cruzeiro. Em São Paulo, colaborou com a Folha da 

Tarde e na Folha de São Paulo. 

 No terceiro volume da coleção Livro de Cabeceira do Homem publicou-se (em 

1967), da autoria de Fernando Ferreira e intitulado Curitiba, a fria, retrato irreverente de 

Curitiba em que, entremeados com várias observações facetas, contudo empíricas, 

apontou traços do curitiboca. 

 A propósito de estudantes forasteiros, diz: “Jamais são absorvidos pelo meio 

local, ao contrário do que ocorre no Rio, por exemplo, onde milhares de rapazes e moças 

vêm de longe em busca de diploma e em pouco tempo tornam-se carioquíssimos. Mais de 

uma vez ouvi amargos ressentimentos de rapazes que, prestes a concluírem seus cursos, 

confessavam que nunca haviam sido convidados a visitar uma casa de colega curitibano: 



“Estou aqui há cinco anos - diziam - e continuo sendo tratado como estranho”. (Itálicos 

meus).  

 Adiante: “A cidade é esquiva e áspera [...]”. Cidade, como metonímia por 

cidadãos. (Itálicos meus). 

 Após mencionar o alcunho de Cidade Sorriso, adverte: “Não caiam nessa, meus 

irmãos! Pois a cidade é das mais taciturnas e sorriso, quando há, provoca olhar de 

censura das matronas cívicas que assolam o Paraná”. (Itálicos meus). 

 No penúltimo parágrafo: “Depois de conhecer Curitiba, você poderá começar a 

achar os paulistas demasiado amáveis e hospitaleiros. E talvez, estranhe, em Belo 

Horizonte, a absoluta falta de preconceitos. Esteja certo de que sua opinião não comoverá 

os curitibanos. Curitiba é antes de tudo uma fria.” (Itálicos meus). 

 Ou seja: o meio curitibano recusa o forasteiro e impede-o de integrar-se nele; os 

curitibanos são esquivos e ásperos, vale dizer, evitam a interação e quando interagem, são 

indelicados; o povo curitibano é taciturno; a comparação entre curitibanos de um lado e 

paulistas, por outro, resulta em desfavor dos primeiros, pela sua carência de amabilidade 

e hospitalidade; o cotejo de curitibanos com habitantes de Belo Horizonte enfatiza o 

preconceito daqueles (como o pudor, que Fernando Ferreira aponta) e a abertura mental 

dos segundos. 

 Descontado o tom geral de irreverência de Curitiba, a fria, tais peculiaridades 

correspondiam ao etos do curitibano nas décadas de 50 e 60 do século 20, tal como 

Fernando Ferreira observou-o. Prosseguem tal e qual em 2016, em relação à reserva e à 

taciturnidade. 

 A nota de aspereza advém da comparação entre o curitibano e outras gentes no 

Brasil: falta ao curitibano a doçura, a amabilidade no trato humano e mesmo no sotaque. 

O curitibano é áspero não por rudeza, mas por ausência da espontaneidade afável com 

que outros interagem e falam. Ainda que haja curitibanos polidos e gentis (há-os), 

rareiam os afáveis, ao mesmo tempo em que a pronúncia curitibana é, de todo, carente do 

“português com açucar” a que se referia Gilberto Freyre para caracterizar a entonação 

brasileira. Ambos caracteres compaginam-se: a pronúncia seca exprime a frieza das 

relações.  

 Também é sugestivo o traço do preconceito, que Fernando Ferreira aponta como 

presente no curitibano e ausente em Belo Horizonte: o curitibano é ou era essencialmente 

conservador, em sentido coloquial, vale dizer, formado no etos heteronormativo, 

machista, homofóbico, teonormativo católico, o que não correspondiam a exclusividades 

suas, porém a formas mentais comuns à maioria dos brasileiros. Em Curitiba, contudo, 

semelhante etos manifestava-se com mais intensidade ou mais desdobramentos, ou a ele 

adicionavam-se outras caretices, suficientes para que, da comparação entre o curitibano e 

os habitantes de Belo Horizonte (e, possivelmente, de outras cidades) se percebesse a 

tacanhice do curitibano, notadamente dos chamados “tradicionais”, vale dizer, 

pertencentes à classe média urbana de estirpes antigas. (Aliás, é vezo curitibano enaltecer 

com o adjetivo tradicional qualquer instituição e casa comercial antiga de mais de dois ou 

três lustros, como se dez ou quinze anos de existência tornasse-a tradicional e como se a 

suposta tradicionalidade representasse mérito. Há famílias tradicionais, no sentido de 

antigas, de nomes sonoros na história da cidade, arquivadas, por exemplo, na Genealogia 

Paranaense, de Francisco Negrão.). 

 Dante Mendonça, em seu Curitiba. Melhores defeitos, piores qualidades 

(Bernúncia Editora, 2009, Florianópolis), acrescenta: “Poucas coisas são mais 

constrangedoras e desconfortáveis do que pegar um elevador em Curitiba. Ninguém se 

cumprimenta. Pode estar apinhado de gente, que ninguém ousa cruzar os olhares – 

palavras, então, seriam um sacrilégio.” (p. 39). Usualmente, o curitibano ignora os 

circunstantes que desconhece; não lhes dá palavra; evita mesmo o contato visual.  

 A propósito das calçadas recorrentemente esburacadas e em mal estado, Dante 

Mendonça alude à necessidade de se calcorreá-las de modo cabisbaixo e ensimesmado, 



atento às irregularidades que se deparam ao peão. E prossegue: “Talvez daí essa lenda do 

curitibano que não cumprimenta ninguém, nem o vizinho. No máximo com um oi, um 

olá. O sonoro tudo bem? só mesmo se o vizinho estiver sendo algemado, e na porta do 

camburão. 

 Curitiba – como o escritor Gay Talese já escreveu sobre Nova York – “é uma 

cidade de vizinhanças em que as pessoas não têm vizinhos.” (obra citada, p. 40). 

 Tirante a caricatura do vizinho algemado e na porta do camburão, em Curitiba 

escasseiam relações de vizinhança: entre curitibanos e de curitibanos em relação a 

forasteiros é normal vizinhos desconhecerem-se e ignorarem-se.  

 Na análise de Cristovão Tezza, o traço principal do curitibano talvez seja-lhe o 

conservadorismo: o curitibano é “conservador, naturalmente conservador – o curitibano 

não gosta muito de criar caso, gritar ou exigir aos brados alguma coisa: é como se ainda 

houvesse um substrato mental nos dizendo que aqui não é a nossa casa. Uma espécie de 

“comporte-se”  silencioso e poderoso [...]. E é um substrato tão poderoso que qualquer 

“estrangeiro” – digamos, um carioca, um catarinense do litoral ou um baiano, acostumado 

a viver em voz alta – ao chegar em Curitiba levará sempre um primeiro choque: súbito, 

sente-se que há uma fina camada de gelo entre as pessoas, um sentimento de distância, 

invisível mas permanente.” (itálicos meus. Obra citada, p. 42).  

 A metáfora glacial é apropriada: a “fina camada de gelo entre as pessoas” 

corresponde ao “sentimento de distância”, à ausência de afabilidade, de cordialidade, de 

calor humano, de espontaneidade. Em suma: taciturnidade e frieza que todo forasteiro 

percebe e que o próprio curitibano reconhece ao tratar com forasteiros, notadamente nas 

respectivas terras. Daí a importância curadora da viagem, em que o curitibano viaje e 

interaja com outras gentes. 

 Em Goiás é deseducado abster-se de cumprimentar (com bom dia, boa tarde, boa 

noite) o porteiro do prédio a que se adentra ou o vendedor da casa comercial. Em 

Curitiba, ao contrário. 

 Em contrapartida, José Guimarães Castello Branco (segundo o informa Dante 

Mendonça) “não enxerga no curitibano o tímido, fechado e arredio”, o que bastante me 

estranha. Carioca, radicado em Curitiba em 1994, José Castello Branco observou 

insuficientemente; entranhou o modo de ser curitibano sem o cotejar com outros modos; é 

por demais ingênuo ou renunciou à sinceridade. Será verídica a derradeira hipótese ? 

Habitante de Curitiba, ele terá desejado poupar de melindres conhecidos, amigos e 

relações úteis, notadamente as últimas. Não convém suscitar dissabores em quem nos 

pode ser valioso.   

  Por outro lado, ele reconhece no curitibano “excesso de formalidade”, o que, por 

sua vez (segundo interpreto), indica a distância entre as pessoas. Há formalidade 

exacerbada porque escasseia a proximidade. Onde as pessoas são distantes, mantêm a 

formalidade mais do que a manteriam se o trato entre elas se caracterizasse pela 

espontaneidade. Em suma: curitibano frio e distante. 

 Mas o próprio Dante Mendonça (natural de Florianópolis e morador de Curitiba) 

contemporiza com o etos curitibano: “Os curitibanos frios, aqueles que não conhecem e 

nem mesmo cumprimentam os vizinhos, rareiam.” (Obra citada, p. 45). Rareiam ? 

Rareiam ?? Não, não rareiam. Eles existem em quantidade perceptível. Decresceu a 

quantidade de moradores que desconhecem os seus vizinhos e sequer os cumprimentam 

graças à presença, já majoritária, de forasteiros, porém os curitibanos natos persistem no 

comportamento anti-vizinhança e reservado. O ambiente de Curitiba melhorou graças aos 

adventícios; não melhoraram os curitibanos “tradicionais”. 

 Dante Mendonça narra anedota: 

 “Contratado para trabalhar numa multinacional na Cidade Industrial, o engenheiro 

paulista foi na imobiliária assinar contrato de aluguel de uma casa num condomínio 

bacana em Santa Felicidade. 

 - Como é a vizinhança? – perguntou o paulista. 



 Respondeu o corretor, depois de pensar duas vezes: 

 -Só te garanto que a casa é boa. A vizinhança ninguém sabe!” (obra citada, p. 45). 

 Simone Mattos, no seu “Homo curitibanus”
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, principia com uma interrogação: 

“Famoso nacionalmente por não falar com estranhos, jamais visitar alguém sem telefonar 

antes e nem sempre cumprimentar o vizinho de porta, o curitibano é tido como o povo 

mais frio e arredio do Brasil. Mas será que na prática é mesmo assim?”. 

 Responde com análises de Carlos Alberto Pessoa, Dante Mendonça, Rafaela Senff 

Ribeiro e Emílio Fenianos. 

 Carlos Alberto Pessoa imputa o comportamento arredio do curitibano à sua 

ascendência européia, ao clima e à altitude da cidade (943 metros).  

 Realmente, o clima frio e nublado, com escassez de luminosidade, privação de 

calor e de luz solar, produzem efeito deprimente em inúmeras pessoas, desanimam-nas, 

induzem-nas à esquivança e não à alegria, à espontaneidade, à vida de relação. É 

observação comezinha, nas escolas, o ânimo alegre dos alunos em dias quentes e, ao 

revés, a introversão silenciosa, nos  cinzentos e frios. 

 Dante Mendonça reproduz a piada que lhe narraram: “Sabe por que em Curitiba 

ninguém se cumprimenta ? Porque, para uma cidade ser considerada grande, as pessoas 

não devem se cumprimentar”. 

 Rafaela Senff Ribeiro considera que as “lendas e mitos em torno do suposto 

comportamento frio [do curitibano] se transformaram num pré-conceito sobre os 

curitibanos, o que faria com que as outras pessoas, diante deles, adotassem uma postura 

diferente, de defesa”. Segundo ela, “Isso conseqüentemente faz com que o curitibano 

responda a esse comportamento, fugindo da sua atitude natural; se as pessoas não tiverem 

esse pré-conceito, acredito que a relação a ser estabelecida será diferente”. Acrescenta: 

“Já foram mais frios. Antes, o caráter arredio era evidente na forma como as famílias 

educavam seus filhos e nos relacionamentos: mais abertos apenas com aquele grupo 

conhecido e escolhido a dedo, enquanto se evita o contato com os demais”. (Rafaela 

Ribeiro identifica, também, nos curitibanos, a preocupação exacerbada com a opinião 

alheia, o conservadorismo como resistência às mudanças, a impaciência, a obediência, o 

comprometimento e o bem trajar-se.). 

 A explicação da psicóloga Rafaela Ribeiro é singular: o que ela qualifica de mito 

do curitibano frio originou preconceito contra os curitibanos, motivo porque os 

forasteiros tratam-nos em atitude de defesa, devido à qual os primeiros alteram o seu 

comportamento: os forasteiros consideram os nativos frios; por isto, os nativos tratam os 

forasteiros com frieza; se os forasteiros não os reputassem frios, os curitibanos não os 

tratariam com frieza.  

 Trata-se de avaliação estapafúrdia, com raciocínio circular, autêntica falácia em 

que se toma o efeito como causa, que exculpa os curitibanos e culpa os forasteiros. A 

causa consiste no comportamento arredio dos curitibanos; o efeito, na prevenção dos 

forasteiros em relação a eles. Segundo Rafaela Ribeiro, contudo, a causa do 

comportamento dos curitibanos acha-se no preconceito dos forasteiros contra o 

comportamento deles que, por sua vez, resulta do próprio preconceito. 

 É pseudo-argumento de defesa do ego, próprio, aliás, de quem reconhece a 

veracidade da crítica e engenha, com mais ou menos argúcia (no caso, com bastante 

menos) justificativas e explicações. 

 É óbvio que se os forasteiros percebem os curitibanos como taciturnos, tal 

percepção não decorre da imaginação deles, porém da observação realista de fatos 

majoritariamente reconhecidos e notórios. Não há, neste sentido, preconceito nem a 

imagem do curitibano frio e arredio equivale a “lendas e mitos”, mas, ao contrário, à mais 

fiel realidade.  
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 É admissível que algum forasteiro adote atitude de defesa em relação aos 

curitibanos, porém não é ela que produz o temperamento macambúzio nem o 

comportamento distante deles. Ao contrário, temperamento e comportamento existem 

independentemente de alguma virtual prevenção dos forasteiros, mesmo porque um e 

outro manifestam-se também entre nativos: a distância, a frieza, a taciturnidade, o 

curitibano exerce-os em relação aos estranhos, em que tal substantivo não designa 

exclusivamente os forâneos, mas qualquer pessoa que ele desconheça, ou seja, que não 

lhe haja sido apresentado ou que não conheça por relações de família, trabalho ou 

convívio escolar. Mesmo nos ambientes laborais e escolares, existe distância de 

curitibano a curitibano e de curitibano a forâneo. A coexistência não representa, não 

necessariamente, motivo de proximidade pessoal. Precisamente nisto é que radica o 

defeito incoercível do curitibano- curitibóca. 

 É especioso imputar-se aos outros a escassez de interação do curitibano. Aliás, é 

típico de muitos brasileiros transferirem a outrem a responsabilidade por defeitos e males 

cuja culpa pertence ao imputador e não a terceiros. Parte do público brasileiro é viciada 

em culpar aos outros e a cegar-se ao seu próprio papel na geração das mazelas e à sua 

responsabilidade na resolução delas (os culpados usuais são a colonização portuguesa, a 

ditadura militar e o capitalismo).  Na avaliação da psicóloga Rafaela Ribeiro 

funcionou precisamente tal tipo de mentalidade: se os curitibanos são arredios e 

taciturnos, a culpa não é deles, porém alheia, especificamente dos forasteiros. Péssima 

avaliação, pior explicação. 

 Não há pré-conceito nem preconceito. A fama do curitibano não se constituiu a 

priori, pelos forasteiros, mas a posteriori. Os curitibanos não reagem aos forasteiros, mas 

agem relativamente a eles e aos próprios nativos. Os forasteiros não são culpados pelo 

etos curitibano, porém eles e os próprios curitibanos são-lhe os pacientes. Culpados pela 

forma de ser e de relacionar-se dos curitibanos, são os próprios curitibanos e não os 

outros. 

 Eduardo Emílio Fenianos, submetido à pergunta “Por que o curitibano tem fama 

de povo arredio e frio?”, respondeu com sinceridade: “Porque realmente é. Mas, aos seus 

próprios olhos, é perfeitamente normal [...] Onde está escrito que devemos cumprimentar 

as pessoas no elevador ? Quem disse que elas querem responder às usuais perguntas 

sobre o clima que normalmente iniciam conversas que não levam a nada ? Há dias em 

que não há vontade de conversar e neste ponto o curitibano é sincero e honesto”. 

 Eduardo Fenianos admitiu a realidade e reconheceu a carência de auto-crítica do 

curitibano, que julga normal a insociabilidade. Tal carência provém da ausência de 

discernimento intelectual e de cotejo do próprio curitibano com outras gentes.  

 Não é expectável que os curitibanos avaliem racionalmente o seu caráter e 

concluam negativamente; é presumível que o avaliem empiricamente, por observação da 

forma de ser e de relacionar-se de outras gentes, e concluam desfavoravelmente em 

relação às suas maneiras de ser e de relacionar-se. Daí a importância das viagens dotadas 

de valor antropológico, em que o viajante em geral e o curitibano em particular observe o 

etos e a maneira de ser vigentes em outras cidades, do Brasil e do exterior. Pessoa que 

residiu no exterior regressa acrescentada na amplitude nas suas percepções. Curitibano 

que residiu no exterior (seja no próprio Brasil, seja em outro país), é expectável que 

regresse, no mínimo, surpreso com a sua taciturnidade e com a simpatia alheia; é 

desejável que, da surpresa, melhore as suas formas de ser e de interagir. 

 Há dias, realmente, em que na pessoa (curitibana ou não) falece ou nela escasseia 

o ânimo de relacionar-se. Mas o que está em causa, no curitibano, não são momentos 

esporádicos de ensimesmamento, passíveis de atingirem qualquer pessoa. O que está em 

causa é o etos que transcende a introversão episódica e instalou a introversão crônica.  

 Quando Eduardo Fenianos formula a pergunta retórica “Onde está escrito que 

devemos cumprimentar as pessoas no elevador?” ele verbaliza a mentalidade do 

curitibano típico, para quem não constitui deseducação ignorar os demais no elevador, 



para quem ignorar o próximo, abster-se de interagir, fingir que não ouviu o que lhe 

disseram, esquivar-se de prestar informações na rua, tratar aos demais como se 

inexistissem, todas formas de insociabilidade, fossem normais. Para ele o são, diversa e 

mesmo inversamente dos padrões de interação fora de Curitiba. 

 Roberto Gomes publicou, na Gazeta do Povo de 21 de março de 1988, crônica 

intitulada “O Curitibano – Método de Abordagem”, em que expõe a forma de se 

aproximar do curitibano. “Antes de mais nada, diz, é preciso ser apresentado ao 

curitibano”, porquanto, digo, curitibano não fala com estranhos. 

 Uma vez apresentados um ao outro, dois indivíduos, “não é raro que o curitibano 

no dia seguinte - ou na semana seguinte - venha a cruzar com o Pedro [personagem 

fictício, que se apresentou ao curitibano] e fazer de conta que nunca o viu na vida. É 

curioso, mas trata-se de uma espécie de técnica de esquiva dos nativos a qual é preciso 

se acostumar”. 

 Caso Pedro e o curitibano sejam novamente apresentados, jamais se deve dizer 

“Já fomos apresentados”. Porém, se se infringir tal proibição da etiqueta, “o máximo 

que se consegue [...] é um muxoxo enfadado: -Ah, é? [...]  

 Não force a barra na aproximaçaõ [...]. Faça de conta, também, e por mais que 

lhe custe, que não sabe com quem está falando. [...] Caso vença esta etapa, chegará um 

dia em que o curitibano, talvez não se sentindo ameaçado, talvez já não sentindo ser 

humilhante reconhecer que tem diante de si um ser humano como tantos outros, 

responderá a seu oi com um outro oi. 

 Numa próxima etapa, havendo mais gente por perto pra mediar o contato e 

havendo um assunto sério sobre o qual discorrer [...] poderá se ir além disso. Se (sic) 

tornará possível conversar com o curitibano. Tente assuntos leves, mas sempre ligados 

ao dia-a dia [...] Falar sobre o tempo é uma boa. Por exemplo: 

 - Que calor, hein ? 

 - É mesmo, que calor! 

 - E de repente faz frio. 

 - Pois é, de repente faz frio. E chove. 

 - Vá entender! 

 - Pois é, quem entende ? 

 Considere tal diálogo um sucesso. É possível que, ao final, ocorra outro diálogo 

padrão: 

 - A gente precisa se ver. 

 - É mesmo, a gente precisa se ver. 

 Seria impróprio esperar que se possa ir além disso. Por exemplo: endereços, 

telefones, para onde quando fica o nosso reencontro, nada disso deve ser questionado. 

Pois é certo, pelos rituais do primeiro planalto paranaense, que João e Pedro não se 

encontrarão a não ser por acaso – e desde que não se possam evitar, mudando de 

calçada, de mesa no resturante, ou fincando um olhar fanático na ponta dos próprios 

sapatos. Na verdade, se espera que ninguém tenha real intenção de se reencontrar. 

 Até que chegará um dia em que uma grande intimidade - para os padrões nativos- 

será alcançada. O início da conversa será então o seguinte: 

 - Que anda fazendo ? 

 Claro, a pergunta faz sentido e não é absurda. Mas ela será feita mesmo que 

aquele a quem se pergunta tenha aparecido nos jornais todos os dias nas últimas 

semanas [...] Acontece que um curitibano, por definição, nunca admite saber o que o 

outro está fazendo. É do ritual.” 

 O que é normal para o curitibano, não o escandaliza, não lhe merece reprovação, 

constitui o anormal, o inusual, o deseducado e o censurável fora de Curitiba. Se o 

brasileiro é tipicamente cordial, o curitibano não é brasileiro. Wilson Martins escreveu 

livro, sobre o Paraná, que intitulou “Um Brasil diferente”. Curitiba, capital do Paraná, 



não é apenas um Brasil diferente: não é Brasil, ao menos, não é brasileira em relação à 

simpatia dos brasileiros e ao seu clima, frio, obscuro e lúgubre. 

  

  

Cura-curitiboca. 

5.V.2014. CURA-CURITIBOCA .Lanço, hoje a campanha cura-curitiboca. Em Cascavel, há 

uma receita para curar o mau humor dos curitibanos; aplica-se o remédio por meia hora.Qual 

é, não digo, mas quem mora lá entendeu a pilhéria. Há exceções aos curitibanos-curitibocas. 

Primeiro exercício: fale com um estranho hoje. Cumprimente alguém: diga-lhe bom dia. Não 

interessa se não costuma conversar com ele. É exatamente nisto que radica a eficácia da 

terapia: interagir. Encoraje-se! Não se preocupe com o que os outros vão dizer ou pensar de 

você! Vá lá! Força, curitibano! 

 CURA-CURITIBOCA, parte 2. Reflexão de hoje, para curar a insociabilidade dos 

curitibanos. O ser humano é social e sociável; vive em sociedade, convive com pessoas. É ser 

que se comunica, que fala, que pode falar; que ouve. Curitibano-curitiboca, exerça as suas 

faculdades humanas: seja sociável, fale, comunique-se, ouça, queira ser sociável, queira 

interagir, queira falar, queira ouvir. Mude a sua relação com o próximo: abandone a atitude de 

indiferença e de silêncio em favor de relação de espontaneidade e de comunicação. Faça-o, não 

tema fazê-lo. “Mas eu não conheço o cara, vou falar com ele?! Falar o quê?!” Não o conhece e 

falará de qualquer assunto: nisto consiste a terapia: puxe conversa , qualquer uma. Pratique este 

exercício com pelo menos duas pessoas. Duas! Força, curitiboca! 

 

 

 

 7.V.2014. CURA-CURITIBOCA. Lição 3. Reflexão. Você, que é curitibano do tipo 

curitiboca, que ignora estranhos, que não cumprimenta, que não responde a quem o 

cumprimenta, imagine como seria a sua vida com pessoas sociáveis. Seja egoísta, seja feroz, 

pense em si apenas: imagine que os outros o cumprimentam, dirigem-lhe a palavra, tratam-no 

como pessoa e não como objeto, dão-lhe atenção, valorizam-lhe a existência. Seja egoísta, seja 

egocêntrico: você gostaria de continuar a ser tratado como objeto ou como pessoa? Você é 

curitibano-curitiboca, você é egoísta, você gostaria de ser tratado como pessoa, como ser 

humano. Então, abandone o seu egocentrismo, cesse de ser umbigocêntrico e trate os outros 

como seres humanos. Qual é a lógica? A da reciprocidade. Trate como deseja que o tratem. 

Seja-lhes sociável, relacionável, sorria-lhes, não os tema. Os outros não são inimigos; o 

forasteiro não é ameaçador; o estranho não é uma coisa, porém é alguém; ele não quer estuprar a 

sua filha, a sua irmã, a sua mãe.Faça a sua parte. “Mas se for só eu, não adianta nada”. Dê o 

exemplo. Fale disso. Reclame do curitiboca, indigne-se quando não lhe responderem. Critique a 

curitiboquice. Critique as atitudes indiferentes de gente que não se comunica. Provoque reações. 

Faça como eu, que já perdi a paciência com curitibocas. Acorde! E observe os resultados. Força, 

curitibano! Coragem!  

 

 8.V.2014. CURA-CURITIBOCA. Lição 4. Reflexão. Toda a gente conhece a má fama 

dos curitibanos: não se comunicam, são introvertidos, não falam com estranhos, são “fechados”. 

É fama verdadeira. Os curitibanos são assim, na sua maioria. E no restante mundo? É diferente: 

na Europa (Europa, ó curitibanos com mania de se acharem europeus!) as pessoas comunicam-

se; nas outras cidades do Brasil, as pessoas entabulam conversações com estranhos, com a maior 

espontaneidade. Não lhes é preciso ser apresentado; vão falando. No próprio Paraná, os 

paranaenses são sociáveis: o comunicar-se constitui padrão de vida humana, ao passo que, em 

Curitiba, o padrão da vida humana corresponde a silenciar diante do estranho. Toda a restante 

humanidade comunica-se; a humanidade curitiboca se cala. Há algo errado com os curitibanos. 

Com os curitibanos, não com os outros. 

 

 CURA-CURITIBOCA. Verdades na cara. Lição 5. Você, que é curitibano-curitibóca, 

que se vangloria da “Curitiba européia”, que julga Curitiba ser uma das melhores cidades do 



planeta, que nunca saiu disto e que prefere Curitiba a qualquer outro lugar do mundo, você é 

bitolado, limitado, tacanho, estreito. Você é umbigocêntrico, você pensa que o mundo resume-

se a Curitiba; desconhece o diferente e por isto, mal reconhece o próprio. Medite no que acabou 

de ler. Você precisa, urgentemente, de viajar, ver o mais mundo, observar comportamentos, 

conviver com forasteiros e comparar-se com eles. A comparação do curitibano-curitiboca com 

as outras formas de ser e de conviver demonstrar-lhe-á o quão insociáveis e antipáticos são os 

curitibanos. Se você não observou e não se comparou, se não os observou e não os comparou, 

você é tacanho e, por isto, pensa como pensa.  

 Viaje com olhos não de turista, que contempla monumentos, mas com olhos 

antropológicos, que observa comportamentos: repare em como as pessoas se tratam, como 

reagem, ande de ônibus, entre nas lojas, peça informações na rua, em São Paulo, no Rio de 

Janeiro, em Porto Alegre, em Recife, em Goiás, em Portugal, na Espanha, em Paris, no interior 

do Brasil, no interior do Paraná. Notará a espontaneidade dos outros, chocante em face da 

introversão do curitibano; comprovará a taciturnidade deste e a abertura deles. Você já fez isto ? 

Não ? Então, viaje e observe antes de ficar “ofendidinho” e tentar justificar a curitiboquice. 

 Alhures, as pessoas fazem amizades prontamente, com estranhos, com desconhecidos, 

na rua, no ônibus, na fila, com quem nunca viram na vida. Isto é, precisamente, o que distingue 

o curitibano-curitiboca das outras gentes. É típica do curitiboca a convicção de que amizade não 

se faz imediatamente; é típico das outras gentes fazer amizade de pronto. Percebeu a diferença? 

 

          Os outros são, desde logo, receptivos ao estranho; o curitibano, desde logo não o é. Os 

outros estão-lhe abertos desde o começo e fecham-se-lhe, se for o caso; o curitibano está-lhe 

fechado desde o começo e abre-se-lhe, se for o caso. Percebeu a diferença? 

 Quando o curitibano da espécie curitibóca brada que "confiança se conquista", 

manifesta o etos do curitibóca, na sua forma típica e aguda: ele adota como pressuposto a 

desconfiança em face do estranho, ao passo que os não-curitibanos não o adotam: não começam 

por desconfiar, não vêem porque desconfiar do estranho, ao passo que o curitibóca desconfia, 

suspeita do estranho, como se ele lhe representasse ameaça. O curitibóca pressupõe a 

malignidade, ao passo que os outros não a pressupõem. O curitibóca é antropológicamente 

pessimista; os outros, não o são. O curitibóca talvez seja, no fundo, profundamente inseguro; os 

outros, não. 

  Segundo o curitibóca, “confiança se conquista”, porque ele principia a sua relação 

humana sem ela e por isto é, de saída, introvertido e arredio. Segundo os outros, confiança se 

perde, porque ele principia a sua relação humana com ela e por isto é, desde logo, aberto e 

simpático.  

 É o pressuposto da desconfiança que caracteriza, também, o etos do curitibano-

curitiboca. Os outros partem da proximidade; o curitiboca, da distância; os outros desde logo 

são receptivos; o curitibóca, desde logo é desacolhedor. Os outros confirmam o “homem 

cordial”, de Cassiano Ricardo; o curitibóca encarna-lhe a negação. Os outros são brasileiros na 

sua simpatia, na sua humanidade, na sua alegria. O curitibóca é único na sua taciturnidade, na 

sua frieza, na sua falta de receptividade ao próximo. Percebeu a diferença ? 

 

 

 

CURA-CURITIBOCA. Lição 6. Curitiboca imobilista. O curitiboca existe há décadas, desde, 

aproximadamente, talvez, 1914, ou seja, há um século ou mais. Entrementes, o mundo mudou, 

os costumes cambiaram, o traje informalizou-se,  as mulheres deixaram de casar-se virgens, 

instituiu-se o casamento homossexual, incrementou-se o feminismo, inventaram-se telemóveis e 

a rede de computdores, etc..  

 Muito variou, mudou, cambiou, alterou-se, em termos de costumes, mentalidades, 

objetos e realidades. Só uma coisa continua igual: a maldição curitibana, a síndrome psicológica 

e comportamental do curitibano-curitibóca. O curitibano é conservador em sentido pejorativo, 

em relação à sua maldição: é imobilista, não muda, permanece arcaico, aferrado à sua rotina de 

ignorar os estranhos, de ser de difícil relacionamento humano. O mundo mudou, exceto o 

curitibóca. 



  Trinta anos atrás, nos meus tempos de moço, eles eram assim; trinta anos depois, 

continuam iguais. Em 2016, os forasteiros, mesmo jovens, estudantes, confirmam o choque 

cultural de viver em Curitiba e conviver com os nativos daqui. 

  É estranhíssimo. O paradigma se reproduz geração após geração, ano após ano, década 

após década. O curitibano nado e criado em Curitiba vive nele e nele existe em estado de 

natureza: para o curitibano, a natureza social, a sociabilidade a que corresponde o seu horizonte 

existencial é a da introversão, do silêncio perante estranhos, da negação da espontaneidade, da 

prática da suspicácia, do fechamento ao outro.  

 O mundo anda e o curitibóca mantém-se estacionário. Ser curitiboca é como, dantes, era 

ser homofóbico, racista, religioso: é questão de imitação, de repetição do modelo mental e 

comportamental instalado. O brasileiro era homofóbico, racista e teológico porque a homofobia, 

o racismo e a fé constituíam as idéias instaladas no ambiente, como estado de natureza mental. 

A curitiboquice constitui o estado de natureza social do curitibano. Como alterá-lo? Pela 

conscientização, pela crítica. Crítica, aqui, significa reconhecer a realidade da existência da 

maldição curitibana, denunciá-la e induzir à mudança das mentalidades e, destarte, dos 

comportamentos.  

 Tal é o meu empenho, que exerço, corajosa e jactanciosamente: corajosamente, porque 

as minhas dicções, nesta matéria, desconfortam a quantos se reconhecem no tipo que descrevo 

ou, sem se reconhecerem nele, tomam para si as críticas, como curitibanos, e ser impopular ou 

suscitar a zanga alheia exige algum denodo (desde moço acompanha-me alguma fama de 

corajoso, em certas das minhas parcas opiniões).  Jactanciosamente, porque me orgulho 

de ser porta-voz de muitos que comungam do desprazer de conviverem com curitibócas . Ainda 

que não manifestasse observações e sensações também alheias, ufanar-me-ia do meu afã de 

suscitar consciência crítica nos meus coevos, no intuito de melhorar o ambiente em que eles e 

eu vivemos. Não deixarei um mundo melhor para os outros, porém talvez deixe certos outros 

melhores para o mundo.  

 

 CURA-CURITIBOCA. Lição 7. Conjecturas. Há 3 conjecturas pelas quais se explica a 

maldição curitibana, síndrome piscológica e comportamental do curitiboca:  

1) o clima nublado, cinzento, escuro, desestimula a produção de serotonina no cérebro dos 

curitibanos. Serotonina é o hormônio responsável pela vida de relação humana. O cérebro do 

curitibano é fisiológicamente desnutrido, em parte (conjectura minha). 

 2) Por Curitiba ser, desde 1912, cidade universitária, que atrai forasteiros, as famílias nativas 

mantinham-lhes reservas e silêncio, para salvaguardar a virgindade das suas filhas. Todo 

forasteiro constituía ameaça; daí o não se falar com estranhos (conjectura de Luis Carlos Pereira 

Tourinho).  

 3) Por ter havido imigração polaca, alemã, ucraina e italiana para Curitiba; por o Brasil haver 

declarado guerra, em 1942, à Alemanha, à Itália e ao Japão; por, na altura, o português haver se 

tornado idioma obrigatório, os imigrantes (já não de primeira geração, porém já os seus filhos e 

netos, falantes dos idiomas dos seus pais e avós, que muitos mal falavam português) passaram a 

abster-se de se comunicar por não saberem ou saberem mal fazê-lo em português. Além disto, 

havia ódios de países e povos na Europa, que se transportaram para os filhos e netos dos 

respectivos nacionais, em Curitiba: o polaco de Curitiba odiava o alemão e o ignorava; o alemão 

ressentia-se do ucraino e fazia-lhe o mesmo; o italiano era inimigo e acanhava-se. Tal 

ressentimento étnico, os ódios políticos, a guerra, fizeram de Curitiba a miniatura da Europa, 

dos conflitos europeus. O curitibano de origem na imigração eslava e germânica, não o 

curitibano nativo ou de origem portuguesa, por animadversão às demais etnias ou por receio de 

ser identificado como pertencendo à própria, por defesa, adotou atitude de silêncio perante as 

pessoas. Não falar, calar-se, era forma de ocultar a sua procedência (conjectura de Marcos 

Traple). 

 

 CURA-CURITIBOCA. Lição 8. Sou crítico dos curitibocas; posso criticar o 

temperamento introvertido, insociável, frio, pouco amistoso dos curitibanos-curitibocas. 

Qualquer pessoa pode criticá-los, seja curitibano, seja forasteiro, seja estrangeiro. 

            Digo-o, pois muitos curitibanos somente admitem críticas dos nativos, vale dizer, dos 

próprios curitibanos, em censura implícita da liberdade alheia de observação e expressão. (Fique 

sabendo que sou curitibano da gema. Antes de Curitiba ser alguma coisa, antes de ter câmara e 



pelourinho, quando isto era, apenas, sesmaria, os meus avoengos já cá estavam, em 1654. De 

origem mais antiga do que a minha, não há.). 

            Repare no ardil: quem se acha mais capacitado para perceber o comportamento e o 

temperamento introvertido dos curitibanos ? Os forasteiros, que, por serem-no, detêm termos de 

comparação, entre os curitibanos e si próprios. Muitos curitibanos pretendem calar precisamente 

quem é capaz de criticá-los e admitem críticas dos nativos, o que implica espírito de tribo e 

contém o pressuposto de que os nativos, por serem-no, tendem à leniência ou à incapacidade 

crítica por nulidade ou escassez de vivência com outras gentes, com que se comparem. É muito 

psicológico, é tudo defesa do ego do curitibano-curitiboca. 

            Morei no exterior (do país); viajei por inúmeras capitais do Brasil, em que tratei com o 

povo da rua, nos ônibus, nas lojas, nas ruas; observei como as pessoas são e as comparei com o 

curitibano. A minha observação coincide com a da maioria dos forasteiros: o curitibano é, sim, 

geralmente, frio e introvertido. "Geralmente" supõe exceções, que as há.             

              Não se trata de experiência, minha, negativa e pontual, com alguns curitibanos; é 

experiência de incontáveis pessoas (nativas ou forasteiras), com incontáveis curitibanos, que se 

repete há décadas. Não é preconceito: é observação empírica. 

            É claro que sempre há quem se sinta incomodado com as minhas críticas, seja porque se 

reconhece nelas, seja porque é exceção aos curitibanos-curitibocas e sente-se indevidamente 

injustiçado (já disse que há exceções). Já estou acostumado a tais tipos de reação, mormente 

emocionais. A carapuça serve a muita gente. 

              Critiquei, também, os curitibanos que, nos vestiários masculinos, adentram o cubículo 

do chuveiro de cueca e dele se retiram de cueca (vide “Curitibano entra no chuveiro de cueca”, 

no meu blogue). São pudicos, conventuais, puritanos, ridículos, caretas. Ou não ? 

            Sou cacete, muito cacete, em relação aos curitibanos e prosseguirei sendo-o, 

orgulhosamente. Não mantenho espírito de tribo, não cultivo mentalidade provinciana, conheço 

haver formas melhores, mais humanas e simpáticas de interagir. Enquanto você teimar em 

defender a curitiboquice, convirá em manter o ambiente curitibano suscetível às minhas críticas. 

Obrigado: propicia-me matéria sobre que escrever, malgrado outras, mais instigantes, também 

me apeteçam. 

 

 

 

TESTEMUNHOS E INTERPRETAÇÕES. 

 

 

 Acerca do comportamento do curitibano há alguns testemunhos e interpretações, 

dos quais celebrizou-se o de Fernando Pessoa Ferreira. Natural de Olinda, residiu por dez 

anos em Curitiba, onde exerceu o cargo de superintendente do Teatro Guaíra. Jornalista, 

trabalhou em gazetas do Rio de Janeiro (Diário Carioca, Correio da Manhã, Ultima 

Hora) e nas revistas Manchete e O Cruzeiro. Em São Paulo, colaborou com a Folha da 

Tarde e na Folha de São Paulo. 

 No terceiro volume da coleção Livro de Cabeceira do Homem publicou-se (em 

1967), da autoria de Fernando Ferreira e intitulado Curitiba, a fria, retrato irreverente de 

Curitiba em que, entremeados com várias observações facetas, contudo empíricas, 

apontou traços do curitiboca. 

 A propósito de estudantes forasteiros, diz: “Jamais são absorvidos pelo meio 

local, ao contrário do que ocorre no Rio, por exemplo, onde milhares de rapazes e moças 

vêm de longe em busca de diploma e em pouco tempo tornam-se carioquíssimos. Mais de 

uma vez ouvi amargos ressentimentos de rapazes que, prestes a concluírem seus cursos, 

confessavam que nunca haviam sido convidados a visitar uma casa de colega curitibano: 

“Estou aqui há cinco anos - diziam - e continuo sendo tratado como estranho”. (Itálicos 

meus).  

 Adiante: “A cidade é esquiva e áspera [...]”. Cidade, como metonímia por 

cidadãos. (Itálicos meus). 



 Após mencionar o alcunho de Cidade Sorriso, adverte: “Não caiam nessa, meus 

irmãos! Pois a cidade é das mais taciturnas e sorriso, quando há, provoca olhar de 

censura das matronas cívicas que assolam o Paraná”. (Itálicos meus). 

 No penúltimo parágrafo: “Depois de conhecer Curitiba, você poderá começar a 

achar os paulistas demasiado amáveis e hospitaleiros. E talvez, estranhe, em Belo 

Horizonte, a absoluta falta de preconceitos. Esteja certo de que sua opinião não comoverá 

os curitibanos. Curitiba é antes de tudo uma fria.” (Itálicos meus). 

 Ou seja: o meio curitibano recusa o forasteiro e impede-o de integrar-se nele; os 

curitibanos são esquivos e ásperos, vale dizer, evitam a interação e quando interagem, são 

indelicados; o povo curitibano é taciturno; a comparação entre curitibanos de um lado e 

paulistas, por outro, resulta em desfavor dos primeiros, pela sua carência de amabilidade 

e hospitalidade; o cotejo de curitibanos com habitantes de Belo Horizonte enfatiza o 

preconceito daqueles (como o pudor, que Fernando Ferreira aponta) e a abertura mental 

dos segundos. 

 Descontado o tom geral de irreverência de Curitiba, a fria, tais peculiaridades 

correspondiam ao etos do curitibano nas décadas de 50 e 60 do século 20, tal como 

Fernando Ferreira observou-o. Prosseguem tal e qual em 2016, em relação à reserva e à 

taciturnidade. 

 A nota de aspereza advém da comparação entre o curitibano e outras gentes no 

Brasil: falta ao curitibano a doçura, a amabilidade no trato humano e mesmo no sotaque. 

O curitibano é áspero não por rudeza, mas por ausência da espontaneidade afável com 

que outros interagem e falam. Ainda que haja curitibanos polidos e gentis (há-os), 

rareiam os afáveis, ao mesmo tempo em que a pronúncia curitibana é, de todo, carente do 

“português com açucar” a que se referia Gilberto Freyre para caracterizar a entonação 

brasileira. Ambos caracteres compaginam-se: a pronúncia seca exprime a frieza das 

relações.  

 Também é sugestivo o traço do preconceito, que Fernando Ferreira aponta como 

presente no curitibano e ausente em Belo Horizonte: o curitibano é ou era essencialmente 

conservador, em sentido coloquial, vale dizer, formado no etos heteronormativo, 

machista, homofóbico, teonormativo católico, o que não correspondiam a exclusividades 

suas, porém a formas mentais comuns à maioria dos brasileiros. Em Curitiba, contudo, 

semelhante etos manifestava-se com mais intensidade ou mais desdobramentos, ou a ele 

adicionavam-se outras caretices, suficientes para que, da comparação entre o curitibano e 

os habitantes de Belo Horizonte (e, possivelmente, de outras cidades) se percebesse a 

tacanhice do curitibano, notadamente dos chamados “tradicionais”, vale dizer, 

pertencentes à classe média urbana de estirpes antigas. (Aliás, é vezo curitibano enaltecer 

com o adjetivo tradicional qualquer instituição e casa comercial antiga de mais de dois ou 

três lustros, como se dez ou quinze anos de existência tornasse-a tradicional e como se a 

suposta tradicionalidade representasse mérito. Há famílias tradicionais, no sentido de 

antigas, de nomes sonoros na história da cidade, arquivadas, por exemplo, na Genealogia 

Paranaense, de Francisco Negrão.). 

 Dante Mendonça, em seu Curitiba. Melhores defeitos, piores qualidades 

(Bernúncia Editora, 2009, Florianópolis), acrescenta: “Poucas coisas são mais 

constrangedoras e desconfortáveis do que pegar um elevador em Curitiba. Ninguém se 

cumprimenta. Pode estar apinhado de gente, que ninguém ousa cruzar os olhares – 

palavras, então, seriam um sacrilégio.” (p. 39). Usualmente, o curitibano ignora os 

circunstantes que desconhece; não lhes dá palavra; evita mesmo o contato visual.  

 A propósito das calçadas recorrentemente esburacadas e em mal estado, Dante 

Mendonça alude à necessidade de se calcorreá-las de modo cabisbaixo e ensimesmado, 

atento às irregularidades que se deparam ao peão. E prossegue: “Talvez daí essa lenda do 

curitibano que não cumprimenta ninguém, nem o vizinho. No máximo com um oi, um 

olá. O sonoro tudo bem? só mesmo se o vizinho estiver sendo algemado, e na porta do 

camburão. 



 Curitiba – como o escritor Gay Talese já escreveu sobre Nova York – “é uma 

cidade de vizinhanças em que as pessoas não têm vizinhos.” (obra citada, p. 40). 

 Tirante a caricatura do vizinho algemado e na porta do camburão, em Curitiba 

escasseiam relações de vizinhança: entre curitibanos e de curitibanos em relação a 

forasteiros é normal vizinhos desconhecerem-se e ignorarem-se.  

 Na análise de Cristovão Tezza, o traço principal do curitibano talvez seja-lhe o 

conservadorismo: o curitibano é “conservador, naturalmente conservador – o curitibano 

não gosta muito de criar caso, gritar ou exigir aos brados alguma coisa: é como se ainda 

houvesse um substrato mental nos dizendo que aqui não é a nossa casa. Uma espécie de 

“comporte-se”  silencioso e poderoso [...]. E é um substrato tão poderoso que qualquer 

“estrangeiro” – digamos, um carioca, um catarinense do litoral ou um baiano, acostumado 

a viver em voz alta – ao chegar em Curitiba levará sempre um primeiro choque: súbito, 

sente-se que há uma fina camada de gelo entre as pessoas, um sentimento de distância, 

invisível mas permanente.” (itálicos meus. Obra citada, p. 42).  

 A metáfora glacial é apropriada: a “fina camada de gelo entre as pessoas” 

corresponde ao “sentimento de distância”, à ausência de afabilidade, de cordialidade, de 

calor humano, de espontaneidade. Em suma: taciturnidade e frieza que todo forasteiro 

percebe e que o próprio curitibano reconhece ao tratar com forasteiros, notadamente nas 

respectivas terras. Daí a importância curadora da viagem, em que o curitibano viaje e 

interaja com outras gentes. 

 Em Goiás é deseducado abster-se de cumprimentar (com bom dia, boa tarde, boa 

noite) o porteiro do prédio a que se adentra ou o vendedor da casa comercial. Em 

Curitiba, ao contrário. 

 Em contrapartida, José Guimarães Castello Branco (segundo o informa Dante 

Mendonça) “não enxerga no curitibano o tímido, fechado e arredio”, o que bastante me 

estranha. Carioca, radicado em Curitiba em 1994, José Castello Branco observou 

insuficientemente; entranhou o modo de ser curitibano sem o cotejar com outros modos; é 

por demais ingênuo ou renunciou à sinceridade. Será verídica a derradeira hipótese ? 

Habitante de Curitiba, ele terá desejado poupar de melindres conhecidos, amigos e 

relações úteis, notadamente as últimas. Não convém suscitar dissabores em quem nos 

pode ser valioso.   

  Por outro lado, ele reconhece no curitibano “excesso de formalidade”, o que, por 

sua vez (segundo interpreto), indica a distância entre as pessoas. Há formalidade 

exacerbada porque escasseia a proximidade. Onde as pessoas são distantes, mantêm a 

formalidade mais do que a manteriam se o trato entre elas se caracterizasse pela 

espontaneidade. Em suma: curitibano frio e distante. 

 Mas o próprio Dante Mendonça (natural de Florianópolis e morador de Curitiba) 

contemporiza com o etos curitibano: “Os curitibanos frios, aqueles que não conhecem e 

nem mesmo cumprimentam os vizinhos, rareiam.” (Obra citada, p. 45). Rareiam ? 

Rareiam ?? Não, não rareiam. Eles existem em quantidade perceptível. Decresceu a 

quantidade de moradores que desconhecem os seus vizinhos e sequer os cumprimentam 

graças à presença, já majoritária, de forasteiros, porém os curitibanos natos persistem no 

comportamento anti-vizinhança e reservado. O ambiente de Curitiba melhorou graças aos 

adventícios; não melhoraram os curitibanos “tradicionais”. 

 Dante Mendonça narra anedota: 

 “Contratado para trabalhar numa multinacional na Cidade Industrial, o engenheiro 

paulista foi na imobiliária assinar contrato de aluguel de uma casa num condomínio 

bacana em Santa Felicidade. 

 - Como é a vizinhança? – perguntou o paulista. 

 Respondeu o corretor, depois de pensar duas vezes: 

 -Só te garanto que a casa é boa. A vizinhança ninguém sabe!” (obra citada, p. 45). 



 Simone Mattos, no seu “Homo curitibanus”
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, principia com uma interrogação: 

“Famoso nacionalmente por não falar com estranhos, jamais visitar alguém sem telefonar 

antes e nem sempre cumprimentar o vizinho de porta, o curitibano é tido como o povo 

mais frio e arredio do Brasil. Mas será que na prática é mesmo assim?”. 

 Responde com análises de Carlos Alberto Pessoa, Dante Mendonça, Rafaela Senff 

Ribeiro e Emílio Fenianos. 

 Carlos Alberto Pessoa imputa o comportamento arredio do curitibano à sua 

ascendência européia, ao clima e à altitude da cidade (943 metros).  

 Realmente, o clima frio e nublado, com escassez de luminosidade, privação de 

calor e de luz solar, produzem efeito deprimente em inúmeras pessoas, desanimam-nas, 

induzem-nas à esquivança e não à alegria, à espontaneidade, à vida de relação. É 

observação comezinha, nas escolas, o ânimo alegre dos alunos em dias quentes e, ao 

revés, a introversão silenciosa, nos  cinzentos e frios. 

 Dante Mendonça reproduz a piada que lhe narraram: “Sabe por que em Curitiba 

ninguém se cumprimenta ? Porque, para uma cidade ser considerada grande, as pessoas 

não devem se cumprimentar”. 

 Rafaela Senff Ribeiro considera que as “lendas e mitos em torno do suposto 

comportamento frio [do curitibano] se transformaram num pré-conceito sobre os 

curitibanos, o que faria com que as outras pessoas, diante deles, adotassem uma postura 

diferente, de defesa”. Segundo ela, “Isso conseqüentemente faz com que o curitibano 

responda a esse comportamento, fugindo da sua atitude natural; se as pessoas não tiverem 

esse pré-conceito, acredito que a relação a ser estabelecida será diferente”. Acrescenta: 

“Já foram mais frios. Antes, o caráter arredio era evidente na forma como as famílias 

educavam seus filhos e nos relacionamentos: mais abertos apenas com aquele grupo 

conhecido e escolhido a dedo, enquanto se evita o contato com os demais”. (Rafaela 

Ribeiro identifica, também, nos curitibanos, a preocupação exacerbada com a opinião 

alheia, o conservadorismo como resistência às mudanças, a impaciência, a obediência, o 

comprometimento e o bem trajar-se.). 

 A explicação da psicóloga Rafaela Ribeiro é singular: o que ela qualifica de mito 

do curitibano frio originou preconceito contra os curitibanos, motivo porque os 

forasteiros tratam-nos em atitude de defesa, devido à qual os primeiros alteram o seu 

comportamento: os forasteiros consideram os nativos frios; por isto, os nativos tratam os 

forasteiros com frieza; se os forasteiros não os reputassem frios, os curitibanos não os 

tratariam com frieza.  

 Trata-se de avaliação estapafúrdia, com raciocínio circular, autêntica falácia em 

que se toma o efeito como causa, que exculpa os curitibanos e culpa os forasteiros. A 

causa consiste no comportamento arredio dos curitibanos; o efeito, na prevenção dos 

forasteiros em relação a eles. Segundo Rafaela Ribeiro, contudo, a causa do 

comportamento dos curitibanos acha-se no preconceito dos forasteiros contra o 

comportamento deles que, por sua vez, resulta do próprio preconceito. 

 É pseudo-argumento de defesa do ego, próprio, aliás, de quem reconhece a 

veracidade da crítica e engenha, com mais ou menos argúcia (no caso, com bastante 

menos) justificativas e explicações. 

 É óbvio que se os forasteiros percebem os curitibanos como taciturnos, tal 

percepção não decorre da imaginação deles, porém da observação realista de fatos 

majoritariamente reconhecidos e notórios. Não há, neste sentido, preconceito nem a 

imagem do curitibano frio e arredio equivale a “lendas e mitos”, mas, ao contrário, à mais 

fiel realidade.  

 É admissível que algum forasteiro adote atitude de defesa em relação aos 

curitibanos, porém não é ela que produz o temperamento macambúzio nem o 
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hospedada no sítio de Rafaela Senff Ribeiro. 
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comportamento distante deles. Ao contrário, temperamento e comportamento existem 

independentemente de alguma virtual prevenção dos forasteiros, mesmo porque um e 

outro manifestam-se também entre nativos: a distância, a frieza, a taciturnidade, o 

curitibano exerce-os em relação aos estranhos, em que tal substantivo não designa 

exclusivamente os forâneos, mas qualquer pessoa que ele desconheça, ou seja, que não 

lhe haja sido apresentado ou que não conheça por relações de família, trabalho ou 

convívio escolar. Mesmo nos ambientes laborais e escolares, existe distância de 

curitibano a curitibano e de curitibano a forâneo. A coexistência não representa, não 

necessariamente, motivo de proximidade pessoal. Precisamente nisto é que radica o 

defeito incoercível do curitibano- curitibóca. 

 É especioso imputar-se aos outros a escassez de interação do curitibano. Aliás, é 

típico de muitos brasileiros transferirem a outrem a responsabilidade por defeitos e males 

cuja culpa pertence ao imputador e não a terceiros. Parte do público brasileiro é viciada 

em culpar aos outros e a cegar-se ao seu próprio papel na geração das mazelas e à sua 

responsabilidade na resolução delas (os culpados usuais são a colonização portuguesa, a 

ditadura militar e o capitalismo).  Na avaliação da psicóloga Rafaela Ribeiro 

funcionou precisamente tal tipo de mentalidade: se os curitibanos são arredios e 

taciturnos, a culpa não é deles, porém alheia, especificamente dos forasteiros. Péssima 

avaliação, pior explicação. 

 Não há pré-conceito nem preconceito. A fama do curitibano não se constituiu a 

priori, pelos forasteiros, mas a posteriori. Os curitibanos não reagem aos forasteiros, mas 

agem relativamente a eles e aos próprios nativos. Os forasteiros não são culpados pelo 

etos curitibano, porém eles e os próprios curitibanos são-lhe os pacientes. Culpados pela 

forma de ser e de relacionar-se dos curitibanos, são os próprios curitibanos e não os 

outros. 

 Eduardo Emílio Fenianos, submetido à pergunta “Por que o curitibano tem fama 

de povo arredio e frio?”, respondeu com sinceridade: “Porque realmente é. Mas, aos seus 

próprios olhos, é perfeitamente normal [...] Onde está escrito que devemos cumprimentar 

as pessoas no elevador ? Quem disse que elas querem responder às usuais perguntas 

sobre o clima que normalmente iniciam conversas que não levam a nada ? Há dias em 

que não há vontade de conversar e neste ponto o curitibano é sincero e honesto”. 

 Eduardo Fenianos admitiu a realidade e reconheceu a carência de auto-crítica do 

curitibano, que julga normal a insociabilidade. Tal carência provém da ausência de 

discernimento intelectual e de cotejo do próprio curitibano com outras gentes.  

 Não é expectável que os curitibanos avaliem racionalmente o seu caráter e 

concluam negativamente; é presumível que o avaliem empiricamente, por observação da 

forma de ser e de relacionar-se de outras gentes, e concluam desfavoravelmente em 

relação às suas maneiras de ser e de relacionar-se. Daí a importância das viagens dotadas 

de valor antropológico, em que o viajante em geral e o curitibano em particular observe o 

etos e a maneira de ser vigentes em outras cidades, do Brasil e do exterior. Pessoa que 

residiu no exterior regressa acrescentada na amplitude nas suas percepções. Curitibano 

que residiu no exterior (seja no próprio Brasil, seja em outro país), é expectável que 

regresse, no mínimo, surpreso com a sua taciturnidade e com a simpatia alheia; é 

desejável que, da surpresa, melhore as suas formas de ser e de interagir. 

 Há dias, realmente, em que na pessoa (curitibana ou não) falece ou nela escasseia 

o ânimo de relacionar-se. Mas o que está em causa, no curitibano, não são momentos 

esporádicos de ensimesmamento, passíveis de atingirem qualquer pessoa. O que está em 

causa é o etos que transcende a introversão episódica e instalou a introversão crônica.  

 Quando Eduardo Fenianos formula a pergunta retórica “Onde está escrito que 

devemos cumprimentar as pessoas no elevador?” ele verbaliza a mentalidade do 

curitibano típico, para quem não constitui deseducação ignorar os demais no elevador, 

para quem ignorar o próximo, abster-se de interagir, fingir que não ouviu o que lhe 

disseram, esquivar-se de prestar informações na rua, tratar aos demais como se 



inexistissem, todas formas de insociabilidade, fossem normais. Para ele o são, diversa e 

mesmo inversamente dos padrões de interação fora de Curitiba. 

 Roberto Gomes publicou, na Gazeta do Povo de 21 de março de 1988, crônica 

intitulada “O Curitibano – Método de Abordagem”, em que expõe a forma de se 

aproximar do curitibano. “Antes de mais nada, diz, é preciso ser apresentado ao 

curitibano”, porquanto, digo, curitibano não fala com estranhos. 

 Uma vez apresentados um ao outro, dois indivíduos, “não é raro que o curitibano 

no dia seguinte - ou na semana seguinte - venha a cruzar com o Pedro [personagem 

fictício, que se apresentou ao curitibano] e fazer de conta que nunca o viu na vida. É 

curioso, mas trata-se de uma espécie de técnica de esquiva dos nativos a qual é preciso 

se acostumar”. 

 Caso Pedro e o curitibano sejam novamente apresentados, jamais se deve dizer 

“Já fomos apresentados”. Porém, se se infringir tal proibição da etiqueta, “o máximo 

que se consegue [...] é um muxoxo enfadado: -Ah, é? [...]  

 Não force a barra na aproximaçaõ [...]. Faça de conta, também, e por mais que 

lhe custe, que não sabe com quem está falando. [...] Caso vença esta etapa, chegará um 

dia em que o curitibano, talvez não se sentindo ameaçado, talvez já não sentindo ser 

humilhante reconhecer que tem diante de si um ser humano como tantos outros, 

responderá a seu oi com um outro oi. 

 Numa próxima etapa, havendo mais gente por perto pra mediar o contato e 

havendo um assunto sério sobre o qual discorrer [...] poderá se ir além disso. Se (sic) 

tornará possível conversar com o curitibano. Tente assuntos leves, mas sempre ligados 

ao dia-a dia [...] Falar sobre o tempo é uma boa. Por exemplo: 

 - Que calor, hein ? 

 - É mesmo, que calor! 

 - E de repente faz frio. 

 - Pois é, de repente faz frio. E chove. 

 - Vá entender! 

 - Pois é, quem entende ? 

 Considere tal diálogo um sucesso. É possível que, ao final, ocorra outro diálogo 

padrão: 

 - A gente precisa se ver. 

 - É mesmo, a gente precisa se ver. 

 Seria impróprio esperar que se possa ir além disso. Por exemplo: endereços, 

telefones, para onde quando fica o nosso reencontro, nada disso deve ser questionado. 

Pois é certo, pelos rituais do primeiro planalto paranaense, que João e Pedro não se 

encontrarão a não ser por acaso – e desde que não se possam evitar, mudando de 

calçada, de mesa no resturante, ou fincando um olhar fanático na ponta dos próprios 

sapatos. Na verdade, se espera que ninguém tenha real intenção de se reencontrar. 

 Até que chegará um dia em que uma grande intimidade - para os padrões nativos- 

será alcançada. O início da conversa será então o seguinte: 

 - Que anda fazendo ? 

 Claro, a pergunta faz sentido e não é absurda. Mas ela será feita mesmo que 

aquele a quem se pergunta tenha aparecido nos jornais todos os dias nas últimas 

semanas [...] Acontece que um curitibano, por definição, nunca admite saber o que o 

outro está fazendo. É do ritual.” 

 

 

 O que é normal para o curitibano, não o escandaliza, não lhe merece reprovação, 

constitui o anormal, o inusual, o deseducado e o censurável fora de Curitiba. Se o 

brasileiro é tipicamente cordial, o curitibano não é brasileiro. Wilson Martins escreveu 

livro, sobre o Paraná, que intitulou “Um Brasil diferente”. Curitiba, capital do Paraná, 



não é apenas um Brasil diferente: não é Brasil, ao menos, não é brasileira em relação à 

simpatia dos brasileiros e ao seu clima, frio, obscuro e lúgubre. 

  

  

 

 Indaguei, no Facebook (em 2015 ou 2016): 

 O que faz o aluno quando vê o professor no parque? 

 Resposta de Letícia Severo Soares: 

Grr 

 

Letícia Severo Se for curitibano não precisa fazer nada. Só fingir que ninguém 

mentirosamente se conhece. 

Curtir · Responder · 15 h · Editado 

 

Arthur Virmond de Lacerda Acertou na mosca ! Passei (na rua, sobretudo) por 

inúmeras situações assim. 

Curtir · Responder · 1 · 9 h 

 

Letícia Severo É triste, amigo, mas a pura realidade. 
 

 

 

“Curitiba é conhecida por ter os balconistas MENOS simpáticos do Universo!”  Paulo Máximo. 

( em 7.5.2017, no Facebook). 

 

“Curitibano está entre os piores do mundo. É um povo besta , e fim de papo. Filhos da puta 

mesmo”. Noel Nascimento. 28.5.2017. 

 

André Martins Hacke, em 19 de junho de 2017, no Facebook: “O maior desafio entre 

Cuiabá e Curitiba continua dar bom dia e perguntar tudo bem. Lá, é uma etiqueta social 

muito privilegiada e comunica educação. Em Curitiba, gera incômodo se você não 

conhece bem a pessoa e parece que vc quer chamar atenção para si.” 

 

 Palma Alcântara, a propósito de Curitiba (em 19.6.2017, no Facebook, em comentário 

ao comentário de André Martins Hacke):  “Já morei em quase todo o país, e até agora 

não consegui entender tanta frieza e falta de gentileza que temos por aqui. Só posso 

dizer... é triste!”. 

 

José Maria Correia (em 18 de novembro de 2017): “Trabalhando no Rio de Janeiro 

incorporei o hábito de sempre cumprimentar as pessoas sorrindo. Continuei em Curitiba 

e me retribuem fechando a cara, pensam que sou louco.”. 

 

Celso Elias Gomes (no Facebook, em 18 de novembro de 2017): “Sou curitibano e 

sempre discordei do apelido da cidade como "cidade sorriso" sendo que uma boa parte 

desse povinho que nasce e vive aí, mal cumprimenta seu vizinho e muito menos quem 

encontra na rua. Se não for amigo íntimo, nem te olham na cara. Relaxa e siga em 

frente, com a felicidade e educação que adquiriu e seja sempre assim!”. 

 

Luiz Waizumi (no Facebook, em 18 de novembro de 2017): “Curitibanos são 

fechados.”. 
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Francemariane Pacheco Silva (no Facebook, em 18 de novembro de 2017):Moro no 

Hauer, cumprimento sempre, alguns não respondem. Outros sim, percebo que preferem olhar 

para os lados ou para o chão.Infelizmente 
 

 

Claudia Farah (no Facebook, em 18 de novembro de 2017):José Maria, quando me 

mudei de Londrina para cá, 1966 , passei um ano em casa chorando sempre porque as 

pessoas não sorriam . Tinha imensa saudade dos pés vermelhos , pessoas simples e 

sorridentes. Mas sou curitibana de coração e faço isto, falo com todo mundo, dou 

risadas e meus filhos sempre dizendo : menos mãe! Kkkkk 

 

 

Adriane Tuczynsky (no Facebook, em 18 de novembro de 2017): E vão continuar 

fechando a cara, é cultural aqui. O povo Curitibano é desconfiado mesmo. Infelizmente, 

40 anos Curitibana e sempre assim! � � Sorria sempre, alguém precisa receber sua 

alegria, mesmo que não saibam retribuir! Paz e Luz Sempre!  

 

 

Nice Maria Braga (no Facebook, em 18 de novembro de 2017): Sou Curitibana e dou 

bom dia, boa noite para todos e me olham assustados!! Sempre me perguntam se não 

sou Curitibana!! Acho isso uma falta de educação!!! 

 

Fabiane Regina (no Facebook, em 18 de novembro de 2017): Sim infelizmente os 

curitibanos são assim...um dia estava no shopping e dei Boa tarde e um sorriso para um 

casal que estava ao lado da minha mesa ...ai ela me perguntou ? Você não é daqui ne? 

respondi que não ..ela por isso que vc é diferente � � 

 

Osnildo Carneiro Lemes (no Facebook, em 18 de novembro de 2017): Vi uma frase no 

vidro traseiro de um carro em Ctba: "CURITIBANO NÃO DÁ NEM BOM DIA, VAI 

DAR SETA?...." 

 

Clementina Michielon (no Facebook, em 19 de novembro de 2017): Já morei em 

Curitiba e nunca entendi tanto mal humor. 

 

 
Aldo Hey Neto, em 7.2.2018: Todos que sabem do que falo entendem que viver em 
Curitiba é experimentar uma solidão, a espontaneidade social aqui é próxima de 0. 
  

 

 

 

Notinhas sobre algum comportamento em Curitiba
32

. 
2013 

 

Curitiba é terra de tartarugas; as tartarugas são o seu povo. O povo, em Curitiba, é 

lerdo
33

: pedestre, na calçada, anda com vagar; motorista, na rua, arranca com lentidão (exceto 
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 Sou cônscio da desimportância destas observações, com que  não pretendo formar caracterização em regra dos 

habitantes de Curitiba, porém, apenas, registrar algumas averigüações que me resultaram da minha vivência em 

Curitiba. Não trato, aqui, dos curitibanos, porém, genericamente, dos habitantes de Curitiba, sem os diferençar 

entre naturais da cidade e forasteiros. A maior parte das observações é pejorativa: notei, quase somente, traços 

negativos.  
33

 A pressa pode indicar ansiedade ou atraso nas atividades do indivíduo. Em geral, em Curitiba, as pessoas não 

parecem ansiosas (ou não exprimem a sua ansiedade por atitudes de pressa) nem parecem pressurosas. Pode-se 

dizer, com isto, que levam vida sossegada, sossegada demais, que chega a ser lentidão: é como se ninguém 
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os motoristas de taxi, geralmente ágeis e hábeis); comensal, no restaurante por quilo, serve-se 

devagar; freguês, na loja, despacha-se com lerdeza, ao pagar. Se há fila atrás dele, ele não 

procura ganhar os tempos seu e do seu semelhante: ele usufrui do seu como se o dos demais 

lhes sobejasse, forma de individualismo, em que ele desconsidera a pressa possível dos seus 

semelhantes ou, ao menos,  o interesse deles em ganhar tempo. Quem anda a pé, com alguma 

celeridade, fá-lo em zigue-zague, para desviar-se de quem vai na sua frente, que se desloca 

devagar; todos se deslocam devagar
34

. 

Os moradores de Curitiba são, freqüentemente, deseducados ao telefone: eles 

dispensam-se das fórmulas de cortesia empregadas para cumprimentar, agradecer, despedir-se. 

É-lhes normal iniciar a conversação com a frase: "Quem?", a secas, com o que ele resume 

"Bom dia; por favor, quem fala?". Suspeito de que tal fórmula de (in) civilidade seja praticada 

sobretudo pelos curitibocas, porquanto os forasteiros são dotados de mais senso de 

sociabilidade do que eles, ou  mais educação. 

O povo em Curitiba fala particularmente mal, notadamente os jovens e os pobres: é 

desleixadíssimo nas concordâncias, no uso dos plurais, na conjugação do verbos, no uso dos 

pronomes etc.
35

 Ouça-se o falar do soteropolitano, do paulistano, do carioca, do goiano, do 

comum do povo, da gente da rua, de quem toma ônibus e compare-se com o equivalente 

curitibano e mesmo com os curitibanos estudados ou estudantes: o resultado da comparação é 

geralmente em desfavor deles. Os outros falam melhor do que os curitibanos ou, pelo menos, 

em Curitiba fala-se muito mal. “É eu”, “é nós”, “espera eu”, “a gente”, “veio os documento” 

etc. 

Dado que, neste momento, em 2012, 51% dos habitantes de Curitiba são forasteiros, 

pode-se-lhes atribuir a má qualidade do falar em proporção de metade dos falantes e culpar os 

curitibanos em relação à outra metade. É possível, todavia, que, por imitação dos curitibanos, 

os forasteiros aprendam a falar mal como eles.
36

 

                                                                                                                                               
estivesse atrasado, ninguém tivesse compromissos a seguir; como se todos dispusessem de todo o tempo. O 

resultado disto é que as filas andam devagar e uns empatam a vida dos outros: se há vida sossegada, há, por outro 

lado, individualismo em que ninguém se importa com poupar o tempo do seu semelhante. Os outros que esperem. 
34

 Nos mercados, nas farmácias, nas padarias, nas lojas em geral, muitas mulheres aguardam chegar a sua vez de 

pagar, apresentam os artigos que tencionam adquirir ao caixa, aguardam que este lhe informe o preço, uma vez 

informado o qual  apanham a sua bolsa, abrem-na; procuram, dentro dela, a sua carteira, apanham-na, abrem-na, 

procuram o dinheiro ou o cartão de crédito, dão-o em pagamento. Tudo isto demora algum tempo, que elas 

poupariam se se apresentassem ao caixa com o dinheiro ou o cartão já em mãos, providência de que se abstém. Os 

homens  poupam o seu semelhante da demora porque não usam bolsa e, portanto, não necessitam de buscar, nela, a 

sua carteira. 
35

 Em jeito de exemplo: deixa eu por deixe-me; pagar no cheque, no dinheiro, no cartão, por pagar com cheque, 

com dinheiro, com cartão; é dois por são dois; é eu por sou eu; tocachave por estou com a chave; tacávó por está 

com a avó. Já nem menciono pega ele por pegue-o ou traz ele ou traga-mo, formulações que se acham 

excessivamente além do conhecimento e do uso do brasileiro médio e que, no entanto, existem. Não me venham 

com racionalizações (da mentalidade da mediocridade) nem com justificações acadêmicas e doutorais (da 

sociolinguística): o certo é o certo, o errado é o errado; ignorância é ignorância; desleixo é desleixo. Estas 

observações são politicamente incorretas, contrariam as idéias em voga relativas ao idioma e parecerão 

especialmente inaceitáveis porque afirmo que a) há regras que devem ser respeitadas, b) o brasileiro, em geral, fala 

mal, c) o brasileiro pobre fala pior. É politicamente correto dizer o oposto disto. Por outro lado, não constituem 

idéias em voga o apreço pela qualidade e pela beleza no uso do idioma, o esforço por aprendê-lo, o senso de certo 

e errado na língua, o rigor no uso do que se estuda nas escolas; ao contrário, tais idéias acham-se em descrédito. O 

resultado é o de se manter o ignorante na ignorância e convencê-lo da elevação do estado em que se encontra. Por 

que em outros países, as respectivas populações falam os respectivos idiomas com muito mais qualidade do que o 

brasileiro (em Portugal, exemplarmente. Sei que, para os adeptos da língua brasileira, mencionar Portugal como 

exemplo constitui precisamente o que não é exemplo; ele constitui-o para mim, que adoto o critério do 

conhecimento e da qualidade) ? Porque alhures, o idioma corresponde a um valor de civilização; entre nós, ao 

contrário. Entre nós, apregoa-se que o idioma se transforma, que o povo faz a língua, que devemos independer de 

Portugal e assumir o nosso idioma. Na prática, o resultado é o da degradação da língua, do rebaixamento da sua 

qualidade, sob justificativas acadêmicas de origem ideológica (a sociolinguística ou marxismo e luta de classes no 

idioma). 
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 A degradação da qualidade com que se fala é fenômeno aparentemente geral, no Brasil, nas últimas décadas, que 

se verifica, também, em Curitiba, onde  talvez seja  mais acentuado. 



 A antiga pronúncia dos curitibanos, em que se distinguiam  todas as sílabas, que 

originou o "leite quente" (que não é leitê quentê, ao contrário do que muitos pensam, nem leiti 

quenti) substituiu-se por abreviações na fala de muitas palavras, como "cabô" por acabou; 

"cavó" por com a avó; "tôca" por estou com a; "tá" por está; "dé" por dez ("déreal" por dez 

reais, pronúncia que considero especialmente primária); "brigado" por obrigado, "nada" por 

denada. Evidentemente, houve retrocesso. 

No comércio, os balconistas e demais funcionários mantem vícios de linguagem e 

proferem uma impropriedade. A impropriedade consiste em usar o verbo no tempo futuro, para 

indicar o presente: "Não vai ter" ao invés de "Não tem" (aliás, melhor seria "Não há"). Não vai 

ter é diferente de não há; se o balconista diz "não vai ter", deprende-se que, então, "tem", 

quando ele pretendeu dizer exatamente o oposto disto, ou seja, que não há. 

Constituem vícios terminar as frases com "daí" ou com "está [tá]?". Por exemplo: 

"Custa dez, daí"; "Amanhã não abre, daí"; "Só tem pequeno, está [tá]?", "Obrigado, está [tá]?", 

"O freguês já veio, está [tá]?". Em ambos os casos, o falante emprega tais vocábulos por pura 

imitação, sem exercer nenhuma reflexão quanto à sua inutilidade. 

No caso do “está?”, a pergunta não faz nenhum sentido. “Obrigado, está?”. Está o 

quê??? 

Outro vício: os caixas das lojas, farmácias, padarias e do comércio em geral, após 

informar o preço ao freguês, perguntam-lhe: “Algo mais, para você?” Se o caixa dirije-se ao 

freguês, é óbvio que algo mais é para ele (freguês); logo, é óbvio que é e só pode ser "para 

você", locução, assim, totalmente redundante e desnecessária. "Algo mais?", ponto final. 

Disseram-me: “Tenha um bom dia, para você”, em que a redundância é óbvia demais e a 

perspicácia, de menos.
37

 

Ainda outro: no telemóvel, o indivíduo diz: “Estou aqui, em tal lugar”. Sempre as 

pessoas estão em algum lugar, sempre estão “aqui”, seja onde for. Logo, basta dizer: “Estou em 

tal lugar”, sem o aqui. 

Mais um: no comércio, os atendentes respondem ao freguês "Não vai ter", para dizerem 

que não há. Não há (não tem, no falar coloquial) indica fato no presente. Não vai ter, indica fato 

no futuro. Se o freguês pede, no presente, e o atendente responde-lhe no futuro, depreende-se 

que, no presente, há, ou seja: "Não vai ter" é igual a "Tem", ao passo que o atendente quer dizer 

exatamento o oposto disso: na sua lógica às avessas,  "Não vai ter" é igual a "Não tem".   

Também no comércio, os funcionários perguntam aos fregueses: “Vai querer ?”, ao que 

este responde: “Vou querer”. O primeiro quis perguntar no presente; o segundo quis responder 

no presente e ambos usam o futuro.  

Pergunto se há o artigo que me interessa; o balconista responde-me: 

-Não vai ter. 

-Então, quero dois. 

-Não vai ter. 

-Não vai ter ou não tem? 

-Não tem. 

No centro comercial Müller, a caixa respondeu-me com o patético “não vai ter”, ao que 

lhe respondi: 

-Não vai ter ou não tem? 

-Não vai ter, neste momento. 

É patética a construção “não vai ter, neste momento”: se não vai ter=não haverá, ela 

refere-se ao futuro; se se refere ao futuro, não pode acrescentar “neste momento”. É oxímoro, 

mas, em Curitiba, o futuro equivale ao presente, nesta expressão. 

O freguês pede "Me vê dois pão". Já não sabe concordar; se soubesse, diria "Me vê dois 

pães"; usa a próclise indevidamente e conjuga indevidamente o verbo. Se soubesse posicionar o 

pronome e conjugar o verbo, diria "Veja-me dois pães". Ainda que soubesse tudo isto 

(conhecimento desmedido para os padrões atuais e uso excessivamente rebuscado para o 
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 E já um pouco de obtusidade. 



primitivismo da fala coloquial), não faz sentido empregar o verbo ver por dar: "Dê-me dois 

pães". Se se tratar de freguês das classes educadas, acrescentará "por favor". 

Os jovens são useiros em vulgaridades, gírias e modismos de linguagem, que 

desaparecem após circularem por alguns meses ou anos
38

. Por volta de 2011, ele repetia o 

vocábulo "tipo", inutilmente: "Ontem estava tipo muito quente; depois ficou, tipo, frio e, tipo, 

espirrei, tipo assim, ah, sei lá, duas vezes, mas acho que, tipo, não peguei gripe porque, tipo 

assim,  no começo do ano, tipo, tomei, tipo, vacina". Em 2012, ele emprega "véi", 

simplificação de "véio", por sua vez pronúncia dos pobres da palavra velho: "Que calor, véi", 

"Tudo bem, véi?". Também emprega "para mim", desnecessariamente: ao sacar-se numerário 

mediante a introdução de senha, o caixa do banco pede ao cliente "Digite a senha para mim"; 

alguém pede algo a um terceiro "Leve a caixa ao vizinho, para mim".
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Mesmo as classes estudadas em Curitiba desaprenderam, como os mais brasileiros, a 

empregar as pessoas do discurso. Aboliram-se, na fala, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles: 

tudo é a gente (a “genhtchí”). “A genhtchí” gosta de sorvete”. “A gente” quem? Pode ser o 

falante ou ele e alguém, ou nenhum dos dois, ou seja, eles ou vós. “A gente” é expressão pobre 

lingüísticamente e equívoca como meio de expressão; é mais um sintoma do rebaixamento da 

qualidade com que o brasileiro se comunica. 

Muitas pessoas em Curitiba deslocam-se de guarda-chuva aberto, sob as marquises, 

quando chove, no que se manifesta o individualismo delas e, portanto, a sua má educação. É  

mau educado quem, dispondo de guarda-chuva, ao invés de caminhar, debaixo da marquise, 

com ele fechado ou com ele aberto fora dela, abre-o e protege-se da chuva sob as marquises, 

com total indiferença por quem procura a marquise porque não dispõe de guarda-chuva. A má 

educação acha-se em que o espaço protegido é limitado, as pessoas sem guarda-chuva 

acumulam-se sob a marquise e quem traz guarda-chuva quer proteger-se simultaneamente, às 

custas da limitação do espaço que compartilha com os demais e, portanto, às custas deles. 

Em Curitiba, chama-se de "feirinha" a imensa feira que se efetua aos domingos, no 

largo da Ordem. Nos seus primórdios, possivelmente era pequena e, portanto, o diminutivo 

exprimia uma realidade. Com o andar os anos, aumentou significativamente a quantidade de 

bufarinhos e a extensão da feira, em metros lineares, malgrado o que, perdura o diminutivo, 

como falso significante de significado que se alterou. 

Nos restaurantes, os comensais que se acham desacompanhados ocupam as mesas 

preferentemente longe das já ocupadas, ou seja, mantêm-se afastados dos outros, e vão 

ocupando-as, uma a uma, até se encontrarem todas ocupadas, cada qual por um comensal (ou 

por mais de um, caso estejam em companhia mútua). A partir da ocupação de todas, os 

comensais seguintes passam a compartilhar das mesas já ocupadas e limitam-se a almoçar, sem 

dar palavra a quem se encontra na sua frente, comportamento provavelmente dos curitibocas. 

As pessoas preferem almoçar a sós e evitam os estranhos o mais possível. 
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 Eram-no, já, nos anos 80, quando da minha juventude. Ao tempo, os meus condiscípulos, na Faculdade de 

Direito falavam mal. Desde então, o falar do brasileiro piorou muito, em geral, à conta do desapreço pela forma 

culta do idioma e da ideologia segundo a qual as regras gramaticais representam forma de opressão das classes 

dominantes sobre os pobres e oprimidos, doutrina que considero profundamente estúpida e que induz ao retrocesso 

de civilização, em matéria de idioma. As gírias, os modismos, as vulgaridades do meu tempo de moço 

desapareceram todas e foram substituídas por outras, igualmente efêmeras. 
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 Tais vícios revelam que as pessoas falam sem noção de como o fazem. Aliás, é impressionante o espírito de 

mimese em relação aos vícios e aos erros: basta que algum ignaro cometa um, que os demais o repetem.  Nem o 

autor deles, nem os seus imitadores dispõe de discernimento nem de instrução para os evitar e os repelir. Os vícios 

e os erros não constituem peculiaridade dos curitibanos, porém a sua propagação rápida e a sua multiplicação, nos 

últimos anos, denuncia o estado de desconhecimento da língua, traço, aliás, geral, do brasileiro, bem assim o seu 

desleixo no uso do idioma. O brasileiro distingue-se da restante humanidade por não fazer questão do seu idioma, 

por sabê-lo mal, por ser negligente no uso dele e, finalmente, por ser mistificado pelas doutrinas mentirosas e 

estupidificantes da “variante linguística”, do “preconceito linguístico” e da existência do “idioma brasileiro”. O 

resultado é o da ignorância erigida em conhecimento, o da vulgaridade e o do desleixo constituídos como 

normalidades, o da presença irracional e desnecessária de estrangeirismos. 



Muitas pessoas comem excessivamente, nos restaurantes por quilo: formam verdadeiras 

montanhas de alimentos, sobejos em relação à sua necessidade de nutrição, ao ponto em que, 

em alguns, há avisos de que o comensal pagará pelo quanto abandonar no prato. São glutões 

que se entregam ao prazer de comer. 

O curitibano
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 visita sem avisar o visitado de que o fará e sem combinar dia e horário 

para fazê-lo; fá-lo de inopino. 

Curitibana típica, de classe média, disse-me que o convite para “aparecer” (visitar) é 

meramente protocolar e inteiramente insincero, ou seja, hipócrita e que quando alguém nos 

enuncia “Apareça!”, não passa de fórmula de gentileza e que, na verdade, não se deve 

“aparecer”.
41

  

Os indivíduos de classe média são educados, bem arrumados e bonitos; os das classes 

baixas, ao contrário. O pobre em Curitiba apresenta aspecto de sujidade e, em regra, é feio, mal 

vestido e mal educado
42

. 

Alguns curitibanos jactam-se da sua origem européia, por idealizar a Europa dos seus 

antepassados. Eles consideram-se superiores, melhores, por descenderem dos alemães, 

italianos, polacos e ucranianos que imigraram para o Paraná (também para Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul) na segunda metade do século XIX
43

. Eles idealizam a Europa dos seus 

antepassados, por comparação com a atual: a Europa atual caracteriza-se pela educação da 

maioria do seu povo, pela qualidade de vida superior à do brasileiro médio, pela riqueza 

distribuída mais equitativamente do que no Brasil, pela erradicação do analfabetismo. A Europa 

dos seus antepassados caracterizava-se pela existência de aristocracias, ou seja, de minorias 

ricas por efeito da divisão da sociedade em classes hereditárias, em  meio a maiorias que não o 

eram; por desigualdades sociais acentuadas, pelo pauperismo e pela miséria em muitos países; 

pelo analfabetismo avassalador; por condições de vida  tão difíceis ou ainda mais, do que as em 

que se encontram as classes baixas do Brasil atual. 

Não imigraram para o Brasil os europeus que viviam sob condições sociais e 

econômicas confortáveis e sim, ao contrário, aqueles que, não encontrando formas de 

subsistência nem perspectivas nos seus países, procuravam-nas fora deles. Imigraram, em 

massa, as populações pobres, as classes baixas, precisamente aquelas que desapareceram da 

Europa, no intervalo entre as imigrações e a atualidade. O curitibano loiro, de olhos claros, não 

descende do europeu da Europa rica e desenvolvida do presente e sim das classes C e D da 

Europa de antanho, da gente pobre e desinstruída. 

Comerciante instalado em Curitiba e natural do interior (Ponta Grossa) disse-me que, da 

sua convivência profissional com as famílias de Curitiba, observou empáfia nas tradicionais. 
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 Refiro-me ao curitibano e não ao habitante de Curitiba. 
41

 Ao ouvir tais explicações, eu, que não sou curitibóca, indignei-me com tal hipocrisia. 
42

 Ser pobre não constitui defeito; defeito é ser mal educado.  Não se compara o senso de gentileza, de 

consideração pelo próximo, de boas maneiras (no trato com o próximo, à mesa)  das classes A e B, com o 

comportamento das classes que lhes são inferiores. O cristianismo idealiza a pobreza e o pobre; a esquerda odeia 

as classes elevadas (burguesas); o Positivismo pretende incorporar à sociedade o proletariado, ou seja, elevar o 

pobre, material e culturalmente. Antes de que me surjam impugnadores (politicamente corretos, esquerdistas ou 

tolos), vou avisando de que me limitei a observar a realidade: é fato que os pobres, em Curitiba, são feios, mal 

educados, mal vestidos, rudes, ignorantes. É assim; por isto, é inútil tacharem-me de preconceituoso, elitista, 

reacionário, conservador, capitalista, burguês e mais apodos pelo estilo. Quem observa os pontos de ônibus da 

praça Tiradentes, da rua Professor João Moreira Garcez, o público que transita pela galeria Andrade e pela rua XV, 

na sua parte calçada, sabe que digo verdade. “Não há feios; há pobres”, li no Facebook: a fealdade do pobre não 

decorre da sua pobreza, em sim, porém de que, devido a ela, ele trata-se menos ou não se trata, absolutamente: 

bons sabonetes, bons desodorantes, condicionadores, protetores solares, pomadas faciais e para as mãos, 

“shampoos” etc., nada disto o pobre adquire. A diferença entre quem os usa e quem não os usa, vê-se, literalmente, 

na cara. 
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 O falecido professor Ruy Cristovam Wachowicz declarou, na televisão, que o sul é uma extensão da Europa, ao 

passo que o nordeste o é da África. Dito desta forma, sem mais explicações, a afirmação, que se limita a comparar, 

permite a ilação, própria do imaginário do curitibano, da superioridade racial ou étnica do sul em face do nordeste. 

Talvez fosse precisamente este o intuito da declaração, que não se explicitou ou que a edição do canal transmissor 

omitiu. 



Vendedor gaucho confirmou-me a observação: enquanto o curitibano trata-o com soberba e 

superioridade, no Rio Grande do Sul os compradores tratavam-no com igualdade e sem 

altanaria. Ambas observações são sugestivas. 

Certos curitibanos são pudicos em relação ao seu corpo, que procura ocultar, em 

situações em que tal seria desnecessário: nos vestiários masculinos, há quem se dispa de todo, 

exceto a cueca, e assim vestido dirija-se ao chuveiro; após o banho, sai dele vestido de cueca e 

assim vestido, regressa para o ponto em que se encontra o restante da sua roupa, embora a 

distância entre o chuveiro e tal ponto seja de poucos metros. Cerca de trinta anos atrás (nos 

anos 80), no Clube Curitibano, proibiu-se que os meninos acompanhassem os seus pais 

(varões) ao vestiário masculino, pois que pouca vergonha!, que indecência! verem eles as 

bundas, os pênis, os escrotos, os pentelhos dos seus pais e mais homens.
44

 

O pobre de Curitiba não sabe andar a pé: ele desloca-se pelas calçadas como se 

estivesse sozinho nelas, sem considerar a presença dos demais. Ele não procura coordenar o seu 

deslocamento com o de quem se aproxima em sentido contrário; avança em linha reta e quem 

deve desviar-se não é ele e o outro nem ele só, é o outro apenas. Os outros que se desviem dele. 

Por isto, na parte calçada da rua XV, destinada aos transeuntes e freqüentada pelas classes C e 

D, são comuns os esbarrões e os encontrões, após os quais nenhum dos envolvidos desculpa-se 

perante o outro: esbarra-se como se se tratasse de fato normalíssimo, que não molesta a 

ninguém; nenhum dos envolvidos desculpa-se (assisti a uma cena, em que uma mulher e um 

homem esbarraram, um no outro, peito contra peito; afastaram-se sem dar palavra um ao outro. 

Em outra cena, três pessoas quase colidiram entre si: nenhuma delas se desviou das outras duas. 

Gente que procede assim é bruta, é estúpida).
45
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 Atenção que nem escroto nem pentelhos são palavras chulas, ao menos, não o eram, originariamente. Elas 

designam parte da anatomia humana. Adquiriram conotação chula, a primeira há décadas, a segunda nas últimas 

décadas. Emprego-as no seu sentido próprio e lamento o desbocamento dos meus compatriotas. Aliás, a segunda 

rapidamente vulgarizou-se e perdeu caráter de palavra chula, quando se tornou sinônimo, reles, de indivíduo 

inconveniente, sinal, mais um, da plebeização do idioma no Brasil. 

 A ocultação das partes sexuais constitui mais uma herança do cristianismo. Cristo (se existiu) foi 

crucificado nu, como o eram todos os condenados à crucificação; séculos depois, passou-se a encobrir-lhe a 

genitália com o trapo com que as esculturas e pinturas o retratam. Os nus masculinos do teto da Capela Sixtina 

também foram encobertos nas respectivas genitálias. Não há nenhum motivo porque se deva envergonhar do corpo 

ou de alguma parte dele, sobretudo se se tratar de corpo bonito. A genitália e as nádegas ocupam pouco espaço no 

conjunto do corpo para que  constituam a parte principal da sua feiúra, quando ela existe, acha-se no restante e não 

concentrada nelas. Na Europa, as mulheres apresentam-se nas praias com as mamas expostas e os únicos que se 

admiram disto são os brasileiros. Em Buenos Aires, é costume os homens despirem-se nos parques, para tomar 

Sol, inclusivamente nos dias úteis, nos intervalos do horário de trabalho; despem-se de todo, exceto a cueca. No 

Brasil, não se despem em público. Apesar de tais diferenças, segundo alguns, o Brasil é país de  mentalidade 

“liberal”. Será  mesmo ? 
45

 Que dificuldade, a de caminhar na parte calçada da rua XV! Pior é fazê-lo na galeria Andrade, cujos 

frequentadores, em regra, de classe baixa, são especialmente lentos, porque observam as vitrines das lojas e o seu 

interior. Aliás, a parte calçada da rua XV deveria destinar-se ao trânsito de peões e, de conseguinte, deveria ser 

desimpedida. Ao contrário disto, instalaram, ao longo dela, incontáveis obstáculos, a saber: a) dezenas de orelhões 

(contei 34 em uma quadra), inoperantes na sua maioria e que servem, todos, de veículo de propaganda da 

prostituição: em todos os aparelhos, há inúmeros papelinhos de formato retangular, com fotografias de bundas e de 

seios das meretrizes curitibanas, com os respectivos números de telefone. Em fins dos anos 80, quando se 

instalaram os cerca de cem telefones, era demasiado e mal se compreendia que os houvesse, tantos; com  o 

advento da telefonia móvel, é excessivamente demasiado e ainda menos compreensível que persistam;  b) 

incontáveis floreiras redondas, dispostas em linha e em duplas, que ocupam cerca de dois metros e meio de espaço, 

por onde as pessoas deixam de poder transitar e de que são constrangidas a desviar; c) dezenas de postes de 

iluminação, que nas esquinas com a rua Dr. Muricy e com a Presidente Faria acham-se dispostos em forma de 

meia lua e que ocupam demasiado espaço; d) um chafariz grande e desgracioso, cercado de floreiras enormes, 

entre as ruas Marechal Floriano e Dr. Muricy e cuja presença constrange a que os pedestres desviem-se deles e que 

reduz para a metade ou menos dela, o espaço livre para eles. Demais, sob vento, a água do chafariz molha o chão e 

as pessoas. A urbanização  da parte calçada da rua XV serve de exemplo de estupidez e de modelo do que se deve 

evitar, diferentemente das ruas calçadas, por exemplo, de São Paulo e de Lisboa, em que inexiste qualquer 

obstáculo ao transeunte. Curitiba é a cidade dos obstáculos ao pedestre. 



 Andar a pé sem considerar os circunstantes é atitude egocêntrica e antissocial: cada 

peão julga-se o senhor do espaço, em que os outros devem desviar-se dele; ele não entende que 

o espaço é dele e dos outros e que todos devem desviar-se, uns dos outros. 

Tal peculiaridade é própria das classes baixas
46

. Nos centros comerciais frequentados pelas 

classes A e B (como o Müller, o Curitiba e o Estação), em que o espaço é igualmente limitado e 

a trânsito de peões intenso (especialmente nos sábados e domingos de tarde), as pessoas 

desviam-se umas das outras ou melhor, coordenam a sua caminhada em função da proximidade 

e da aproximação dos demais, pelo que rareiam os esbarrões, aos quais seguem-se pedidos de 

desculpas.  

 Sequer é preciso haver multidão: o indivíduo de classe média (facilmente identificável 

pelo seu trajar e pelo seu aspecto) de longe coordena o seu deslocamento em função de quem se 

aproxima, ainda que no seu trajeto haja somente quem caminho em direção oposta. O pobre 

não o faz: avança em linha reta. 

Também é manifestação de individualismo caminharem pai, mãe e um filho ou dois de 

mãos dadas na calçada. Será, talvez, belo exemplo o da família unida, que demonstra em 

público seu mútuo afeto; por outro lado, três ou quatro pessoas que se dão as mãos formam 

uma barreira para quem se desloca em sentido oposto. A família unida atrapalha, unidamente, o 

seu semelhante, que, assim, é constrangido a desviar-se, porque os unidos não se soltam nem 

percebem a inconveniência que praticam. A família de mãos dadas é família destituída de auto-

crítica
47

.  

Igualmente desagradáveis são as cenas de maus modos dos pobres nos restaurantes, em 

que a rudeza é especialmente visível (há quem corte com os dentes e não com a faca; por 

exemplo, macarrão. O que se acha fora da boca, cai no prato).  

Os emergentes em Curitiba (a nova classe C) fazem compras, amiúde, em família: o pai, 

a mãe e vários filhos (de três para mais) dirigem-se, em grupos (eventualmente, verdadeiro 

bando), às lojas, cena que não se verifica nas classes superiores, em que as pessoas fazem 

compras isoladamente ou, se tanto, em duplas; raramente em grupos de três integrantes ou 

mais. 

As pessoas em Curitiba mantêm a cidade limpa: não se atiram ao chão papéis, tocos de 

cigarro, chicletes e outros detritos;  nela, raramente ouvem-se palavrões.
48

 

 Em Curitiba, muitos peões temem a sombra de quem se aproxima, por trás: é noite; a 

calçada acha-se iluminada pelos postes; duas pessoas caminham no mesmo sentido, uma atrás 

da outra; a da frente, ao ver aproximar-se a sombra da outra, assusta-se e volta-se para observar 

quem se aproxima. Claro, não se teme a sombra e sim quem se aproxima.  

 

 

 
POLACA, TETRAVÓ E ASCENDÊNCIA. 

Diálogo fictício, porém possível, em Curitiba: 

 

- Eu tenho descendência polonesa, porque os meus bisavós eram da Polônia e os meus tataravós 

também. 
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 Foi observação que me confirmaram outras pessoas, das quais uma, por experiência, caminhou pela rua XV em 

linha reta, sem se desviar dos demais, que, por sua vez, não se desviavam dele: esbarrou sucessivas vezes. 
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 Não tentem justificar que ela assim proceda, com a exaltação do amor familiar, com a beleza estética e ética do 

seu procedimento, com a ingenuidade de quem confunde o afeto de pais e filhos com o estorvo que esta sua 

manifestação causa. Não se trata de censurar a manifestação de afeto familiar e sim o efeito que o comportamento 

respectivo produz em relação aos outros; há outras formas de tal afeto exprimir-se, sem interferir negativamente no 

convívio humano. Há quem (ingênuo ou piegas) não entenda ou não queira entender que, por mais belo e louvável 

que seja a entrelaçamento afetivo e manual das famílias, a calçada não é lugar de fazê-lo. Os que não o querem 

entender, talvez o entendam quando se lhes deparar a barreira humana de três ou quatro pessoas em sentido 

contrário ao seu. 
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 Embora sejam desbocadas algumas moças, de tribos urbanas que se reúnem aos domingos na praça Dezenove de 

Dezembro, no largo da Ordem e no centro comercial Müller; por exemplo: “Meu, se (sic) mijei de rir”. 



- Em primeiro, não é polonês, e sim polaco.  

... -Hein?? Polaco?? 

-Polaco. Polonês é galicismo preconceituoso, de "polonais" e deriva do pressuposto de que toda 

mulher loira é puta e polaca. 

[Expressão de escândalo com o vocábulo puta e com a relação entre o meretrício e as mulheres 

da Polônia]. 

- Em segundo, ninguém tem tataravô. Avô, bisavô (de bi, dois); trisavô (de tri, três); tetravô (de 

tetra, quatro); pentavô (de penta, cinco), assim como dizemos bicampeão, tricampeão, 

tetracampeão. 

-Mas "todo mundo" diz tataravô. 

- “Todo mundo" não sabe o certo e repete o errado. A característica de "todo mundo" é, muitas 

vezes, precisamente esta. Aliás, a locução "todo o mundo" contém outro galicismo: em francês, 

diz-se "tout le monde", em que "monde" significa gente, pessoas. Traduz-se, em português de 

truz [de truz = de qualidade] por toda a gente. Toda a gente, ao invés de todo mundo. 

 [ Expressão de desconcerto]. 

-Finalmente, você não tem descendência polaca. 

- Tenho, sim; a minha avó veio de lá. 

- Então, tu tens ascendência [usou a segunda pessoa do plural para dar-se ao comprazimento de 

conjugar o verbo corretamente]. Ascendentes são os pais, avós, bisavós; descendência são os 

filhos, netos, bisnetos. Tu descendes de avós polacos e tens filhos brasileiros: a tua ascendência 

é polaca, a tua descendência é brasileira.  

[Risadinha]. 

- Conclusão: a tua tetravó era tua ascendente polaca. Compreendeste ou desejas que to explique 

de novo? 

[Agora ela não entendeu o to= te + o]. 

- Brigado. 

[Ela quis dizer obrigada; começa com "o" e termina com "a". As mulheres dizem obrigada; os 

homens, obrigado]. 

- De nada. 

[Mesmo assim: de nada; a curitibana teria dito náááááááááááda]. 

 

 

Mundo louco em Curitiba; português burro ??  

Diálogos verdadeiros, em Curitiba. 

  Em Curitiba, em uma loja, para comprar pilhas, perguntei à vendedora:  

- Há pilhas? 

 Ela me responde: 

- O senhor trouxe a pilha? 

-Não, eu quero comprar pilhas. 

-É para saber o tamanho. 

-Bem, há a pilha palito... 

Ela apressou-se a dizer-me "Acho que tenho" e foi procurar, ao que eu, rapidamente, retifiquei-

a: 

-Não, eu não quero pilha palito, quero a pilha de tamanho imediatamente superior ao da pilha 

palito.   

 Eu queria comprar pilhas; perguntei-lhe se havia pilhas; ao invés de me responder sim, não, 

não sei, pergunta-me se eu trouxe a pilha ! Quando lhe digo que existe pilha pallito, ela ensaia 

de apanhar tal tipo de pilha; corrijo-a e digo-lhe que não quero pilha palito e sim uma maior do 

que esta.  

  Será que eu estava tratando com uma esquizofrênica ou o quê? 

  Outra situação. 

  Telefonei para uma clínica e perguntei: 

- Vocês tem geriatra? 



 Quem me atendeu, respondeu-me: 

-Qual é o seu plano de saúde? 

 Eu perguntei se há geriatra; ela deveria responder-me sim, não, não sei; ao invés disto, 

pergunta-me qual é o meu plano de saúde. Respondi-lhe: 

-Não é para mim; não tenho idade de consultar geriatras. 

  Mais uma. 

 Telefonei para uma empresa; atendeu-me a telefonista; perguntei-lhe se a Fulana estava; ela 

respondeu-me "Um momentinho"; a seguir, aparece-me, na linha, a Fulana. Improvisei um 

diálogo, despedi-me; telefonei de novo e disse à telefonista: "Quando lhe pergunto se a Fulana 

está, quero saber se a Fulana está; a pergunta "A Fulana está?" é diferente de pedir-lhe que me 

passe a ligação para a Fulana; se eu quissesse falar com a Fulana, tinha-lhe pedido que passasse 

a ligação para ela". 

   Por que é que em Curitiba certas pessoas são estúpidas ? Por que é não são capazes de 

objetividade? Por que que certas pessoas ouvem uma coisa e entendem outra? É por isto que o 

brasileiro chama o português de burro  e diz que ele não entende as coisas. Não , não é o 

português que não entende as coisas; é que o brasileiro diz uma coisa e entende outra ou ouve 

uma coisa e lhe pressupõe outra, ao passo que, em Portugal e na restante Humanidade, as 

pessoas dizem o que querem dizer e entendem o que ouviram. Por exemplo: o brasileiro diz, na 

padaria: "Me vê dois pão" (sic; dissesse veja-me, veja-me !). É para o funcionário ver dois pães 

ou o sujeito quer comprá-los ? 

 

 

 


