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apresentação
Raí, ex-atleta, empresário e empreendedor social.

MINHA INCRÍVEL EXPERIÊNCIA EM PARIS COMEÇOU POR UM
parc; mas não qualquer um, e sim o conhecido Parc des Princes – o Parque
dos Príncipes.
Para mim, muito além de um nome charmoso, que tem como origem a
região em que o rei e seus descendentes iam para descontrair, brincar e caçar no século x v iii , essa denominação representa o que pude perceber em
muitas áreas da cidade: uma beleza real, à disposição do bem-estar público.
Paris é uma cidade-monumento, e sua linda e importante história está
esculpida com uma sofisticação única e deslumbrante em seus muros, suas
obras e seus palácios.
Os conceitos aparentemente contraditórios de sofisticação e acessibilidade
fazem de Paris a combinação que garante o prazer e o privilégio de explorá-la.
Em nenhum outro lugar do mundo
você consegue visitar tantas belezas
em tão pouco espaço, de tantas formas diferentes e em tão pouco tempo.
Todos os locais públicos, incluindo a prefeitura e palácios presidenciais, são abertos aos visitantes
em pelo menos algum momento da
semana ou do mês. Paris é isso: um
imenso “Parque Real”, onde todos
podem se sentir príncipes e princesas pelo simples ato de desvendá-la
e desfrutá-la, seja caminhando, seja
de bicicleta, seja de metrô.
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paris, je t ’aime

NO FILME DIPLOMACIA, DE 2014, DIRIGIDO POR VOLKER
Schlöndorff, o general alemão Dietrich Von Choltitz é convencido pelo
cônsul-geral sueco, Raoul Nordling, a desistir do plano de destruir Paris
para retardar o avanço das tropas aliadas. Um dos argumentos usados foi:
“Você quer ser o responsável por tirar das gerações futuras uma visão como essa?”

O diplomata, interpretado pelo ator francês André Dussollier, faz a pergunta de pé, na sacada de um dos quartos do Hôtel Le Meurice, com uma
visão estonteante da cidade luz à sua frente. E é justamente a beleza da
capital francesa que fará você se apaixonar à primeira vista.
Estive em Paris pela primeira vez na conexão de uma viagem a Londres.
Peguei o Eurostar na estação King’s Cross St. Pancras e duas horas depois
estava em Gare du Nord, sem referência alguma, com apenas um guia
comum debaixo do braço e a reserva
feita num hotel em République, escolhido pela avaliação num site de
viagens. Peguei um táxi, fiz o check-in, fui espiar pela janela do quarto
e avistei um bistrô bem em frente, o
Café du Temple. Eram quase oito
da noite e a fome apertava. Desci,
atravessei a rua, sentei-me, passei os
olhos no menu e fui no óbvio pra não
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errar: l’entrecôte et frites, o famoso bife com batata frita. Não achei dos melhores, mas lembrei-me da frase de um amigo meu: comida francesa até quando é
ruim é boa. Voltei pro hotel, vi um filme e dormi de estômago forrado.
Na manhã seguinte, depois do café, começava de fato o meu primeiro
dia em Paris. Sozinho. Sem conhecer ninguém na cidade. Dei uma folheada no meu Moleskine, onde havia feito um resumo e anotado os principais
pontos turísticos, e resolvi começar o passeio pela Champs-Élysées. Na
recepção do hotel, apanhei um mapinha do metrô e perguntei para a recepcionista como fazia pra chegar ao destino escolhido. Ela disse que por sorte
eu já estava na linha certa, bastava descer na Franklin D. Roosevelt. De cara,
estranhei uma estação francesa com nome de presidente americano, mas
segui as dicas e em vinte minutos aterrissava na famosa avenida. Bem larga,
do jeito que eu imaginava, e cheia de lojas bacanas.
Eu andava admirando a arquitetura, o comércio luxuoso e a paisagem em
geral. De repente, percebi o Arco do Triunfo ao fundo. Apertei o passo e perdi
um tempinho tentando descobrir como atravessar a rua, até me dar conta de
que o acesso à praça onde fica o monumento é subterrâneo. Uma vez embaixo
da obra napoleônica, descobri que era possível subir. Assim, encarei a interminável escada caracol e fiquei maravilhado com a vista. De uma das pontas,
avistei a Tour Eiffel e pensei: oba, dá pra ir a pé! Desci e fui. Descobri na prática o que é uma miragem. Quanto mais eu andava, mais longe ela parecia estar.
Finalmente cheguei. Virar a esquina da praça do Trocadéro e ver a torre
pela primeira vez é uma sensação indescritível, quase hipnótica. Marchei firme
cortando o jardim, passei pelos quiosques de crepes sem dar muita bola e fui
direto à fila. Queria subir o mais rápido possível. E em menos de meia hora eu
já observava Paris lá do alto. Outra vista de encher os olhos. Eu ia de um lado ao
outro da torre, tirava fotos sem parar, não queria mais descer. Só me animei a
pegar o elevador de volta quando mirei um bateaux mouche no rio Sena e percebi que poderia continuar o passeio de barco. Homem ao mar! Ou quase isso.
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Munido de tíquete e mapa, notei que várias atrações ficavam às margens do rio: Louvre, Museu D’Orsay e Notre Dame, para citar algumas
das mais famosas. Saltei do barco perto das seis da tarde e quando finalmente entrei na catedral: era hora da missa e o coral começava a cantar. Se
eu tivesse combinado com o corcunda, não daria tão certo.
Como o bilhete do batobus valia também para o dia seguinte, aproveitei
que já escurecia e fiz o caminho inverso, agora desembarcando onde comecei o dia: na Champs-Élysées. Logo percebi uma aglomeração na frente do

cinema Gaoumont; era a pré-estreia de um filme do Denzel Washington, e
o próprio estava por ali, tão perto que quase dei um bonsoir.
O estômago roncou – aquela andança toda tinha me dado fome. Vi um
restaurante meio italianado do outro lado da avenida e atravessei. Fui recebido no Pizza Pino por um maître português gente boa, e, claro, devorei
uma pizza daquelas com um ovo frito no meio saboreando cada pedacinho.
L’addition, s’il vous plaît!
Conta paga, saí na boca da já conhecida estação Franklin D. Roosevelt.
Mais vinte minutos e voilà, estava em République de novo.
Quando entrei no quarto e comecei a refletir sobre o primeiro dia em Paris, me toquei de uma coisa: a cidade se apresentou a mim sem que eu fizesse
o menor esforço. Uma atração foi levando a outra naturalmente, num plano-sequência digno de Godard. A partir do segundo dia eu já me sentia íntimo
da capital francesa, dos boulevards, dos bistrôs e das pâtisseries. Estava me
achando o próprio personagem de Owen Wilson em Meia-noite em Paris,
com a diferença de que eu não precisava ser transportado para outra época
– estava no lugar certo e no momento exato. Mas é um outro filme que passou a resumir o meu sentimento pela cidade luz desde então: Paris, je t’aime.

13

14

guia do guia
(Leia com atenção antes de começar a usar)

EU JÁ LI POR AÍ COISAS DESTE TIPO SOBRE O CENTENÁRIO
metrô parisiense:
“Paris é linda, besteira conhecer a cidade por baixo da terra”.

Besteira é achar que uma coisa exclui a outra. Você pode usar o metrô para as grandes distâncias e caminhar à vontade entre um monumento e outro, se quiser. A cidade se apresentará naturalmente, acredite. Aliás, não estranhe se, ao sair de uma estação, der de cara com outra
diferente poucos metros depois. Paris
tem bem menos quilômetros cobertos
pelo metrô do que Londres, por exemplo, mas possui trinta estações a mais.
Ao todo são trezentas.
Para conhecer a Torre Eiffel, você
pode escolher entre duas delas: Trocadéro
ou Bir-Hakeim; depende de onde estiver
ou da visão que quer da “dama de ferro”.
Acha melhor pegar a Champs-Élysées
do início? Desça na Champs-Élysées-Clemenceau. Prefere saltar no meio do burburinho e mais perto do Arco do Triunfo? Então é a Franklin D. Roosevelt. Quer
ir direto ao Arco? A parada é Charles de
Gaulle–Étoile. E por aí vai.
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Você perceberá que no início de muitos capítulos eu indico minha
estação preferida e cito opções no final do texto. O raciocínio é simples:
quanto menos baldeação, melhor. Pessoalmente, acho mais prático descer mais longe e andar um pouquinho por cima da terra aproveitando
a vista do que trocar de trens. A dica para agilizar o processo é baixar
um aplicativo de celular como o Paris Metro, que vai calcular o trajeto
e o tempo de percurso. Basta digitar os locais de partida e chegada. O
aplicativo roda off-line numa boa, nem precisa de conexão. Para baixá-lo,

use o wi-fi do hotel ou de algum restaurante. Mas se preferir ficar on-line para poder postar as fotos da viagem em tempo real, sai mais em
conta comprar um chip local do que habilitar o roaming internacional. A
operadora Orange tem pacotes interessantes para quem fica até 15 dias
na cidade luz, basta procurar uma loja e se informar.
O metrô em Paris é relativamente barato, não chega a dois euros por
unidade. Para evitar filas e ter sempre um bilhete à mão, sugiro o carnê
que vem com dez. Usou uma vez, já era. Mas só jogue fora quando chegar
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ao destino, pois vira e mexe aparecem fiscais nas catracas de saída conferindo o histórico de viagem. Eu mesmo já fui parado uma vez. Mas cuidado para não ficar colecionando tíquetes usados e acabar misturando com
os novos; a confusão na hora de passar a roleta gera filas desnecessárias
e irrita os parisienses.
Além disso, mantenha-se atento às particularidades do “metropolitano” de Paris. Alguns trens mais antigos têm manivelas – a porta não
abre automaticamente nas estações. Se ninguém entrar ou sair, trate de
girar a dita-cuja para destravar as portas ou acabará tendo de descer na
próxima parada. É comum os usuários entrarem com cachorros de todos os tipos e tamanhos. Músicos também passam o chapéu nos vagões,
sonorizam o trajeto e são uma atração à parte. E não estranhe se algum
sem-teto passar pedindo ajuda; alguns, inclusive, se abrigam nas estações durante a noite para fugir do frio das ruas. Por fim, fique de olho
nos batedores de carteiras e não encare muito os outros passageiros
para evitar constrangimentos desnecessários. Na melhor das hipóteses,
é falta de educação.
Em Paris, costumo usar o metrô cerca de três ou quatro vezes por dia.
Em geral, começo o passeio por ele, ando bastante pela cidade e, se resolvo mudar drasticamente de direção, volto para o trem. Sugestão: não deixe de gastar a sola do sapato: explorar a capital francesa é obrigação moral
e cívica. Faça como Amelie Poulain (personagem do filme O fabuloso destino de Amélie Poulain) e circule à vontade; os destinos são fabulosos. Se
as pernas cansarem, troque o metrô pelo uber ou mesmo por um táxi sem
dor na consciência. Bolinha verde, vazio. Bolinha vermelha, ocupado. E
nem é tão caro. D’accord?
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✓

20

DESÇA AQUI PARA:

BASÍLICA DE SACRÉ-CŒUR e MONTMARTRE

anvers
linha

2

BASÍLICA DO SAGRADO CORAÇÃO – SACRÉ-CŒUR. A PROnúncia com sotaque francês é: “sacrequé”. Perto de outras igrejas de
Paris, esta é relativamente nova – foi construída entre 1875 e 1914, mas
a consagração só veio depois da Primeira Guerra Mundial. A basílica é
simplesmente um dos monumentos mais visitados da França. Ela fica no
topo de Montmartre – o “Monte dos Mártires” –, um dos bairros mais charmosos
da cidade luz, e numa colina que oferece
vista ideal para fotos. Outro ponto que
chama atenção é a cor: a basílica é branca,
pois foi construída com mármore travertino extraído da região de Seine-et-Marne,
perto de Île-de-France.
A estação sugerida é Anvers, aberta
em 1902. Você vai sair no Boulevard de
Rochechouart e aí basta subir a movimentada Rue de Steinkerque para avistar a
igreja. Mas pode fazer a subida com calma, olhando as vitrines. São muitas as lojinhas de lembranças de Paris no caminho.
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Uma parada na La Cure Gourmande para comprar uma caixa de chocolates com figo ou degustar umas madeleines – são diversos os sabores do
bolinho francês.
De frente para a basílica, vemos, à esquerda, o acesso do bondinho, o famoso Funicular. Acredite, é melhor gastar com o bilhete para subir em um
minuto e meio do que encarar os 234 degraus até o topo do Butte Montmartre, por mais bonito que seja o caminho. Cerca de seis mil pessoas por dia
usam o serviço operado pela r atp, o mesmo grupo responsável pelo metrô.

Aos pés da escadaria fica também o famoso carrossel, um dos cenários do
cultuado filme O fabuloso destino de Amelie Poulain, de 2001.
Uma vez no topo da colina, saiba que a entrada é gratuita, mas a fila é grande. Ela abre a partir das nove da manhã, mas o horário de fechamento varia de
acordo com a época do ano; o ideal é consultar o site oficial. Ao entrar, guarde
a câmera, pois fotos do interior são proibidas. Filmar, então, nem pensar, só
com autorização prévia. Perto da basílica, virando à esquerda na rua Saint-Éleuthère, temos a famosa Place du Tertre. Lá estão mais de cem artistas
que expõem permanentemente suas pinturas, retratos e caricaturas. A praça é
lotada de cafés e restaurantes – reza a lenda que o termo “bistrô” surgiu ali. Se
não quiser errar, aposte no clássico La Cremaillere 1900 e experimente o penne
au roquefort com presunto cru. O crepe é uma boa pedida também.
Voltando à basílica: ela possui quatro cúpulas, sendo a mais alta com 83
metros, e seu formato é o de uma cruz grega. O teto central é decorado com
o maior mosaico da França, que levou 22 anos para ser instalado. Os vitrais,
colocados entre 1903 e 1920, foram destruídos durante bombardeios na Segunda Guerra Mundial e restaurados em 1946. Os parisienses implicam um
pouco, acham que o estilo arquitetônico não combina com o jeitão gótico de
outras igrejas da cidade. Mas os turistas a adoram.
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O mosaico acima do altar, Cristo em glória, foi inaugurado em 1923.
Com 475 metros quadrados, é considerado um dos maiores do mundo. O
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DESÇA AQUI PARA:

PRAÇA DA BASTILHA,
OPÉRA BASTILLE,
MUSEU VICTOR HUGO
e PLACE DES VOSGES

bastille
linhas

1

5

8

EM 14 DE JULHO DE 1789, A CASA CAIU. LA MAISON EST TOMBÉE.
Você já deve ter estudado a queda da Bastilha nos tempos de colégio. Pois bem,
a famosa prisão ficava na praça onde hoje está o monumento conhecido como
Coluna de Julho, inaugurado em 1835 para comemorar a queda de Charles x .
A coluna é feita em bronze, pesa 74 toneladas e mede 47 metros. No alto repousa o Génie de la Liberté, obra do escultor francês Auguste Dumont.
A estação Bastille fica bem em frente à praça. Em tempo: se você vier
pela linha 5, poderá ver o que sobrou da Bastilha de fato, onde o libertino autor marquês de Sade escreveu Os 120
dias de Sodoma. A linha 1 é de 1900, a 5 foi
concluída em 1906 e, finalmente, a linha
8 começou a funcionar em 1931. Em 1989,
como parte das comemorações do bicentenário da Revolução Francesa, foi inaugurada a outra grande atração: a Opéra Bastille, construída no local onde funcionava
a antiga estação de trem Gare de la Bastille
pelo arquiteto uruguaio Carlos Ott, escolhido em 1983 depois de um grande concurso que reuniu 1.300 participantes.
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O moderno teatro envidraçado de quase três mil lugares é aberto a visitas,
ou seja, você não precisa assistir a um espetáculo pra conhecer o espaço; o tour
de uma hora e meia pelo backstage pode matar sua curiosidade. Acesso liberado aos foyers, auditório e salas de ensaio com as mesmas dimensões do palco.
No lado oposto à Opéra, seguindo pela Rue Saint-Antoine, basta virar
à direita na Rue de Birague e sair em frente ao Hôtel de Sully. Do outro
lado da passagem quase secreta está a Place des Vosges, a mais antiga e simétrica praça planejada de Paris, originalmente chamada de Place Royale,

pois foi construída por Henrique i v em 1612. Ao longo de seus quatrocentos
anos de existência, teve moradores ilustres, como o escritor Victor Hugo. O
museu, aliás, fica no número 6. São quatro andares ao todo, mas os apartamentos do autor de Os miseráveis estão no segundo piso.
O jardim da praça é um quadrado perfeito, cheio de estátuas, fontes
e rodeado por um inconfundível condomínio de tijolos aparentes. Aproveitar um dia de sol pra sentar na grama e deixar o tempo passar é um
típico programa parisiense, assim como eram os duelos de espada e torneios de cavaleiros travados ali. Todos os prédios são da mesma altura,
com exceção dos Pavilhões do Rei e da Rainha, e tombados pela lei de
proteção aos monumentos nacionais. Nos corredores arqueados no entorno fica um charmoso comércio cheio de galerias de arte contemporânea, lojinhas e restaurantes, como o L’Ambroisie e o Ma Bologne. O
Café Hugo é bem aconchegante.
De volta à Bastilha, no 27 da Boulevard Beaumarchais está uma das lojas de instrumentos musicais mais conhecidas e tradicionais de Paris: Paul
Beuscher, fundada em 1850. Tudo começou com o próprio Beuscher, que
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DESÇA AQUI PARA:

MOULIN ROUGE, CAFÉ
DES 2 MOULINS,
MUSEU DO EROTISMO
e STAR’S MUSIC

blanche
linha

2

VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC MOI? COMO OUVIR A FRASE
cantada pelo quarteto Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya e Pink na regravação de Lady Marmalade sem se lembrar de Moulin Rouge? O filme de
2001, inspirado no cabaré inaugurado em 1889, já é um clássico do cinema
musical. E a estação Blanche, aberta em
1902, vai te deixar bem em frente ao moinho vermelho mais famoso do mundo.
Sim, é passeio de turista. Mas muita
gente não resiste ao tradicional show de
cancã. Afinal, quem atiraria a primeira
pedra nos gringos que chegam ao Rio querendo ver o show das mulatas no Plataforma? Se não por nada, o cabaré parisiense
foi muito bem frequentado nos tempos da
Belle Époque: o pintor Toulouse-Lautrec,
assíduo na casa, passava as noites desenhando as dançarinas enquanto saboreava
sua taça de absinto. É obra dele o pôster
mais conhecido do cabaré: Moulin Rouge:
la Goulue, de 1891.
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Édith Piaf, que começava a despontar para o sucesso e vinha se apresentando em outros cabarés menores da região, aterrissou no palco do Moulin
na primavera de 1944, onde, segundo histórias, se apaixonou por um novato
cantor que abria suas apresentações: Yves Montand. Mas as dançarinas, com
suas pernas grossas, eram mesmo as estrelas da casa. A lista é enorme: Mistinguett, Colette, La Goulue, Jane Avril. De 1978 a 1982, uma vedete brasileira
foi a principal atração: Watusi, que cantava e dançava duas vezes por dia, sete
dias por semana, e chegou a dividir o palco com Gene Kelly e Ginger Rogers.

Depois de tanta história, vamos às informações práticas. São diversas as
possibilidades: o show Féerie, com direito a meia garrafa de champanhe, é
o clássico. Mas tem show sem bebidas, com jantar, e por aí vai – basta escolher a opção que melhor cabe no seu bolso. São duas sessões por dia, uma
às 21h e outra às 23h. Crianças a partir de seis anos têm acesso liberado;
comparado ao concorrente Crazy Horse, o espetáculo é bem família. A dica
é comprar direto pelo site oficial e imprimir o voucher no hotel.
O Moulin Rouge fica praticamente na esquina da Rue Lepic, porta de
entrada para a Montmartre Village. E ali no número 15 fica uma cultuada
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locação de filme: o Café des 2 Moulins. Se você não ligou o nome à película, era ali que Amélie Poulain trabalhava como garçonete. Desde 2001,
quando o longa foi lançado, o charmoso café é destino certo dos turistas fãs
da sétima arte. O lugar é cheio de referências à personagem e a mesa perto
do pôster é a mais cobiçada. No caminho do banheiro fica uma vitrine com
objetos de cena usados nas filmagens.
A maioria dos curiosos entra, espia, tira fotos, pede um café e vai embora. A comida não é um destaque, mas já arrisquei um hambúrguer com fri-

tas e não me arrependi. A sobremesa mais pedida da casa é o crème brûlée,
não por acaso, a preferida da personagem.
De volta ao Boulevard de Clichy, vale um passeio pela região. Quem
mora ou conhece São Paulo em algum momento achará que está no "baixo Augusta", pela quantidade de sex shops diversos e enfileirados. Existe
até um Museu do Erotismo, no número 72, com de cerca de duas mil
peças no acervo: são esculturas, pinturas, fotografias e documentos históricos misturados a diversos brinquedinhos sexuais distribuídos por
quatro andares.
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