
 2 SÃO LEOPOLDO, 1º DE AGOSTO DE 2005 IHU ON-LINE  WWW.UNISINOS.BR/IHU                     

A corrupção política é a 
rendição à 

morte 
 

Editorial 
 
Depois de três semanas de recesso, volta 
a circular a revista IHU On-Line, na sua 
versão eletrônica, sempre na tarde das 
segundas-feiras, e impressa, nas manhãs 
de terça-feira. Depois da nova versão 
eletrônica que circula há três meses, com 
um endereço eletrônico próprio, nesta 
semana muda também a sua versão 
gráfica. 
 
A crise política continua com sucessivas 
denúncias de corrupção, esgarçando, 

cada vez mais, o tecido político brasileiro. Roberto Romano, professor de Ética na 
Unicamp, afirma, peremptoriamente, na entrevista publicada nesta edição: “A 
política “corrupta” é a rendição à morte, ao esgarçamento que nos assola. Ela é 
perda de autocontrole dos que vivem na política. Eles, com a corrupção assumida, 
tornam-se pacientes e transmissores da morte e diminuem a vida dos seres humanos 
que neles confiam”. 
 
Contribuem na discussão do grave momento político nacional José Arthur 
Giannotti. Emir Sader, Roberto Saturnino Braga, Theotonio dos Santos, José Ivo 
Follmann e Solon Eduardo Annes Viola. Também reproduzimos a entrevista de 
Luiz Werneck Vianna, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 31-7-05. 
 
No Ano Internacional da Física, inicia, nesta semana, na Unisinos, o Ciclo de 
Estudos Desafios da Física para o século XXI: uma aventura de Copérnico a 
Einstein com a conferência Copérnico e Keppler: como a Terra saiu do centro do 
Universo a ser proferida pelo Prof. Dr. Geraldo Monteiro Sigaud – PUC-Rio. 
 
A todas e todos uma ótima leitura e uma excelente semana! 
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Depoimentos 

 
IHU On-Line coletou alguns depoimentos de pessoas que percorriam 
o câmpus da Unisinos na última semana. Elas opinaram sobre a crise 
política brasileira. 
 
Um presidente não governa sozinho 

Para Alexandra Camargo Alves, 32 anos, doutoranda em 
Engenharia Elétrica na USP e participante do XXV 
Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, na 
Unisinos, é necessária a cooperação de todos. “Quando o 
povo votou no Presidente Lula imaginou que as coisas 
seriam bem diferentes, mas um presidente não governa o 

país sozinho. Não basta mudar as pessoas e achar que todo o mundo 
que está junto vai ser diferente. Ainda acredito que existam pessoas 
bem intencionadas, mas os corruptos são mais fortes. Acredito que o 
Lula, por prezar muito a questão da honestidade, vai fazer um esforço 
para que tudo seja resolvido e esclarecido para o povo”. 
 

Promessas que não são cumpridas 
Nara Regina Algayer, 24 anos, atendente da 
lancheria Station Coffe na Unisinos afirma que 
pela corrupção aumenta a concentração de renda 
de uns poucos.”Eu acho que isso vem de tempos, 
não muda nada. É uma coisa suja que estava 
escondida e agora está aparecendo. Acredito que, 
daqui para frente, só vai piorar. Toda vez que há 

eleições todos prometem, prometem e quando cumprem, cumprem 
uma promessa das 20 que fizeram. Conforme a gente vai descobrindo, 
vai aumentando o bolo, e o nosso dinheiro vai sumindo. Acho que vai 
sobrar para um, dois ou três, mas tem mais gente por trás disso e 
muitos não vão aparecer, a corrupção vai continuar do mesmo jeito”. 

 
 
 
 
Todos são corruptos 
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Maribel Borba Cardoso, 21 anos, atendente do 
estacionamento da Unisinos vê a pobreza e miséria no 
País como causa da corrupção. “É uma vergonha, para 
um país tão grande como o Brasil, essa corrupção. Dou 
nota zero para qualquer um, inclusive para o Lula. Será 
que existe alguém bem intencionado? Na minha opinião, 
ninguém escapa, todos são corruptos. Não há explicação, 

não tem jeito de um país crescer desse jeito. A pobreza vai continuar 
sempre do jeito que está e até nós que trabalhamos vamos ficar sem 
dinheiro. O nosso salário já é uma miséria, com esses corruptos pior 
ainda vai ficar”. 

 
Impunidade 

Para Valquíria Maria Gonçalves da Silva, 37 anos, 
funcionária da Dalkia, empresa responsável pela 
higienização da Unisinos, os responsáveis nunca são 
punidos.”Isso é uma baita de uma sem-vergonhice e 
quem se dá mal somos nós. Até pode haver alguém 
com boas intenções mas acaba entrando na mesma 
´panelinha´, entram no sistema. Eu acho que 
ninguém vai ser punido, vai virar e mexer e 
continuar na mesma”.  

 
Não acredito em políticos 

Para Patrícia Regina de Oliveira, 28 anos, 
funcionária da Loja de Cópias da Unidade 
Acadêmica de Comunicação, a corrupção 
desacredita o sistema político. “Eu já não 
acreditava em políticos, pode até haver boa 
intenção, mas, quando se chega lá, é preciso fazer 
parte e a maioria faz parte, mesmo àqueles que 
têm boa intenção. Eu não acredito mesmo em 

nenhum político. Acho que vão enrolar, enrolar, vão surgir problemas 
de todas as partes, mas vai ´acabar em pizza´”.  

 
É importante que apareça 

Elisa Thomas, 25 anos, jornalista, trabalha na TV 
Unisinos. Para ela, a corrupção acontece em todos os 
governos. “É importante que esteja aparecendo agora, 
espero que apareça sempre, porque aí a tendência é que 
diminua. Nem todos os políticos são corruptos, eu 
acredito que haja gente honesta. Se eu deixar de 
acreditar, não vou mais votar, né? Acho que vai cair 
bastante gente, que quem estiver comprovadamente 
envolvido vai perder seu cargo político e acho que a 

população vai deixar de votar nessas pessoas”. 



 7 SÃO LEOPOLDO, 1º DE AGOSTO DE 2005 IHU ON-LINE  WWW.UNISINOS.BR/IHU                     

 
 
 
Não haverá mudanças a curto prazo 

Adelar José Forneck, 42 anos, comerciante, 
proprietário da Tabacaria localizada na 
Unisinos, acha que a crise vem crescendo ano 
a ano. “Embora eu não seja petista e não 
tenha partido político digo sempre que nós 
sabíamos que, provavelmente, alguma coisa 
ia acontecer se o PT entrasse. Hoje eu vejo 
que aconteceu, estão todos os dias na 

televisão, mas acho que não vai acontecer nada. Deveríamos trocar 
praticamente todo o Congresso. A Constituição foi feita por eles, eles 
sabem como burlar as leis e sabem que, dificilmente, serão penalizados 
por isso. Existem políticos bons, mas não conseguimos fazer uma 
triagem. Vamos ver que, nas próximas eleições, as mesmas “cabeças” 
vão entrar. Não vejo, a curto prazo, uma mudança não sei se vou estar 
vivo para ver. Ainda acontece em algumas regiões de se comprar votos 
com cesta básica, por exemplo. Não condeno as pessoas que aceitam 
isso, talvez seja só nesse período que elas tenham fartura.”.  

 
Os meios de comunicação ocultam informações 

John Soldera, 26 anos, mestrando em computação aplicada, Caxias do 
Sul, visitante na Unisinos, acredita que muitas informações não 
chegam a conhecimento público.  
“O problema é muito maior, se omite muita coisa. Os meios de 
comunicação reduzem muito os fatos, não expõem toda a realidade. 
Acredito que haja pessoas bem intencionadas, mas acabam tendo que 
se sujeitar a algum esquema, talvez não consigam se livrar.  
Dificilmente alguém vai ser punido, talvez se o Presidente fizer 
alguma coisa para que haja rigor aconteça alguma coisa. As pessoas vão 
para a CPI já com uma liminar e não precisam responder ás perguntas, 
é um oba-oba”. 

 
Justiça versus política 

Para Gisele Aparecida Felisbino, 21 anos, estudante da 
UNEMAT/MG, participante do XXV Congresso da Sociedade 
Brasileira de Computação, na Unisinos, estão faltando esclarecimentos 
sobre os elementos que compõem a crise. “A situação está um pouco 
bagunçada, não se sabe se é pressão em cima do PT, se estão 
aproveitando que o PT está em alta, ou se de fato as coisas são mesmo 
assim. A esperança de que haja políticos honestos é cada vez menor. 
Justiça, quando se fala em política, é um pouco difícil. Acho que não 
vai dar em muita coisa”. 
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Corrupção e cultura 
Ricardo Vitelli, 44 anos, é professor nas Ciências Exatas da Unisinos há 

16 anos. Segundo ele, a corrupção faz parte da 
nossa cultura. “Agora as coisas estão 
aparecendo, estão mostrando e investigando, 
mas se sabe que isso sempre existiu. O 
Congresso, o Senado e todas as representações 
políticas são compostas por uma parcela da 
população. São pessoas que vieram da nossa 
cultura. Existem pessoas de mau caráter de 
uma forma geral, e isso se reflete na política. 

Logicamente, aumenta um pouco a proporção porque existe muito 
envolvimento com grandes somas de dinheiro, e isso faz com que 
aflore mais esse lado ganancioso das pessoas. Nem todas as pessoas, 
que deveriam, vão ser punidas, depois vai cair no esquecimento e voltar 
tudo como era antes”.  

 
Imobilizar uma proposta que estava dando certo 

Para o Prof José Ivo Follmann, 58 anos, 
diretor de Ação Social e Filantropia na 
Unisinos, é muito oportuna a 
conjuntura atual, porque mostra a 
ponta de um iceberg. “Esse tipo de 
prática faz parte da estrutura brasileira. 
É uma cultura que vem acompanhando 
a história do Brasil, e isso, agora, por 
um motivo ou outro, se achou oportuno 
´colocar aos quatro ventos´ para tentar 

imobilizar uma proposta que estava dando certo. O exagero está nas 
forças políticas que, historicamente, praticam isso e muito mais e agora 
fazem esse tipo de coisa, aparecendo com “as mãos puras”, acusando os 
outros. É como se alguém sem a mínima decência viesse nos dar lições 
de moral. O “acordaão”, sinalizado há dias atrás, mostra que o 
processo está avançando de tal forma que vai começar a apontar outros 
aspectos invisíveis que remontam ao governo anterior. Mas é triste que 
isso tenha que acontecer agora e dessa forma, porque é toda uma 
esperança para os grupos que vai ter que ser recuperada. 
Se temos, porém, que passar por esse momento de holocausto, que seja 
realmente para o bem da nação. Que isso ajude a corrigir uma história 
brasileira, que é de uma prática política democrática muito deformada. 
Nós vivemos uma democracia capenga, o que afinal de contas, tem a 
ver com a burguesia no Brasil, que distribuiu os custos para baixo e as 
benesses para cima. Vivemos uma democracia que privilegia as elites e 
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exclui as massas, ou como Florestan Fernandes1 dizia, “socializou os 
custos para baixo, e os ganhos para cima, para o topo”. 

 
 
Corrupção, um pouco de história 

Solon Eduardo Annes Viola, 57 anos, é professor 
na Unidade Acadêmica das Ciências Humanas 
da Unisinos. Para ele, a corrupção faz parte da 
vida política nacional desde o momento da 
Proclamação da República. “Não conseguimos 
construir uma cultura republicana na qual as 
coisas públicas pertençam, de fato, à população. 
A Primeira República se constitui a partir de 

uma aliança entre as elites do café, que dominavam a vida pública 
nacional. A busca da cidadania foi feita por meio de rebeliões que 
resultaram numa profunda repressão aos movimentos populares. 
Quando o Brasil ingressa no mundo moderno a partir de 1930, o 
próprio processo eleitoral é suprimido. As mudanças por que o Brasil 
passa são estatais. O governo é seguidamente acusado de corrupção, e, 
ao mesmo tempo, acusa seus opositores de corruptos. A partir da 
redemocratização, em 1946, as disputas eleitorais são 
permanentemente marcadas por acusações recíprocas de corrupção, 
como o exemplo de Jânio Quadros, eleito com o símbolo da vassoura, e 
Adhemar de Barros, outro político de São Paulo, afirmando que 
“rouba, mas faz”. O golpe militar de 1964 é feito sob duas bandeiras. 
Uma delas o combate à subversão, e outra o combate à corrupção. Os 
políticos defensores do golpe eram, em sua maioria, financiados 
(recebiam mensalão) pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática 
(IBAD), financiado diretamente pela CIA e organizado no Brasil pelo 
coronel Golbery do Couto e Silva. Durante o período militar, o País 
não investigou corrupção, porque a vida política estava suprimida. No 
exterior, no entanto, as denúncias de corrupção envolviam as 
gigantescas obras nacionais, como a Transamazônica, a Itaipu 
Binacional e a ponte Rio-Niterói. Internamente, o Serviço de 
Informação Nacional (SNI) não precisava prestar contas nem das 
ações que fazia, nem das verbas secretas que recebia, seja do governo 
brasileiro, seja de agências de espionagem internacional. Muitas 
fortunas foram feitas nesta época. A Nova República nasce sob o signo 
das negociações políticas, sejam elas os cinco anos para José Sarney, ou 
o “não me deixem só”, de Collor de Mello, a reeleição de FHC e, 
especialmente, os recursos ainda não investigados do projeto de 
privatização das grandes empresas nacionais. A primeira grande 
questão está na política de alianças, realizada no período pré-eleitoral, 

                                                   
1 O livro A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes, foi apresentado no I Ciclo de Estudos sobre o 
Brasil, em 9 de outubro de 2003, pelo Prof. Dr. Carlos Águedo Nagel Paiva, da FEE, que concedeu uma entrevista 
sobre a obra e o autor ao IHU On-Line na 78ª edição, de 6 de outubro de 2003. (Nota do IHU On-Line)  
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quando o PT faz aliança com setores reconhecidamente conservadores 
e abre mão de seus pressupostos éticos históricos. A partir desse 
momento, a política passa a ter um objetivo claro de chegar ao poder 
naquilo que seria chamado de “os meios justificam os fins”. O 
princípio, então, de ganhar a eleição a qualquer custo rompe com a 
história do Partido do Trabalhadores. As alianças levam a uma nova 
prática política. O segundo erro está em não investigar as primeiras 
denúncias surgidas já na vigência do governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva, entre elas aquelas envolvendo o presidente do Banco Central. A 
partir de então, o governo abriu um flanco capaz de fragilizá-lo 
politicamente.  
A crise atual revela-se uma crise política séria que, pelo menos nesse 
momento, não coloca em risco o governo Lula. Coloca em risco, isso 
sim, sua reeleição, o que significa o projeto pragmático do atual 
governo. Trata-se da questão de uma ampla investigação sobre as 
denúncias e uma urgência de revisar a vida política nacional e 
reorientar os padrões culturais da política brasileira. 
Cabe ao governo não obstaculizar as investigações. Cabe à sociedade 
civil garantir a vigência da democracia, ampliá-la e exigir a punição das 
corrupções que forem comprovadas”. 

 
 

 
Entrevistas 

 
A má consciência transformada em 
má-fé 

 
Entrevista com Roberto Romano 

 
Roberto Romano da Silva, professor na Universidade 
Estadual de Campinas, contribui, com suas idéias, com o 
debate que o IHU On-Line propõe na presente edição. Ao 
conceder a entrevista que segue, por e-mail, o professor 
afirma que é necessário ajudar os leitores e as leitoras na 
tarefa quase impossível de entender o que se passa no Brasil 
de hoje. Roberto Romano cursou o doutorado na École des 
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Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS, França. É pós-doutor e livre docente 
pela Unicamp. Escreveu os livros Igreja contra Estado. Crítica ao populismo católico. São 
Paulo: Kairós, 1979; Silêncio e Ruído. A sátira em Denis Diderot. Campinas: Ed. 
Unicamp, 1997; Identidade Social e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: PMPA; 
Conservadorismo Romântico. 2. ed. São Paulo: Ed. UNESP, 1997. Caldeirão de Medéia. 
São Paulo: Perspectiva, 2001; Moral e Ciência. A monstruosidade no século XVIII. São 
Paulo: Senac Ed., 2002; e O Desafio do Islã. São Paulo: Perspectiva, 2004. De Roberto 
Romano já publicamos duas entrevistas, uma na 39ª edição de IHU On-Line, de 21 de 
outubro de 2002, e outra na 130ª edição, de 28 de fevereiro de 2005.  

 
IHU On-Line - Levando a conjuntura 
atual em consideração, em que 
medida a democracia está 
ameaçada no Brasil? 
Roberto Romano – As democracias 
políticas e jurídicas não estão ameaçadas, 
pelo menos por enquanto. Entretanto, a 
democracia social ainda é um sonho de 
algumas organizações (igrejas, ONGs, 
etc.), sonho contraposto à triste realidade 
de um todo onde a minoria açambarca as 
riquezas, e a maioria segue sem os 
instrumentos e posses necessários para 
viver com dignidade e com segurança 
alimentar, espiritual, cultural, de saúde, etc. 
Esse defeito gera o que foi notado, desde 
Platão, nas democracias: a massa, 
desprovida de meios intelectuais para 
conhecer melhor os assuntos do Estado, 
vota segundo a imagem, obedecendo aos 
padrões da retórica ampliada com 
desmesura, como é o caso da propaganda 
que gera mitos e promove indivíduos ao 
plano divino. E temos Collor que iria 
acabar a inflação com um tiro e Lula que 
produziria dez milhões de empregos, etc. 
Além de técnicos de lavagem de cérebros 
como Duda Mendonça2, Guanaes3, etc., a 

                                                   
2 Duda Mendonça, publicitário, é o atual 
responsável pelo marketing político do governo do 
PT e foi o responsável pela campanha presidencial 
de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002. (Nota do 
IHU On-Line) 
3 Nizan Guanaes, publicitário, ganhou alguns dos 
mais cobiçados prêmios de publicidade, mas a 

ideologia da esquerda ajuda muito na 
gênese dos mitos políticos. A “blindagem” 
da figura de Lula entra na má consciência 
da classe média, inclusive universitária, que 
se sente culpada pelos bens culturais à sua 
disposição, o que lhe dá uma parcela (cada 
vez menor) dos bens materiais. Em muitos 
casos, sobretudo na classe média que sobe 
na vida por meio da política, a má 
consciência se transforma em má fé. Para 
salvar o mito e as próprias certezas, os que 
vivem de ideologia e se recusam a pensar o 
que é efetivo, investem contra os fatos. 
Assim, mesmo depois de o governo Lula 
ter optado pela política econômica mais 
conservadora, arrancando recursos da 
saúde, da educação, da segurança, 
semelhante esquerda ainda fala em “golpe” 
contra o presidente que estaria “mudando o 
Brasil”. Mesmo quando a evidência solar é 
de perfeito alinhamento com o FMI, fala 
em “governo que luta pela soberania 
nacional e contra o imperialismo”. Os 
slogans adquirem o estatuto de fórmulas de 
magia e de encantamento para exorcizar os 
fatos que os desmentem. É má fé em estado 
puro. 
 
IHU On-Line - O exemplo do 
impeachment de Collor deixou 
marcas profundas na política 

                                                                    
notoriedade veio mesmo com a política, graças à sua 
participação no marketing da eleição e da reeleição 
de Fernando Henrique Cardoso. (Nota do IHU 
On-Line) 
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brasileira. Até que ponto é possível 
comparar o que houve no governo 
do presidente deposto e o que hoje 
está acontecendo com o governo de 
Lula e o PT? 
Roberto Romano – Os traços gerais são 
semelhantes ou idênticos. É sempre o 
drama de um presidente eleito por milhões 
de votos que encontra diante de si um 
Congresso no qual não possui maioria 
confortável para aprovar seus projetos. Tal 
realidade dramática acompanha a 
República brasileira e já causou a queda de 
presidentes com a incidência de suicídio, 
renúncia, golpes. No caso de Collor, o 
Partido da Reconstrução Nacional (PRN) 
era um partido sem nenhuma significação 
orgânica e nacional. O presidente era muito 
mais fraco do que Lula. O PT, embora 
dividido, ainda é uma agremiação com 
poder de fogo. Claro que as revelações e 
descobertas das CPIs, vindas quase todas 
da imprensa, podem levar o PT ao 
estraçalhamento. A oposição começa a 
abandonar a sua deliberada “blindagem” 
do Presidente devido a erros táticos do 
próprio PT. Veja-se o caso de Arthur 
Virgilio. Ele era um dos maiores 
defensores da proteção ao Presidente, 
tendo em vista a “governabilidade”, mas o 
PT insistiu na tática de se defender 
atacando. E insinuou, por meio de um seu 
deputado, que Virgilio estaria em situação 
irregular, no item financiamento de 
campanha eleitoral. A ousadia e arrogância 
do deputado petista encostaram o senador 
do PSDB na parede. E assistimos ao 
espetáculo de um opositor afirmando, na 
tribuna do Senado, que o Presidente ou é 
idiota ou corrupto. Sempre na tática 
desastrosa de defender atacando, o PT, 
agora na pessoa do senador Mercadante, 
diz que a elevação de tom de Virgilio deve-
se à pesquisa de opinião que confirma a 
popularidade do Presidente, o sucesso da 
economia, as bem sucedidas relações 
internacionais. Essa retórica tortuosa foge 

do que está em debate. No caso, trata-se de 
um senador oposicionista que foi 
conduzido, pelo ataque imprudente do PT, 
à defesa de sua honorabilidade. Querendo 
salvar o PT acima de tudo, os petistas não 
enxergam limites. Assim, eles agiram 
durante o testemunho da ex-secretária de 
Valério, de modo truculento, quase policial. 
E o País todo se envergonhou quando, 
também de forma tortuosa, insinuaram 
relações amorosas entre a depoente e o 
suspeito. Os petistas esqueceram que a 
honra e o respeito à imagem não é 
monopólio dos parlamentares, mas que 
pertence igualmente aos cidadãos honestos. 
E a secretária foi agredida em sua honra 
para salvar o partido. Atacar, com 
insinuações, a honra de uma pessoa do sexo 
feminino, num país machista e 
patriarcalista, é pouco coerente com as 
noções supostamente assumidas pelo PT 
no plano social. Foi necessária a 
intervenção de uma juíza e deputada 
federal, a Dra. Denise Frossard, para que 
um mínino de respeito pela depoente 
voltasse à sala da CPI. Como professor de 
ética, fiquei profundamente embaraçado e 
com vergonha do que fizeram os 
congressistas do PT. Nada disso seria 
necessário. É erro ético atacar a honra 
alheia para garantir a própria reputação. 
 
IHU On-Line – O Brasil tem uma 
história de corrupção política. A 
que atribui a origem de tal 
comportamento na condução da 
questão pública em nosso país?  
Roberto Romano – Calma com o andor, 
que o Santo é de biscuit! Se existisse um 
campeonato mundial de políticos 
corruptos, o Brasil não seria vencedor! Na 
Itália, na França, na Alemanha, na Rússia 
(e também na extinta URSS), no Japão, 
nos EUA, a corrupção é imensa. Se 
lembrarmos de certos países, como a 
Indonésia, os nossos políticos são reduzidos 
ao estatuto de freiras piedosas e austeras. É 
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muito ruim, em termos éticos, depreciar 
para além do efetivo a vida nacional. 
Quanto às causas desses males no Brasil, a 
professora Maria Sylvia Carvalho Franco, 
em Homens Livres na Ordem Escravocrata4, 
clássico sobre a gênese do Estado e da 
sociedade brasileiros, indica vários 
caminhos hermenêuticos. No capítulo III 
daquela obra (O homem comum, a 
administração e o Estado), ela mostra a 
gênese da “ética” que norteia os nossos 
costumes políticos. A professora foi 
convidada pela Unisinos e estará na 
Universidade no final de 2005, para 
comentar o seu livro5. Eu diria, todavia, o 
seguinte, do que entendi de sua 
demonstração: o poder central, desde o 
início do Brasil independente, precisou 
arcar com despesas para manter um 
território imenso. Assim, ele tira impostos 
dos municípios, que, na sua maioria, estão 
distantes, espacialmente, do centro, o Rio 
de Janeiro. Os impostos seguem para os 
ministérios econômicos e depois retornam 
aos municípios, “emagrecidos”. Como as 
maiores despesas do orçamento e das 
políticas públicas são as locais, os 
municípios ficam condenados à 
permanente miséria ou quase 
inadimplência. Em muitos municípios, os 
“homens bons”, os fazendeiros ricos, tiram 
dinheiro de seu bolso para fazer obras 
(estradas, escolas, etc.). Forma-se a lógica 
da indistinção entre o dinheiro público, que 
está no cofre do município, e o privado, nos 

                                                   
4 FRANCO. Maria Sylvia Carvalho. Homens livres 
na ordem escravocrata. 4. ed. São Paulo: Fundação 
Editora da UNESP, 1997. (Nota do IHU On-
Line) 
5 O entrevistado está se referindo ao III Ciclo de 
Estudos sobre o Brasil, do dia 24 de novembro de 
2005, promovido pelo IHU, em que a Profa. Dra. 
Maria Sylvia de Carvalho Franco, da USP e da 
Unicamp, apresentará o livro de sua autoria: 
Homens livres na ordem escravocrata. O evento 
acontecerá das 20h às 22h, na sala 1G119. (Nota do 
IHU On-Line) 

bolsos dos vereadores e prefeitos. Com o 
tempo, claro, os últimos deixam de colocar 
seu dinheiro nos cofres públicos, mas 
sentem-se autorizados a pegar recursos do 
município para suas campanhas, etc. Outro 
ponto: com a distância entre municípios e 
poder central, para conseguir obter pelo 
menos parcela dos impostos, foram 
organizadas instituições que servissem 
como intermediárias. As oligarquias 
regionais cumprem esse papel. Os 
deputados e senadores ligados às 
oligarquias negociam seu apoio ao poder 
central em troca de recursos para suas 
regiões. Até hoje, essa prática é sancionada 
positivamente pelos eleitores. Para eles, 
bom deputado federal ou senador é o que 
traz obras para a região. Não se pergunta, 
entre os eleitores que se julgam “puros” e 
“enojados pela política”, sobre o preço 
dessas obras, ou seja, a corrupção do “é 
dando que se recebe”. A análise da Dra. 
Carvalho Franco é mais minuciosa e mais 
sofisticada. Creio, contudo, que o essencial 
foi resumido por mim aqui. Penso que 
tentar entender a gênese e a prática da 
corrupção por esta via ajuda mais do que 
atacar subjetividades ou arengar sobre 
moralidades abstratas. 
 
IHU On-Line - A corrupção gera e 
aprofunda uma postura de revolta e 
negação da política entre os 
cidadãos. Seria ela um elemento 
niilista dentro da sociedade? Como 
superar esse desencanto do povo 
na participação e na construção de 
seu futuro? 
Roberto Romano – Em situações de 
niilismo fabricado é preciso recusar a má 
consciência e a má fé moralista. O 
farisaísmo que proclama que apenas “a 
nossa gente” é pura, causa desastres. Não 
esqueçamos que a tese de que “eleições”, 
“partidos políticos”, etc. são corruptos tem 
origem na contra-revolução romântica do 
século XIX, na qual o positivismo 
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comteano6 é relevante. Para o positivismo, 
a prática da democracia eleitoral 
corresponde à idade metafísica, a ser 
substituída pelo comando dos intelectuais e 
industriais. Como não tem mais razão de 
ser, as eleições que perduram, trazem, 
necessariamente, a corrupção dos 
costumes. No Brasil, a propaganda 
positivista contra a democracia eleitoral foi 
eficaz, fazendo com que se produzisse a 
imagem da política como corrupta 
essencialmente. O resultado dessa calúnia 
ao voto-cidadão é a tese da ditadura. E este 
fantasma, que move desejos inclusive das 
massas, o desejo da ditadura, é a grande 
ameaça. Vivemos a maior parte do século 
XX sob ditaduras e, nelas, intelectuais 
“competentes” decidiram pelo eleitorado. 
O desastre, inclusive econômico, deveria 
prevenir análises superficiais e slogans 
contra a democracia. 
 
IHU On-Line - O filósofo Emmanuel 
Kant afirmava que o agir humano é 
pautado pela boa-vontade, 
fundamento da liberdade do 
homem, que é livre porque cumpre 
seu dever. Em Thomas Hobbes, "o 
homem é lobo do homem", quando 
se vive uma guerra de todos contra 
todos. Através de quais prismas o 
senhor explica o comportamento 
corrupto na política? 
Roberto Romano – Procurei entender 
essas aporias e as diferenças entre Hobbes7 

                                                   
6 Augusto Comte (1798-1857): filósofo e pensador 
social francês. Fundou a escola filosófica conhecida 
como positivismo e criou um conceito de ciência 
social a que deu o nome de sociologia. O 
positivismo comteano afirma que a verdade da 
ciência é indiscutível e demonstrável 
universalmente. (Nota do IHU On-Line). 
7 Thomas Hobbes (1588 – 1679), filósofo inglês, 
Sua obra mais famosa, Leviatã (1651), trata de 
teoria política. Neste livro, Hobbes nega que o 
homem seja um ser naturalmente social. Afirma, ao 
contrário, que os homens são impulsionados apenas 
por considerações egoístas. Também escreveu sobre 

e Kant8 num texto recente que integra a 
edição do Projeto de Paz Perpétua publicada 
pelo Dr. J. Guinsburg na Editora 
Perspectiva9. De modo geral, o universo 
“físico e anímico” segue inexoravelmente 
para a morte. A “corrupção” é uma das 
expressões dessa morte. A razão e a 
liberdade procuram retardá-la e dar-lhe um 
sentido, bem como à vida. A política 
eticamente correta opera tendo em vista 
essa luta pelo sentido, para bem utilizar o 
tempo que nos resta como humanidade, 
povo, indivíduo. A política “corrupta” é a 
rendição à morte, ao esgarçamento que nos 
assola. Ela é perda de autocontrole dos que 
vivem na política. Eles, com a corrupção 
assumida, tornam-se pacientes e 
transmissores da morte e diminuem a vida 
dos seres humanos que neles confiam. 

                                                                    
física e psicologia.Hobbes estudou na Universidade 
de Oxford. Ele foi secretário de Sir Francis Bacon. 
(Nota do IHU On-Line) 
8Emmanuel Kant (1724 – 1804), filósofo alemão, 
em geral considerado o pensador mais influente dos 
tempos modernos. O problema central de sua 
principal obra, Crítica da razão pura (1781), é a 
natureza e os limites do conhecimento humano. 
Além desse livro, Kant escreveu sobre estética e 
ética. No campo da ética, tentou demonstrar que 
cumprir o próprio dever é muito mais importante 
do que ser feliz ou tornar os outros felizes e que, 
mesmo supondo-se que os cientistas possam prever 
o que iremos fazer, estas previsões não entram em 
conflito com o nosso uso do livre-arbítrio. Logo, as 
previsões dos cientistas não têm qualquer relação 
com nossa obrigação de viver de forma moral. A 
principal obra de Kant sobre ética é a Crítica da 
razão prática (1788). Foi professor na Universidade 
de Königsberg. Seu trabalho marcou época, porque 
estabeleceu as principais diretrizes para o 
desenvolvimento da filosofia contemporânea. A 
Kant IHU On-Line dedicou sua 93ª edição, de 22 
de março de 2004. Também sobre Kant é o número 
2 do Cadernos IHU em formação, de 2005. (Nota do 
IHU On-Line) 
9 Cf. Guinsburg, J. (org.) A Paz Perpétua. Um 
Projeto para hoje. (São Paulo: Perspectiva, 2004). 
Texto de Kant e comentários de Jacques Derrida, 
Anatol Rosenfeld, Roberto Romano. (Nota do 
entrevistado) 



 15 SÃO LEOPOLDO, 1º DE AGOSTO DE 2005 IHU ON-LINE  WWW.UNISINOS.BR/IHU                     

Jamais será produzido um Estado que 
possa impedir a marcha da morte universal. 
Entretanto, enquanto vivermos é preciso 
que o Estado nos permita enfrentar e 
vencer (mesmo que tenhamos plena 
consciência de que esta vitória é sempre 
limitada) os sinais da morte espiritual, 

produzindo meios de educação da 
inteligência e da fé, da morte biológica, 
com a ciência e a medicina, da morte civil 
com a segurança da polícia e do exército. O 
Estado, ele próprio, é um meio para 
preservar o quanto possível a vida que está 
em nós. 

Corrupção: um ataque à democracia 
 

Entrevista com José Arthur Giannotti  
 
Doutor em Filosofia pela USP, José Arthur Giannotti é professor emérito do Departamento 

de Filosofia da mesma universidade, presidente da Associação dos Amigos do Centro 

Universitário Maria Antonia e coordenador do Programa de Formação de Quadros 
Profissionais e da Área de Filosofia e Política do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(Cebrap), instituição da qual foi presidente nos períodos 1984-90 e 1995-2001. Suas principais 

publicações são Apresentação do mundo. Considerações sobre o pensamento de Ludwig 
Wittgenstein. São Paulo: Companhia das Letras, 1995; Jugement moral et politique. Paris: 

École Normale de Fontenay, Saint-Cloud, 1996; Certa herança marxista. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000; e Marx - vida & obra. Porto Alegre: L&PM, 2000. A 

entrevista que segue foi concedida pelo professor Giannotti ao IHU On-Line, por telefone.  

 
 
IHU On-Line - No encerramento do IV 
Fórum Global de Combate à Corrupção, 
realizado de 7 a 10 de julho em 
Brasília, foi dito que a corrupção impõe 
"ameaças à democracia, ao crescimento 
econômico e ao estado de direito". 
Como o senhor percebe a validade e a 
extensão de uma iniciativa como essa? 
José Arthur Giannotti – Moralmente, são 
muito válidas manifestações como estas, mas o 
importante é sairmos da crise com instituições 
capazes de descobrir e punir a corrupção, 
principalmente aquela do sistema político. 
Penso que, em vez de ficarmos discutindo, é 
preciso que sejam tomadas medidas precisas 
para que o Ministério Público possa agir mais 
ou para que haja uma reforma do judiciário.  
 
IHU On-Line – Como o senhor avalia a 
conjuntura política atual no País? 

José Arthur Giannotti – O governo Lula 
despertou uma onda de esperanças para a 
população brasileira. A manutenção da 
democracia vai depender de como reagirão os 
deserdados e de que grupos políticos 
conseguirão sair desta crise que abala o governo 
e o legislativo como um todo. Quando temos a 
conjunção de um partido com o governo de tal 
modo que as instituições democráticas, como o 
Congresso, passam a ser compradas, isso é, 
obviamente, uma desmoralização para a 
instituição. Isso é um ataque à democracia, 
dependente de seus representantes que, por sua 
vez, devem trabalhar livremente. Se os 
deputados ou senadores passam a ser 
comprados, a base da instituição democrática 
está sendo atacada.  
 
IHU On-Line – Quais os rumos que o 
senhor vê para a democracia no Brasil? 
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José Arthur Giannotti – A primeira coisa a 
ser feita é uma apuração de todos os casos 
delituosos e depois começar a criar regras para 
que esses delitos não aconteçam mais ou, pelo 
menos, sejam menos freqüentes. Entre essas 
regras, poderia ajudar os políticos eleitos não 
poderem mudar de partido e a filiação 
partidária ser mais rigorosa. É preciso que aja 
um sistema, um vínculo mais importante entre 
os representantes e os representados. 
 

IHU On-Line - É possível comparar os 
acontecimentos do governo Collor e o 
que está acontecendo com o governo 
de Lula e com seu partido, o PT? 
José Arthur Giannotti – Há duas diferenças 
fundamentais. A primeira é que o PT chega ao 
poder, dizendo-se diferente de todos os outros 
partidos, mas agora governo e partido tentam 
nos convencer de que nada mais fizeram do que 
seguir as normas da corrupção do sistema 
político. A segunda é mais estrutural, pois a 
crise nasce de uma fusão entre partido e 
aparelho de estado que nem mesmo aconteceu 
durante o governo Collor. O caso do Collor é 
diferente, porque ele é um outsider da política, 
que vem como um furacão, subornando todo o 
mundo. Agora não. Agora temos um partido 
que é fundamental no andamento do sistema 
político brasileiro e que, de repente, o grupo de 
dirigentes desse partido desanda e começa a 
praticar ações delituosas. É um outro sistema. 
A crise hoje é mais intrínseca, pega a estrutura 
do processo representativo.  
 
IHU On-Line - Nosso país é conhecido 
mundialmente pelo perfil corrupto de 
muitos de seus políticos. A que atribui 
a origem de tal comportamento na 
condução da coisa pública em nosso 
país?  
José Arthur Giannotti – Todo nosso 
passado de país colonial e escravagista colabora 
para que tenhamos uma indefinição entre o 
público e o privado. Além disso, o Brasil se 
tornou uma sociedade de massa sem que a 
enorme diferença na distribuição de renda 

tenha sido, ao menos, restringida. Daí uma 
corrupção de uma elite que se considera acima 
de qualquer lei - pois tudo pode comprar - e de 
um povão miserável que tende a se vender por 
tostões. A origem disso está toda no nosso 
passado, na maneira como lidamos com a lei, 
com as instituições, etc. Infelizmente, a 
percepção que os estrangeiros têm de que 
somos um país corrupto, está se mostrando 
extremamente correta, mas nem tudo é 
podridão neste país onde “cantam os sabiás”. 
 
IHU On-Line - O que houve com a ética 
na política, ou ainda, é possível ter 
ética na política? 
José Arthur Giannotti – A ética não 
pergunta se a pessoa um político ou um 
trabalhador normal. Todas as pessoas devem 
ser éticas. Acontece que existe uma lógica 
específica da política, em que o político prefere, 
às vezes, salvar o Estado e perder sua alma. 
Agora, obviamente, se ele cometeu um delito 
ele vai ser punido da maneira adequada. Se 
acontece corrupção, ela é condenada por nós, 
que não achamos esse ato lícito. Não é porque 
existe uma zona cinzenta na política que os atos 
deixam de ser corruptos ou adequados.     
 
IHU On-Line - Um Estado corrupto perde 
nos mais variados aspectos, quer seja 
na administração da coisa pública, quer 
seja na participação política do 
cidadão, que desanimado passa a se 
omitir. Assim, a corrupção gera e 
aprofunda uma postura de revolta e 
negação da política entre os cidadãos. 
Seria ela um elemento niilista na 
sociedade? Como superar esse 
desencanto do povo na participação e 
na construção de seu futuro? 
José Arthur Giannotti – O niilismo pode 
virar indiferença, de tal modo que a sociedade 
tenderia a se descolar da política. Esta por sua 
vez giraria em falso sobre si mesma, de sorte 
que o País correria o risco de parar por anomia. 
Duas coisas precisam ser feitas: primeiro uma 
reforma geral do sistema político, que não deve 
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ser feita agora, porque uma reforma seria um 
arremesso, mas seria uma reforma profunda, de 
tal maneira que os representantes do povo 
apareçam realmente defendendo os interesses 
do povo. Em segundo lugar, é preciso, 
também, que a vida cotidiana seja menos 
miserável, menos confusa do que é atualmente.  
 
IHU On-Line - A corrupção é, ao mesmo 
tempo, uma violência burocrática e um 
fenômeno complexo a ponto de 
transcender as paredes dos gabinetes, 
atingindo toda a população em função 

dos resultados práticos que produz. Em 
seu ponto de vista, quais seriam as 
piores conseqüências do fenômeno? 
José Arthur Giannotti – Um fenômeno tão 
geral não tem conseqüências piores, é o País 
como um todo que não daria certo. E isso 
acontece na história da humanidade. Uma 
conseqüência da corrupção no Brasil hoje seria 
a entrada num sistema de anomia, em que tudo 
começa a patinar e não vamos nem para trás, 
nem para frente. Não faço aposta nenhuma 
sobre o futuro da situação atual. Apenas 
lamento e fico triste.  

 
Orçamento participativo para garantir 
transparência e moralidade com os 
recursos públicos 

 
Entrevista com Emir Sader 

 
 
Para Emir Sader, “a superação positiva desta crise só pode 
vir de uma generalização do orçamento participativo”. Emir 
Sader, professor da Universidade de São Paulo (USP) e da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), é 
coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj e 
autor, entre outros, de A vingança da História. São Paulo: 
Boitempo, 2003. Dele, publicamos um artigo na 146ª 
edição, de 20 de junho de 2005, e outro, na 148º edição, de 

4 de julho de 2005.  
Sader é graduado em Filosofia, mestre em Filosofia Política e doutor em Ciência, 
cursos realizados na USP. A entrevista a seguir foi concedida por e-mail. 
  
 

IHU On-Line – Que ameaças impõe a 
corrupção à democracia, ao 
crescimento econômico e ao estado 
de direito? 
Emir Sader – O diagnóstico dos EUA é 
exatamente este: não vale a pena ajudar os 
países "pobres", porque a corrupção leva os 

recursos que deveriam ser destinados a tirar 
esses países da sua pobreza. Organizações 
como "Transparência Internacional"10 

                                                   
10 Transparência Internacional é uma organização não-
governamental fundada em maio de 1993 e com sede 
em Berlim. O seu principal objetivo é a luta contra a 
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publicam, uma vez ao ano, lista dos governos 
ou países mais corruptos do mundo. Sem 
publicar os corruptores, que via de regra são 
empresas transnacionais, interessadas nessas 
análises para desmoralizar ainda mais a 
governos e Estados e poder obter mais 
liberdade ainda para a "livre" circulação de 
capitais. Claro que há corrupção, e muita. Os 
maiores escândalos de corrupção na história 
do Brasil se deram no processo de privatização 
de empresas no governo FHC. O BNDES 
"saneava" empresas, depois dava 
financiamentos subsidiados para que grandes 
empresas privadas comprassem empresas 
públicas a “preço de banana”. O que foi feito 
com os recursos arrecadados da venda da 
maior empresa do seu ramo no mundo, a Vale 
do Rio Doce? Pagou-se três meses de juros da 
dívida, que não deixou de crescer. 
 
IHU On-Line – Quais as maiores 
ameaças à democracia no Brasil, 
considerando a conjuntura atual? 
Emir Sader – O Brasil pode ser considerado 
um país democrático no plano político, no 
sentido liberal da palavra, mas esta concepção 
separa a política do social e do econômico. No 
plano social, o Brasil é a maior ditadura do 
mundo, conforme os dados da ONU, que nos 
colocam no penúltimo lugar - apenas à frente 
de Serra Leoa - no mundo em distribuição de 
renda. O maior elemento de corrosão ao que 
temos de democracia política é o mesmo que 
produz a corrupção: a mercantilização de 
tudo. Até a política se tornou objeto de 
compra e venda - campanhas eleitorais 
milionárias, propaganda reduzida a marketing, 
financiamento privado de campanhas, compra 
de votos. 
 

                                                                         
corrupção, tanto a grande corrupção nas transações e 
contratos internacionais como a pequena corrupção dos 
cidadãos, agravada pela falta de ética e cultura cívica. 
Mais informações podem ser obtidas no site 
www.transparency.de (Nota do IHU On-Line) 

IHU On-Line – Nosso país é conhecido 
mundialmente pelo perfil corrupto de 
muitos de seus políticos. A que atribui 
a origem de tal comportamento? Ainda 
é possível ter ética na política? 
Emir Sader – O Brasil é conhecido 
internacionalmente pela desigualdade social, 
pelas injustiças sociais. A chamada corrupção 
está presente em grande quantidade de países 
do mundo, inclusive, fortemente, nos EUA, 
como se viu recentemente nos casos dos 
escândalos das grandes corporações. Isso se dá 
pela promiscuidade entre os interesses 
privados e públicos, que, no Brasil, têm sido 
estrutural, vem da colônia, passando pela 
concepção patrimonial do Estado brasileiro 
que tem permeado nossa história. Tanto é 
possível ter ética na política, que o Brasil teve, 
nas duas últimas décadas, excelentes exemplos 
de administrações públicas, em geral, no plano 
municipal. Uma garantia da correta utilização 
dos recursos públicos é o orçamento 
participativo, em que a cidadania define e 
controla como utilizar, na prática, esses 
recursos. 
 
IHU On-Line – Diante da corrupção do 
Estado, o cidadão, desanimado, passa 
a se omitir, gerando uma postura de 
revolta e negação da política e da 
participação pública do povo. Como 
superar esse desencanto? 
Emir Sader – Considero que o melhor 
instrumento que conseguimos criar,para 
imprimir um caráter público à administração, 
é o orçamento participativo. Somente por meio 
desse resgate de a cidadania decidir o destino 
dos recursos públicos, controlando os 
governos, é que é possível garantir 
transparência e moralidade com os recursos 
públicos. É também uma forma de recuperar 
o interesse das pessoas pela política. 
 
IHU On-Line - Quais seriam as piores 
conseqüências da corrupção? 
Emir Sader – A pior conseqüência é o 
reforço da idéia de que o dinheiro pode tudo, 
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dessa visão liberal de que tudo tem preço, de 
que tudo se compra, tudo se vende... 
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“A democracia envelhecida necessita 
de uma reformulação” 
 

Entrevista com Roberto Saturnino Braga 
 

 
O senador pelo PT-RJ, Roberto Saturnino Braga, concedeu uma entrevista ao 
IHU On-Line por telefone, na última sexta-feira, contribuindo com suas idéias 
sobre a questão da corrupção. Saturnino Braga é engenheiro formado pela 
Escola Nacional de Engenharia. Elegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro 
em 1962, pela legenda da Renovação Federal, coligação liderada pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). Com a instauração do bipartidarismo em 1965, 
filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), agremiação partidária 
de oposição ao regime. Elegeu-se senador em 1974. Com o fim do 
bipartidarismo em 1979, ajudou a criar o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB). Quando houve a incorporação do Partido Popular (PP) ao 
PMDB, resolveu ingressar no Partido Democrático Trabalhista (PDT), sendo 

reeleito senador pelo Rio de Janeiro em 1982. Em 1986, assumiu o executivo 
municipal do Rio de Janeiro, tornando-se o primeiro prefeito da cidade eleito pelo voto 
direto. Depois de lidar com sérias dificuldades financeiras na sua administração, 
desligou-se do PDT para filiar-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 1987 e 
decretou a falência da prefeitura no ano seguinte. O fim de sua administração foi 
marcado pelas greves dos funcionários públicos, que reivindicavam o pagamento de 
salários atrasados. Deixou o cargo em janeiro de 1989. Em 1992, elegeu-se vereador 
pela cidade do Rio de Janeiro.  
Saturnino tem 73 anos e atualmente está em seu terceiro mandato como Senador. Em 
2001, fazendo parte do Conselho de Ética, se destacou por relatar o caso da violação do 
painel do Senado, processo que culminou com a renúncia de dois senadores. Em 
março de 2002, desfiliou-se do Partido Socialista Brasileiro por não concordar com a 
decisão do partido em lançar candidatura própria à Presidência da República. Filiou-se 
ao PT, defendendo uma aliança entre todos os partidos de esquerda, apontando o 
momento presente como "crucial" para uma verdadeira mudança na História do Brasil, 
que se concretizou nas últimas eleições com a vitória de Lula. Na atual legislatura, é 
membro titular das Comissões de Relações Exteriores e de Educação, além de suplente 
nas de Infra-Estrutura e de Assuntos Econômicos.  
Paralelamente à vocação para os cálculos e para a economia, o senador Roberto 
Saturnino chegou a estudar canto lírico no Conservatório Nacional de Música no Rio 
de Janeiro por muitos anos. O senador também se dedica à literatura, com seis livros 



 21 SÃO LEOPOLDO, 1º DE AGOSTO DE 2005 IHU ON-LINE  WWW.UNISINOS.BR/IHU                     

publicados, além de vários trabalhos e artigos. Entre seus livros, citamos Contos de Réis. 
Rio de Janeiro: Record, 2005.  

IHU On-Line - Como os fatores 
políticos e econômicos estão 
relacionados na história da corrupção 
no Brasil? Há elementos comuns em 
outros países da América Latina? 
Roberto Saturnino Braga – Há elementos 
comuns não só com outros países da América 
Latina, mas com todos os países do mundo. A 
corrupção está ligada a dois fatores. O 
primeiro é a própria deficiência ou fraqueza 
moral do ser humano, que tem suas limitações 
no que diz respeito à força moral. Em 
segundo lugar, com o crescimento do sistema 
capitalista, de mercado, o dinheiro teve o seu 
valor intrínseco ao ser humano aumentado 
mais de mil vezes. O dinheiro quase que 
passou a ser um valor absoluto, substituindo 
outros valores que, antigamente, existiam, 
como o próprio respeito moral, o valor 
religioso ou o prestígio profissional. Hoje o 
dinheiro açambarcou muito dos espaços que 
esses valores tinham. A fraqueza moral natural 
do ser humano, aliada ao prestígio gigantesco 
e astronômico do valor dado ao dinheiro, 
elevou as oportunidades de corrupção a um 
nível que nunca existiu na história da 
humanidade. Os fatores políticos e 
econômicos estão relacionados, sem dúvida 
nenhuma, com a história da corrupção. É 
claro que sempre houve corrupção, sempre 
houve ocultação desses atos, sempre houve 
hipocrisia, mas a escala em que hoje essas 
coisas acontecem não tem precedentes na 
história. Hoje a oportunidade de chegar a 
atingir a um posto eletivo na democracia 
depende mil vezes mais do dinheiro do que 
dependia há 40 anos, quando eu iniciei minha 
vida política.    
 

IHU On-Line - Como a ética é 
compreendida na hora do fazer 
político e econômico brasileiro? Há 
uma forma “brasileira” de entender a 

ética? É possível tê-la ainda na 
política?  
Roberto Saturnino Braga – Não só é 
possível, como é absolutamente indispensável. 
É claro que a ética na política é diferente da 
ética dos negócios, da ética profissional, da 
ética do relacionamento familiar. A ética da 
política está sujeita às conseqüências dos atos. 
É uma ética mais de responsabilidade pelos 
atos cometidos do que propriamente uma ética 
de convicção íntima, podendo, às vezes, as 
pessoas até desrespeitarem essas convicções, 
pensando nas conseqüências desastrosas de 
um ato. A ética é o alicerce da convivência 
humana. Se não há ética na política, não há o 
menor respeito, não há legitimidade nas 
representações. Por conseguinte, não há 
sustentabilidade da democracia. Sem esse 
alicerce fundamental da ética, é absolutamente 
impossível haver a convivência democrática, o 
bom funcionamento e a legitimidade do 
sistema.   
  
IHU On-Line - O que está ameaçando a 
democracia atualmente no Brasil? 
Roberto Saturnino Braga – É o descrédito 
popular. É a própria desmoralização do 
sistema. Os indivíduos estão acreditando 
muito menos na democracia, porque vêem que 
as razões e os argumentos dela são utilizados 
para a busca de benefícios pessoais, de 
enriquecimento, de projeção na sociedade pelo 
dinheiro e pelo marketing. O sistema 
democrático está muito ligado ao 
funcionamento da própria informação da 
sociedade. Aí entra em cena o importantíssimo 
setor da imprensa, da mídia.   
 
IHU On-Line - Como superar esse 
desencanto do povo? 
Roberto Saturnino Braga – Dá para 
superar, mas não a curto prazo, 
imediatamente. Essa é uma recuperação lenta. 
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Dá para recuperar o crédito popular, primeiro, 
com a apuração e punição dos casos de 
corrupção; segundo, com uma reformulação 
no comportamento ético dos próprios partidos, 
na escolha dos seus candidatos e dirigentes; e 
terceiro, com uma reformulação também do 
próprio sistema de democracia, que hoje está 
muito baseado nessa delegação sem limites. O 
político é eleito por um prazo de quatro ou 
cinco anos e, durante esse período, ele faz o 
que quer, independentemente da opinião dos 
eleitores que o escolheram. O princípio da 
democracia representativa envelheceu. Essa é 
a verdade. A democracia precisa ser 
reformulada no sentido de uma participação 
maior da sociedade, do eleitorado, durante o 
exercício do mandato do seu representante. É 
preciso melhorar a relação eleitor/eleito e criar 
instâncias de participação da sociedade nas 
decisões governamentais de um modo geral. 
Claro que isso é muito mais fácil começar do 
município, mas temos que caminhar para uma 
participação maior também do Estado e da 
própria União. Isso pode ser possível, por 
exemplo, por meio de plebiscitos mais 
freqüentes, de critérios de julgamento dos 
representantes eleitos, dos deputados e dos 
senadores, permitindo até interrupção do 
mandato, se for o caso, ocorrendo desrespeito 
em relação à vontade do eleitor. Enfim, é 
preciso passar mais da democracia 
representativa pura para uma democracia cada 
vez mais participativa.    
 
IHU On-Line – Quais são os principais 
elementos que explicam a crise atual 
do governo? 
Roberto Saturnino Braga – As origens 
estão no próprio sistema, na crença de que o 
exercício e a manutenção do poder exigem 
dinheiro, muito dinheiro, e é preciso arrecadar 
esse dinheiro de alguma forma. Os fundos são 
sempre obtidos do dinheiro público. Com 
contratos e licitações forjadas, consegue-se 
arrecadar dinheiro público para botar em 
funcionamento a máquina de corrupção. A 

origem, no fundo, é essa: a decisão 
pragmática, cínica, de manter-se no poder, de 
perpetuar-se no poder usando o dinheiro, e, 
claro, o dinheiro público. Há um pouco 
também do uso do dinheiro privado. Na 
medida em que o governo atende aos grandes 
interesses econômicos privados do País e do 
mundo, ele também vai conseguindo apoios 
financeiros importantes para a continuidade 
no poder.   
 
IHU On-Line - Quais os rumos que o 
senhor vê para a atual situação? 
Roberto Saturnino Braga – Temos que 
acreditar que toda a crise tem o seu lado 
positivo, o lado da reconstrução. Quando algo 
está podre, e essa podridão gera uma crise, 
abre-se a oportunidade de extirpar o lado 
podre e reconstruírem-se as instituições de 
uma forma mais aperfeiçoada.   
 
IHU On-Line - Quais foram as 
principais crises na história política 
brasileira? 
Roberto Saturnino Braga – Como eu 
tenho uma vida política longa, participei da 
derrocada, por exemplo, do governo Jango. 
Assisti, ainda jovem, à derrocada do governo 
Getúlio Vargas. Sem falar, depois, da crise da 
deposição do presidente Collor. Todas essas 
são crises que têm seus lados positivos e 
negativos. Entretanto, o Brasil teve uma certa 
linha de continuidade que acabou se 
rompendo a partir do governo Collor. A crise 
atual é um pouco conseqüência desse sistema 
que se instalou a partir do governo Collor.   
 
IHU On-Line - As saídas que se 
encontraram nesses momentos podem 
servir de inspiração para superar a 
crise atual? 
Roberto Saturnino Braga – Em parte, 
sim, mas toda a crise tem a sua especificidade. 
Essa necessidade de reformulação do sistema 
democrático, por exemplo, está se 
configurando mais claramente agora, mais do 
que nas outras vezes.  
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IHU On-Line - O senhor gostaria de 
acrescentar mais algum comentário 
sobre o tema?  
Roberto Saturnino Braga – Eu 
acrescentaria que há uma corrupção 
condenada e ilegal, execrada, e com toda a 
razão, que está mostrando que houve 
utilização de dezenas de milhões de reais de 
dinheiro público para corromper 
representantes do povo e partidos políticos, 
algo condenável. Há, contudo, uma outra 
corrupção, chamada corrupção branca, que é 
até legal e chega a ser aplaudida. Nela, a escala 
não é mais de milhões, mas de centenas de 
bilhões. 120, 130 bilhões de reais são 
arrecadados compulsoriamente do povo para 
financiar os serviços públicos, a educação, a 
saúde, os transportes, as estradas, etc., e são 

desviados para o pagamento de juros da dívida 
pública para encher os bolsos de uma minoria, 
0,1% dos brasileiros. Isso é um absurdo! É 
uma gigantesca imoralidade, uma enorme 
injustiça, que é praticada abertamente, 
legalmente. Esperávamos que o governo Lula 
enfrentasse essa questão e não a enfrentou. O 
ministro Palocci é aplaudido por todos, e 
todos querem preservar a política econômica, 
exatamente porque ela está satisfazendo os 
interesses dos grandes endinheirados do País e 
os grandes banqueiros, que cada vez se 
locupletam mais, enquanto a população fica 
sem recursos mínimos para atender às suas 
necessidades. Isso é uma imoralidade mil 
vezes maior, porque a escala é de bilhões. E 
ninguém toca nisso porque isso é consentido e 
até aplaudido. 

 
 

 Sobre a corrupção 
Por Theotonio dos Santos 

 
O artigo que segue foi enviado pelo prof. Theotonio dos Santos, a pedido do IHU On-Line. 
Theotonio dos Santos é professor titular da Universidade Federal Fluminense e diretor do 

REGGEN (Cátedra e Rede UNESCO/UNU sobre Economia Global e Desenvolvimento 

Sustentável www.reggen.org.br). O autor publicou recentemente os livros: A Teoria da 

Dependência: Balanço e Perspectivas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 e Do terror à 

Esperança: Auge e Declínio do Neoliberalismo. Aparecida: Idéias & Letras, 2004. O professor 
Theotonio ministrou a conferência de abertura do I Ciclo de Estudos Repensando os 
Clássicos da Economia, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos, dia 10 de 
março de 2005, e que teve como tema A importância e a atualidade da obra de Celso 
Furtado. Sobre ele, o professor Theotonio concedeu uma entrevista ao IHU On-Line 
número 131, de 7 de março de 2005. Dele publicamos um artigo sobre André Gunder 
Frank, na 139ª edição do IHU On-Line, de 2 de maio de 2005. 

 
A corrupção no Brasil está profundamente 
identificada com o caráter patrimonialista do 
nosso Estado. Desde a Colônia, os líderes 
locais, tinham muita liberdade para passar à 
Coroa o resultado de suas atividades 
econômicas. O Estado era Colonial. A Coroa 

reinvertia muito pouco do que recebia no 
próprio país. 
 
Se os senhores locais não "roubassem" do 
Estado Colonial, o País não se desenvolveria 
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em nada. Fritz Teixeira de Salles11 mostrou 
como o grande uso do ouro nas igrejas das 
Minas Gerais coloniais era uma forma de 
manter parte do ouro no País. A força da 
religião operava a favor das oligarquias locais 
que mantiveram uma luta permanente contra 
o pagamento do quinto e sobretudo da 
derrama. 
 
O Estado monárquico constituído pela 
Independência era também altamente 
rejeitado. Pagava-se a ele o mínimo possível. 
A República não conseguiu estabelecer uma 
legitimidade suficiente, mas colocou mais 
ordem na arrecadação fiscal e no uso dos seus 
recursos para proteger a classe média urbana. 
 
As forças armadas foram um foco importante 
desta nova função. Os tenentes conseguiram 
ordenar, em parte, o Estado com a revolução 
de 1930, sob o comando ostensivo de Getúlio 
Vargas. A criação do DASP12 colocou ordem 
no Estado brasileiro e o modernizou, 
excluindo parte do poder oligárquico do seu 
controle. Teve, porém, que conceder uma 
grande autonomia fiscal aos donos de terra e 
aos bancos que recebiam seus depósitos, fonte 
importante de acumulação de capital. O setor 
externo era outra fonte importante de 
"corrupção", mas também de acumulação 
capitalista, e, finalmente, com a criação do 
Ministério do Trabalho abriu-se um espaço 

                                                   
11 Fritz Teixeira de Salles (1917- 1981): poeta, 
crítico, ensaísta, professor e historiador. Diplomado 
em Filosofia e em Letras, lecionou Literatura no 
CEUB. Pertenceu, ainda, à Academia Brasiliense de 
Letras e à Academia Brasileira de Letras. (Nota do 
IHU On-Line)   
 
12 DASP: Departamento Administrativo do Serviço 
Público. Órgão previsto pela Constituição de 1937 e 
criado em 30 de julho de 1938, diretamente 
subordinado à Presidência da República, com o 
objetivo de aprofundar a reforma administrativa 
destinada a organizar e a racionalizar o serviço público 
no País, iniciada anos antes por Getúlio Vargas. (Nota 
do IHU On-Line) 
  

para o acesso aos recursos públicos das 
lideranças sindicais. 
 
A luta pela "moralidade pública" da UDN13 
comandada por Carlos Lacerda14 colocou a 
ênfase nos recursos manejados pelos 
"pelegos", os líderes sindicais, não porque 
eram "imorais", e sim porque eram o 
sustentáculo político do varguismo15. O 
grosso da corrupção, contudo, continuava nas 
mãos de um pequeno grupo de agraciados 
pelos mais distintos mecanismos de subsídio 
estatal ao empresariado nascente, além da 
total liberdade aos latifundiários que nada 
pagavam pela sua riqueza. Não fora assim, o 
Brasil não seria o país mais desigual e injusto 
do mundo. 
 
A nossa classe dominante e as nossas classes 
médias altas acumulam quantidades 
indescritíveis de riqueza, porque têm a 
proteção do Estado que transfere, sob as mais 
diversas formas, suas receitas para estes 
setores. E a maior parte "legalmente". 
 
Veja-se o caso das incríveis taxas de juros que 
paga, atualmente, o Estado brasileiro aos 
prestamistas (na sua maior parte, são os 
próprios bancos e grupos financeiros os 
donos dos recursos "emprestados" ao Estado 
com a compra de títulos públicos). 
 
O Estado brasileiro transfere "legalmente" 
10% do PIB e cerca de 1/3 das suas 

                                                   
13 UDN: União Democrática Nacional. Foi um 
partido político fundado no dia 7 de abril de 1945, 
reunindo diversas correntes que, nos anos anteriores, 
haviam-se colocado em oposição à ditadura do Estado 
Novo. (Nota do IHU On-Line) 
14 Carlos Frederico Werneck de Lacerda (1914-
1977), político, jornalista e empresário brasileiro de 
atuação política destacada. Foi um dos líderes mais 
representativos da UDN, nas décadas de 1950 e 1960.  
(Nota do IHU On-Line) 
15 Conferir o Cadernos IHU em formação número 4, de 
2005, intitulado Ditadura 1964. A Memória do Regime 
Militar. (Nota do IHU On-Line) 
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arrecadações para estes senhores sob a forma 
de "pagamento de juros" sob as mais diversas 
e absurdas justificações: para atrair capitais 
do exterior, para deter a inflação e outras 
balelas mais pois nenhuma destas duas coisas 
ocorre de maneira consistente. Temos hoje 
uma das maiores inflações do mundo e só 
atraímos capital do exterior de curto prazo. 
 
Portanto, se queremos enfrentar a corrupção, 
temos que mudar nossas leis e nossa política 
econômica para restringir drasticamente o 
domínio do nosso Estado por uma corrupção 
legal descarada e capaz de inviabilizar o 
crescimento do País, concentrar a renda 
dramaticamente e gerar uma elite de picaretas 
disfarçados de "técnicos", economistas e 
outros disfarces prontos para deixar o 
governo e assumir cargos de direção do 
sistema bancário brasileiro. 
 
Além desta degenerescência moral, está o 
culto do cinismo que se espalha por toda a 
população e transforma nossa retórica política 
num exercício de superficialidades para 
ocultar os fatos. 
 

A proposta do PT para abordar estes fatos 
sempre foi muito incompleta. Ela deixa de 
enfocar os problemas centrais para deixar-se 
perder nas miudezas, apoiando estas grandes 
campanhas "moralizadoras" que terminaram 
voltando-se contra ele mesmo. A moral 
revolucionária e transformadora tem de ser 
muito rígida. Que legislação propôs o PT 
para punir os que vivem dos recursos do 
povo, os quais, por sinal, não são transferidos 
para esta oligarquia somente por meio do 
Estado? A legislação moralizadora tem que 
incluir as empresas em suas relações com os 
acionistas e com a sociedade. O processo 
eleitoral também tem que submeter-se a 
rigorosos controles quanto ao papel do 
dinheiro investido nele. O financiamento 
estatal das campanhas é um caminho de 
grande importância. 
 
Por sinal, a principal lição desta crise deveria 
ser uma legislação nova contra as fontes da 
corrupção, tomada no seu sentido amplo, 
como insinuei aqui. Deveria ser uma grande 
oportunidade para discutir as raízes do 
problema e propor mudanças importantes na 
legislação. 
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Artigo da Semana 
 

A Crise da República. Manifesto dos 
Economistas por uma Nova Política 
Econômica  
 

Professores de Economia de diversas universidades brasileiras, liderados pelo presidente do 

Conselho Federal de Economia, Sidney Pascotto, divulgaram no último dia 25 de julho, o 

manifesto que reproduzimos, na íntegra, abaixo: 
 
Todos afirmam que a República está em crise. 
Nós também consideramos que a crise é 
profunda. Mas sobre qual crise falamos? Nós 
acreditamos que a Nova República, nascida 
sobre os escombros da ditadura, em 1985, 
prometendo um país melhor, finalmente 
sucumbiu diante dos interesses das classes 
dominantes no País, e morreu. A crise atual – 
política, econômica, social e ética – somente 
pode ser resolvida se os pilares do acordo que 

sustentou a transição da ditadura para a 
democracia, e que foram protegidos e 
alimentados por todos os governos posteriores a 
ela até o momento, forem substituídos por um 
programa que atenda às demandas mais 
sentidas da população e resgatem a soberania 
nacional e popular que toda República digna 
deste nome deve possuir.  
A estratégia econômica, que elegeu o combate à 
inflação como principal objetivo político, 
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fracassou por completo e está esgotada, não 
obstante ainda tenha muitos defensores dentro e 
fora do governo. Após inúmeros planos, o povo 
está mais pobre: o Brasil não é o país do mundo 
com maior concentração de renda, porque um 
país africano nos supera (Serra Leoa). Somente 
no ano passado, o número de milionários – 
pessoas com ativos superiores a U$ 1 milhão de 
dólares – cresceu 7%; atualmente, quase 100 
mil pessoas controlam 50% da riqueza do País.  
O programa econômico e político concebido e 
aplicado inicialmente no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, e que ainda comanda o 
País, necessita ser súbita e urgentemente 
substituído. Este programa – conhecido 
originalmente como Plano Real e que, na 
atualidade, atende pelo nome de “estabilidade 
econômica” – não somente gerou milhões de 
pobres, mas ainda segue comprometendo o 
futuro de várias gerações ao alienar o território, 
multiplicar o endividamento estatal e 
aprofundar a dependência do País. A 
austeridade aplicada sobre o povo, com cortes 
sistemáticos no investimento social e crescentes 
recursos destinados ao pagamento das dívidas – 
interna e externa – aprofundou a relação 
parasitária e predatória do empresário nacional 
e estrangeiro com o Estado brasileiro.  
O aumento de impostos é para pagar os juros 
da dívida, e esta garante lucros seguros a todos 
aqueles que investem nos títulos da dívida 
pública: banqueiros, empresários, rentistas de 
toda ordem. A corrupção de partidos e políticos 
é apenas a face mais visível de um processo 
mais profundo que somente pode ser corrigido 
com eficácia se o Estado for fortalecido e 
desprivatizado. A privatização e a debilidade do 
Estado são as principais fontes de corrupção no 
Brasil! Os donos do poder afirmam que as 
exportações podem salvar o País, mas a verdade 
é que esta opção esquece a vitalidade do 
mercado interno e mantém os salários baixos 
como condição para competir no mercado 
mundial. A dependência tecnológica é crescente 
e as medidas tomadas ao longo deste ano para 
fortalecer a saída exportadora somente 

aumentaram a vulnerabilidade externa, 
produtiva, monetária e financeira do Estado 
brasileiro. 
Mas nosso principal inimigo é aquele que 
afirma a idéia de que não existem alternativas. 
Abaixo, estamos propondo um conjunto de 
medidas que indica o início de uma alternativa 
nacional e popular para a crise atual. Elas 
podem e devem ser tomadas neste momento em 
que amplas maiorias ainda defendem mudanças 
estruturais para o nosso país e apoiariam, com 
valentia e intensa mobilização, um programa de 
natureza popular. Se aplicadas, elas inauguram 
um novo tempo para as maiorias que travarão, 
sem vacilar, uma longa luta para construir uma 
República democrática, destinada a fortalecer a 
soberania nacional e superar, para sempre, o 
subdesenvolvimento.  
1. Baixar as taxas de juro real (Selic) para o 
mesmo nível praticado nos Estados Unidos e 
em países vizinhos da América do Sul, como 
Venezuela e Argentina, ou seja, ao redor de 
2,5% ao ano, e não os atuais 19,75%. Controlar 
as taxas de juros cobradas pelos bancos aos 
comerciantes e consumidores que chegam a 
mais de 100% ao ano.  
2. Mudar a atual política de superávit primário 
no orçamento da União, que destina vultosos 
recursos públicos, apenas para pagar juros. 
Aplicar os 80 bilhões de reais, recolhidos pelo 
governo nesse ano, em investimentos que gerem 
emprego, em educação, agricultura familiar, 
reforma agrária, saúde e moradia.  
3. Dobrar o valor do salário mínimo e o piso do 
valor das aposentadorias para 454 reais 
mensais, neste ano de 2005, e ampliá-los para 
566 reais, em maio de 2006, visando distribuir 
renda e melhorar as condições de vida dos mais 
pobres, honrando, assim, os compromissos 
assumidos pelo governo Lula na campanha 
eleitoral.  
4. Recuperar o controle governamental e 
público sobre o Banco Central e sobre a política 
monetária. Impedir a autonomia do Banco 
Central, que já está sendo adotada pelos seus 
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diretores, em conluio com os interesses dos 
banqueiros e do capital financeiro internacional.  
5. Não assinar o acordo da Alca e não aceitar 
regras da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) que afetem a economia brasileira e os 
interesses do povo.  
6. Realizar uma auditoria pública da dívida 
externa, como determina a Constituição, e 
renegociar seu valor, já pago diversas vezes. 
Usar os recursos enviados para o exterior em 
seu pagamento, para investir em educação e 
direitos sociais.  
7. Mudar as atuais regras de reajuste das tarifas 
de serviços públicos fundamentais como 
energia elétrica, água, telefone e transporte 
publico. Revisar e reduzir as atuais tarifas que 
alcançaram valores proibitivos e espoliantes de 
todo povo brasileiro, em prol de grupos 
oligopólios que passaram a dominar o setor 
depois da privatização.  

8. Paralisar, de imediato, as rodadas dos leilões 
de exploração de áreas de petróleo. Mudar a lei 
9478/97 e garantir a nacionalização do petróleo 
com a exclusividade da exploração pela 
Petrobras.  
9. Garantir a participação de representantes da 
sociedade brasileira e dos próprios 
trabalhadores em todos os conselhos de 
administração das empresas públicas e 
autarquias, em todos os níveis: federal, 
estaduais e municipais.  
10. Adotar uma política que proteja a riqueza 
nacional, combatendo a remessa de dólares para 
o exterior, em forma de transferências, 
superfaturamento das transnacionais, lucros, 
royalties, etc., garantindo sua aplicação no 
Brasil. Promover a repatriação dos recursos 
enviados de forma legal, porém ilegítima. 
Adotar medidas que protejam nossa economia 
da vulnerabilidade externa”. 

 
 

Livro da Semana 
 

The Future of Religion, 
de Gianni Vattimo, Richard Rorty e Santiago Zabala 
Columbia University Press (EUA), 2005, 112 págs. 

 

Pragmatismo samaritano  
Por Paulo Ghiraldelli Jr.  
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O livro que comentamos na edição desta semana é The Future of Religion16, de Gianni 

Vattimo, Richard Rorty e Santiago Zabala. O artigo sobre a obra que reproduzimos a seguir 

foi escrito por Paulo Ghiraldelli Jr. e publicado no jornal Folha de S. Paulo, em 3 de julho de 
2005.  

Paulo Ghiraldelli Jr. trabalha no programa de pós-graduação interdisciplinar da Universidade 

São Marcos, de São Paulo, e é autor de Caminhos da Filosofia. Rio de Janeiro: DPA, 2005. 
 No texto, ele diz que, no referido livro, os filósofos Richard Rorty e Gianni Vattimo dialogam 

na tentativa de separar o joio do trigo na religião. 

Giani Vattimo concedeu duas entrevistas exclusivas ao IHU On-Line, uma na 88ª edição, de 15 

de dezembro de 2003, e outra na 128ª edição, de 20 de dezembro de 2004. Dele também 

publicamos uma entrevista na 121ª edição, de 1º de novembro de 2004, um artigo no IHU 

On-Line número 53, de 31 de março de 2003 e outro no número 80, de 20 de outubro de 
2003. 

 

                                                   
16 O tema do futuro da religião já foi abordado diversas vezes no IHU On-Line. Conferir, em especial, na 128ª edição 
do IHU On-Line, de 20 de dezembro de 2004, as entrevistas com Gianni Vattimo e Marcel Gauchet. (Nota do IHU 
On-Line) 
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Os anos 60 e os 70 do século XX foram a 
época de apogeu do "fim da religião" entre os 
jovens. A década de 90 viu a religião voltar 
para a vida da juventude. Filósofos como o 
religioso Gianni Vattimo e o anticlerical 
Richard Rorty, que tiveram diálogos reunidos 
pelo teólogo Santiago Zabala no The Future of 
Religion, estão atentos ao aumento do número 
de fiéis. Eles se preocupam com a saída da 
religião da esfera privada e seu possível 
retorno para a esfera pública. 
Para ambos, o problema que vivemos não é o 
das pessoas adotarem ou não religiões, mas 
sim o das pessoas levarem o dogmatismo 
quase que inerente à religião para fora do 
campo íntimo. Isso seria um complicador da 
vida democrática. No entanto, ambos 
enxergam o mundo ocidental como um 
mundo melhor após a adoção do cristianismo 
como guia para comportamentos morais - uma 
disposição para a justiça, calcada no amor ao 
próximo em vez de regrada pela idéia de 
"dente por dente e olho por olho". 
Mas como manter a idéia de que a moral 
cristã - uma moral religiosa, afinal - colabora 
com a nossa prosperidade e, ao mesmo tempo, 
lhe negar qualquer legitimidade se, para tal, 
for necessário dizer que ela é expressão da 
verdade? 
Rorty e Vattimo podem ser tomados dizendo: 
a religião só perde e só nos faz mal saindo do 
campo da intimidade. Ela não ganha nada, e 
nós bem menos, se quiser se tornar um 
conhecimento objetivo, algo com a pretensão 
de espelhar "a realidade como ela é". Todavia, 
a religião como vivência, em especial o 
cristianismo, pode colocar a idéia e a prática da 
"lei do amor" como válida por meio das 
histórias morais que pode contar. O Novo 
Testamento traz um bom número dessas 
histórias. Elas não se tornam menos 
importantes se tomadas como ficção. Nem se 
tornam mais convincentes se validadas como 
verídicas por historiadores. 
Penso que o que Rorty e Vattimo poderiam 
endossar é o uso pragmático do Novo 

Testamento. Por exemplo, se quero falar para 
os jovens da tolerância e da solidariedade entre 
etnias, o melhor não seria recolocar a conversa 
de Jesus sobre o samaritano? Os samaritanos 
eram pessoas consideradas como péssimos 
exemplos a serem seguidos, segundo a crença 
da época. Quando Jesus foi questionado sobre 
como levar a vida segundo seus ensinamentos, 
ele, com sua ironia peculiar, apontou para o 
comportamento do samaritano que ajudou um 
desconhecido, após este ter sido assaltado17. 
 
Veracidade irrelevante 
A idéia de Jesus é clara: mostrar que o 
pertencimento a um ou outro povo é 
secundário, ser de uma ou outra raça é 
irrelevante, o prioritário é agir de modo 
desprendido por amor, por solidariedade, 
corajosamente. Essa história de Jesus era 
verdadeira? Tanto faz! E a própria história de 
Jesus ter contado tal história é verdadeira? 
Tanto faz! A moral nela contida e seu 
ensinamento são válidos para nossa conduta 
independentemente disso. Aliás, muitos que se 
dizem cristãos nem mais se importam em 
saber se, na hóstia consagrada, há alguma 
divindade ou não. A prática do samaritano é o 
que vale. 
A mesma idéia pode servir em uma centena de 
outros exemplos do Novo Testamento. No 
caso do perdão à prostituta, na situação de não 
lavar as mãos à mesa, na dúvida de Jesus sobre 
Deus quando na Cruz, etc. Todas as facetas 
humanas de Jesus são as que importam para 
colocarmos, na jogada, novos vocabulários de 
deliberação moral, capazes de nos levar a um 
outro mundo: nessas conversas, a palavra 
"justiça" se desassocia das palavras "vingança" 
e "reparação" para se tornar amiga das palavras 
"perdão", "solidariedade" e "amor". Essa nova 
associação entre palavras muda falas e atos e 
assim faz sem ter de responder se há verdade 
ou não nos discursos em que aparecem. 

                                                   
17 Trata-se do texto bíblico narrado em Lucas, 10, 25-
37. (Nota do IHU On-Line) 
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Essa religião de um "Jesus pragmatista" é o 
que entendo que vem no mesmo sentido da 
"abertura" da filosofia em relação à religião 
que, em nossos tempos, é uma abertura da 
filosofia em relação a uma boa parte da 

juventude. Os diálogos do anticlerical Rorty e 
do religioso Vattimo estão nesse caminho. Este 
é um bom livro, que valeria a pena ser 
traduzido.

 

 
Entrevista da Semana 

 
 
 

Como construir para depois destruir  
 

Reproduzimos a entrevista de Luiz Werneck Vianna, professor titular do IUPERJ, publicada 

no jornal O Estado de S. Paulo, 31- 7 -05, realizada por Fred Melo Paiva. Os intertítulos são 
nossos. 

 
Luiz Werneck Vianna caminha no fio da navalha. É assim que ele se sente ao expor 
duas de suas teses sobre o nó que estrangula o governo Lula e que pode tirar de 
combate o seu mais importante idealizador - José Dirceu, o ex-homem forte 
transformado há em sparring há mais de dois meses. 1. Werneck acha que o 
impeachment de Lula - a quem vê como um "Chacrinha da esquerda", vislumbrando a 
possibilidade de se tornar "pai dos pobres" - pode levar a uma guerra civil. Exagero? 2. 
Vê com bons olhos, portanto, uma saída política para a crise. Acórdão? Pizza? O diabo 
é que Luiz Werneck Vianna tem autoridade para análises desse tipo. Graduado em 
Direito e Ciências Sociais, há 26 anos é professor titular do Instituto Universitário de 
Pesquisas do Rio de Janeiro, o Iuperj. Aos 66, já lecionou em várias universidades 
brasileiras, entre elas a Unicamp, UFRJ, UFMG e PUC-Rio. Diz-se 
"convencionalmente conhecido como cientista político, embora não saiba direito o que é 
ser cientista político, mas há quem diga que sabe". Nascido no Rio de Janeiro, esteve 
exilado no Chile em 1971. Depois, clandestino, foi "generosamente protegido por 
Fernando Henrique e Francisco Weffort, pessoas de quem me recordo com gratidão, 
apesar de todas as divergências já presentes na época". Autor de uma dezena de livros, 
o título do último deles - Democracia e os três poderes no Brasil (UFMG, 2003) - resume 
as preocupações de Werneck com a crise atual. À luz da convocação do ex-ministro 
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José Dirceu para depor no Conselho de Ética da Câmara, na próxima terça-feira, Luiz 
Werneck Vianna concedeu ao jornal Estado de S. Paulo a seguinte entrevista: 
  
À luz da convocação do ex-ministro José Dirceu para depor no Conselho de Ética da 
Câmara, na próxima terça-feira, Luiz Werneck Vianna concedeu ao jornal Estado de S. 
Paulo a seguinte entrevista: 

 
Que dimensão tem a figura do ex-ministro 
José Dirceu? Foi ele o responsável por 
atirar o governo de cima da ponte com uma 
pedra amarrada no pescoço? 

Não sei se subscrevo a metáfora. O ex-ministro 
José Dirceu foi o grande estrategista político 
desse último movimento de ascensão do PT. 
Sem ele, dificilmente o candidato Lula teria o 
êxito que teve, especialmente ao constatar que o 
programa histórico do PT não era factível para 
o País. No entanto, Dirceu não foi 
suficientemente firme quando chegou ao poder: 
queria uma aliança restrita e não teve. Queria 
uma outra política econômica e também não 
teve. É por isso que agora se encontra na 
situação em que está. 
 
José Dirceu. O Maquiavel do 
príncipe 
 
A participação de José Dirceu na 
viabilidade da candidatura de Lula coincide 
com um período em que o PT se 
"profissionaliza" - deixa de ser o partido 
que vendia estrelinha de plástico para 
tornar-se verdadeiramente estruturado. O 
que isso trouxe de bom e de ruim? 

O PT sempre foi um partido muito difícil de 
conduzir, porque trouxe para a vida partidária - 
sobretudo para a esquerda brasileira - uma idéia 
nova que parecia ser muito persuasiva: a idéia 
de um partido como uma federação de 
tendências. Isso foi apresentado como uma 
forma democrática de ser partido no mundo de 
hoje. Foi muito conveniente quando o partido 
se projetava, visto que todas as flores que 
existiam dentro dele podiam desabrochar e 
captar votos para o fortalecimento da legenda. 
Agora, conquistar a Presidência e, mais que 

tudo, exercê-la importava a existência de um 
programa. Assim, uma tendência havia de se 
tornar hegemônica. Criou-se então a 
necessidade de um corpus burocrático dentro 
do partido, que garantisse a ele uma espinha 
dorsal. 
Aí entra a batuta de José Dirceu. 
Era o homem com faro e instinto de vida 
partidária. Não era ligado aos movimentos 
sociais, mas um especialista na política - o 
Maquiavel do príncipe. 
 
O atalho maldito 
 
Quando essa política de José Dirceu 
passa o oferecer riscos ao PT e à 
governabilidade de Lula? 
Com o horizonte muito sombrio que havia 
pela frente, o governo teve de se 
desembaraçar logo de suas ilusões de 
campanha. Caso fosse implantado aquele 
programa que animou o partido em seu 
crescimento, a possibilidade de o País se 
converter em uma Venezuela era muito 
grande. O risco da perda de governabilidade 
era imenso porque este Executivo não tinha 
apoio no Congresso. José Dirceu mais uma 
vez acertou quando preconizou a aliança com 
um grande partido de centro, o PMDB. Mas 
isso não foi aceito pelo PT. O partido então 
foi obrigado a garimpar para obter esse apoio 
em pequenos partidos, em geral de extração 
clientelística, formados por políticos nascidos 
para gerir o empreendedorismo político - sem 
nenhuma natureza nem vocação 
programática. Gerir isso implicou um cálculo 
e uma política muito arriscada, porque na 
relação com esses partidos o governo não 
podia se ater a temas de programa - e sim a 
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temas de varejo. O PT precisou contemplá-los 
em cada ministério e em cada estatal, nos quais 
passaram a fazer da política uma máquina de 
manipulação de pessoas e recursos, privados e 
estatais. O erro do partido foi ter montado essa 
vertebração com o que havia de mais atrasado 
na política brasileira. Foi o atalho maldito. 
 
Guerra civil. O ovo da serpente está 
aí! 
 
Havia outra saída, além da aliança com o 
PMDB? 

O PT podia governar sozinho, com apoios que 
ele fosse pegar topicamente. Isso ia depender da 
política governamental e petista - ou seja, 
teriam de procurar temas e formas de abordá-
los que fossem consensuais. Mesmo sem ter 
maioria consolidada dentro do Parlamento, 
manteria o governo, o partido e a opinião 
pública - especialmente essa, que votou por 
mudanças - animados pela possibilidade de 
estar perseguindo o seu objetivo, ainda que de 
forma lenta e conhecendo obstáculos poderosos. 
Enfim, a identidade estaria preservada. 
 
O que levou o PT a escolher o atalho 
maldito? 

A aceitação desse terreno minimalista em que o 
governo abdica de seu projeto e se alia às forças 
mais degeneradas se dá por causa da volúpia à 
reeleição. Quando isso se estabeleceu, o que se 
fez? Julgou-se que esses primeiros quatro anos 
não eram para dar grandes frutos, mas para 
manter o que aí está. 
 
Que impacto tem uma figura como José 
Dirceu, com toda a sua biografia, 
praticamente sentado no banco dos réus? 

É uma imagem terrível. Afeta toda uma 
geração. José Dirceu é muito representativo da 
turma de 1968... 
 
Afeta a crença na democracia? 

Não tenho nenhum sobressalto quanto a 
retrocessos institucionais - dependendo de 

como este processo seja levado à conclusão, a 
democracia poderá sair mais sedimentada do 
que está. Mas claro que há riscos. Nunca 
controlamos todos os processos da vida. Há 
sempre uma placa que se descola da 
Discovery, e de repente você fica pendurado 
na estação espacial e não consegue voltar. 
Acho que, se houver uma tensão muito forte 
entre os poderes, é complicado... Porque esse 
Parlamento, desmoralizado como está, não 
pode fazer o impeachment de um presidente 
da República. O ministro Nelson Jobim tem 
razão no que está dizendo: é preciso 
encontrar uma solução que seja institucional, 
ética, mas também política para a crise atual. 
Porque senão isso pode terminar em uma 
guerra civil... 
 
O senhor realmente acredita nessa 
possibilidade? 

O ovo da serpente está aí. E não é à toa que o 
presidente da República, sentido o risco, cada 
vez mais se apresenta como o pai dos pobres. 
E se essa marca cola - e parece que cola - é 
complicado. Em um país como este, afastar o 
pai dos pobres é um risco muito grande. 
Basta lembrar o que aconteceu com Getúlio 
Vargas. É por isso que a saída para a crise 
tem de ser política também. 
 
A reforma política 
 

Desde a abertura política que, de tempos 
em tempos, assistimos a uma suposta 
faxina ética promovida por um algum 
escândalo que estoura. Há cassações, 
impeachment, mas o fato é que os 
esquemas se reestruturam. Será que 
nossas instituições são tão fortes, como 
sempre se diz em momentos de crise? 

Isso é natural das democracias. É o que 
ocorre na França, nos Estados Unidos, na 
Alemanha. Não estamos diante de nenhum 
bicho-de-sete-cabeças. Problema de 
financiamento de campanha é um inferno em 
todo lugar. Agora, a nossa institucionalidade 
democrática está ameaçada pelo fato de 
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termos um sistema partidário-eleitoral 
inteiramente defasado. É inadmissível, a essa 
altura, confiar que basta ter um sistema 
complacente, plural, que vamos conseguir 
avançar. Não vamos. A reforma política já 
passou da hora há muito tempo - é uma 
exigência inadiável, obra de salvação pública. 
Como está, aqui pode tudo. A senhora Karina 
Somaggio pode posar nua para a Playboy, de 
óculos e sentada em cima de malas de dinheiro, 
levar R$ 2 milhões para casa, bancar sua 
candidatura à deputada e ser eleita. A legislação 
permite isso, já que não vamos votar em 
partido, mas na Karina. A nossa sociedade está 
fragmentada. Os indivíduos estão soltos, 
expostos apenas à mídia, sem nenhuma vida 
associativa. Os empreendedores políticos da 
Baixada Fluminense, do cinturão de São Paulo, 
as igrejas - tudo isso está invadindo o território 
republicano, sem propostas e sem programas. 
Candidatos confundem suas ambições 
individuais de mobilidade social com as 
instituições da República. É isso o que temos. 
E este Parlamento que aí está dá vergonha ver. 
 
A reforma política deveria ter sido a 
primeira medida do governo Lula? 

O PT era a favor da reforma política. Por que 
não a fez? Por que foi fazer o programa dos 
outros? A reforma da Previdência não era 
programa dele. A do Judiciário também não. 
Mas não fizeram a reforma política porque ela 
implicava rebaixar justamente o 
empreendedorismo político com o qual o 
governo havia feito sua principal aliança. Na 
medida em que o partido abdicou de realizar o 
seu programa, deixou de fazer proselitismo, 
abandonou os movimentos sociais, não 
mobilizou a sociedade. Poderia estar lá com a 
representação que tinha, com o apoio do PPS, 
do PV, do PDT, de parte de outros partidos - e 
jogando os seus quadros na sociedade para 
respaldar suas posições no Parlamento. Quando 
ele vai pelo outro lado, abdicando de tudo, para 
que movimento social? Para que militância? 
Para que partido? O partido vira então mera 

escora burocrática de apoio - e torna-se uma 
máquina encapsulada em si mesma. 
 
Virou tudo uma novela, com seus 
heróis e suas beldades 
 

A reaproximação de Lula com os 
movimentos sociais é boa estratégia de 
enfrentamento da crise? 

Não creio que esteja se reaproximando dos 
movimentos sociais. É tudo midiático, uma 
manobra populista clássica. Aliás, este 
governo só se aproximou da população pobre 
através de programas assistencialistas que o 
próprio partido tem um histórico de 
condenação a eles - o PT é o partido animoso 
que se perverteu numa máquina burocrática 
sem sentido. Na outra ponta, a sociedade 
brasileira está inteiramente despolitizada. 
Está atenta aos rumos do País ou está 
mobilizada por causa da espetacularização da 
política na mídia? Virou tudo uma novela, 
com seus heróis e suas beldades. É de chorar. 
 

É assim que o senhor vê o 
desenvolvimento dos trabalhos da CPI 
dos Correios? 

A República e seus procedimentos foram 
inteiramente desalojados em nome da 
prevalência do código penal aplicado ao tema 
da moralidade. A sociedade não aparece na 
cena pública para discutir como está a sua 
vida, para onde ela quer ir. Converteu-se a 
nossa política em um grande tribunal, com 
seus inquisidores terríveis, os cômicos, os 
bonzinhos, os falsamente cultos. 
 
Existem críticas à ampliação das 
investigações de corrupção a governos 
passados, sobretudo ao período FHC. Mas 
há fortes indícios de que o esquema Marcos 
Valério também serviu ao PSDB. É justo que 
a corrupção fique circunscrita ao PT e ao 
governo Lula? 
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A corrupção é congênita ao sistema político. 
Até no Japão escândalos de corrupção têm sido 
terríveis. Não há nenhuma tara brasileira, 
particular, em relação ao tema. 
Lamentavelmente, isso faz parte da condição 
humana - especialmente quando ela é exposta a 
situações de sociabilidade perversas e a 
instituições formadoras da opinião pública que 
não são adequadas. A sociedade vai mudando, e 
é preciso ter instituições ágeis e estadistas 
capazes de interpretar as novas circunstâncias - 
e fazer com que essas instituições tragam a 
sociedade para a vida participativa, que a 
ilumine com a noção do bem comum. O fato é 
que, desde a redemocratização do País, nós nos 
abandonamos à expressão mais selvagem dos 
interesses. Aliás, o PT nasceu de uma 
emanação selvagem do mundo dos interesses - 
refratária à política, ligada a um sindicalismo de 
interesses, refratária aos intelectuais, aos 
programas e às concepções de bem comum. É 
um partido que nasce a partir da expressão de 
um bem particular - o novo sindicalismo, o 
sindicalismo do ABC. O ovo da serpente já 
estava aí. 
 
Quando Lula disse que não era de 
esquerda, o senhor não se surpreendeu. A 
crise atual o surpreende? 

Seria presunçoso dizer que não, porque essa 
escala foi nova, né... Apropriar-se da vida 
republicana para lotear o Estado entre esse 
empreendedorismo político mais miserável que 
já apareceu aqui... Roberto Jefferson, aquele 
rapaz do PL, o Valdemar (Costa Neto)... Isso é 
inédito. Uma coisa era o Juscelino chamar os 
grandes empresários para fazer obras. Rolou 
muito dinheiro ali. Mas era diferente. Não era 
dinheiro para cantores de ópera bufa de 
província e subúrbio. No final, nos entregaram 
uma Brasília, uma indústria automobilística, a 
idéia de orgulho e identidade nacional, um 
programa de desenvolvimento. O que temos 
agora? Nada, a não ser blindagem do sistema 
econômico-financeiro do governo anterior. 
 

Um ‘acórdão’? Indecente! 
 

Fala-se em um grande acordo para evitar 
cassações na Câmara dos Deputados. O 
que pensa desse tipo de arranjo? 

Um acordo como esse é indecente e tem de 
ser denunciado. 
 
E um acordo para evitar o impeachment 
do presidente? 

Temos de enfrentar essa crise com as 
instituições, com princípios éticos e com 
regras morais - mas também não podemos 
abstrair o fato de que essa crise faz parte do 
mundo da política e, como tal, a política tem 
de estar contemplada na sua solução. É 
evidente que, se aparecer uma prova 
contundente - dessas que não deixam 
margem à dúvida - de que a Presidência está 
envolvida, creio que isso não deve ser calado. 
Mas não creio que se deva ter isso como um 
horizonte desejado. Temos de pensar na 
nossa história, na tragédia da nossa história, 
no que conseguimos ao longo dessas últimas 
décadas e no que ainda podemos conseguir. 
Não podemos entregar para o momento 
seguinte uma política inteiramente 
conturbada, dividida e dramatizada por um 
impeachment que não tenha logrado um 
processo consensual prévio. Impeachment, 
apenas com consenso na sociedade e nas 
forças políticas. 
 
Lula é o Chacrinha da esquerda 
brasileira 
 

Voltando à experiência de José Dirceu. 
Antes dele tivemos outros homens fortes, 
como Golbery e Leitão de Abreu. O nosso 
presidencialismo exige esse personagem? 

Getúlio não teve homem forte. Nem 
Juscelino. Mas presidentes despreparados 
precisam de homens fortes preparados ao seu 
lado. 
 
Lula esteve, confortavelmente, instalado 
entre um homem forte, coordenando a 
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política e outro, a economia. Isso o alienou 
do processo de comando do País? 

 
Ele ficou de turista. Abdicou do programa e 
abdicou de exercer o governo. Preste atenção na 
história dele: nunca gostou de política. Mesmo 
na presidência do partido, não tinha gosto por 
isso. O que ele sempre gostou é dessa 
comunicação midiática. É o Chacrinha da 
esquerda brasileira - inclusive no bom sentido. 
 
Lula é agora um homem em busca de seu 
homem forte ou enfim terá de assumir seu 
posto? 

Agora ele terá de governar. E sem homens com 
o preparo para o poder, como tinha o Dirceu, 
vai ter dificuldades. Bom, tem o Palocci, mas... 
 
PT e PSDB são almas gêmeas 

 
O que muda depois da crise? 

Está claríssimo que PT e PSDB são almas 
gêmeas - nasceram no mesmo solo, com a 
mesma vocação do interesse, representando 
aspectos modernos da sociedade brasileira. Um 
tanto dessa crise que temos deriva do fato de 
que essas almas gêmeas se odeiam - e isso não 
ajuda o sistema partidário brasileiro a encontrar 
o seu centro de gravidade natural. Onde está o 
centro na política brasileira? Onde está a 
esquerda? A direita? Isso não sabemos mais. 
 
O senhor tem esperança em um cenário 
que una PT e PSDB? 

Tenho muita esperança que a pedagogia dessa 
catástrofe se exerça sobre nós. Não apenas em 
relação a PT e PSDB, mas também quanto a 
novas alternativas. O que há de interessante, de 
mais preparado, que encontre possibilidades de 
passagem. Não tenho nada com isso, mas vou 
falar como observador e com muito cuidado: há 
dois nomes que estão aí à disposição da 
República brasileira que não podemos mais 
desconsiderar. Um deles é Nelson Jobim; o 
outro, Mangabeira Unger. Não sei se é para 
um deles ganhar a Presidência da República. 

Mas para fazer uma campanha educativa, de 
outro tipo, que soerga as instituições político-
partidárias de outro jeito - sem essa 
demagogia, esse populismo barato, esse 
descompromisso com os interesses do País, 
que estão em todos esses partidos aí. 
Precisamos de uma nova respiração, que está 
lá embaixo mas não consegue passagem. PT e 
PSDB ficaram muito comprometidos com 
uma política que já dura dez anos... 
Precisamos de um caminho novo, que dê 
esperança ao País. Porque o País é muito 
enérgico, uma das sociedades mais enérgicas 
do mundo. É só olhar as ruas - um País 
muito animado, que merece uma outra 
política. 
 
As alternativas sempre nos lembram 
Garotinho... 

É um risco sério que todos corremos. Política 
não pode ser um jogo ingênuo. Exige cálculo. 
E o mau cálculo, como foi feito por este 
governo, pode levar a desastres. Hoje temos 
um sistema político entregue à natureza 
selvagem da sociedade brasileira. Não que se 
deva reprimi-la. Mas é preciso criar bons 
canais para que a sociedade expresse o que há 
de melhor nela - expresse o bem comum, no 
lugar dos interesses individuais mais 
selvagens, as ambições mais irrefreadas. É 
assim que um político do interior do Rio 
botou na cabeça que vai ser presidente da 
República e pronto, acabou. Não pode ser 
assim. Tem de haver filtros, critérios. Aí se 
entrega a uma televisão, e num espetáculo 
midiático convence a população de que é o 
eleito, o salvador, o Sebastião. Lula foi eleito 
assim. E daí? A primeira coisa que fez foi 
dizer que seu programa era irrealizável e foi 
fazer o programa dos outros. 
 
O senhor acha que está se montando um 
discurso que diz "experimentamos o PT e 
agora chega"? 

Mas é isso mesmo: esse PT que conhecemos 
até então foi experimentado e agora chega. A 
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própria esquerda está buscando alternativas 
novas. 
 
Desse processo pode sair um PSOL 
relevante? 

Vai se tornar relevante. Como partido 
minoritário, mas vai. Não creio que nasça 
vocacionado para se tornar hegemônico ou para 
ter muita envergadura. Mas será um marcador, 
que encontra ressonância nos jovens. 
 
E o PT? 

Terá mesmo de ser refundado, e Tarso Genro 
está demonstrando ser uma pessoa preparada 

para isso, com um senso de responsabilidade 
muito grande. Olha, partido é muito duro de 
morrer. Veja o PMDB, hoje o maior partido 
do Brasil. Partido é como time de futebol. O 
Vasco toma de 7, mas estará aí nos próximos 
cem anos. 
 
Por último, a pergunta que não cala: Lula 
sabia ou não sabia? 

Saber não é ciência exata. Estou aqui com 
uma metáfora de péssimo gosto: quantos 
maridos sabem e ao mesmo tempo não 
sabem?

 
 
 
 
 

Filme da semana 
 
Todos os filmes apresentados nesta editoria foram vistos por algum colega do IHU. 

 

Um filme falado 
 

Nome original: Um Filme Falado 

Cor filmagem: Colorida 
Origem: França – Portugal 

Ano produção: 2003 

Gênero: Drama 
Duração: 96 min 

Classificação: 12 anos 

Direção: Manoel de Oliveira 

Elenco: Filipa de Almeida, John Malkovich, Catherine Deneuve, Stefania Sandrelli, Irene 

Papas, Ricardo Trepa, Leonor Silveira 
 

Na periferia da Europa 
Por Ricardo Calil 
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Destacamos, nesta edição, o filme de Manoel de Oliveira18, intitulado Um filme falado. Para tanto, 
reproduzimos dois artigos que comentam a película. Um é de autoria de Ricardo Calil e foi publicado no site 
www.nominimo.com.br, em 28 de julho de 2005. O outro foi escrito por Sérgio Domingues e publicado em 

maio de 2005, no site http://www.piratininga.org.br/, do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC). Este 
último autor defende que o filme alerta para a necessidade de que a ação seja orientada pela sabedoria da fala. 

Seja ela ocidental ou oriental.  
 

                                                   
18 Manoel de Oliveira: cineasta português, nascido em 1908. Começou sua carreira em 1931. Alguns filmes de 
destaque do diretor são: O passado e o presente (1971), Benilde ou a virgem mãe (1975), Amor de perdição (1978) e Francisca 
(1981). (Nota do IHU On-Line) 
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A professora portuguesa Rosa Maria (Leonor 
Silveira) parte de Lisboa com sua filha Maria 
Joana (Filipa de Almeida) em um cruzeiro 
que atravessa o Mediterrâneo em direção a 
Bombaim, onde ela encontrará seu marido. 
No caminho, elas conhecem lugares, como 
Ceuta, Marselha, Pompéia, as pirâmides do 
Egito e Istambul, e a mulher conta à menina 
as histórias das civilizações que ali habitaram. 
Ao longo do percurso, embarcam no navio a 
empresária francesa Delfina (Catherine 
Deneuve), a ex-modelo italiana Francesca 
(Stefania Sandrelli) e a atriz grega Helena 
(Irene Papas). Todas as noites, as três se 
reúnem para jantar com o capitão americano 
John Walesa (John Malkovich) e falam sobre 
suas trajetórias existenciais, mas também sobre 
o passado de seus respectivos países. 
Certa noite, enquanto o navio atravessa o 
Golfo Pérsico, o capitão convida Rosa Maria e 
sua filha a se juntarem ao grupo. Nessa 
mesma ocasião, uma estranha ameaça perturba 
a tranqüilidade do cruzeiro e muda para 
sempre a vida de seus passageiros. 
Quando todos pareciam já ter decretado a 
morte da alegoria no cinema, eis que o mestre 
português Manoel de Oliveira (Os Canibais, 
Non, ou A Vã Glória de Mandar) nos oferece 
esse filme profundamente simbólico, em que 
cada personagem representa, de maneira 
bastante evidente, o país onde nasceu. 
Nessa comunidade européia a bordo, Itália, 
França e Grécia fazem o papel de decadentes 
com elegância; Portugal, o de convidado 
modesto e desconfortável; e os Estados 
Unidos, o de comandante sedutor e 
mentiroso. 
Um Filme Falado foi um sucesso no circuito 
de arte do Rio e de São Paulo. Pelos 
comentários à saída do cinema, o público 
parece ter visto o filme como se folheasse um 
guia turístico, mais atento às belas paisagens 
do que à refinada ironia de Oliveira. 
Talvez por isso o filme tenha sido 
apressadamente interpretado como uma 
nostálgica ode à civilização ocidental (e uma 

crítica àquilo que a ameaça), quando, na 
verdade, é justamente o contrário: um ataque 
bastante direto aos europeus e americanos – 
preocupados com o passado de glória e o 
presente de luxo, mas alheios ao futuro 
literalmente explosivo do mundo. 
Nesse sentido, Um Filme Falado lembra 
muito o Buñuel19 de O Anjo Exterminador e 
O Discreto Charme da Burguesia – não tanto 
pelo surrealismo de certas situações 
(especialmente do final), e mais pela crítica aos 
costumes burgueses. 
Por fim, vale lembrar que Oliveira tem 96 
anos e continua sendo um cineasta mais 
ousado do que a maioria daqueles que têm 
metade ou um terço de sua idade. O 
revolucionário final de Um Filme Falado está 
aí para provar. 
 
 

                                                   
19 Luis Buñuel (1900-1983), cineasta espanhol. 
Considerado o mestre do cinema surrealista. Dirigiu 
mais de 30 filmes além dos citados na entrevista, entre 
eles: Esse Obscuro Objeto do Desejo (1977), O Fantasma 
da Liberdade (1974) e Tristana, Uma Paixão Mórbida 
(1970). (Nota do IHU On-Line) 
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Um filme falado afirma a sabedoria 
das palavras 

Por Sérgio Domingues  
 
O filme descreve um cruzeiro marítimo de 
Rosa Maria (Leonor Silveira) e sua filha, a 
menina Maria Joana (Filipa de Almeida), por 
cidades do Mar Mediterrâneo. Além de mãe, 
Rosa também é historiadora. O que 
possibilita ao espectador aprender por meio 
dos lugares históricos por que passam as 
personagens. Além disso, muitas das 
perguntas da menina Joana são daquelas que 
nos esquecemos de nos fazer mais vezes: O 
que são lendas? O que é mito? O que é 
contemporâneo? O recurso também é uma 
forma de nos provocar e transmitir o recado 
do diretor. O problema é que o recado corre 
o risco de ser mal interpretado. Vejamos por 
quê.  
O início do filme, por exemplo, passa pelo 
perigo de ser considerado uma defesa da 
visão européia de mundo. O nevoeiro que 
dificulta avistar os monumentos no porto de 
Lisboa simboliza o desaparecimento no 
passado das glórias de um Portugal imperial. 
Muitos podem enxergar, na cena, a saudade 
dos antigos navegadores portugueses. 
Aqueles que mais do que descobrir terras 
distantes, abriram caminho para os massacres 
pelos europeus de quem nelas vivia.  
Essa idéia também está perigosamente 
combinada com a cena da leitura da placa, em 
Marselha. Trata-se de uma placa fixada no 
chão, assinalando a chegada dos gregos à 
cidade, sete séculos antes de Cristo. As 
palavras gravadas afirmam que a vinda dos 
gregos é a inauguração da própria civilização 
por aquelas paragens e ponto de partida de 
sua difusão pela Europa. Parece a tese hoje 
bastante combatida de que fora e antes da 

civilização ocidental há um vazio. Na melhor 
das hipóteses, habitado por bárbaros.  
 
Aprendendo com pessoas normais 
e atravessando idiomas 
  
Essa impressão fica mais moderada quando a 
viagem se estende até o Egito, o que desloca a 
viagem para o continente africano, ainda que 
continue perto do berço mediterrânico da 
sociedade ocidental. É nesta cena também 
que Rosa explica a Joana que trabalho escravo 
foi utilizado na construção das enormes 
pirâmides. E que, portanto, as maravilhas ali 
presentes custaram vidas humanas. E que a 
civilização é assim mesmo, contraditória e 
cheia de erros. Essa consideração melhora a 
situação do filme. O passeio por Istambul 
também ajuda, quando a mãe explica à filha 
que os muçulmanos têm o direito a sua 
religião, tal como os cristãos.  
Outro aspecto do filme é a recuperação da 
idéia da viagem como momento de conhecer 
pessoas e outras tradições, e não apenas 
ruínas, monumentos e curiosidades. O fato 
de ser historiadora permite a Rosa Maria 
passear pelos lugares turísticos sem precisar 
integrar os rebanhos de turistas levados por 
seus guias tagarelas.  
Mais uma vantagem da professora é seu 
domínio do inglês e do francês. Isso também 
lhe dá a chance saber o que ignora com 
pessoas normais, como o pescador em 
Marselha, o padre ortodoxo na Grécia e o 
ator português no Egito. Sem isso, o viajante 
fica como a pequena Joana, excluída de 
algumas conversas. Aliás, é como ficaria o 
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público de muitos lugares do mundo, se o 
filme não trouxesse legendas. Até do Brasil.  
Pode parecer exagero, mas há um razoável 
distanciamento entre o português de vogais 
fechadas e consoantes ásperas dos lusitanos e 
o modo brasileiro de falar. Influenciados 
pelos indígenas e negros, expandimos as 
vogais e suavizamos as consoantes. Essa 
situação dá ao filme de Manoel de Oliveira 
um sabor diferente para nós, que falamos 
português do lado de cá do oceano. É o que 
ocorre, por exemplo, na tradução da frase "o 
vulcão deitou lava e cinzas", mais literária, 
pela forma mais técnica presente em "o vulcão 
expeliu lava...".  
 
Esquemas não dão conta da 
riqueza simbólica das línguas  
 
A sucessão de paisagens dá lugar a um debate 
travado durante um jantar no restaurante do 
navio. Envolvidos nele estão o comandante da 
embarcação (John Malkovich) e três 
senhoras. Uma é italiana (Stefania Sandrelli), 
outra é grega (Irene Papas) e a terceira é 
francesa (Catherine Deneuve). O capitão é 
norte-americano, como calha a quem 
representa a nação que dirige o mundo. 
Falando cada um em sua língua natal, eles se 
entendem perfeitamente. Discutem amor, 
profissões, sonhos, frustrações etc. A conversa 
é inteligente e delicada, já que é dominada 
por mulheres cultas e européias.  
O momento que nos interessa é aquele em 
que Maria e sua filha juntam-se ao grupo, 
convidadas pelo capitão. Desta vez, as 
mulheres poliglotas admitem não dominar o 
português. Talvez, a cena tenha como 
objetivo mostrar a marginalização de 
Portugal em relação ao restante da Europa. 
Algo que outro português procurou fazer na 
literatura. Estamos falando de A Jangada de 
Pedra, de José Saramago20. De qualquer 
                                                   
20 José Saramago (1922), escritor português, Nobel 
de Literatura em 1998. É conhecido por utilizar-se de 
frases e períodos compridos, usando a pontuação de 

maneira, Maria se dispõe a falar inglês. Fica 
clara a atual condição universal do idioma 
inglês.  
O incidente leva Helena, a senhora grega, a 
lamentar a situação de sua língua natal, 
fazendo uma comparação com o idioma 
português. Esta última é falada pelos que 
dominaram o mundo nos séculos XVI e 
XVII, diz ela, tal como os gregos o fizeram 
na Antiguidade. Mas, a língua lusitana está 
presente em vários continentes, ao passo que 
o uso do grego ficou restrito à sua terra de 
origem. No entanto, Helena consola-se com o 
fato de que palavras de seu idioma estão 
presentes em praticamente todas as línguas 
ocidentais. E lembra alguns exemplos como 
"telefone" e "quilômetro". Só não lembrou de 
dizer "cinema" e "televisão".  
Esta conclusão alegra a todos, mas também 
serve para nos lembrar que a língua e outras 
esferas da vida cultural são muito mais ricas e 
dinâmicas do que querem alguns esquemas. 
Não há uma relação mecânica entre a 
economia, por exemplo, e a criação simbólica 
presente na linguagem. É verdade que o 
inglês impera porque impera a dominação 
anglo-americana no planeta há uns 200 anos. 
No entanto, nos próprios Estados Unidos, já 
surgiu o "spanglish". Uma mistura entre 
espanhol e inglês que apareceu devido à 
enorme presença dos hispânicos em território 
ianque. O fenômeno já está assustando os 
conservadores norte-americanos. Um deles 
chegou até a escrever um livro, preocupado 
com a corrupção dos valores ianques por 
elementos culturais que lhes seriam estranhos. 
Trata-se de Quem Somos: Desafios à Identidade 

                                                                        
uma maneira não-convencional (aparentemente 
incorreta aos olhos da maioria). Entre suas obras, 
destacam-se: a) Poesia: Os Poemas Possíveis (1966), 
Provavelmente Alegria (1970); b) Crônica: Deste Mundo 
e do Outro (1971); c) Teatro: A Noite (1979); Que Farei 
com Este Livro? (1980); d) Contos: Objecto Quase 
(1978); e) Romance: Levantando do chão (1980), A 
jangada de pedra (1986); A caverna (2001), O homem 
duplicado (2002); Ensaio sobre a lucidez (2004). (Nota 
do IHU On-Line) 
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Nacional Americana, de Samuel P. 
Huntington21. É a força-de-trabalho barata e 
superexplorada vinda dos sul que se vinga de 
seus exploradores, "contaminando" sua 
poderosa língua. Se a vingança dos debaixo 
em terras americanas vai ficar apenas na 
ameaça cultural ainda é uma questão em 
aberto.  
 
A ação sem palavras é bruta e 
cega  
 
Voltando ao filme, seu trágico final corre o 
perigo de provocar uma leitura equivocada 
das intenções do diretor. Há o risco de que a 
destruição do navio apareça como mais uma 
ação bárbara contra os "civilizados". Uma 
condenação do fanatismo oriental, incapaz de 
reconhecer o saber e a moralidade superiores 
do Ocidente.  
Por outro lado, durante o debate entre as três 
senhoras e o capitão, a União Européia 
também é lamentada por seus próprios 
defeitos. E nem poderia ser diferente. Nobre 
e culta como aparenta ser, a Europa foi palco 
para monstros como Hitler, Mussolini, 

                                                   
21 Samuel Phillips Huntington (1927), cientista 
político, conhecido pela análise do relacionamento 
entre os militares e o governo civil, além da tese de que 
os atores políticos centrais do século XXI serão as 
civilizações, ao invés dos estados-nação.  Mais 
recentemente, recebeu grande atenção por sua análise 
sobre as ameaças colocadas aos Estados Unidos pela 
imigração atual. Leciona na Harvard University. 
Tornou-se um acadêmico famoso nos anos 1960 com a 
publicação de Political Order in Changing Societies, 
trabalho que mudou os pontos de vista convencionais 
das teorias modernizantes de que o progresso social e 
econômico traria democracias estáveis nas nações 
descolonizadas recentemente. Suas obras: The Soldier 
and the State: The Theory and Politics of Civil-Military 
Relations (1957), The Common Defense: Strategic 
Programs in National Politics (1961), Political Order in 
Changing Societies (1968), American Politics: The Promise 
of Disharmony (1981), The Third Wave: Democratization 
in the Late Twentieth Century (1991), The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order (1996). 
(Nota do IHU On-Line) 
 

Franco e Salazar. A tão decantada Grécia foi 
governada por uma ditadura sanguinária em 
plena década de 1960. Hoje, a união do 
Velho Continente acontece em um ambiente 
cheio de racismo e intolerância. Tudo sob os 
olhos conservadores de Tony Blair e a careta 
fascista de Berlusconi.  
Além disso, a cena final do filme também 
permite uma conclusão crítica às pretensões 
ocidentais. Trata-se da cara assustada do 
capitão ao contemplar a explosão. O rosto 
congelado do norte-americano enquanto 
passa o letreiro final parece dizer algo para o 
imperialismo ianque e seus apoiadores na 
Europa. O capitão olha assustado, como 
devem fazê-lo muitos norte-americanos e 
europeus ao observar seus governos 
colocando em marcha a máquina da guerra. 
Combatendo aqueles que consideram 
selvagens, imorais e diabólicos, Bush e 
aliados tornam o mundo bárbaro à sua 
própria imagem e semelhança.  
O contrário disso é a relação bonita entre mãe 
e filha com palavras cheias de sabedoria, amor 
e respeito. Elas simbolizam o que a 
humanidade pode ser. A bola de fogo que 
destruiu essa possibilidade no filme é uma 
ameaça concreta na vida real. É preciso agir 
contra ela, mas a ação sem palavras é bruta e 
cega. Sem o verbo não há ação criativa contra 
o silêncio da destruição e do caos. É o que 
ensinam textos antigos do Oeste e do Leste.  
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Deu nos jornais  

 
Deu nos jornais é uma síntese semanal das notícias veiculadas diariamente no sítio 
www.unisinos.br/ihu, compiladas pelo Instituto Humanitas Unisinos (IHU) em 
parceria com o Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores (CEPAT) de Curitiba. 
 

O dinheiro de Valério foi até para ONGs  
A quebra do sigilo bancário das contas do empresário Marcos Valério 
Fernandes de Souza revela que a distribuição de dinheiro de origem 
duvidosa pode extrapolar o círculo palaciano e do Congresso. O novo lote 
de documentos do Banco do Brasil que chegou à CPI dos Correios registra 
a transferência de pelo menos R$ 802 mil a quatro entidades de classe e 
representativas, como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação 
Brasileira de Organizações Não-Governamentais (Abong) e duas outras 
ligadas ao Judiciário - o Instituto dos Magistrados do Distrito Federal 
(Imag-DF) e a Associação dos Juízes Federais da 1.ª Região (Ajufer), 
também de Brasília. A notícia é do jornal O Estado de S. Paulo, 26-7-05. 
Uma das maiores transferências de recursos foi feita para a Abong, em 
nome de um dos seus diretores, Jorge Eduardo Saavedra Durão. Ele 
recebeu R$ 500 mil. Durão é diretor-executivo da Federação de Órgãos 
para Assistência Social e Educacional (Fase), ONG que trabalha com 
organização popular em seis Estados. Seu site sugere ligações com a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outros movimentos sociais 
ligados ao PT.  
 
 
 
Em 6 meses, R$ 80 bilhões de juros 
O Brasil bateu o recorde de pagamento de juros no primeiro semestre deste 
ano. Foram R$ 80,12 bilhões, o maior montante semestral já registrado 
pelo Banco Central desde o início da série histórica em 1991. No mesmo 
período, a economia feita pelo setor público (União, Estados, municípios e 
empresas estatais), também foi recorde e somou R$ 59,95 bilhões. A notícia 
é do jornal O Estado de S. Paulo, 30-7-05. Esse montante, também chamado 
de superávit primário, foi totalmente utilizado para pagar a conta de juros. 
Ainda ficaram faltando R$ 20,17 bilhões. Essa diferença negativa é também 
chamada de déficit nominal. Em junho, o superávit primário ficou em R$ 
9,62 bilhões e o déficit nominal foi de R$ 5,61 bilhões. A meta fixada pelo 
governo é obter um superávit primário de 4,25% do Produto Interno Bruto 
(PIB), equivalente a R$ 83,85 bilhões até o fim do ano. Até junho, 
portanto, 72% da meta anual já havia sido cumprida. 
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PSDB usou valerioduto  
Tomar dinheiro em bancos, usar como garantia contratos com governos e 
repassar recursos a candidatos é um esquema que o empresário Marcos 
Valério Fernandes de Souza, acusado de ser o operador do mensalão do 
PT, comanda há pelo menos sete anos. A direção nacional do PT recorreu 
ao chamado valerioduto logo depois das eleições de 2002, provocando a 
pior e mais grave crise do governo Lula. Marcos Valério, porém, já tinha 
feito uma triangulação parecida em 1998 com a coligação que apoiava o 
tucano Eduardo Azeredo, candidato à reeleição no governo Minas Gerais, 
como mostram documentos obtidos pelo jornal O Globo, 26-705. Hoje, 
Azeredo é senador e presidente nacional do PSDB. 
 
 
O lado trágico da crise, segundo Francisco de Oliveira 
“Quando a política falha, a economia se torna soberana e não há força que 
possa se opor”. A opinião é do sociólogo Francisco de Oliveira em 
entrevista para a revista Sem Terra – edição julho/agosto de 2005. Para o 
sociólogo, “em toda a crise que está aí - que é um terremoto, na verdade - o 
que se põe sempre de lado é a economia. Desde que a crise não afete a 
economia, todas as honras podem ser manchadas ou lavadas”. Segundo 
Chico de Oliveira isso “é trágico porque a política é o único instrumento 
que resta aos setores que não são donos do capital e não são proprietários, 
para intervir nos negócios do Estado”.  
 
 
O PT não tem volta, afirma Chico de Oliveira 
Na entrevista à revista Sem Terra, Francisco de Oliveira foi perguntado se o 
PT tem volta. Para o sociólogo, “não há na história ocidental e mundial 
volta de partido da esquerda, com o grau de liquidação que o PT chegou, 
que tenha se refeito”. Cita o exemplo da antiga União Soviética. Diz Chico 
de Oliveira: “Quando o Gorbachov [presidente da União Soviética de 
1985 a 1991, quando o bloco foi extinto] tentou reestruturar o PC era tarde 
de mais. O partido tinha se desintegrado, era só uma sigla e uma fachada. 
Por isso o sistema foi abaixo junto com ele”. “No caso mais notório e bem 
sucedido da esquerda mundial – avalia Francisco de Oliveira -, em relação 
aos partidos comunistas, temos o Partido Comunista Italiano. O PCI 
governou a Itália junto com os democrata-cristãos durante todo o pós-
guerra. Nunca foi ao governo, mas orientava a pauta da agenda política. 
Era um partido forte, incrustado na sociedade e com bases reais. Depois do 
assassinato do Aldo Moro, que culminou na Operação Mãos Limpas, o 
PCI se dissolveu como força na sociedade italiana. Dividiu-se em dois”. 
Segundo o sociólogo, “o PCI era um partido modelo para toda a esquerda 
mundial. Deu no que deu. Isso sem falar nos partidos social-democratas da 
Europa ocidental, que eram todos reformistas e que abandonaram o 
programa socialista. Não há caso na esquerda mundial. Portanto, supor que 
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Deus é brasileiro e vai abençoar o PT é ser muito ingênuo”. “Eu acho que 
não há volta. Isso não quer dizer que ele vai desaparecer”, pensa Chico de 
Oliveira. Segundo ele, o PT “é uma grande máquina partidária, congrega 
muitos interesses e é capaz de se articular com outras forças. Tal como o 
PMDB não desapareceu, mas não tem condições de orientar a pauta da 
agenda brasileira. O PT tende a se transformar em uma federação de 
caciques. O destino do PT será continuar sendo uma força política 
importante, mas sem relevância e tendo perdido sua aura transformadora”, 
afirma Francisco de Oliveira.  
 
 
“Lula revelou fraqueza, insegurança, despreparo”, afirma senador 
petista 
“Se houver uma candidatura Lula e um outro candidato do PSDB, por 
exemplo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ou o governador 
Geraldo Alckmin, eu voto no Lula. Isso é inegável. Agora, para a 
reconstrução do PT seria fundamental que se substituísse a liderança do 
Lula. Ele revelou fraqueza, insegurança, despreparo. O PT deveria ter 
outro candidato à Presidência”. A afirmação é de Saturnino Braga, senador 
do Rio de Janeiro do Partido dos Trabalhadores em entrevista publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo, 28-7-05. Em entrevista publicada no 
Jornal do Brasil de 28-7-05, o senador petista afirma que “no campo 
político, o PT estraçalhou a bandeira da ética, tão cara aos seus militantes. 
No campo econômico resolveu adotar o projeto dos banqueiros’. Na sua 
avaliação, Lula “tem se mostrado um presidente inseguro. Na economia 
entregou-se ao Antonio Palocci, que não apresentava credenciais para lidar 
com os complexos problemas econômicos que afetam o país. Palocci, por 
sua vez, entregou-se ao mercado”. Mais. “Não teve forças para conter a 
voracidade do braço político comandado por José Dirceu, assim como não 
conseguiu controlar o Palocci. Ele é um grande líder sindical mas não é um 
bom presidente”. Saturnino Braga afirma ainda: “Me sinto traído, assim 
como muitos companheiros. Sou um anjo bobão nessa história toda. Todo 
esse processo foi conduzido de forma muito fechada. Conversava com 
companheiros da bancada do partido no Senado e nunca era mencionado 
esse mensalão. Nós fomos tratados como idiotas”.  
 
Ratzinger e a sociedade sem Deus. “As igrejas históricas estão 
morrendo”  
As Igrejas históricas estão morrendo. As seitas avançam. Não há mais 
párocos para celebrar as missas e os padres estão angustiados pela solidão. 
Quem vive e trabalha na Igreja católica experimenta, muitas vezes, a 
inutilidade como se o mundo contemporâneo não tivesse necessidade da 
palavra religiosa. Nem Marx conseguiu realizar a sua utopia e 1968, longe 
de Deus, não conseguiu realizar e manter as suas promessas. Cresce, no 
entanto, no meio das pessoas a vontade de uma ‘nova hora na história”, 
emerge o desejo de uma fonte que torne visível como “somente o amor faz 
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viver”, é urgente a necessidade de uma base de partida para sustentar a luta 
pelo bem. É o Papa Ratzinger que fala, escreve o jornalista Marco Politi no 
jornal La Repubblica, 28-7-05. Na penumbra de uma pequena igreja de Val 
d’Aosta, Ratzinger, em férias, fala de tu a tu para os padres e diáconos da 
região. O discurso, publicado pelo jornal do Vaticano, Osservatore Romano, 
traça um quadro da difícil situação da religião na época contemporânea. A 
reunião realizou-se na segunda-feira, dia 25 de julho. Segundo o 
vaticanista, trata-se de um “grande discurso, que ilustra o itinerário futuro 
deste pontificado”. Diante dos problemas, o novo pontífice confessa, 
desarmadamente: “Também eu sofro”. Falando da crise no relacionamento 
entre as Igrejas e o mundo moderno, o Papa diz que a Igreja parece 
antiquada e as suas propostas são vistas como não necessárias. 
 
Sinais de “acórdão”  
Sob diversos nomes, os jornais Folha de S. Paulo, O Globo e Zero Hora falam 
da possibilidade de um grande acordo ou pacto para sair da crise política. 
Manchete do jornal O Globo afirma: “Pacto é a nova palavra de ordem no 
Planalto”. Por sua vez, “Sinais de ‘acórdão’” é o título do principal e longo 
editorial do jornal Folha de S. Paulo de 29-7-05. Para o jornal, “cardeais e 
parlamentares petistas estão envolvidos, bem como o séquito de aliados que 
se beneficiou do "mensalão". O PSDB e o PFL, que procuravam encenar o 
papel de vestais, já não podem aparentar que desconheciam por completo os 
serviços prestados por Marcos Valério. Por fim, as empresas que teriam 
recorrido aos préstimos do publicitário mineiro para remeter recursos "não-
contabilizados" ao mundo político sabem que seus nomes cedo ou tarde 
devem aparecer”. E continua: “Com o caminhar das investigações e a 
publicação de novas descobertas pela imprensa vai aumentando o número 
dos que em maior ou menor grau precisam apresentar explicações à nação. 
Acrescente-se a esse cenário o risco de turbulências econômicas e os 
temores quanto aos desdobramentos de uma eventual rachadura na 
"blindagem" do presidente Lula e talvez já tenhamos motivos suficientes 
para crer que a crise política poderá desaguar num daqueles conhecidos 
"acordões" costurados no país para reduzir danos”. Para o jornal “os sinais 
de que se ensaia um pacto acomodatício já são nítidos”. O editorial cita o 
exemplo de Fernando Henrique Cardoso, “símbolo mais alto da oposição” 
que “considerou "totalmente precipitado" especular sobre um eventual 
processo de impeachment, no que foi acompanhado pelo prefeito de São 
Paulo, José Serra. Embora sempre tenha preferido um Lula enfraquecido 
no poder a alimentar movimentações para destituí-lo, o PSDB chegou a 
ensaiar ataques virulentos, talvez por constatar, como revelaram as 
pesquisas, que o adversário consegue manter boas reservas de energia. Mas, 
coincidência ou não, o partido voltou a um tom mais cauteloso depois das 
evidências de que tucanos mineiros também haviam se servido de Valério”. 
Segundo o editorial, “ao afirmar que seu governo "já é história" e que o 
"foco" das investigações deve se concentrar na administração petista, FHC, 
a quem se atribuiu a famosa frase "esqueçam o que eu escrevi", 
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praticamente pediu para esquecerem que governou”. Para o jornal, “é claro 
que os responsáveis pela condução da política nacional precisam agir com 
maturidade, evitando que os acontecimentos degenerem em radicalizações e 
rupturas casuísticas, como a proposta de antecipar eleições. Mas isso não 
significa que a melhor saída para a crise se encontre num conluio da classe 
política para entregar alguns anéis e salvar os dedos - como é costumeiro no 
Brasil”.  
 
 
”O que fazer? Parece que é inútil tudo o que fazemos”,  
afirma Bento XVI  
“O que fazer? As pessoas parecem não terem necessidade de nós, parece 
inútil tudo o que fazemos”, afirma Bento XVI no discurso pronunciado ao 
clero da diocese de Val d’Aosta, na Itália, na última segunda-feira, dia 25 de 
julho. Segundo o Papa, “este é o sentido da parábola do grão de trigo caído 
na terra: somente num processo de uma transformação sofrida que se chega 
ao fruto e encontra a solução. E se nós não sofrêssemos pela aparente 
eficácia da nossa pregação, isto seria um sinal de falta de fé, de 
compromisso verdadeiro”. Papa Ratzinger constata que há uma falta de 
vocações no mundo ocidental mas que estas aumentam em países asiáticos e 
africanos. Mas, de maneira muito realista, o Papa afirma: “Naturalmente 
também esta alegria traz consigo uma certa amargura porque uma parte 
destas pessoas procuram uma promoção social no sacerdócio. Pois, 
tornando-se sacerdotes tornam chefes de tribos, são naturalmente 
privilegiados, assumem uma outra forma de vida etc. Assim, joio e trigo 
vêm juntos neste belo crescimento das vocações e os bispos devem estar 
muito atentos no discernimento e não simplesmente ficar contentes de 
terem muitos sacerdotes futuramente mas ver quais são realmente as 
verdadeiras vocações, discernindo entre o joio e o trigo”.  
 
 
 
O mundo chegou à conclusão de que não mais necessita de Deus, 
constata o Papa Ratzinger 
Segundo a análise de Bento XVI, o mundo ocidental “está cansado da sua 
própria cultura, um mundo que chegou à conclusão de que não há mais 
evidência da necessidade de Deus, menos ainda de Cristo, e no qual, 
parece, que o homem mesmo pode construir-se a si mesmo. Neste clima de 
um racionalismo que se fecha sobre si, que considera o modelo das ciências 
como o único modelo de conhecimento, todo o resto é subjetivo. Também, 
naturalmente, a vida cristã se torna uma escolha subjetiva, por isso, 
arbitrária e não mais a estrada a vida. E por isso, naturalmente, torna-se 
difícil crer e se é difícil crer tanto mais difícil é oferecer a vida ao Senhor 
para ser seu servo”. E o Papa continua: “Este, certamente, é um sofrimento 
da nossa hora histórica, na qual, geralmente, se vê que as grandes Igrejas 
parecem estar morrendo. Isso acontece na Austrália sobretudo, mas 
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também na Europa e não tanto nos Estados Unidos. Ao contrário, crescem 
as seitas que se apresentam com a certeza de um mínimo de fé e o homem 
busca certezas. E por isso as grandes Igrejas, sobretudo as grandes Igrejas 
tradicionais protestantes, se encontram realmente numa crise 
profundíssima. As seitas sobrevivem porque apresentam certezas simples, 
poucas e dizem: isto é suficiente”. Segundo Bento XVI, “a Igreja católica 
não está tão mal como as grandes Igrejas protestantes históricas, mas 
partilha o problema do nosso momento histórico. Eu penso que não há um 
sistema de mudança rápido. Devemos andar, ultrapassar esta galeria, este 
túnel, com paciência, na certeza que Cristo é a resposta e que no fim 
aparecerá novamente a luz”. A íntegra do discurso de Bento XVI, 
considerado pelos vaticanistas com um dos mais importantes deste 
pontificado, está publicado no jornal Osservatore Romano, dia 26-7-05.  
 
Wojtyla parecia um Moisés. Ratzinger é mais um explorador de novos 
caminhos 
“A mensagem enviada por Bento XVI desde Val d’Aosta à Cúria e ao 
mundo católico é clara: o novo pontífice, frente aos graves problemas que 
afligem a Igreja católica e todas as Igrejas cristãs não tem respostas prontas. 
Pretende refletir, buscar, estudar”. A afirmação é de Marco Politi, 
importante vaticanista italiano, comentando o importante discurso de Bento 
XVI pronunciado na última segunda-feira e publicado na íntegra no jornal 
do Osservatore Romano. Para Marco Politi, em artigo publicado no jornal 
La Repubblica, 28-7-05, “o discurso ilumina o seu estilo de governo. Se 
Wojtyla era, para muitos, um novo Moisés, que conduzia a Igreja para 
além do milênio, Ratzinger se apresenta como um explorador de novos 
caminhos. Um pontífice que reconhece as doenças na instituição eclesiástica 
e se põe em busca, humilde e paciente, de novos caminhos.”. Segundo 
Marco Politi, “Ratzinger lança um desafio de grande respiro à razão laica. 
O desafio de um confronto sobre o sentido da existência, sobre os valores, 
sobre a qualidade de uma sociedade. Neste sentido, chegou a hora dos 
leigos e católicos maduros. Abre-se a prospectiva de um novo diálogo entre 
fé e razão”. 

 

Frases da semana 
Impeachment?  

“A oposição não quer isso (o impeachment do presidente Lula). Conversei com 
Bornhausen (senador Jorge Bornhausen, presidente do PFL), e ele me disse que 
o PSDB e o PFL não querem isso, porque não querem que José Alencar (vice-
presidente) assuma. Se ele assumir, vai baixar os juros, vai criar 1 milhão de 
empregos e vai se tornar imbatível na eleição para a Presidência. O PFL e o 
PSDB estão fazendo de tudo para deixar Lula fora disso” – Roberto Jefferson, 
deputado federal – PTB – RJ - Zero Hora, 25-7-05.  
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Preparados para o pior 
“Acho que o Presidente está cada vez mais atônito com os acontecimentos que 
vêm se sucedendo. Isso gera certa dificuldade dos seus movimentos” – Tarso 
Genro, presidente do PT - Zero Hora, 26-7-05.  
 
“Temos de estar preparados para o pior” - Tarso Genro, presidente do PT - Zero 
Hora, 26-7-05. 
 
“Nessa crise, o máximo que se consegue dizer é que isso é lacerdismo e que o 
FHC fez mais patifaria com o governo Lula... Isso não é crítica política, é uma 
crítica moralista besta que não leva a canto nenhum” – Francisco de Oliveira, 
Revista Sem Terra (julho/agosto 2005).  
 
“O PT se associou à ordem capitalista brasileira, nos anos 1990, em um período 
em que não houve ganhos para a base social que o partido deveria representar. 
Aderiu sem doutrina e, uma vez no poder, tornou-se algoz de sua base social. Os 
líderes do PT, individualmente, mudaram de classe social” – Cesar Benjamin, 
jornal Brasil de Fato - edição n. 125 - de 21 a 27 de julho de 2005. 

 
 
Dirceu assusta o governo 

- "Ninguém vai se salvar sozinho. Engana-se quem pensa o contrário” – José 
Dirceu, deputado federal – PT-SP - Valor, 28-7-05.  
 
“O ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha avisa que não vai morrer 
sozinho. Vai morrer berrando” – Jorge Moreno, jornalista - O Globo, 30-7-05. 

 
Lula sabia? 

- “Até a poucos dias, nós achávamos que ele não sabia. Mas depois que ele disse 
que todos os partidos costumam ter essa mesma prática, naquela hora nós 
ficamos inteiramente convencidos de que o Lula sabe da coisa e não toma as 
iniciativas que deve tomar” – dom Paulo Evaristo Arns, O Diário de S.Paulo, 24-
7-05.  
 
- “Amigos me perguntam: e agora? Eu me recordo que o slogan era: a esperança 
vence o medo. Agora, terá de ser: a esperança vence a decepção” - dom Pedro 
Casaldáliga, O Globo, 24-7-05.  
 
- “É uma das mais graves crises da vida republicana brasileira, talvez igual àquela 
que levou ao túmulo Getúlio Vargas e muito mais grave que a do presidente 
Collor” - Roberto Busato, presidente nacional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Jornal do Brasil 27-7-05.  
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A crise e o Macaco Simão 
- A MALA É SUPRAPARTIDÁRIA, Parte 2! Minas Urgente! Operação 
Pão de Queijo. E aí pegaram os tucanos mineiros na lista do Marcos Valério. E 
o presidente regional do PSDB reconhece que "houve um aporte de recursos 
numa ação paralela de fortalecimento de campanha" – José Simão - Folha de S. 
Paulo, 29-7-05. 
 
“Tucanaram o caixa dois! Socorro! Os petistas chamam caixa dois de "relação 
não contabilizada" e os tucanos chamam caixa dois de "aporte para fortalecimento 
de campanha" – José Simão - Folha de S. Paulo, 29-7-05.  
 
“E sabe por que o Delúbio e o Silvio Pereira não conseguem usar o plural? 
Porque eles são especialistas em Rural e não em plural” – José Simão - Folha de 
S. Paulo, 30-7-05. 
 
E essa manchete: "Braço direito de Valério trabalhou com Azeredo". E o braço 
esquerdo trabalhou com o Delúbio! Relações perigosas! A mala é 
suprapartidária. Não tem virgem na zona!” – José Simão - Folha de S. Paulo, 30-
7-05. 

 
Lula e Bush. Amigos,amigos...negócios à parte 

- “Lula e Bush andaram trocando juras de amizade eterna. Zé Dirceu e a 
secretária Condoleezza Rice pareciam amigos de infância. Mas os EUA foram 
decisivos na derrota do brasileiro João Sayad para o comando do BID. O velho 
Tio Sam não abre mão da máxima: amigos, amigos... negócios à parte” – 
Ancelmo Góis, jornalista - O Globo, 2907-05. 
 

Lenga-lenga 
“Não dá para agüentar essa lenga-lenga do atual governo. Já passou da medida. 
Lula se tornou o maior adversário da evolução, do progresso da confiança 
popular” - dom Tomás Balduíno, Correio da Cidadania, 23 a 30 de julho de 2005. 
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Eventos 
 
 
 

 
 

O evento IHU Idéias retoma suas atividades semanais no próximo dia 4 de agosto de 2005, 
com a palestra Populações Humanas Ribeirinhas e a Conservação de Áreas Úmidas no Rio 

dos Sinos. O responsável pela apresentação do tema será Rafael José Altenhoffen, 
coordenador da União Protetora do Ambiente Natural (UPAN), de São Leopoldo. 

Altenhoffen é licenciado e bacharel em Biologia pela Unisinos e é mestre em Biologia, 
com ênfase em Ecologia Humana, também pela mesma universidade. O evento acontece 

das 17h30min às 19h, na sala 1G119 do IHU. A entrada é franca e aberta a toda a 
comunidade acadêmica e em geral.  

Confira, a seguir, a entrevista concedida por Rafael Altenhoffen ao IHU On-Line, por e-mail, 
na qual comenta alguns aspectos que serão abordados no evento da próxima quinta-feira.  

 

Populações Humanas Ribeirinhas e a Conservação de Áreas Úmidas no Rio dos Sinos 

 

Entrevista com Rafael Altenhoffen 
 
IHU On-Line - 
Em que 
consiste o 
tema 
Populações 
humanas 
ribeirinhas e a 
conservação 
de áreas 
úmidas no Rio 
dos Sinos? 

Quais são suas principais 
abordagens? 

Rafael Altenhoffen - O evento consiste na 
apresentação de alguns dos resultados obtidos 
no desenvolvimento de minha pesquisa de 
dissertação de Mestrado, intitulada Relações 
ecológicas, percepções e representações de populações 
humanas ribeirinhas: subsídios para conservação 
de áreas úmidas na Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos, RS. Realizada entre 2002 e 2004, 
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enfocou três agrupamentos (não urbanos) de 
moradias de ribeirinhos em áreas úmidas 
(banhados) do Rio dos Sinos, selecionados em 
função das diferentes tipologias de uso e 
ocupação que fazem destes ambientes: uma 
área com a fonte de renda fundamentada na 
catação de resíduos e duas áreas rurais, uma 
com renda alicerçada na atividade oleira e 
outra na agricultura e pecuária. Abordarei 
aspectos do modo como estes moradores 
manejam e se relacionam com as áreas úmidas, 
traçando algumas considerações acerca da sua 
sustentabilidade ambiental. Mostrarei 
elementos da disposição e conformação de 
suas moradias, do saneamento, da criação de 
animais domésticos, da plantação, da caça e da 
pesca, de seus meios de transporte e de sua 
organização grupal. 
 
IHU On-Line - Qual é a situação do Rio 
dos Sinos em termos de preservação 
de seu ecossistema? 
Rafael Altenhoffen - A situação ambiental 
do Rio dos Sinos quanto à qualidade de suas 
águas ainda é alarmante, seja em função dos 
resíduos sólidos, seja em função dos efluentes 
industriais, seja ainda em função da grande 
carga de resíduos agrícolas e cloacais que o rio 
recebe diariamente. O percentual de moradias 
com esgoto doméstico tratado, por exemplo, 
ainda tem decaído, não acompanhando o 
aumento da população na região. A situação 
de conservação dos ecossistemas e ambientes 
associados ao rio, como os banhados e a 
vegetação ciliar e de suas nascentes ainda é 
instável, tendo em vista que sua área continua 
gradativamente diminuindo, ano após ano, 
embora em processo de desaceleração, pelo 
desflorestamento, drenagem e aterramento 
destes locais para dar lugar a pastagens, 
plantações, loteamentos e outros. Embora 
ainda tenhamos tais situações desfavoráveis à 
qualidade ambiental do Rio dos Sinos, não 
podemos deixar de ser otimistas quanto a 
cenários futuros. Fatos como o crescente 
interesse da sociedade pelas questões 

ambientais, envolvendo esta bacia 
hidrográfica, começam, cada vez mais, a gerar 
um aumento na participação de diferentes de 
seus setores num mesmo espaço de discussão, 
proposição, e construção de alternativas que 
visem a conciliar o uso dos recursos hídricos 
com sua conservação. Como exemplo, 
tivemos, no último dia 21 de julho, por ocasião 
da eleição da nova composição do 
Comitesinos, um dos maiores, senão o maior, 
quorum já registrado em uma reunião do 
gênero neste comitê. 
 
IHU On-Line - Quais são as principais 
dificuldades das populações 
ribeirinhas que vivem à margem do 
Rio dos Sinos? 
Rafael Altenhoffen - Uma primeira 
representação, muito freqüente, que se poderia 
ter a respeito de dificuldades enfrentadas por 
estes moradores são as enchentes. Estas 
perturbações, todavia, como pude verificar, 
foram incorporadas no dia-a-dia destes 
moradores, que desenvolveram estratégias 
para se adaptar. Moradores de agrupamentos 
cuja principal atividade econômica é a catação 
de resíduos são, em sua maioria, socialmente 
excluídos e, como tal, enfrentam dificuldades 
semelhantes a tantas outras populações que 
vivem nesta situação. Os agrupamentos 
localizados em áreas rurais, por sua vez, 
apresentam problemas semelhantes a outras 
localidades do interior, como acesso 
dificultado (em função da distância aliada à 
baixa freqüência de transporte coletivo) à 
saúde e à educação, êxodo pelos jovens, 
poucas alternativas de lazer, entre outros. 
Outro problema que muitas destas populações 
acabam enfrentando é o “pré-conceito” que 
muitas pessoas têm a seu respeito, quanto a 
serem considerados os principais 
“degradadores” das áreas úmidas, fato que, na 
maioria das vezes, não condiz com a realidade. 
 
IHU On-Line - Como a União Protetora 
do Ambiente Natural (UPAN) se 
posiciona no cuidado do ecossistema 
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do Rio dos Sinos? Por meio de que 
ações ela oferece seu trabalho? 
Quando surgiu e qual é sua proposta? 
Rafael Altenhoffen - A União Protetora do 
Ambiente Natural (UPAN) é uma entidade 
socioambiental, criada em 13 de julho de 
1971, com sede em São Leopoldo. Tem por 
missão contribuir para a adequação das 
atividades humanas à preservação, à 
conservação e à regeneração do meio 
ambiente, tendo como princípio a busca da 
integração entre a sustentabilidade ecológica, a 
ética, a justiça social e a viabilidade econômica.  
 
Conquistas da UPAN 
Algumas das conquistas mais significativas da 
UPAN ocorreram na luta pela recuperação e 
conservação da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos, como foi o caso, por exemplo, da 
proposta que levou à criação do Comitê de 
Preservação, Gerenciamento e Pesquisa da 
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 
(Comitesinos) em 1988 (primeiro do País), ou 
da interdição judicial e desativação dos 
“lixões” irregulares de sete municípios, todos 
às margens do Rio dos Sinos. Ainda nesse 
âmbito, há conquistas como a instalação dos 
tratamentos primário e secundário de efluentes 
das indústrias de curtumes e acabamentos, 
bem como a instalação de tratamento dos 
efluentes de outros ramos industriais em 
empresas localizadas na Região do Vale do 
Rio dos Sinos. Da mesma forma, teve forte 
papel na instalação da CPI do Rio dos Sinos 
contra a extração irregular de areia no rio e 
seus arroios, e na preservação e conservação de 
Áreas de Preservação Permanente 
(principalmente arroios e áreas úmidas – 
banhados) da região. Nos últimos anos a 
UPAN vem desenvolvendo propostas visando 
à sensibilização para uma tomada de 
consciência ambiental, o estímulo ao 
desenvolvimento do pleno exercício da 
cidadania, o advento e o aperfeiçoamento da 
legislação e dos procedimentos relativos à 
defesa do ambiente natural, a preservação e 

conservação da biodiversidade, o 
desenvolvimento sustentável, a conservação e 
recuperação dos solos, da atmosfera e das 
águas, a proteção e a defesa dos direitos 
humanos, a construção e consolidação de uma 
nova ordem mundial, politicamente 
democrática, socialmente justa, 
economicamente viável, eticamente satisfatória 
e ecologicamente sustentável e o estimulo à 
parceria, ao diálogo local, à sociabilidade e à 
solidariedade entre os diferentes segmentos 
sociais. 
 
IHU On-Line - Como cada cidadão pode 
ajudar no cuidado com o Rio dos 
Sinos, por exemplo? 
Rafael Altenhoffen - São vários os 
exemplos que podem ser dados. Existem 
pequenas, mas fundamentais ações, que não 
exigem muito das pessoas, tais como 
economizar água; dispor seus resíduos sólidos 
para a coleta ao invés de colocá-las nas 
margens de arroios, rios ou banhados; 
conservar a vegetação ciliar de arroios, 
nascentes e banhados. Isso pode ser feito 
simplesmente não a removendo destes locais, 
não comprando lenha de florestas nativas cuja 
procedência seja desconhecida – muitas vezes 
originadas de tal vegetação – e denunciando às 
autoridades ambientais quando este tipo de 
infração estiver ocorrendo; dar preferência a 
detergentes e sabões biodegradáveis para lavar 
a louça e as roupas; ligar seus esgotos à rede 
pública de coleta e tratamento quando esta 
existir e exigir dos governantes municipais a 
instalação deste sistema, quando ainda não 
houver em seu bairro; levar sempre em conta, 
antes de votar, as propostas dos candidatos na 
área ambiental, analisando a viabilidade e 
coerência destas, bem como cobrar dos eleitos 
que as cumpram; denunciar agressões 
ambientais sempre que forem verificadas; dar 
preferência à compra de produtos de empresas 
com responsabilidade ambiental (por exemplo, 
ISO 14000) e que tratam seus efluentes, bem 
como, na medida do possível, boicotar 
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produtos de empresas que mostram pouca 
preocupação e responsabilidade ambiental; 
procurar estar o mais informado possível sobre 
as grandes questões ambientais que estiverem 
em discussão, tanto global quanto local, bem 
como no andamento das políticas públicas na 
área; participar de coletivos e de instâncias nos 
quais a questão ambiental for pauta, como por 
exemplo, entidades ambientalistas, 
conferências de meio ambiente e comitês de 
bacia hidrográfica, como o Comitesinos, em 
nosso rio.  
 
Envolver os diferentes setores 
É sempre bom lembrar que o envolvimento 
dos diferentes setores na discussão, no 
planejamento e na gestão democrática dos 
recursos hídricos é a chave para a construção 
da sustentabilidade e uma opção de resistência 
aos modelos centralizadores de poder e de 
decisão. Finalmente, neste caso, a velha 
máxima ambiental é mais válida do que nunca: 
“Pensar globalmente e agir localmente”. 
 
IHU On-Line - Qual é o papel do ser 
humano na preservação da natureza? É 
possível conviver pacificamente com o 
patrimônio natural da Terra e manter o 
crescimento econômico? 
Rafael Altenhoffen - – É indiscutível que a 
evolução cultural, científica e tecnológica da 
espécie humana habilitou o ser humano a 
intervir na natureza de uma forma e 
intensidade nunca antes aproximadas por 
qualquer outra espécie deste Planeta. Ora, se 
como espécie, capaz de tamanhas alterações 
planetárias, nossa intervenção sobre os 
ecossistemas da Terra quase sempre o foram 
sob forma de degradação, tendo a natureza 
como algo a ser vencido e dominado, o 
contraponto também pode ser verdadeiro. Se 
temos este potencial transformador, o que nos 
impede de o utilizarmos de forma harmônica e 
consoante com os processos naturais?  
 

Conciliar crescimento econômico 
com conservação ambiental 
Sob esta ótica, diria que é possível conciliar 
crescimento econômico com conservação 
ambiental. Vários exemplos no mundo, 
inclusive aqui mesmo em nossa região, dão 
conta disso. Entretanto é preciso rever, além 
do nosso papel perante o meio ambiente, 
também nossos conceitos de crescimento 
econômico. Crescimento econômico de uma 
dada região, de um dado país, nos atuais 
moldes como o empregamos e conhecemos, 
não significa, necessariamente, crescer em 
qualidade de vida, em distribuição de bens e 
de alimentos, por exemplo. Temos hoje uma 
situação global, em que 20% da população 
consome 80% dos recursos naturais, e esta 
polarização não tem mudado com o 
crescimento econômico, ao contrário, tem se 
acentuado. A história recente nos mostra isso.  
 
Repensar o crescimento 
É necessário repensarmos, como muitos 
pensadores já nos desafiam, o que é 
crescimento, de quem e para quem é este 
crescimento, repensar se o crescimento 
econômico, como posto, ainda é “a luz no final 
do túnel”. Os recursos naturais de nosso 
Planeta, sendo finitos, não poderiam sustentar, 
por toda a humanidade, um padrão de 
consumo igual ao que os países ricos hoje 
desfrutam. Está mais do que na hora, então, 
de pensarmos em novos valores, em novos 
conceitos, por exemplo, na distribuição do que 
já existe, e não na concentração de mais por 
poucos. 
 
IHU On-Line - Apesar da expectativa 
em contrário, a reunião do G-8, em 
Gleneagles, na Escócia, pouco avançou 
na discussão sobre as mudanças 
climáticas e o aquecimento global. Os 
Estados Unidos, inclusive, não 
modificaram sua posição quanto ao 
Tratado de Kyoto, permanecendo à 
margem deste. O que isso significa 
em termos ecológicos? Quais são os 
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principais problemas que podem 
acontecer a curto e longo prazo se 
uma mudança efetiva não for tomada 
pelos países industrializados? 
Rafael Altenhoffen - Em termos 
ecológicos, a manutenção da posição dos 
EUA, responsável sozinho por 25% das 
emissões de gases promotores do efeito estufa, 
é preocupante. Significa a continuidade da 
escalada da ameaça aos ecossistemas e as 
espécies que não se adaptarem às mudanças 
climáticas que já começam a acontecer, 
fazendo com que corram sério e crescente 
risco de desaparecimento. Alterações nessa 
intrincada rede afetarão também, sem dúvida 
nenhuma, o ser humano. Quanto à assinatura 
do Protocolo de Kyoto (adotado em dezembro 
de 1997) vale lembrar que este só teve a 
adesão oficial do Brasil em 2002, quando já 
contava com mais de 183 países signatários.  
 
Solução dos problemas a curto e a 
longo prazo 
Quanto aos problemas que poderão ocorrer a 
curto e a longo prazo, ainda existem incertezas 
entre os pesquisadores; mas muitos conclusões 
já estão surgindo. Dados do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC), corpo científico da ONU 
responsável pela documentação e estudo das 
causas e impactos das mudanças climáticas, 
servem para colocar os governos em alerta. 
Cito algumas das possibilidades 
cientificamente levantadas por este coletivo: o 
derretimento de parte das calotas polares da 
Antártica Ocidental e da Groelândia, o que 
causaria elevação no nível dos oceanos e, 
conseqüente, ameaça, por exemplo, aos Países 
Baixos, à Dinamarca, a Bangladesh e a 
arquipélagos do Pacífico. Pelas atuais 
tendências, os níveis dos oceanos podem ser 
até 1 metro maiores em 2100 (com previsão de 
mais de 10 metros em alguns séculos); as 
temperaturas médias serão, até o final deste 
século, entre 1,5 e 5,5°C maiores do que 
agora.  

 
Mudanças climáticas 
Vale ressaltar que, na última era glacial, a 
temperatura era somente 4-5°C mais fria do 
que hoje; alterações na circulação de água no 
Atlântico Norte e a mudança na Corrente do 
Golfo, que aquece o Noroeste europeu, 
provocando sérias alterações no clima daquela 
região; migração de animais e vegetais para 
latitudes e longitudes maiores e 
branqueamento dos recifes de corais; a 
intensificação das secas, atingindo 
principalmente países da África, com a 
crescente desertificação, inviabilizando muitos 
assentamentos humanos em regiões da China, 
Nigéria, Iêmen e Irã, por exemplo, 
aumentando, sobremaneira, a fome e também 
a incidência de doenças, como, por exemplo, a 
Malária, em países Africanos; até 2080, a 
mudança do clima colocaria cerca de 80 a 120 
milhões de pessoas a mais em risco de fome, 
dos quais 80% na África por causa de sua 
dependência dos ecossistemas (WWF). É 
importante ressaltar que as populações pobres, 
dos países em desenvolvimento, e que pouco 
contribuem para as emissões globais em 
comparação com os países desenvolvidos, são 
as mais vulneráveis à mudança do clima. Esse 
cenário aumentaria o número de pessoas 
obrigadas a abandonar os locais onde vivem 
devido a alterações ambientais que passam a 
pôr em perigo sua subsistência e/ou em risco 
suas vidas, os chamados refugiados ambientais 
ou ecorrefugiados. Segundo o IPCC, por volta 
de 2010, o número destas pessoas atingiria 
valores próximos a 50 milhões e, até o ano de 
2050, poderia chegar a 150 milhões. Na 
América do Sul, fenômenos como o El Niño 
se tornariam mais freqüentes, persistentes e 
intensos, causando, por exemplo, o 
derretimento de gelo nas cordilheiras, mais 
secas no Nordeste e na Amazônia, mais 
inundações no Sul, revigoramento de doenças 
como a dengue, etc. A elevação do nível dos 
oceanos colocaria em risco zonas costeiras de 
capitais brasileiras, como Florianópolis, Rio de 
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Janeiro, Fortaleza e São Luiz do Maranhão. 
Furacões nos moldes do Catarina também 

passariam a fazer parte mais freqüente de 
nossa realidade. 

 
   

 
 
 
 
Confira a programação do IHU Idéias para o mês de agosto 
11/08/05 – “Cinema brasileiro e sua relação com o público" - Prof. Dr. Gilberto Assis Brasil (Giba) 
- Unisinos 
18/08/05 – “A Geologia Arqueológica da Unisinos na região missioneira do RS”- Prof. MS Carlos 
Henrique Nowatzki - Unisinos 
25/08/05 – “Desastres naturais: o que a Terra nos reserva” - Prof. Dr. Fernando Althoff - Unisinos 
 

 

 
 

A terceira edição do Ciclo de Estudos sobre o Brasil inicia o segundo semestre de 2005, 
enfatizando a discussão sobre a questão da escravidão no Brasil e suas implicações na 
cultura, na sociedade e na economia do País. O evento tem como objetivo estudar, de 

maneira interdisciplinar, textos clássicos escolhidos que analisam a formação histórica, 
social, econômica, política e cultural do Brasil.  

 

O Escravismo Colonial 

 
A sessão que inicia a programação deste semestre será ministrada pelo professor Dr. Mário 
Maestri, do PPG em História da Universidade de Passo Fundo, no próximo dia 3 de agosto, das 
19h30min às 21h30min, na Livraria Cultura, localizada no Bourbon Shopping Country, em Porto 
Alegre. Na ocasião, o professor apresentará o livro O Escravismo Colonial, de Jacob Gorender. É a 
segunda vez que Maestri apresenta a referida obra no Ciclo de Estudos sobre o Brasil. A primeira 
vez foi no evento realizado na Unisinos, em 28 de abril de 2005, ocasião em que concedeu uma 
entrevista ao IHU On-Line número 138, de 25 de abril de 2005. Acaba de ser publicado um novo 
número dos Cadernos IHU sob o título O Escravismo Colonial: A revolução copernicana de Jacob 
Gorender. A Gênese, o Reconhecimento, a Deslegitimação de autoria do Prof. Dr. Mário Maestri. 
Neste número, confira uma resenha deste Caderno. 
 
O historiador gaúcho Maestri é graduado, mestre, doutor e pós-doutor em Ciências Históricas pela 
Université Catholique de Louvain, em Louvain La Neuve, na Bélgica. É co-autor, ao lado de 
Robert Ponge, de Desse pão eu não como! (Portugal: Zonanon, 2003). Mário Maestri apresentou 
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o livro Sobrados e mucambos, de Gilberto Freyre, na programação do II Ciclo de Estudos sobre o 
Brasil, promovido dia 15 de abril de 2004, pelo Instituto Humanitas Unisinos. Sua palestra 
originou o artigo publicado no Cadernos IHU número 6, de 2004, intitulado Gilberto Freyre: da 
Casa-Grande ao Sobrado. Gênese e Dissolução do Patriarcalismo Escravista no Brasil. Algumas 
Considerações.  
No mesmo dia 15 de abril do ano passado, o professor conduziu o tema A casa das sete mulheres: 
literatura, história e trivialidade no evento IHU Idéias. Sobre ele, o professor concedeu ao IHU 
On-Line uma entrevista, que publicamos na edição número 96, de 12 de abril de 2004. O evento 
também rendeu a publicação, em 2004, do número 17 de Cadernos IHU Idéias, intitulado As sete 
mulheres e as negras sem rosto.  
Os três textos estão disponíveis no site www.unisinos.br/ihu. 
 
Na Unisinos, o evento recomeça no dia 1º de setembro com a apresentação do tema A ciência do 
povo brasileiro a partir da obra de Luís da Câmara Cascudo a cargo do Prof. Dr. Gilberto 
Vasconcellos, professor na UFJF. 
 
Informações mais detalhadas e a programação de todo módulo, estão disponíveis no sítio 
www.unisinos.br/ihu.  

 
 

Ciclo de Estudos Desafios 
da Física para o século XXI 

 
Na programação preparada pelo Instituto Humanitas Unisinos para o segundo 
semestre de 2005, está o Ciclo de Estudos Desafios da Física para o século XXI: uma 
aventura de Copérnico a Einstein, que acontecerá de 3 de agosto a 16 de novembro de 
2005. O evento tem o intuito de discutir a importância das descobertas que 
viabilizaram o desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento da Física e sua 
aplicação em diferentes áreas e quais os desafios que se lançam para o século XXI. 
Neste ciclo de seminários, serão apresentadas as vidas e as obras científicas dos 
personagens que influenciaram o trabalho, a vida e a obra de Einstein. Além disso, será 
aberto um debate sobre o futuro da humanidade, tendo como base as novas descobertas 
físicas, principalmente a Computação Quântica.  
O público alvo do evento é a comunidade acadêmica da Unisinos, alunos de Ensino 
Médio, professores e comunidade em geral. As inscrições podem ser feitas no site 
www.unisinos.br/ihu  
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Copérnico e Kepler. Como a Terra saiu do centro 
do Universo 

 
O tema da primeira palestra, que acontece das 17h30min às 19h do dia 3 
de agosto de 2005, na sala 1G119 será Copérnico e Kepler: Como a Terra 

saiu do centro do Universo. O responsável será o Prof. Dr. Geraldo Monteiro 
Sigaud, do Departamento de Física da PUC-Rio. Graduado, mestre e doutor 
em Física pela PUC-Rio, Geraldo Sigaud obteve pós-doutorado pelo Institut 

Für Kerphysik J W Goethe Universität de Frankfurt, na Alemanha.  

A programação completa e mais detalhes sobre o evento podem ser 
consultados em www.unisinos.br/ihu. Confira, a seguir, a entrevista 

concedida pelo professor Sigaud, por e-mail, na última semana, ao IHU On-
Line.  

 
IHU On-Line - Sua palestra, intitulada 
"Copérnico e Kepler: como a Terra saiu 
do centro do Universo", abre o Ciclo 
de Estudos Desafios da Física para o 
século XXI: uma aventura de Copérnico 
a Einstein, em 3 de agosto. Sobre o 
que, exatamente, o senhor irá tratar 
nesse encontro?  
Geraldo Sigaud – Meu objetivo principal é 
mostrar como o trabalho desses dois 
astrônomos contribuiu para a ciência, tal com 
a conhecemos hoje, particularmente no que 
diz respeito à busca de modelos consistentes, 
reprodutíveis, e principalmente gerais, para 
descrever um conjunto de fenômenos 
observados dentro de um contexto comum.  
 
IHU On-Line - Quais foram as grandes 
descobertas e proposições feitas pelo 
matemático e astrônomo Nicolau 
Copérnico e pelo astrônomo Johannes 
Kepler? Em que medida elas fizeram "a 
Terra sair do centro do Universo"?  
Geraldo Sigaud – Copérnico, ao buscar 
uma descrição mais simples do que a existente 
na época, baseada essencialmente no trabalho 
do astrônomo grego Ptolomeu, para o 
movimento dos corpos celestes, retomou e 
aperfeiçoou a idéia heliocêntrica que já havia 
sido proposta por Aristarco de Samos 
dezessete séculos antes. Entretanto, Copérnico 

não percebeu o verdadeiro significado de seu 
modelo, por permanecer atado às idéias 
aristotélicas que ainda prevaleciam durante a 
Renascença. Foi Kepler, sessenta anos depois, 
que percebeu a real dimensão do modelo de 
Copérnico quando abandonou o dogma do 
movimento circular uniforme ao enunciar que 
as órbitas dos planetas eram elipses e não 
círculos. Isso ocorreu porque Kepler era 
dotado de um senso de extrema precisão e que 
não se conformou com as diferenças mínimas 
entre os  resultados teóricos do modelo de 
Copérnico e as observações astronômicas 
disponíveis. Foram suas três leis que de fato 
“tiraram a Terra do centro do universo”, e foi 
baseado nelas que Newton chegou à lei da 
gravitação universal.  
 
IHU On-Line - Em linhas gerais, em 
que consistia a teoria heliocêntrica 
proposta por Copérnico e por que ela 
incomodou tanto o poder instituído? 
Quais foram os avanços feitos por 
Kepler em relação a Copérnico?  
Geraldo Sigaud – Durante algum tempo, o 
modelo heliocêntrico de Copérnico teve muito 
pouca repercussão. No entanto, à medida que 
foi se tornando mais conhecido, o modelo 
começou a despertar a ira principalmente dos 
religiosos protestantes – luteranos e calvinistas 
– sem maiores manifestações contrárias ao seu 
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trabalho vindas da Igreja Católica. Estas só 
vieram mais de setenta anos depois 
principalmente devido ao apoio e à defesa do 
modelo heliocêntrico por Galileu. As razões 
para isso vem da interpretação da Bíblia com 
relação a alguns aspectos importantes como, 
por exemplo: se o céu participa do movimento 
da Terra, participa então de suas imperfeições; 
como então ele pode ser a residência de Deus? 
Além disso, a retirada da Terra do centro do 
universo representava uma queda no status do 
ser humano criado “à imagem e semelhança de 
Deus”.  
 
IHU On-Line - Obras de Stephen 
Hawking e Ronaldo Rogério de Freitas 
Mourão compõem a sua lista de textos 
para leitura a fim de aprofundar o 
assunto que o senhor apresenta no 
Ciclo de Estudos Desafios da Física. 
Quais foram as contribuições que 
ambos pesquisadores oferecem à 
Física e qual o motivo que levou-o a 
escolher esses livros como suporte à 
sua fala?  
Geraldo Sigaud – Tanto o físico Stephen 
Hawking quanto o astrônomo Ronaldo 
Mourão, são pesquisadores extremamente 
ativos em suas áreas e têm dado contribuições 
muito importantes. O motivo pelo qual eu 
escolhi livros destes pesquisadores foi o fato de 
que ambos possuem uma outra característica, 
bem mais rara, que é a de divulgadores da 
ciência para o público não-especializado.  
 
IHU On-Line - Antigamente as novas 
teorias físicas causavam furor ao 
poder instituído, que temia ser 
questionado e, por isso, perseguia 
figuras como Galileu Galilei.  Como a 
Física dialoga com as outras ciências 
hoje e qual é a sua recepção em 
termos governamentais e sociais? Há 
incentivos para a pesquisa continuar 
seu desenvolvimento no Brasil?  
Geraldo Sigaud – Há, hoje em dia, uma 
forte interação entre a física e várias outras 

ciências, em especial a química e a biologia. As 
descobertas mais recentes de todas essas 
ciências levam necessariamente à 
interdisciplinaridade, já que tanto os conceitos 
básicos quanto as aplicações estão fortemente 
correlacionados. No Brasil, continuamos ainda 
tendo grande parte do apoio à pesquisa sendo 
dado pelos governos federal e estaduais. 
Diferentemente dos países mais desenvolvidos, 
com Alemanha e Estados Unidos, o apoio da 
iniciativa privada à pesquisa é ainda muito 
pequeno.  
 
IHU On-Line - Há um certo preconceito 
contra a Física. O senso-comum 
costuma taxá-la de hermética, 
inacessível. O evento Ciclo de Estudos 
Desafios da Física para o século XXI, 
nas palavras do Prof. Dr. Ney Lemke, 
da Unisinos, quer discutir essa ciência 
numa linguagem mais acessível ao 
grande público. O senhor acha isso 
possível?  
Geraldo Sigaud – É claro que isso é 
possível! Este é um trabalho que vem 
crescendo nos últimos anos com os esforços 
dos divulgadores científicos: pesquisadores e 
estudiosos como Stephen Hawking e Ronaldo 
Mourão. Apesar de a física utilizar uma 
linguagem matemática, com suas equações e 
leis, existem outros aspectos importantes a 
serem abordados. A “tradução” desta 
linguagem para uma linguagem mais acessível, 
explorando os aspectos qualitativos e mais 
fascinantes desta ciência, é um desafio que 
exige grande esforço, conhecimento e 
experiência por parte dos físicos. Para 
contornar estas dificuldades, é muito 
importante que este movimento de divulgação, 
desligado da linguagem matemática, esteja 
presente na formação dos novos físicos e 
professores de ensino médio.  
 
IHU On-Line - Como percebe o ensino 
da Física no Brasil, a nível médio e 
universitário? Que medidas poderiam 
ser implementadas a fim de suprir a 
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carência de professores nessa área de 
conhecimento?  
Geraldo Sigaud – O ensino da física em 
nível médio contribui muito para a criação do 
“mito” da física como uma ciência inacessível. 
Em geral, a abordagem da física no ensino 
médio é muito árida e abstrata com muitas 
“fórmulas” e esquemas desprovidos de 
qualquer significado para os estudantes. 
Assim, não é surpresa alguma a rejeição pela 
física na escolha de carreira destes estudantes. 
Portanto, como eu já afirmei, é muito 
importante que um trabalho de valorização 
dos aspectos mais qualitativos da física comece 
nas universidades, e chegue até o ensino 
médio através de seus professores.  
 
IHU On-Line - O Ano Mundial da Física 
está sendo comemorado em 2005, 
alusivo a 1905, quando Albert Einstein 

publicou suas cinco teses 
revolucionárias. Quais são os 
principais desafios ainda não 
resolvidos por esta ciência? Quais são 
os grandes temas hoje em discussão?  
Geraldo Sigaud – Acho que os principais 
desafios estão relacionados essencialmente à 
busca das origens: a origem do universo, a 
origem da vida e a origem da vida na Terra. O 
primeiro tema tem recebido grande interesse 
recentemente, principalmente depois da 
entrada em operação do telescópio espacial 
Hubble, que tem enviado informações livres 
da interferência da atmosfera sobre o universo. 
Os outros dois estão fortemente relacionados 
aos imensos avanços recentes na área de 
biologia e genética, bem como da física 
atômica e molecular, física atmosférica e 
astrofísica.

  
 

 
Ciclo de Estudos  

Concílio Vaticano II  
 
Em 2005, completam-se 40 anos do encerramento solene do Concílio Vaticano II, o 
qual se estendeu de 11 de outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965. Nascido num 
contexto social e histórico que suscitou o sonho esperançoso e confiante de João XXIII 
de uma Igreja “profundamente modificada”, “brilhando com a beleza de uma santidade 
mais intensa” e presente aos acontecimentos e problemas humanos de nossa época, o 
Concílio abriu um novo caminho e inaugurou uma nova fase na vida da Igreja.  
As transformações na concepção de Teologia, na interpretação da Escritura, na 
autocompreensão da Igreja e sua abertura ao diálogo ecumênico, inter-religioso, com as 
culturas e com o mundo moderno possibilitaram que a dinâmica do Concílio se 
estendesse nas décadas subseqüentes, tanto na vida intra-eclesial quanto nas relações da 
Igreja com o mundo em que está inserida.  
 
Celebrando os quarenta anos da realização deste grande evento da Igreja Católica, o 
Instituto Humanitas Unisinos oferece o Ciclo de Estudos Concílio Vaticano II – 
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Marcos, trajetórias, prospectivas, que acontece na Unisinos de 11 de agosto a 10 de 
novembro de 2005. O evento propõe uma releitura crítico-analítica de alguns de seus 
marcos e propostas mais importantes com seus desdobramentos posteriores e 
perspectivas atuais. Serão priorizados enfoques temáticos que situam a Igreja frente às 
exigências de relevância pública da Teologia e da fé cristã, procurando recolher, em 
cada tema, os impulsos fundamentais, caracterizar o percurso posterior e situar 
possibilidades e limites atuais.  
 
Os objetivos do Ciclo de Estudos Concílio Vaticano II são: fazer uma releitura crítico-
analítica do Concílio Vaticano II em confronto com as exigências e possibilidades da 
presença da Igreja e da fé cristã na sociedade e resgatar, do espírito e dos documentos 
conciliares, elementos impulsionadores para uma relevância pública da Teologia.  
 
O público-alvo do evento é a comunidade acadêmica da Unisinos, de outras instituições 
acadêmicas e comunidade em geral.  
 
A primeira palestra, no dia 11 de agosto de 2005, terá o Prof. Dr. João Batista Libânio, 
do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus (CES/BH), falando sobre o 
tema O contexto do Concílio Vaticano II e seu desenvolvimento.  
Mais informações sobre o evento, bem como sua programação completa, podem ser 
obtidas no sítio www.unisinos.br/ihu.  

 
 

 
Publicações 

 
O Escravismo Colonial: A revolução Copernicana 
de Jacob Gorender.  

 
A Gênese, o Reconhecimento, a Deslegitimação 

Por Werner Altmann 
 

Acaba de ser lançado o Cadernos IHU número 13, de 2005, intitulado O 
Escravismo Colonial: a revolução Copernicana de Jacob Gorender. O autor é 
o professor Dr. Mário Maestri, do PPG em História da Universidade de Passo 

Fundo. A publicação é oriunda da palestra ministrada por Maestri no Ciclo 
de Estudos sobre o Brasil, na Unisinos, em 28 de abril de 2005, ocasião em 
que concedeu uma entrevista ao IHU On-Line edição 138, de 25 de abril de 

2005. O professor apresentará o livro O Escravismo Colonial, de Jacob 
Gorender, novamente, no próximo dia 3 de agosto, das 19h30min às 

21h30min, na Livraria Cultura, localizada no Bourbon Shopping Country, em 
Porto Alegre.  
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O artigo a seguir comenta a publicação recém-lançada pelo Instituto 
Humanitas Unisinos e foi escrito pelo Dr. Werner Altmann, professor do PPG 

em História da Unisinos, que é autor do Cadernos IHU n.º 3,  intitulado O 
pensamento político e religioso de José Martí. Ele concedeu uma entrevista 
sobre Martí ao IHU On-Line, que foi publicada na edição 65, de 23 de junho 
de 2003, por ocasião da sua apresentação no IHU Idéias de 26 de junho de 

2003, sobre o tema José Martí: filho do mundo colonial e precursor do 
antiimperialismo. Outra entrevista realizada com ele e um artigo de sua 

autoria foram publicados na 105ª edição do IHU On-Line, de 14 de junho de 
2004, por ocasião da homenagem feita ao filósofo Leopoldo Zea, seu 
orientador durante o mestrado no México. Altmann escreveu o texto 

introdutório do Cadernos IHU em Formação n.º 1, intitulado Populismo e 
Trabalhismo. Getúlio Vargas e Leonel Brizola, publicado pelo IHU em janeiro 
deste ano. Sobre esse tema, concedeu uma entrevista ao IHU On-Line edição 

111, de 16 de agosto de 2004.  
 

O papel da escravidão no desenvolvimento capitalista periférico e na 
sociedade brasileira 

 
Centrado nos temas essenciais, nos conceitos e 
na visão histórica de Jacob Gorender em O 
Escravismo Colonial – também de alguns de 
seus artigos, utilizados como reforço 
argumentativo – o Prof. Mário Maestri nos 
apresenta, inicialmente, a formação e trajetória 
do militante comunista para, a partir de então, 
traçar um panorama dos estudos sobre o 
escravismo no Brasil, ancorado no debate 
ocorrido a partir do aparecimento da primeira 
edição de O Escravismo Colonial em 1978. 
Marcante, em seu texto, é a apresentação do 
Escravismo Colonial em contraposição a seus 
críticos, em termos do exame da insuficiência 
ou equívocos de suas objeções e as respostas a 
elas dadas pelo próprio Jacob Gorender. 
Assim, posicionando-se ideologicamente ao 
lado de Gorender, o autor nos apresenta, 
também, o contraponto referenciado nos seus 
críticos (Ciro Flamarion Cardoso, Nelson 
Werneck Sodré, Fernando Henrique Cardoso 
e outros), dos quais igualmente discorda. 
Mário Maestri acompanha, então, o debate 
ocorrido em torno do Escravismo Colonial 
para, ao final, reportar-se à extrema 
agressividade de certas críticas ao livro e seu 
autor. Desse modo, com A Gênese, O 
Reconhecimento e A Deslegitimação, o autor 
percorre o caminho – e as vicissitudes – da 
obra em questão, para chegar à sua repulsa por 

parte da academia brasileira e, finalmente, ao 
ponto que deseja: referir que se trata de obra 
de grande densidade teórica e que vira ao 
avesso a forma de ver o papel da escravidão no 
Brasil, e que é ignorada nas universidades 
brasileiras. 
O autor parte da afirmação de que Gorender 
supera a tradicional apresentação cronológica 
de cunho historicista do passado do Brasil 
para definir, de forma categorial-sistemática 
(ou seria sistêmica?), sua estrutura escravista 
colonial, aplicando, para tanto, criativamente, 
o método marxista ao passado brasileiro. 
Nesse sentido, a reflexão de Gorender vai na 
direção de considerar que o modo de produção 
escravista colonial (conceito central no 
pensamento do autor) configura a base da 
acumulação originária de capital no Brasil. 
Em outras palavras, que a produção capitalista 
teria se apoiado na acumulação original 
ensejada sobretudo pela produção escravista. 
Assim, pode-se entender que a 
industrialização brasileira tenha se apoiado na 
acumulação originária propiciada pela 
escravidão colonial e que a Abertura dos 
Portos (1808) e a Independência do Brasil 
(1822) ao tornar mais baratas as importações – 
pelo descarte da intermediação metropolitana 
– permitiram a emergência do Estado nacional 
escravista unificado, no qual a burguesia 
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mercantil não possui contradições com 
formações pré-capitalistas, o que a 
manutenção da escravidão no Brasil 
independente comprova. A partir daí, 
Gorender percebe a existência de um só 
modelo de sistema escravista na América para 
considerar, ato contínuo, o caráter residual – e 
não estrutural – do fenômeno da “brecha 
camponesa”, tema recorrente na maioria de 
seus críticos, na escravidão americana. As 
formas camponesas, incluindo-se aí os 
quilombos situados “fora” do âmbito do 
escravismo colonial, não representariam, 
assim, brecha alguma no modo de produção 
escravista dominante, seja patriarcal, seja 
colonial, uma vez que não faziam parte de sua 
estrutura. Em O Escravismo Colonial (1978) 
Gorender escreveu que “no regime escravista, 
a economia própria do escravo nunca 
representou peça indispensável, sempre foi 
acessória e condicional”. 
Mais para o final de seu artigo, Maestri nos 
apresenta imagem, diríamos pendular, da 
rejeição do livro de Gorender vis-a-vis com a 
emergência crescente, na historiografia, do 
estudo ou da apresentação de “cacos” da 
História onde abundam aspectos referentes a 
“doenças, feitiçarias, a loucura, a sexualidade, 
abordados de uma ótica etnográfica e 
antropológica, e jamais como momentos de 
totalidades históricas orgânicas”, citando, 
entre outros, Castoriadis, Lefort, Thompson, 
Veyne. Desse modo, configura-se sistemático 
abandono da oposição pela convergência na 
intepretação da História com a construção de 
um universo de paz no passado para embasar a 
defesa da colaboração social no presente. 
(Gorender, entretanto, define a Abolição da 
Escravatura como nascida da conjunção do 
agir servil e do abolicionismo radicalizado 
como verdadeira “revolução burguesa”). 
Mário Maestri considera, então, que, no 
quadro geral de uma contra-revolução 
capitalista mundial, tendências irracionalistas 
nas ciências sociais levaram a um “refluxo 
quantitativo e qualitativo das pesquisas 

historiográficas nacionais sobre o mundo 
social em geral, e sobre a escravidão em 
particular. Desse modo, segundo o 
Prof.Maestri, “no longo e árido contexto 
social caracterizado pelas propostas de “fim da 
História”, encerraram-se, praticamente, as 
discussões sobre a multiplicidade de modos de 
produção já que a própria proposta de 
compreensão tendencial do passado foi 
anatemizada como, no mínimo, visão 
ideológica da prática historiográfica que já se 
orientava decididamente para campos mais 
gentis e menos tensos, como a história da vida 
privada, da cultura, das mentalidades, das 
festas, dos sentimentos, dos costumes, dos 
hábitos, do sexo como desvio, etc., sobretudo 
das elites do passado e do presente”. 
Na década seguinte, ainda de acordo com 
Maestri, “reduzida a mero campo de estudo 
dos fatos singulares da formação social 
brasileira, desconectada de compreensão 
totalizante dos fenômenos em discussão, a 
historiografia da escravidão dedicou-se 
sobremaneira à proposta de pactos e consensos 
entre cativos e seus escravizadores...”. Por 
isso, ao final, conclui com a observação de que, 
nos anos 1990 (em que medida isso seria assim 
totalmente comprovável?), as bibliografias de 
dissertações e teses sobre a escravidão 
brasileira não mais arrolaram o escravismo 
colonial. 
De outra parte, o artigo do Prof. Mário 
Maestri, ancorado no exame de O Escravismo 
Colonial, de Jacob Gorender, referência 
invulgar sobre o tema, tem densidade e 
envergadura intelectuais e é instigante como 
suscitador, ou encaminhador, de debate sobre 
o tema da escravidão e seu papel no 
desenvolvimento do capitalismo periférico em 
geral e na sociedade brasileira em particular 
até os dias de hoje. 
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Corpo e Agenda na Revista Feminina  
 

Corpo e Agenda na Revista Feminina é o tema dos Cadernos IHU Idéias n.º 40, já em 
circulação. A psicóloga, com mestrado em Ciências da Comunicação e cursando 
doutorado nesta área, Adriana Braga, escreveu este artigo, tendo como base sua 
dissertação de Mestrado, intitulada Corpo-Verão: estratégias discursivas e 
agendamento corporal na imprensa feminina. Na introdução, a autora afirma, 
primeiramente, que o verão faz parte da matriz cultural do imaginário do povo 
brasileiro e, em seu estudo, procura compreender o modo pelo qual a imprensa 
feminina institui o padrão idealizado de corpo feminino “adequado” para constituir o 
verão na cultura brasileira. Ao abordar o tópico “Da militância à pesquisa: antecedentes 
de um percurso”, Adriana Braga diz que a condição da mulher na sociedade e a 
maneira pela qual relações de poder desiguais entre homens e mulheres eram 
naturalizadas e tomadas como evidentes sempre lhe despertaram o interesse, aliadas aos 
estudos feitos por autores das ciências sociais, da psicologia e da filosofia. Deste 
pressuposto, a autora elabora o seu problema de pesquisa, isto é, a “topografia” 
apresentada pelas revistas femininas com relação à organização da tematização e do 
funcionamento discursivo da noção de corpo feminino com relação à chegada do verão 
– o corpo-verão. No item 1, a autora sob o título “Pensando as revistas femininas”, nos 
traz em “fragmentos de uma história” como se foram desenrolando, no tempo, as 
publicações voltadas às mulheres, para abordar, a seguir “A imprensa feminina no 
mercado editorial brasileiro hoje” e o “Corpo “revisitado”, em que trata do poder das 
mídias relacionado à sua capacidade simbólica junto ao público, em especial, ao 
feminino. No item 2 , A construção de um corpo em discurso, o tema é desenvolvido 
sob os subtítulos : a) “Uma angulação teórico-metodológica”, em que é desenvolvida a 
afirmação de que o corpo-verão é conseqüência de um trabalho de agendamento e de 
tematização; b) “Compreendendo o universo” , em que a autora afirma que, com a 
pesquisa, está compreendendo o fenômeno da imprensa brasileira em sua totalidade; c) 
“O corpo em face do corpus”, em que são explicitadas as opções metodológicas que 
dêem conta da análise do “corpo-verão” no contexto da imprensa feminina brasileira. 
No item 3 – “Um processo de leitura”, a autora faz a sua análise em subitens: a) “Uma 
“topografia” da mídia-verão”, no qual busca descrever a constituição da geografia 
específica do corpo-verão ao longo da “topografia” da imprensa feminina; b) “Um 
mergulho no corpus”, em que são caracterizados quatro aspectos, formadores dos 
grupos temáticos de estratégias enunciativas que angulam o olhar sobre o corpus. Para 
detalhá-los, a autora lança mão de expedientes exemplificativos do universo de 
publicações constantes da pesquisa. Os quatro grupos temáticos são: o próprio processo 
produtivo, a interpelação da esfera de recepção; as “vozes” de legitimação e a 
proposição de intimidade. Dentre as conclusões apresentadas pela autora, está o de que, 
no contexto, da imprensa feminina, saberes disciplinares sobre o corpo são tornados 
evidências, receitas, dicas: um “saber” que legitimina e naturaliza uma definição 
dominante de ideal corporal feminino. Não deixe de conhecer as outras conclusões 
apontadas pela autora, lendo o artigo em sua íntegra. Adriana Braga é graduada em 
Psicologia pela Fundação Universitária Mineira de Educação e Cultura – FUMEC; 
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conclui seu mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – UNISINOS e onde está cursando o doutorado em Ciências da 
Comunicação. Os Cadernos IHU Idéias podem ser adquiridos na Livraria Cultural ou 
pelo endereço humanitas@unisinos.br  

 
Evangelho dominical. O comentário semanal 
online  
 

A partir de hoje, dia 1º de agosto, o site do Instituto Humanitas Unisinos oferece mais 
um serviço. Estaremos disponibilizando, semanalmente, um breve comentário do 
evangelho que será lido nas celebrações da liturgia católica no domingo seguinte. O 
comentário poderá ser acessado na página, www.unisinos.br/ihu, clicando no link 
serviços online. Com este novo serviço, as pessoas que acessam a página dispõem dos 
serviços atendimento espiritual online, oratório online, oração online e pedidos de 
oração online. É só conferir!  
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IHU Repórter 
 

Christa Berger 
 

Simplicidade, bom senso de humor, sensibilidade e compromisso social parecem 

ser as características que mais impressionam a quem conhece a professora 
Christa Berger e escuta sua trajetória de vida. Com pouco tempo na 

Universidade, a pesquisadora da Unidade de Ciências da Comunicação da 

Unisinos tentou resistir ao fato de contar sua própria história para ser publicada. 

Christa se define como alguém que nasceu na colméia do trabalho. “Sou uma 

trabalhadora, com os pés fincados no chão. Olho para a vida da forma mais 

racional e analítica possível”. Na entrevista que segue, a professora conta sua 
trajetória pessoal e profissional e sua forma de conceber o papel do Jornalismo 

na conturbada sociedade atual. “Destes dias que estamos vivendo no Brasil, 

procuro e quero tirar lições. É uma fase triste, particularmente para a minha 
geração, que teve como projeto de vida contribuir para mudar o Brasil. Como 

não tenho vocação para o pessimismo, estou superatenta para, junto com a 

desilusão e a crítica, observar rupturas que possam sinalizar novos horizontes”, salienta.  
 
 
Origens - Nasci em Ijuí, em 1950. Meu pai 
era professor e, por essa razão, morávamos no 
Colégio Evangélico Augusto Pestana 
(CEAP), onde ele dava aula, quando eu 
nasci. Depois, fomos morar em Três de 
Maio, onde o meu pai também foi diretor de 
uma escola. Nós somos seis irmãos, cinco 
mulheres e um homem, sendo eu a mais 
velha. Eu e meu irmão somos jornalistas e, 
das cinco mulheres, quatro são professoras. 
Na nossa casa, havia um grande respeito pela 
palavra e uma vocação para a educação. Uma 
marca importante da minha infância são as 
viagens. Nós íamos para o Espírito Santo, 
terra natal do meu pai, visitar nossos avós. 
Nos anos 1950 e 1960, sair do interior do Rio 
Grande do Sul, para fazer uma viagem ao 
Espírito Santo era uma aventura. Viajamos de 
navio, de avião, de ônibus. Para nós, era 
conhecer um outro Brasil. 
 

Formação – Estudei até o clássico no 
CEAP. De lá, vim para o Colégio Júlio de 
Castilhos, em Porto Alegre, fazer o último 
ano e, simultaneamente, me preparar para o 
vestibular. Fui morar na casa do estudante 
evangélico, o Centro Evangélico 
Universitário de Porto Alegre (CEUPA), na 
época uma casa de estudantes para jovens que 
tinham estudado em colégios evangélicos. 
Em 1969, prestei vestibular para Jornalismo, 
na PUCRS, e para Sociologia, na UFRGS. 
Formei-me em Jornalismo, em 1973. Fui 
fazendo o curso de Sociologia à medida que 
sobrava tempo, mas não o concluí, porque, 
em 1977, fui para o México, onde morei até 
1980. Lá, fiz mestrado em Ciência Política, 
na Universidade Nacional Autônoma do 
México (UNAM). Em 1991, ingressei no 
doutorado em Comunicação, na Escola de 
Comunicação e Artes da USP, terminando 
em 1996. Fiz também um pós-doutorado na 
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Universidade Autônoma de Barcelona em 
2002. 
 
Opção pelo jornalismo - No final dos 
anos 1960, o jornalismo tinha um ideal de 
compromisso social. Era um lugar onde 
tínhamos a impressão de fazer política, de 
denunciar a ditadura militar, de contribuir 
com o nosso país. Eu era militante, e o 
jornalismo, de algum modo, daria seqüência à 
militância. Acho que foi esse sentido social 
que me fez ir para o jornalismo, como muitos 
dos meus colegas. Por outro lado, tinha 
(como ainda tem) uma aura de profissão para 
aventureiros. No meu caso, tinha tudo isto: 
opção política, aventura e também o gosto de 
escrever. Naquela época, não escolhíamos 
jornalismo para fazer televisão ou rádio. 
Fazia-se jornalismo para trabalhar em jornal 
impresso. O gosto por ler e por escrever, 
portanto, também era uma das motivações 
para fazer o curso e pretender se inserir na 
profissão. 
 
Profissão – Meu primeiro emprego foi na 
Zero Hora, no departamento de pesquisa que 
estava sendo criado. Eu estava no primeiro 
ano da faculdade e fiquei encantada de poder 
trabalhar no jornal, num setor de pesquisa, e 
conhecer o funcionamento de uma redação 
antes de entrar efetivamente nela. Depois, fui 
estagiária no Jornal do Brasil, na sucursal de 
Porto Alegre. Em seguida, fui para o Diário 
de Notícias, onde tive uma experiência bem 
importante. O jornal estava em crise 
econômica e fazia um último esforço para se 
manter no mercado. O Celito De Grandi 
assumiu o jornal com o objetivo de 
reestruturá-lo.Trabalhei um bom tempo lá. 
Fui, inclusive, editora de política 
internacional. De lá, fui para a Folha da 
Manhã, onde trabalhei até 1977, no Segundo 
Caderno. Deixei o jornal, porque fui com o 
meu marido e meus filhos morar no México.  
 

Sala de aula - Escolhi fazer o mestrado em 
Ciência Política no México para poder, na 
volta, trabalhar numa editoria de política 
internacional, o que eu mais tinha gostado de 
fazer no jornalismo. Não fiz as disciplinas 
pedagógicas, porque realmente não pretendia 
ser professora. Acho que foram as 
coincidências que me levaram à sala de aula, 
porque eu não pensava nisso, eu era 
jornalista. Na volta, porém, a conjuntura da 
imprensa gaúcha não estava nada fácil: 
jornais fechando, desemprego de jornalistas e 
eu precisando trabalhar. Nessa época, 
encontrei, por acaso, minha ex-professora da 
PUCRS, a Iara Bendati que me convidou 
para dar aula na universidade. Voltei ao Brasil 
em junho de 1980 e, em agosto daquele ano, 
comecei a dar aula na PUCRS. O diretor era 
o professor Antoninho Gonzáles, jornalista e 
professor na Unisinos também. Ele me 
trouxe para dar aulas na Unisinos, em 1983 e 
1984, quando criaram uma especialização em 
Jornalismo aqui. Foi quando fiz a opção de 
realmente dar aula e ficar na academia. Desde 
o início, mesmo assustada, tive uma relação 
afetuosa, muito boa com os alunos. Acho que 
o fato de ser jovem, com boa formação 
política e atualizada sobre a América Latina, 
ajudou bastante. 1980 foi um ano muito 
importante: estava sendo criado o PT, havia 
um clima de novidade, de efervescência 
política no Brasil, e eu estava vindo da 
América Central, com uma bagagem legal 
que deve ter contribuído para que eu me 
desse bem em sala de aula. Eu trazia textos 
que não tinham circulado aqui, isso era, 
talvez, mais importante do que saber elaborar 
uma prova. Este bom começo me fez gostar 
de dar aula. Não sei se eu poderia ter sido 
mais feliz profissionalmente se eu tivesse 
permanecido no jornalismo, do que com as 
gratificações que eu tive e tenho como 
professora. Não é uma coisa que eu tenha 
optado por fazer, aconteceu. Entrei numa sala 
de aula e gostei. Aposentei-me em 2003 da 
UFRGS, sem muitas certezas do que ainda 
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iria fazer e, este ano, comecei a trabalhar aqui 
na Unisinos, novamente. Dou aula nos cursos 
de Comunicação Digital, Jornalismo e na 
Pós-Graduação em Comunicação. 
 
Família, amigos, sentimentos - Sou 
casada há 30 anos com o Mark Kuschick, 
economista, que trabalha no Tribunal de 
Contas, com quem partilho a experiência de 
viver. Temos dois filhos, o Tiago, de 30 anos 
e o Mateus, com 27. O Tiago é biólogo e 
professor de Educação Física. Trabalha na 
escolinha de futebol do Internacional. O 
Mateus toca na banda Relógios de Frederico 
e estuda música. Para mim, há dois níveis de 
gratificações: um é horizontal, em que vamos 
tendo muitas experiências, como as 
profissionais, a das viagens, do conhecimento 
das pessoas, das leituras, etc.; a outra é a 
vertical, das profundas relações que fazemos. 
São as relações de entrega, que se dão de 
forma muito intensa no amor, na experiência 
de ter filhos, nas amizades. Tenho, além da 
família, grandes amigos que proporcionam 
essas experiências profundas, em que nos 
vemos através do olhar do outro e, assim, nos 
construímos. Eu gosto da minha vida, porque 
ela tem essas duas dimensões, grandes 
vivências externas e grandes vivências 
internas. 
 
Autores - Acho que fui muito marcada pela 
leitura de Marx. Estudei O Capital 
profundamente no Mestrado e dele assimilei 
uma chave de leitura do mundo que ainda me 
acompanha. Outra autora que me marcou foi 
Simone de Beauvoir, cuja obra me deu a 
perspectiva de olhar o mundo como mulher. 
Entretanto, gosto mesmo é de ler ficção e 
ensaios.  
 
Livro - Tenho tido vontade de reler Os 
Thibault, de Roger Martin du Gard. São seis 
volumes em que o autor narra a história que 
se passa entre a Primeira e a Segunda Guerra 
mundial, traçando um panorama das 

transformações que aconteciam na Europa e 
do sofrimento a que estavam submetidas às 
pessoas. 
 
Filme - Os filmes, como os livros, são muitos 
e, na hora da lembrança, dependem de 
alguma associação que não dominamos. 
Penso em Antes da Chuva, dirigido por 
Milcho Manchevski, um filme belíssimo. 
Lembro de Dogville, de Lars von Trier.  
 
Um presente – Livros, mas também 
futilidades. 
 
Uma meta - Tenho como meta profissional 
desenvolver o projeto de pesquisa em que 
estou envolvida nesse momento. A proposta é 
pensar a memória no jornalismo e como a 
memória histórica e política brasileira 
reaparece no jornalismo.  
 
Momentos marcantes - Sem dúvida, a minha 
ida para o México é um marco. Acho que as 
coisas que mudaram a minha vida sempre 
estiveram ligadas a viagens. Eu fui, como 
muitos da minha geração, uma estudante que 
viajou de carona pelo Brasil e pela América 
Latina. A experiência de andar pela América 
Latina abriu, melhor, escancarou meus olhos. 
Uma das aprendizagens mais importantes foi 
olhar para o outro e ter consciência de que o 
nosso jeito (o meu jeito) de ser não é o único, 
nem melhor, nem mais verdadeiro, porque há 
muitos modos de as pessoas serem felizes, de 
organizarem suas vidas. Acho que foi ali que 
comecei a aprender a distinguir o que 
realmente tem importância, o que eu queria 
para mim. 
 
Nas horas livres - O meu tempo livre é 
destinado para aproveitar e estar com os meus 
amigos e minha família. Gosto de cozinhar e 
fazer isso na companhia das pessoas que 
quero bem. Também curto acompanhar o 
que está passando no cinema, no teatro, e na 
música. 



 71 SÃO LEOPOLDO, 1º DE AGOSTO DE 2005 IHU ON-LINE  WWW.UNISINOS.BR/IHU                     

 
Papel do jornalismo hoje - Sem dúvida, o 
papel do jornalista continua, igualmente, 
importante pela sua responsabilidade de 
expressar a realidade, de mostrar o mundo. O 
que modificou é que o jornalismo é muito 
mais espetacular, muito mais vinculado à 
imagem, e, conseqüentemente, muito mais 
fragmentado e superficial. Também sua 
condição mercadológica foi exacerbada. Há 
uma disputa em torno deste “ser mercadoria” 
vinculada à lógica da televisão, que é o meio 
de comunicação que orienta o fazer 
jornalístico. Acho que, neste momento, o 
jornalismo brasileiro, olhado de forma 
panorâmica, não está deixando a desejar. 
Podemos, eventualmente, criticar um veículo, 
uma matéria, um jornalista, mas ele tem 
contribuído para dizer o que é o Brasil, quem 
somos os brasileiros. 
 
Unisinos - Ela é muito diferente do que era 
nos anos 1980, quando aqui estive pela 
primeira vez. A Unisinos é um lugar muito 
bonito, a natureza muito bem tratada e 

acolhedora. Isso me chama a atenção, talvez 
porque a comparo com o lugar de onde eu 
venho. Como instituição, acho que está 
empenhada em definir, com clareza, o seu 
lugar e é exigente com os seus. Vejo as 
pessoas a minha volta muito comprometidas 
com o trabalho e com muitas exigências em 
relação às suas funções. 
 
Instituto Humanitas Unisinos – Conheço-o 
tão pouco. Passando pelo prédio, acompanho 
a programação que me parece muito 
qualificada, e muitos dos temas me chamaram 
a atenção neste período. Gostaria de ter visto 
o ciclo que tratou das religiões, depois o que 
tratou d’ O Método  de Edgar Morin, 
algumas conferências do Simpósio Terra 
Habitável, o evento sobre a Páscoa. É uma 
presença importante, também pela relação 
com a comunidade. Pelas demandas de 
trabalho, todavia, não vejo espaço na minha 
rotina e na de meus colegas para usufruir, de 
fato, do Humanitas. Talvez nosso 
acompanhamento se dê mais pelas 
publicações do que pelos eventos. 

 


