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O pai 
desautorizado: 

 desafios da paternidade contemporânea 
 

Editorial   
“Hoje há uma grande confusão em 

definir-se o que é masculino e o que é 
feminino, o que é materno e o que é 

paterno”, constata Charles Elias Lang, 
psicanalista e professor do curso de 

Psicologia da Unisinos.  
 

A edição 150 da revista IHU On-Line 
discute a paternidade na sociedade 

contemporânea. Psicólogos, 
psicanalistas, antropólogos, filósofos 
e teólogos contribuem no debate, pois 
segundo o professor acima citado, “o 

pai é uma espécie de coringa nos 
debates teológicos, filosóficos e 

psicanalíticos e acho difícil negar o 
fato de que, em muitos aspectos, nós, 

psicanalistas, pretendemos um 
trabalho que continue a teologia e a 

filosofia”. 
 

Também contribuem com esse debate o professor Mário Fleig, do PPG em Filosofia da Unisinos, 
Luiz Edson Fachin, doutor em Direito e professor na Universidade Federal do Paraná, o padre João 

Batista Libânio, professor de Teologia do Instituto Santo Inácio, de Belo Horizonte, o psicólogo 
Sócrates Nolasco, e Carla Almeida, socióloga, antropóloga e professora na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro.  
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Há quarenta anos, foi concluído o Concílio Vaticano II, considerado um dos mais importantes 
eventos do século XX. Nesta semana, iniciamos o Ciclo de Estudos Concílio Vaticano II. 

Marcos, Trajetórias e Prospectivas que se propõe a reler crítica e analiticamente os principais 
documentos emanados do Concílio e seus impactos na sociedade contemporânea.  

 
O silêncio dos intelectuais perante a atual crise política brasileira é um dos temas tratados nesta 
edição. Os textos de Renato Janine Ribeiro, Franklin Leopoldo e Silva e Sérgio Paulo Rouanet 

refletem sobre o significado desse silêncio e o papel dos intelectuais na atual conjuntura brasileira. 
Por sua vez, uma entrevista com Plínio de Arruda Sampaio e um artigo de Cristovam Buarque, além 

de uma síntese das notícias diárias publicadas na página eletrônica do IHU, contribuem para a 
análise do momento político nacional. 

A todas e todos uma ótima leitura e uma excelente semana! 
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Depoimento 
 

Paternidade: algumas experiências 
marcantes 
 
A paternidade vivida e contada pelos próprios protagonistas: eis a 
marca dos depoimentos a seguir. Quatro experiências diversas de 
paternidade, entre tantas outras que poderíamos ter contado, nos 
aproximam das dificuldades, dos desafios e das alegrias daqueles 
que assumem essa missão de dar a vida. 
 

    
“A essência de ser pai está no fato de ser chamado de 
pai” 
 
Alexandre Kieling, 43 anos, diretor do Complexo de Teledifusão TV 
Unisinos, é pai de quatro filhos, sendo três adotivos: Bruno, 19 anos, 
Lucas, nove, Iago, sete e Maria Estela, 6 . Para ele não há distinção 
nenhuma em relação a qualquer um dos filhos. “Na paternidade 
biológica, o pai tem um papel absolutamente coadjuvante. Ele fica 
sabendo que vai ser pai e, num determinado momento, é apresentado a 
um ser que é o seu filho. A mulher sente o ser crescendo dentro dela, 
tem uma relação íntima com o filho. O pai é um espectador, por mais 
que ele trabalhe isso no imaginário, só vai materializar essa relação 
quando enxergar o filho. Na adoção, há um deslocamento. O pai quer 
ser pai, ele não é apresentado ao filho, ele tem uma atitude 
protagonista. Essa gestação começa a acontecer desde o princípio, 
quando a idéia entra no imaginário do pai. Com o filho biológico, o pai 
também precisa estabelecer um processo de conquista, mas existe algo 
tácito, que está posto. Na adoção, não existe nada tácito. Existe apenas 
uma motivação, um desejo, um querer que é do pai. Atualmente, eu 
vivo um momento em que meu filho biológico e meus filhos adotivos 
estão no mesmo nível de vínculo. E isso é intenso. Esse protagonismo 
foi, para mim, uma experiência muito singular. Eu costumo brincar 
que essa é a única paternidade em que os homens resolvem, do ponto 
de vista psicológico, seu problema histórico: eles podem ter um útero. 
Essa gestação acontece. Os vínculos entre mim e meus filhos se dão 
numa intensidade que eu considero difícil de descrever. Não há, por 
mais felicidade que se tenha na escolha das palavras, uma que consiga 
definir esse sentimento.”  
 



 4 SÃO LEOPOLDO, 8 DE AGOSTO DE 2005IHU ON-LINE  •  WWW.UNISINOS.BR/IHU

A imprevisibilidade em função das singularidades 
O detalhe que vejo nesse movimento é o quanto eu mais aprendo do 
que ensino. Isso é curioso. Tenho a noção do papel, faço um 
movimento na perspectiva da execução desse papel, mas não há 
planejamento, literatura ou experiência que sejam suficientes para dar 
conta das singularidades. Trabalhar Bruno é uma forma de 
relacionamento, trabalhar Lucas é outra forma de relacionamento, 
trabalhar Iago é outra, e trabalhar Maria Estela é ainda outra, embora 
todos eles digam que eu faça tudo igual. Mas eu percebo que tenho 
que fazer movimentos diferentes. Tenho orgulho quando meus filhos 
são elogiados pela postura social de respeito, de educação e de 
posicionamento como indivíduos. Quando isso acontece, fico feliz, 
porque alguma coisa nesse meu esforço aconteceu. Mas isso não quer 
dizer que, nesse movimento, nós, pais, não cometamos erros. Ser pai é 
tomar uma decisão de errar, por mais que se faça um plano com o 
objetivo de criar um cidadão livre, que por ser livre se torna 
responsável, e se é responsável é um cidadão. Para mim, a essência de 
ser pai é quando alguém me chama de pai. Ali, naquela 
espontaneidade, na manifestação mais singela, há o resumo de tudo 
que falei até agora”. 
 
 
“É divina minha relação com meu filho” 
 
O sociólogo paraibano Joubert Fonseca de Andrade, 26 anos, é pai de 
Caio Rafael, de dois anos. O menino mora com a mãe e passa os finais 
de semana com o pai. Joubert confessa que a paternidade mudou sua 
vida e fala como é seu relacionamento com o filho. “Ser pai é uma 
experiência formidável, uma das melhores coisas que pode existir na 
vida de um homem, por uma simples razão: temos uma relação e 
convivemos com esse filho desde o momento em que ele foi gerado. 
Durante os nove meses que a mãe passa gestando o bebê, a expectativa 
que o pai sente com a questão do nascimento do filho é muito grande. 
Eu tive uma certa dificuldade de acompanhar o processo, porque 
nunca fui casado com a mãe do meu filho. Entretanto, sempre esperei 
ansioso pelo dia em que ele nasceu e como seria dali para a frente. No 
dia 12 de novembro de 2002, eu o vi pela primeira vez, na 
balançazinha do hospital. É um amor que nasce de forma espetacular. 
Eu comparava esse sentimento dizendo que, quando nos apaixonamos 
por alguém, sentimos uma atração, vai ter uma paquera, para depois se 
transformar em amor. Mas com um filho é diferente. Como é que 
pode uma coisa tão linda, pequenininha, encima de uma balança, eu 
olhar, saber que é meu filho, e sentir um amor tão imenso? Desde 
aquele momento, eu fiz um juramento para ele, de que nenhum 
problema em relação a mim e a mãe dele, faria com que eu deixasse de 
estar presente, de estar lutando pela companhia dele. Meu filho é o que 
de melhor existe na minha vida. Hoje o Caio Rafael tem dois anos e 
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oito meses. Já lutei muito para poder acompanhar o dia-a-dia dele. Ele 
é tão safado e carinhoso, faz amizade com todo o mundo. E eu sou um 
paizão bem orgulhoso, com certeza. É divina minha relação com ele, 
acho que só Deus explica.”  
 
 
 
“Um filho é um pedaço da gente” 
 
André Luiz de Souza Moreira, 30 anos, é professor, estudante de Direito 
e residente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele é pai de Bruna Keller 
Roldan Moreira, de oito anos, e luta na justiça com os avós maternos da 
criança pela guarda da filha. A mãe de Bruna faleceu em janeiro deste 
ano, e André sofre por não poder estar ao lado da filha e ser pai e mãe 
ao mesmo tempo. “Me separei da mãe da minha filha, quando a 
menina tinha um ano, mas a comunicação com minha ex-esposa e com 
a Bruna sempre foi boa, nunca tivemos atritos. Sempre fui um pai 
participativo e presente na vida dela, mesmo estando separado. Em 
2003, a mãe da Bruna ficou sabendo que era portadora de leucemia, 
em estado grave, falecendo em 26 de janeiro deste ano. Eu disse aos 
avós da Bruna que tinha interesse em ficar com ela e daí a briga 
começou. Eles não me deixavam vê-la ou falar com ela por telefone. 
Tentei evitar a justiça, para não traumatizar a Bruna, mas não tive 
alternativa quando a avó me disse que eu não veria minha filha nunca 
mais. A justiça entendeu que antes de eu poder ficar com minha filha, 
eu deveria passar por um período de visitação, de dois finais de semana 
sim e um não, para que eu me aproximasse mais da criança. Eu nunca 
deixei de ser presente, mas o entendimento judiciário foi esse. Um 
filho é um pedaço da gente. Sempre dei carinho para a minha filha, 
nunca deixei de fazer algo sem pensar nela. Tudo o que eu faço é 
pensando nela, no futuro dela. Não posso deixar de considerar que 
terei que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Para ela, eu sou os dois. A 
Bruna é muito inteligente. Ela me pediu para ler o processo que está na 
justiça. Ela faz parte de mim. Eu chego em casa doido para ver minha 
filha. Aprendi com ela que é muito bom ser pai. É um sentimento que 
vai aumentando cada vez mais. Quero ter minha filha do meu lado, 
crescendo comigo, desenvolvendo comigo, aprendendo as minhas 
coisas, e crescendo do meu jeito, da melhor forma possível”.       
 
 
 
“Criei meus filhos sozinho, de braços abertos” 
 
João Batista Machado, 47 anos, é montador de rede elétrica aérea em 
Taquari. Ele é pai de quatro filhos e vive a luta diária e humilde de criá-
los sozinho. “Passei um trabalho brabo para criar meus filhos. Foi uma 
situação difícil. Eu e minha ex-mulher nos separamos. Na frente do 
advogado, ela disse que não queria assumir as crianças. E eu respondi 
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que fui pai para fazer os filhos e que seria pai para cuidar deles 
também. Decidi assumir as crianças de braços abertos. Eu trabalho 
para cuidar delas. Saio para a firma, e elas ficam em casa. Os vizinhos 
dão uma reparada por mim, e a menina mais velha, que já tem 16 anos, 
e ajuda a cuidar das menores. De tardezinha, quando chego em casa, 
faço a lida mais simples, lavo a roupa, ajudo as crianças a tomar o 
banhozinho deles. No fim de semana, a gente se ajuda para fazer a 
limpeza da casa. Me sinto honrado e honesto por isso. Passei trabalho, 
mas me sinto feliz. Chego em casa e meus filhinhos estão lá, todos me 
esperando, com saudades do pai, me abraçam, me beijam... Para mim 
é um orgulho ser pai e mãe ao mesmo tempo. Quando assumi as 
crianças, eu tinha que trocar fralda, fazer mamadeira de noite, porque 
as menores ainda mamavam no peito da mãe, que foi embora. Passei a 
maior parte das noites acordado na beira da cama, cuidando delas. 
Quando dava um estalo, eu já corria lá para ver o que estava 
acontecendo. Emagreci um bom bocado, porque perdia o sono, não 
tinha mais vontade de comer, ia para o serviço, tinha que cuidar dos 
meus compromissos na firma, em casa, tinha que cuidar da situação 
financeira, tudo na minha cabeça, e eu sozinho. Quando a mãe chega 
lá em casa para visitar, eles não dão muita bola para ela. Mas eu peço 
que eles respeitem a mãe deles. O meu filho mais velho, Luis Alberto, 
vai fazer 22 anos, depois das meninas tem a mais velha, a Ana Paula, 
que vai fazer 17 anos, a Sabrina, do meio, que vai fazer 12 anos, e a 
mais nova, a Daiane, que vai fazer 11”. 

 
Entrevistas 

 
Há uma produção em série de pais 
imaginários 

 
Entrevista com Charles Elias Lang 

 
Para o psicanalista e professor do curso de Psicologia da Unisinos, Charles Lang, 
entrevistado por e-mail pela IHU On-Line, “do ponto de vista psicanalítico, nada 
impede que dois homens se casem, adotem filhos e os criem melhor, igual ou mesmo 
pior do que um casal formado por um homem e uma mulher genitais”. Assim, acredita 
ele, a função paterna não precisa, exclusivamente, estar ligada à genitalidade. Para ele, 
isso representa uma grande metamorfose. “Há uma inflação do pai real, e uma 
produção em série de pais imaginários. E tudo às custas do pai simbólico, que parece 
sempre valer menos”. 
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Charles Lang tem duas graduações: Teologia pela Faculdade de Teologia do 
Seminário Concórdia e Psicologia pela Unisinos. É especialista em Filosofia da 
Linguagem e Teoria do Conhecimento pela Unisinos, mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em Psicologia 
Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com a tese Um 
pai que não é lembrança: ensaios sobre a questão do pai em Freud.  
 
 

IHU On-Line - Qual o foco de sua tese 
de doutorado, tendo em vista que, na 
teoria de Freud, o pai sempre está 
presente? 
Charles Lang – Comecei a me deter 
sistematicamente na questão da 
paternidade a partir de 1996, quando 
concluí meu mestrado em Filosofia 
Contemporânea. Procurava entender as 
características que definiam a nossa época 
e a diferenciavam do passado. Na 
psicanálise, desde Freud, havia uma fina 
percepção do ser e, com Lacan, comecei a 
pensar a nossa época e suas mazelas pelas 
das lentes do declínio do pai, da lei e do 
nome na contemporaneidade. Ao me 
preparar para o Doutorado, mantive 
contatos com um possível orientador no 
Rio de Janeiro, mas acabei optando por 
um doutorado na PUC em São Paulo, com 
o Dr. Luís Cláudio Figueiredo, um 
psicanalista que tem buscado compreender 
as novas formas do adoecimento psíquico. 
O que me seduziu foi a perspectiva de 
trabalhar, prioritariamente, com textos 
psicanalíticos. Minha formação 
psicanalítica iniciou-se nos anos 1980 e foi 
marcada pelo ensino de Freud e de Lacan. 
Figueiredo, que trabalha no viés da escola 
inglesa, mostrou-se bastante aberto ao meu 
projeto inicial - compreender o sofrimento 
psíquico contemporâneo à luz dos lugares 
que têm sido designados ao pai no 
quotidiano. No decorrer do Doutorado, 
construí uma história da paternidade e 
tomei contato com os textos do filósofo 

francês Jacques Derrida1, pelos quais 
acabei desenvolvendo uma paixão 
recalcitrante. Passei um tempo na 
Espanha, onde entrei em contato com uma 
das mais importantes tradutoras de 
Derrida2, e tive acesso a um grande acervo 
de textos. Na volta, trouxe uma biblioteca 
derridiana e participei de um workshop 
com o próprio Derrida no Rio de Janeiro 
(2001). Nessa via, lecionando no curso de 
Psicologia e clinicando, pensando a época 
em que meus alunos e meus pacientes 
vivem, fiz uma leitura de Freud 
francamente inspirada pelo espírito 
desconstrutor. O resultado é uma tese de 
doutorado dividida em sete ensaios nos 
quais preservo a ambigüidade da palavra 
ensaio: uma forma de apresentar um texto 
e a tentativa de algo. Assim os “ensaios 
sobre a questão do pai” referem-se tanto 
ao que Freud fez – uma tentativa, um 
                                                
1 Jacques Derrida (1930-2004): filósofo francês, 
criador do método chamado desconstrução. Seu 
trabalho é associado, com freqüência, ao pós-
estruturalismo e ao pós-modernismo. Entre as 
principais influências de Derrida encontram-se 
Sigmund Freud e Martin Heidegger. Entre sua 
extensa produção, figuram os livros Gramatologia. 
São Paulo: Perspectiva, 1973; L'Ethique du don, 
(1992), Demeure, Maurice Blanchot (1998 ), 
Voiles avec Hélène Cixous (1998), Donner la 
mort (1999). Dedicamos a Derrida a editoria 
Memória do IHU On-Line edição 119, de 18 de 
outubro de 2004 (Nota da IHU On-Line). 
2 Aqui, o entrevistado se refere à Cristina de 
Peretti, doutora em Filosofia, professora titular da 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de Madri, e autora de vários livros sobre 
Derrida, entre os quais citamos Jacques Derrida: 
texto y deconstrucción. Barcelona: Anthropos, 
1989. (Nota da IHU On-Line)  
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ensaio em teorizar a questão da 
paternidade e seu lugar na estruturação do 
psíquico e do social – quanto ao que eu 
estava apresentando como uma tese: um 
conjunto de ensaios, de tentativas de 
explicitar o que Freud ensaiou fazer. Um 
pai que não é lembrança é inspirado em 
Freud, que afirmava que aquilo que não é 
lembrado, acaba sendo repetido em ato. 
Penso que isso é uma das grandes 
descobertas de Freud, a repetição que cada 
homem e mulher acaba por realizar, sem 
lembrar e sem mesmo dar-se conta: o ato 
que não chega à representação, à 
consciência. Ora, o ato para a psicanálise, 
por excelência, é o ato falho. Nesse 
sentido, podemos pensar que há uma 
dimensão do pai que não chega à 
consciência e nem pode ser ensinada, mas 
que diz respeito, fundamentalmente, ao ato 
enquanto falha. Falha no duplo sentido: no 
sentido moral – aquilo de que o pai pode 
ser culpado – e no sentido de fracasso, de 
insuficiência. Nesse sentido, o pai sempre 
falta. Ele produz efeitos quando erra ou 
quando está ausente. O pai de que Freud 
fala é, positivamente, um pai sempre 
ensaiando ser pai, um pai insuficiente, 
ambiguamente faltoso. 
 
IHU On-Line – Como o encontro da 
Filosofia, da Teologia e da Psicologia 
pode ajudar a compreender a função 
paterna? 
Charles Lang – Ora, tanto a Teologia 
como a Filosofia, até Descartes pelo 
menos, pensam a dimensão de um pai 
suficiente, de um pai que não falta, não 
erra. Acredito, porém, que Teologia, 
Filosofia e Psicanálise possuem domínios 
e fronteiras que devem ser respeitadas. Em 
minha dissertação de mestrado, trabalhei 
numa dessas zonas “cinzentas”, nesse 
espaço entre a Psicanálise e a Filosofia, o 
que me deixou fascinado e precavido com 
a questão das invasões indevidas ou 
inadvertidas. Por outro lado, não podemos 

nunca nos esquecer que, durante séculos, 
houve um trabalho no sentido de 
estabelecer os limites precisos entre o que 
era do campo da Teologia e o que era do 
campo da Filosofia, sem que a Filosofia 
continuasse a ser uma serva da Teologia. 
No entanto, também acredito que a função 
paterna, a paternidade ou a questão do pai, 
de um modo geral, é algo que tem 
comparecido e sido trabalhado de forma 
conseqüente nesses três domínios e 
produziu o suficiente para que um diálogo 
sério e conseqüente possa se estabelecer. 
Diria, inclusive, que o pai é uma espécie 
de coringa nos debates teológicos, 
filosóficos e psicanalíticos e acho difícil 
negar o fato de que, em muitos aspectos, 
nós, psicanalistas, pretendemos um 
trabalho que continue a Teologia e a 
Filosofia. Se por um lado, a Psicanálise 
partiu de uma reflexão em que a condição 
humana é examinada, colocando em xeque 
as bases de uma filosofia consciencialista, 
por outro ela radicalizou a reflexão sobre a 
linguagem, propondo que dar palavra à 
palavra, à palavra mais louca, inclusive, 
pode ter efeitos libertadores. A Psicanálise 
põe a linguagem em ato. Assim, o 
inconsciente não é um conceito diletante, 
ele é uma realidade posta em ato, a 
trabalhar na transferência. E a linguagem e 
o inconsciente evocam questões 
fundamentais como a da autoria, da 
originalidade e a da causalidade primeira. 
Alguns textos psicanalíticos, 
extremamente sofisticados, assemelham-se 
a refinadas discussões teológicas. A 
questão paterna é uma das formas de a 
Psicanálise dar conta de nosso desamparo, 
da necessidade do Outro, da mediação e de 
algo que nos transcende. De que o 
fundamento de nossa subjetividade está, 
por assim dizer, “fora de nós”, de que 
dependemos, fundamentalmente, de algo 
que existe para além de nós e independe 
de nossa vontade. Não seria leviano dizer 
que a Psicanálise resgata e redimensiona, 
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na modernidade, determinadas questões 
que, em outras épocas, foram trabalhadas 
pela linguagem teológica e filosófica. Se 
tomarmos a questão da fala e da 
linguagem, não podemos desconsiderar 
que, desde o Gênesis bíblico, já se sabia 
do poder criador da palavra e, quando o 
evangelista João fala do princípio, lá ele 
coloca o Verbo. Ora, o que é a Psicanálise 
– pelo menos a freudiana e a lacaniana – 
se não uma experiência radical com a 
linguagem e seus limites? 
 
IHU On-Line – Qual a relação que 
existe entre o pai em Freud e o 
surgimento das psicopatologias 
contemporâneas? 
Charles Lang – A psicanálise freudiana 
principia com a experiência histérica e 
com o modo como o pai ali comparece. 
Este pai é um pai que já não encontra mais 
eco à sua palavra; é um pai desvalido, 
desautorizado. Um pai em franco declínio 
e que, para afirmar-se, vale-se de figuras 
que a histeria denuncia: um pai 
paradoxalmente sedutor, violador e 
impotente. Um pai fraco encoberto por um 
pai extremamente autoritário. É isso que a 
histeria denuncia e, graças a ela, 
desenvolveram-se formas sociais 
conseqüentes no plano político, tal como o 
movimento das mulheres do século XX. 
Creio que não é por acaso que uma das 
mais conhecidas pacientes histéricas de 
Freud se tornou uma importante líder 
feminista. No entanto, a histérica 
denunciava o que, de alguma forma, ela 
tentava preservar. Ela precisa sustentar 
alguém que, ao mesmo tempo, a impeça e 
a proteja de seu desejo. É a miséria 
neurótica, em que a melhor forma de lidar 
com a angústia do desejo é acusando 
alguém por estar impedindo sua 
realização. Alguém sempre é culpado por 
ele não aceder ao que deseja. E, se não há 
nada que o impeça, ele tem que inventar 
algo ou alguém para suportar a angústia. 

Daí é que surge a idéia da repressão, e o 
pai como o agente repressor. Hoje, em 
contrapartida, parece que não precisamos 
mais lidar tão diretamente com a repressão 
e nem podemos mais acusar Deus ou o pai 
por não podermos fazer o que quisermos, 
ou seja, não dá mais para pôr a culpa no 
outro. A modernidade, pelo menos em 
tese, nos diz que todos somos livres e que 
podemos ser e fazer o que quisermos. 
Entretanto, aí surge o contra-senso. Isso 
pode tornar-se uma ordem: você tem que 
ser, você é obrigado a ser livre. E se você 
não consegue, em quem irá pôr a culpa? 
Aí já temos uma bela pista para 
começarmos a pensar as novas patologias. 
Vivemos em uma época em que tentamos 
nos bastar, produzindo formas de dar 
conta do excesso que nos é ofertado. E não 
há nem tempo, nem corpo, nem dinheiro, 
nem disposição para tudo. Há sempre o 
limite. E temos que viver como se não 
houvesse. Também não se pode 
desconsiderar que hoje há uma grande 
confusão em definir-se o que é masculino 
e o que é feminino, o que é materno e o 
que é paterno. Vivemos reivindicando o 
respeito à singularidade e à diferença, o 
que parece ser justamente uma denegação 
dessas categorias. De um modo geral, 
aquilo que se aponta em nossa época como 
um “bom pai” cumpre os requisitos de 
uma boa mãe. 
 
IHU On-Line – Como o pai tem sido 
destruído e reconstruído pela 
Psicologia? 
Charles Lang – Freud3 e Lacan4 foram os 
psicanalistas que sustentaram e 
                                                
3 Sigmund Freud (1856-1939): neurologista e 
fundador da Psicanálise. Interessou-se, 
inicialmente, pela histeria e, tendo como método a 
hipnose, estudava pessoas que apresentavam esse 
quadro. Mais tarde, com interesses pelo 
inconsciente, pulsões, entre outros, foi 
influenciado por Charcot e Leibniz, abandonando a 
hipnose em favor da associação livre. Estes 
elementos tornaram-se bases da Psicanálise. Freud, 
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aprofundaram a questão do pai. Lacan, 
com um arsenal conceitual 
sofisticadíssimo, resgatou a questão do pai 
de sua dimensão concreta e familiarista 
para situá-la num outro plano, lógico. Nas 
psicanálises pós-freudianas, com 
raríssimas e honrosas exceções, 
abandonou-se a questão do pai e centrou-
se, principalmente, na díade mãe-bebê. E, 
quando nelas se retorna à questão do pai, 
isso se faz no mesmo nível em que a 
relação mãe-bebê é tomada: o nível 
concreto. Daí todos os equívocos e a 
insuficiência conceitual dessas 
psicanálises para darem conta das 
transformações que se processaram no 
século XX, tais como, por exemplo, os 
lugares da adolescência e da mulher. 
 
IHU On-Line – Como definiria a 
questão da autoridade paterna em 
função das modificações do núcleo 
familiar moderno? 
Charles Lang – Derrida é um dos 
filósofos que mais conheço no trato de um 
equívoco que surge, quando essa questão 

                                                                    
além de ter sido um grande cientista e escritor, 
realizou, assim como Darwin e Copérnico, uma 
revolução no âmbito humano: a idéia de que somos 
movidos pelo inconsciente. Freud, suas teorias, e 
seu tratamento com seus pacientes foram 
controversos na Viena do século XIX, e continuam 
muito debatidos hoje. Suas idéias são 
freqüentemente discutidas e analisadas. (Nota da 
IHU On-Line) 
4 Jacques Lacan (1901-1981): psicanalista francês, 
criador de uma corrente da psicanálise que visa a 
partir de Sigmund Freud, mas acaba por eliminar 
vários elementos deste autor (descartando os 
impulsos sexuais e de agressividade, por exemplo). 
O inconsciente determina a consciência, mas este 
é apenas uma estrutura vazia e sem conteúdo. 
Lacan introduziu a questão do desejo que tinha 
sido escamoteada por Freud como figura clínica 
principal. O desejo como preenchimento de um 
vazio estrutural. Portanto, a estrutura não é 
inatingível, mas incontornável. O vazio, à auto-
experienciação pela vivência da travessia, no 
processo de análise, dos fantasmas que estruturam 
as existências individuais. (Nota da IHU On-Line) 
 

aparece nos debates. Derrida aponta para o 
“falo-logo-centrismo” de nossa tradição, a 
tradição ocidental, na qual o logos e o 
lógico são proferidos pelo homem. A 
palavra do homem é o lugar da verdade. 
Daí parece decorrer que a mulher e a 
criança seriam secundárias e existem em 
função da palavra do pai. Quando falamos 
em pai, na Psicanálise, não estamos 
isentos do risco de repetirmos o equívoco 
e confundirmos o elemento de uma 
determinada lógica com um elemento num 
determinado ambiente; e com o risco de 
confundirmos a paternidade com a 
masculinidade. A função paterna não é, 
necessariamente, aquilo que é exercido 
pelo homem e pelo pai na família. Isso é 
fundamental compreender. Tomemos o 
caso em que o pai é desconhecido, ou 
morreu, ou abandonou a mãe da criança: 
esta não teria pai? O pai, a função paterna, 
é algo que opera na e pela palavra, e nada 
impede que, mesmo não havendo um pai 
no ambiente, uma criança tenha um pai. O 
pai é a palavra da mãe. Ele é mais de 
ordem jurídica da ordem do que se 
entende comumente como concretude. Por 
outro lado, no caso de uma união 
homossexual, há sempre dois, mas não se 
pode falar em concretude. É preciso falar 
em lugares, e aí já não há mais homo. Se 
há dois lugares, há sempre alteridade, é 
hetero. Não podemos confundir 
genitalidade e sexualidade. Sexualidade 
tem mais a ver com posição do que com 
órgão genital. Teremos, ainda, que 
continuar a discussão do assunto, pois ele 
ainda é bastante novo para as nossas 
cabeças, mas a princípio, e do ponto de 
vista psicanalítico, nada impede que dois 
homens (do ponto de vista genital) casem-
se e adotem filhos e os criem melhor, igual 
ou, mesmo, pior do que um casal formado 
por um homem e uma mulher genitais. A 
função paterna não depende, 
exclusivamente, de genitalidade. 
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IHU On-Line – Em que medida a 
Psicanálise pode auxiliar no 
entendimento da metamorfose pela 
qual passa o conceito de pai no 
mundo? 
Charles Lang – De algum modo, creio 
que, na pergunta anterior, já avancei no 
sentido de indicar algumas respostas para 
essa questão. Uma outra perspectiva que 
pode nos abrir um outro leque de respostas 
é a experiência psicanalítica em si, em que 
o paciente é convidado a dar voz àquilo 
que o habita, a reconstruir, assim, a sua 
história, a historicizar-se. Nisso, cada um 
como analisante, redescobre o que é ter 
tido um pai, o que significou ter tido, ou 
não, um pai. A relação com o pai é a 
primeira relação que cada um estabelece 
com a alteridade, com o estranhamento, 
com aquilo que transcende a matéria, o 
materno. Vale repetir, o pai com que a 
psicanálise trabalha não é, 
necessariamente, o marido da mãe. Lacan 
jogava com a palavra dit-mansions 
(mansões, moradas do dito) falar em 
dimensões do pai, em termos de pai 
simbólico (aquele que a mãe apresenta 
com sua palavra), pai imaginário (esse pai 
maravilhoso que todo criança acaba 
construindo e do qual lamenta o 
desaparecimento) e pai real (o modo pelo 
qual alguém ocupa esse lugar designado 
pela palavra materna). As metamorfoses 
que a paternidade tem sofrido tem a ver, 
em primeiro lugar, com a historicidade da 
paternidade. Historicidade coletiva, mas 
também historicidade que é percebida, ou 
não, por cada um. E metamorfose que 
também tem a ver com o modo ou com as 
dimensões em que a paternidade é 
apreendida. Por exemplo, hoje parece 
valer muito mais o resultado de um teste 
de DNA do que aquilo que se pode dizer 
ou construir acerca de um pai. Essa é uma 
grande metarmorfose. Há uma inflação do 
pai real, e uma produção em série de pais 
imaginários. E tudo às custas do pai 

simbólico, que parece sempre valer 
menos. 
 
IHU On-Line – No capítulo do livro 
pelo senhor publicado A potência 
materna e o declínio do pai, como 
interagem as duas figuras, do 
feminino e do masculino? Há uma 
hegemonia de uma sobre a outra? 
Charles Lang – No texto citado, me detive 
na idéia de que as sociedades tradicionais 
buscavam trabalhar um equilíbrio entre a 
vida privada, de todo modo entregue à 
mãe e ao feminino; e a vida pública, pela 
qual os pais e os homens respondiam, a 
qualquer preço. Sabemos que as 
experiências que vivemos nos primeiros 
anos de nossas vidas, são definitivas, tanto 
no sentido de que são as mais marcantes 
quanto de que desenham uma espécie de 
destino a ser cumprido pela vida adulta. 
Tenho a impressão de que, na 
Antigüidade, havia uma intuição acerca 
disso, e a quase onipresença das mães e 
das mulheres nos primeiros anos da vida 
da criança era contrabalançada com uma 
imagem forte e positiva do pai e do 
masculino, na esfera pública. Hoje, 
quando as imagens do pai e do masculino 
declinam socialmente, estaríamos diante 
da necessidade de refazer esse equilíbrio 
perdido? Em caso positivo, como? Não 
jogamos pela janela determinadas coisas 
que continuam sendo importantes e que 
valeria a pena resgatar? 
 
IHU On-Line – De que modo podemos 
identificar a figura do pai na cultura 
política e social brasileira? 
Charles Lang – Uma bela resposta a essa 
pergunta exigiria o prazer de um imenso livro 
sobre as figuras políticas e sociais do pai em 
nosso país. Desde o modo como o Brasil foi 
descoberto e nomeado, e passou a relacionar-
se com a paternidade portuguesa, até o modo 
como foi proclamada a nossa Independência e 
o ingresso nessa espécie de adolescência que 
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foi o Império brasileiro e a demora em chegar-
se à Proclamação da República. Toda a 
história de nossa dívida, seja ela interna, seja 
externa, é um capítulo que não poderia ser 
deixado à parte. De algum modo, sempre nos 
colocamos como devendo ou dependendo. E a 
relação do Brasil com seus vizinhos latinos, ou 
a relação do Brasil com países desvalidos, 
como o Haiti ou o Timor vai nos mostrando 
outras faces. Temos desde figuras arcaicas da 
paternidade, como aquelas presentes em 
currais eleitorais brasileiros, até figuras 
perversas como a de determinados políticos ou 
de determinados profissionais que buscam 
aceder a posições em que possam valer-se das 
leis, sem a elas se submeterem. É claro que, 
em nosso país, conhecemos pais autoritários e 
tirânicos, que dominaram a nação sob o 

pretexto de protegê-la. Um modelo do qual 
muitos sentem saudades, assim como a plebe, 
sentimos saudades ou admiramos o poder e a 
majestade dos grandes reis. Freud nos 
mostrou o quanto o masoquismo faz parte de 
nossa relação com o pai: nós suportamos o seu 
poder, a sua autoridade, em troca de 
proteção... e da promessa de um dia ocupar o 
seu lugar (e talvez fazer com outro o que o pai 
fez conosco, para o bem ou para o mal). 
Observa-se, em muitos casos, que eleitores 
pobres votam em candidatos que fazem parte 
das elites que ou os despreza ou os subjuga. 
De certo modo, há uma identificação com 
aqueles que nos fazem sofrer. Para todas as 
crianças, a mãe é a primeira grande perda. E 
cada um sabe quem responsabilizar por isso. 

 
“As modificações da estrutura 
familiar clássica não significam o fim 
da família” 

 
Entrevista com Mário Fleig 

 
“Qual a função da família? Não seria a de estruturar novos sujeitos, fazendo a 
passagem da mera condição de cria humana pela inserção da linguagem e da fala, por 
um processo de humanização?”, pergunta o psicanalista Mário Fleig, professor dos 
cursos de graduação e pós-graduação em Filosofia e graduação em Psicologia da 
Unisinos, na entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. Assim, pensando a 
família fora dos padrões tradicionais com que a que a sociedade se acostumou, Fleig 
afirma que as modificações que se apresentam não ameaçam a família. E completa: “As 
novas formas de organização familiar requerem novas formas de pensar o exercício da 
função materna e da função paterna, não mais simplesmente coladas aos destinos da 
função biológica”. Mário Fleig é graduado em Psicologia pela Unisinos e em Filosofia 
pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, mestre em Filosofia pela 
UFRGS com a dissertação Os esquemas horizontais em Ser e Tempo, doutor em 
Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com 
a tese O tempo é a força do ser – Lógica e temporalidade em Martin Heidegger, e 
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pós-doutor pela Université de Paris XIII (Paris-Nord), França, em Ética e 
Psicanálise. 
 

IHU On-Line- No texto A tese do 
declínio da imago social do pai e o 
deslocamento da autoridade5, o 
senhor afirma que "as patologias de 
nossa cultura podem ser 
compreendidas à luz não tanto do 
declínio da função paterna, mas de 
seus deslizamentos". O que isso 
implica na concepção de autoridade 
paterna sob o aspecto da retomada 
do pai em Lacan? 
Mário Fleig - A tese do declínio da função 
paterna, que situa, na queda do lugar paterno, 
a causa dos males na pós-modernidade, 
formulada no âmbito da psicanálise lacaniana, 
não pode ser aplicada precipitadamente. Caso 
se aceite esta tese, deveríamos voltar ao 
regime monárquico ou aderir aos 
fundamentalismos, que não cessam de 
afirmar o lugar prevalente da autoridade 
como sendo exclusivamente paterna. A queixa 
de que a insuficiência de pai provavelmente 
tenha atravessado a humanidade e supormos 
que, em outras gerações, havia mais pai do 
que hoje pode ser um consolo mítico. Se pai é 
uma função, como propõe Lacan, a função 
não pode ser mais forte ou mais fraca. Uma 
função, no sentido matemático, requer que 
seja operada. Então, a questão central é saber 
como se pode operar adequadamente esta 
função e quando sua operação é 
impossibilitada. Por isso, caberia, antes, 
termos uma idéia do que é a função paterna e 
no que ela importa para a estruturação do 
sujeito humano. Lacan, em sua investigação 
acerca do que constitui a organização do 
discurso psicótico, levanta a hipótese de que o 

                                                
5 FLEIG, M. A tese do declínio da imago social do 
pai e o deslocamento da autoridade. In: A 
psicanálise, a educação, e os impasses da 
subjetivação, 2000. São Paulo. Anais do II 
Colóquio do Lugar de Vida/ LEPSi. São Paulo: 
Editora da USP, 2000. v. 1. p. 185-198. (Nota da 
IHU On-Line) 

organizador mínimo que carece em tal 
discurso é, precisamente, a operação da 
função paterna, ou seja, o significante pai falta 
na cadeia significante de tal discurso. E isso 
ele descreve como sendo a “forclusão” do 
nome do pai, ou seja, um discurso em que 
não está, em que não há operação, a referência 
ao terceiro, o que impede as operações de 
substituição e deslocamento na fala do sujeito. 
Os efeitos da ausência da operação da função 
paterna aparecem na fala e nos modos como 
se dá o endereçamento ao outro. Poderia ser, 
então, alguém que fala sem conversar, ou seja, 
alguém que está situado na linguagem, mas 
não consegue operar com o terceiro em sua 
fala, e então fica colado no discurso da 
certeza. Este é um modo de aparecer uma 
torção no discurso, com a entrada de uma 
progressiva impessoalização. Fala-se, mas já 
não se sabe mais quem fala e para quem se 
fala. 
 
A desautorização da função 
paterna 
 
O que proponho como sendo “a progressiva 
substituição da função paterna pelos modos 
de operar do discurso da ciência e seus 
corolários, como a exclusão do sujeito da 
enunciação” significa a entrada da 
racionalidade da ciência moderna, que se 
organiza na autoridade de um conjunto de 
enunciados acéfalos, isto é, que dispensa 
quem o enuncia na vida cotidiana. Isso já 
havia sido descrito por Max Weber6 como 

                                                
6 Maximillion Weber (1864-1920): sociólogo 
alemão, considerado um dos fundadores da 
Sociologia. Ética protestante e o espírito do 
capitalismo é uma das suas mais conhececidas e 
importantes obras. A edição brasileira mais 
recente foi publicada em 2004, pela Companhia 
das Letras, Rio de Janeiro. Com o título Max 
Weber: a ética protestante e o “espírito” do 
capitalismo. Cem anos depois, a IHU On-Line 
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sendo o predomínio da racionalidade 
instrumental e também por E. Husserl7 com 
sua noção de “mundo vivido” (Lebenswelt) 
com uma tentativa de resgatar um 
fundamento para enfrentar a crise das 
ciências européias. Em outras palavras, a 
autoridade tende a se deslocar da pessoa que 
enuncia e que banca algo, no próprio ato de 
fala, para o funcionamento sem sujeito de um 
conjunto de enunciados justificados. Na vida 
cotidiana, significa dizer que algo afirmado 
como científico é tomado por verdadeiro e 
bom. Ou, quando um pai ou uma mãe 
querem exercer sua benéfica autoridade sobre 
o filho, este pede as razões do que é dito, ou 
os próprios pais o remetem para outro lugar, 
para a justificação do que dizem, ou para 
outra instância, a autoridade que poderia 
autenticar o enunciado. Trata-se, na prática, 
de uma crescente desautorização da função 
paterna. São pais que se demitem do exercício 
de sua função, e essa demissão é veiculada no 
modo de se endereçar a seu filho.  
 
É interessante ver se esta hipótese permite 
uma leitura dos sintomas que emergem na 
contemporaneidade. A progressiva 
impessoalização do discurso, a crescente 

                                                                   
dedicou-lhe a sua 101ª edição,de 17-05-2004. De 
Max Weber o IHU publicou o Cadernos IHU Em 
Formação nº 3, 2005, chamado Max Weber – o 
espírito do capitalismo. Em 10 de novembro de 
2005, o professor Antônio Flávio Pierucci 
ministrará a conferência de encerramento do I 
Ciclo de Estudos Repensando os Clássicos da 
Economia, promovido pelo IHU, intitulada 
Relações e implicações da ética protestante para o 
capitalismo. (Nota da IHU On-Line) 
7 Edmund Husserl (1859-1938): filósofo alemão, 
principal representante do movimento 
fenomenológico. Marx e Nietzsche, até então 
ignorados, influenciaram profundamente Husserl, 
que era um crítico do idealismo kantiano. Husserl 
apresenta como idéia fundamental de seu 
antipsicologismo a “intencionalidade da 
consciência”, desenvolvendo conceitos como o da 
intuição eidética e epoché. Pragmático, Husserl 
teve como discípulos Martin Heidegger, Sartre e 
outros. (Nota da IHU On-Line) 
 

instrumentalização das relações, aliada à 
velocidade da substituição dos artefatos (o 
instantâneo, a obsolescência programada, o 
descartável), e outros fenômenos oriundos da 
entrada do virtual, que efeitos produzem no 
sujeito e no laço social? Qual a consistência 
do outro nas relações? Será que a alteridade 
não estaria entrando também em colapso, na 
medida em que parece haver uma progressiva 
equiparação entre o objeto de consumo, 
rapidamente descartável, e a pessoa de meu 
semelhante? 
 
Lacan e a paternidade 
contemporânea 
 
Bem, são questões complexas, para as quais as 
respostas que conseguimos formular são 
precárias. O que me parece é que a hipótese 
lacaniana da função paterna poderia ser 
pertinente para situar os efeitos das mudanças 
aceleradas que vivemos e, assim, poder saber 
com o que estamos operando e como melhor 
operar. Umas das saídas que está sendo 
oferecida pela psicofarmacologia não me 
parece muito promissora: a busca de 
equilíbrio e limites por meio do uso 
generalizado de drogas, administradas a 
partir da tenra infância, só pode levar ao pior. 
No mínimo, abrirá de forma violenta a porta, 
já bastante devassada, que promete a solução 
dos impasses da vida pelo consumo de um 
objeto que se coloca boca a dentro, 
dispensando aquele caminho que as grandes 
tradições sempre indicaram, o caminho da 
fala endereçada ao outro. Ficaria, então, a 
pergunta: E como se opera a função paterna, 
mesmo no contexto presente marcado por 
esta nova economia psíquica? Isso seria uma 
outra conversa. 
 
IHU On-Line - Como podemos definir 
a questão da autoridade paterna em 
função das modificações do núcleo 
familiar moderno, pensando, por 
exemplo, na união homossexual? Há 
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um deslocamento de autoridade do 
eixo masculino? 
Mário Fleig - As modificações da estrutura 
familiar clássica não significam o fim da 
família. Qual é a função da família? Não seria 
a de estruturar novos sujeitos, fazendo a 
passagem da mera condição de cria humana 
por meio da inserção na linguagem e na fala, 
por um processo de humanização? Neste 
caso, dadas as novas configurações de família, 
talvez seja importante ver como se dá a 
operação de subjetivação e estruturação 
psíquica e, assim, como ter os cuidados 
indispensáveis para que isso se dê de modo 
adequado. Pressupor que a autoridade é um 
atributo do “masculino” é desconhecer o peso 
da autoridade do discurso materno. 
Precisamente contra a onipotência do 
discurso materno que se faz indispensável, 
para bem estruturar um sujeito, a entrada da 
referência terceira, que põe um limite ao 
Outro materno (também cabe lembrar que, 
como diz Lacan, a mulher é o sintoma do 
homem, ou seja, que este não se afirma em sua 
potência a não ser por seu endereçamento 
àquela). Contudo, a entrada do terceiro, o 
infans, somente é possível pela hipótese de que 
o Outro materno tem o mesmo valor daquele 
que, então, é reconhecido como pai, 
significante que não está sob o domínio 
materno. É o discurso da mãe que apresenta 
ou não um pai para a criança, reconhecendo 
neste valor e potência. Por isso é que não 
basta o reconhecimento biológico da 
paternidade para haver pai, assim como a 
destruição de um pai pode se dar pelo 
desreconhecimento feito no discurso materno 
(É o que se vê diariamente no discurso 
materno situado na psicose). Deste modo, o 
problema não se encontra na facticidade do 
casal hetero ou homossexual, mas em que 
medida, na relação de casal, há lugar para a 
disparidade, para a diferença. Ou seja, em 
que medida a criança não seria tomada como 
aquilo que faria a completude do casal. Isso 
significaria uma instrumentalização desta 

criança, o que não seria mais do que reeditar 
uma clássica forma de perversão. Ora, os 
casais ditos heterossexuais não estão livres de 
produzir uma tal intrumentalização e uso da 
criança. E também, não sabemos, em um caso 
“homossexual”, como se dá a disparidade 
sexual, e quem opera a função materna e a 
função paterna. Trata-se de função, que, para 
ser operada, precisa corresponder a um 
argumento justo, e não de papel, figura ou 
qualquer outra forma de representação. 
 
IHU On-Line - Há que se repensar a 
questão do pai num mundo em 
tamanho processo de mudanças como 
o que vivemos hoje. Em que medida a 
psicanálise ajuda a entender esse 
processo de metamorfose? 
Mário Fleig - A psicanálise, especialmente 
na formulação de Lacan, oferece a noção de 
função (retirada da lógica de Frege8) para 

                                                
8 Lógica de Frege: A grande contribuição de 
Friedrich Ludwig Gottlob Frege, matemático e 
filósofo alemão, para a lógica matemática foi a 
criação de um sistema de representação simbólica 
(Begriffschrift, ou ideografia) para representar 
formalmente a estrutura dos enunciados lógicos e 
suas relações, e a invenção do cálculo dos 
predicados. Ele parte da decomposição funcional 
da estrutura interna das frases (substituindo a 
velha dicotomia analítica sujeito-predicado, 
herdada da tradição lógica aristotélica, pela 
oposição matemática função-argumento) e da 
articulação do conceito de quantificação 
(implícito na lógica clássica da generalidade), 
tornando, assim, possível a sua manipulação em 
regras de dedução formal. (os enunciados "para 
todo o x", "existe um x" que denota operações de 
quantificação sobre variáveis lógicas, têm a sua 
origem no seu trabalho fundador). Ao contrário de 
Aristóteles, e mesmo de Boole, que procuravam 
identificar as formas válidas de argumento, a 
preocupação básica de Frege era a sistematização 
do raciocínio matemático, ou dito de outra 
maneira, encontrar uma caracterização precisa do 
que é uma “demonstração matemática”. Frege 
havia notado que os matemáticos da época 
freqüentemente cometiam erros em suas 
demonstrações, pois supunham que certos 
teoremas estavam demonstrados, quando na 
verdade não estavam. Para corrigir isso, Frege 
procurou formalizar as regras de demonstração, 
iniciando com regras elementares, bem simples, 
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tentar uma formulação a respeito de como se 
estruturam os sujeitos e o laço social. A 
hipótese básica é que o sujeito se estrutura 
com base no Outro, ou seja, a socialização da 
criança se dá, fundamentada nos outros 
privilegiados, fazendo-se necessária a 
operação da educação, para que se possa 
articular o real do corpo, a consistência da 
imagem de si e o simbólico da lei. Cada um 
de nós necessita uma amarragem destes três 
registros, e o fio disponível para isso é a 
linguagem com suas leis e a fala em sua 
função de endereçamento. Somos seres que se 
dirigem ao outro, que pedem algo, 
reconhecimento, atenção, desprezo, agressão, 
etc. e que, além disso, desejam algo que se 
articula em uma falta de obscuro objeto. Se 
isso não cessar, continuaremos humanos. 
 
IHU On-Line - Quais as intersecções 
entre autoridade paterna, 
responsabilidade e autonomia? 
Mário Fleig - O advento da noção de 
autonomia do indivíduo na modernidade 
redimensiona o problema da responsabilidade 
e as condições de imputabilidade dos atos e 
omissões praticados pelo sujeito. 
Responsabilidade, que, etimologicamente, 
significa a capacidade de responder por (do 
latim, respondere), pressuporia um agente que 
fosse senhor de suas escolhas, isto é, que 
soubesse e que quisesse seu ato. Entretanto, 
com o advento da noção de inconsciente, 
como fica a questão da responsabilidade? 
Como pode alguém ser responsável pelo ato 
que realiza sem ter ciência do mesmo e sem 
ser acompanhado de um ato de volição? 
Diante da hipótese do determinismo 
inconsciente de nossos atos, haveria ainda 
lugar para a noção de responsabilidade? 
Como podemos, ainda assim, atribuir 

                                                                   
sobre cuja aplicação não houvesse dúvidas. O 
resultado que revolucionou a lógica, foi a criação 
do cálculo de predicados ou lógica dos predicados. 
(Nota da IHU On-Line) 

responsabilidade ao que fazemos, mesmo não 
sabendo e não querendo fazer o que fazemos? 
Por outro lado, encontramos, na atualidade, 
uma crescente desresponsabilização, de modo 
a parecer que não há mais alguém que 
responda por. Situaríamos aí algo que se pode 
denominar de patologias da responsabilidade. O 
que se pode pensar disso, que por esta crise 
dos enquadres de responsabilidade: quem 
responde pelo quê? Que responsabilidade os 
pais assumem e que responsabilidade a escola 
assume? Quem é responsável pelos males que 
assolam a humanidade? 
Falar em patologias da responsabilidade requer 
repensar o conceito de pathos, formulado na 
tragédia grega, e em que implica um 
sofrimento que porta um ensinamento. De 
que modo a noção trágica do psicopatológico 
pode nos ajudar a lidar com as patologias da 
responsabilidade? Haveria um tratamento 
possível para a desresponsabilização? Que 
diferença existe entre o drama e o trágico na 
constituição da experiência da dor e do 
sofrimento? As estratégias tiradas da dialética 
“crime” e “castigo” ainda têm chances de 
subjetivar a responsabilidade? 
Afinal, como é que um sujeito se torna 
responsável? Que operações são necessárias 
para que isso aconteça? Seria diferente da 
subjetivação de outras estruturas, como a dor, 
o medo, a vergonha, o pudor, a intimidade, a 
enunciação, etc. Em que medida e como a 
operação transitivista do golpe de força (proposta 
desenvolvida pelos psicanalistas Jean Bergès9 
e Gabriel Balbo10), posta em ato por um outro 

                                                
9 Jean Bergès: psicanalista francês, Autor das 
obras: Os gestos e a personalidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.; Test de 
imitacion de gestos. Barcelona: Toray-masson, 
1975.; Há um infantil da psicose? Porto Alegre: 
Cmc, 2003, escrito em parceria com Gabriel 
Balbo, assim como Jogo de posições da mãe e da 
criança : ensaio sobre o transitivismo. Porto 
Alegre: Cmc, 2002. (Nota da IHU On-Line).  
10 Gabriel Balbo: psicanalista francês, da 
Association Lacanienne Internationale. Fundador 
da École de Psychanalyse de L’enfant de Paris – 
ALI, com Jean Bergès e Marika Bergès-Bounes, é 
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privilegiado, pode instaurar a 
responsabilização em um sujeito? Seria isso 
possível? Seria possível interromper o 
enunciado “não vai dar nada...”, característico 
da desresponsabilização generalizada? Como 
interromper a vertiginosa escalada de danos 
em que se lança o sujeito que flerta com o 
risco? Como conceber um trabalho 
psicológico e social que vise à redução de 
danos em indivíduo em situação de risco? 
 
IHU On-Line - Há algum outro aspecto 
que queira comentar e não foi 
perguntado? 
Mário Fleig - Não há pai sem seu 
reconhecimento e este começa com a 
referência introduzida pelo discurso materno 
endereçado aos filhos. Em retorno, é a 
existência dos filhos que assinala o lugar 
paterno, assim como os filhos não existem 
sem o endereçamento que lhe faz um pai. São 
lugares que se constituem ou se anulam 
reciprocamente, sem que isso signifique o 
apagamento da disparidade. Assim, as novas 
formas de organização familiar requerem 
novas maneiras de pensar o exercício da 
função materna e da função paterna, não mais 
simplesmente coladas aos destinos da função 
biológica. 

                                                                   
autor dos livros: Há um infantil da psicose? Porto 
Alegre: Cmc, 2003, escrito em parceria com Jean 
Bergès e Jogo de posições da mãe e da criança: 
ensaio sobre o transitivismo. Porto Alegre: Cmc, 
2002. (Nota da IHU On-Line) 
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“Paternidade é uma função, e não um 
papel derivado da sexualidade” 

 
Entrevista com Luiz Edson Fachin 

 
O jurista Luiz Edson Fachin entende o conceito de família como uma mudança de 
paradigma. Assim, para ele, “paternidade é uma função, e não um papel derivado da 
sexualidade”. Do seu ponto de vista, a função paterna é muito importante em 
numerosas facetas, sobretudo “na construção da criança como sujeito de si e do mundo, 
edificada sob limites e possibilidades”. 
Luiz Edson Fachin é mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), doutor em Direito das Relações 
Sociais pela mesma universidade, com a tese Paternidade presumida: do Código Civil 
brasileiro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, publicada em livro e pós-doutor 
pela Faculty Research Program in Brazil.  
Atua como professor titular de Direito Civil e nos cursos de Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Paraná. Colaborou com o Senado Federal na elaboração do 
novo Código Civil Brasileiro. Escreveu dezenas de livros, capítulos de livros e artigos, 
publicados no Brasil e no exterior. A entrevista a seguir foi concedida por e-mail. 
 

 
IHU On-Line -  Quais são os principais 
aspectos abordados em seu livro 
Estabelecimento da filiação e 
paternidade presumida? Em que esse 
estudo influi no conceito de 
paternidade em nosso tempo? 
Luiz Edson Fachin - A obra, fruto de tese de 
doutoramento, defendida e aprovada perante 
banca da PUC-SP, sustenta que, suplantando 
um primeiro estágio da paternidade que 
associava o estado civil dos pais ao casamento 
(e, por conseguinte, a uma visão 
matrimonializada da família), a jurisprudência 
brasileira construiu um critério de 
estabelecimento da paternidade, superando a 
rigidez dogmática da exegese estrita do Código 
Civil de 191611. Tal critério novo, alçado a um 
                                                
11 A constituição cidadã teve sua elaboração 
deflagrada ainda no século XIX. Foi aprovada em 

segundo estágio nessa matéria, sem desprezar 
por completo o anterior, que podia ser 
denominado de nupcialista, abriu as portas para 
a base biológica da filiação e assim da relação 
paterno-filial. Ademais, proporcionou, ainda, 
vencer preconceitos absurdos existentes em 
relação à condição feminina no âmbito das 
tradicionais ações de investigação de 
paternidade, mitigando a presunção pater id est 
                                                                     
1916 e entrou em vigor em 1917. É obra do gênio de 
um dos maiores juristas que o Brasil já produziu: 
Clóvis Bevilácqua. Regeu a vida privada brasileira por 
quase um século: do nascimento (ou mesmo antes 
dele) ao destino dos bens no pós-morte. Ainda 
assim, o tempo ultrapassou o antigo Código em 
alguns aspectos, tais como o direito contratual – 
hoje muito mais diversificado do que aquele que 
Bevilácqua conhecia – e o direito de família – que, 
por força da Constituição Cidadã, não mais admite 
distinção entre filhos. (Nota da IHU On-Line) 
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e colocando, no centro das relações jurídicas, o 
melhor interesse da criança. Por último, o texto 
implica, hoje, a construção do conceito de 
paternidade socioafetiva. A tese inseriu longa 
discussão sobre a posse de estado de filho e seus 
reflexos jurídicos, antevendo o terceiro estágio 
das relações familiares que, presentemente, se 
vivencia, que é a dimensão da ética do afeto. 
 
IHU On-Line - A jurisdição brasileira é 
bastante rigorosa no que diz respeito 
ao reconhecimento da paternidade e 
no pagamento da pensão alimentícia 
aos filhos em caso de separação dos 
pais. Como vê essas leis no 
aprofundamento da responsabilidade 
masculina sobre os filhos gerados? 
Luiz Edson Fachin- A linhagem patriarcal 
que se revela nas raízes da antropologia cultural 
própria das famílias romano-germânicas 
ocidentais ainda se mantém com forte presença 
nos valores incorporados pela legislação. Essa 
formação identificou a sexualidade com a 
função familiar e, por razões de poder no 
âmbito do ninho familiar ou da sociedade 
macrocosmicamente focalizada, deferiu ao 
homem (e assim, ao marido) papel central na 
regulação e no exercício de direitos. O Direito 
assim se fez como lei de exclusão. Mais 
recentemente, a mudança dos "códigos 
culturais" como decorrência de novas 
contextualizações histórico-sociais trouxe 
alterações nos "códigos da juridicidade" e, desse 
modo, paulatinamente, se vê o mencionado 
aprofundamento da responsabilidade masculina 
sobre os filhos gerados. Vejo, pois, como sinal 
interessante essa perspectiva que revela a 
superação de preconceitos e de dogmas, até 
porque a liberdade e a responsabilidade, que 
são irmãs siamesas, não têm ascendentes 
fundados na sexualidade, e sim no afeto. 
 
IHU On-Line - Os métodos 
contraceptivos e o trabalho longe de 
casa ofereceram à mulher uma 
independência antes inexistente nos 
parâmetros de sociedade patriarcal. 

Quais as perspectivas de que isso 
continue a modificar as sociedades e o 
mundo masculino? 
Luiz Edson Fachin - O sujeito e o objeto das 
relações jurídicas no Direito de Família (e na 
"família do direito" ocidental) foram moldados 
pelo olhar masculino. Rupturas que se 
colocaram e se impuseram para o sistema 
jurídico são importantíssimas, embora ainda 
insuficientes para dissociar o modo de ver e 
aquilo que se vê da formatação patriarcal. É 
fundamental construir um direito da condição 
feminina para se contrapor, afirmativamente, a 
esse vinco de masculinização do ser e do estar, e 
para atingir, no respeito à diferença, a 
substancial igualdade entre os que, sendo 
diversos, são, no fundo, iguais. 
 
IHU On-Line - A questão da 
masculinidade possui uma ligação 
direta com a figura do pai. Qual o 
papel do pai na sociedade de hoje, 
quando o casamento homossexual, por 
exemplo, é uma realidade em diversos 
países? Ainda há espaço para a figura 
masculina na família pós-moderna? 
Luiz Edson Fachin - A questão, tal como 
formulada, pode conduzir a um viés 
duplamente equivocado, com o devido respeito 
da formulação. Vejamos. De um lado, 
paternidade é uma função, e não um papel 
derivado da sexualidade. A função paterna é 
importantíssima, sob diversos aspectos, 
nomeadamente na construção da criança como 
sujeito de si e do mundo, edificada sob limites e 
possibilidades. Contudo, o sujeito (homem ou 
mulher, ou quem for) que pode exercer tal 
função remete a outro debate, que abre, por isso 
mesmo, a legítima possibilidade da união entre 
pessoas do mesmo sexo. De outra parte, é 
preciso estar atento para não passar verniz de 
modernidade no transplantar de modelos, vale 
dizer, é preciso não querer buscar, com 
sofreguidão, respostas velhas para problemas 
novos. Dito ainda de outro modo: os modelos 
jurídicos da heterossexualidade não devem tout 
court ser importados para outros desenhos do 
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afeto, até podem ser, desde que assim se 
edifique na construção concreta da juridicidade 
de tais relações.  
 
IHU On-Line - Como podemos nos 
referir à crise e superação da 
paternidade, o que o senhor chama de 
"a nova filiação" em trabalho 
apresentado no Congresso Brasileiro de 
Direito de Família, em Belo Horizonte, 
no ano de 1999? 
Luiz Edson Fachin - A nova filiação se 
coloca, no plano sociológico, como um vínculo 
plural, quer seja biológica, quer seja afetivo, e 
no plano jurídico, se institui na principiologia 
axiológica de índole constitucional que tem 
assento na Constituição Federal de 1988. Inicia 
com "desbio-logização", como a denominou o 
professor João Baptista Villela, e chega à 
filiação fundada no afeto e no amor, expressões 
da posse de estado de filho. Além disso, o 
debate sobre o sujeito, a vida, a morte e a razão 
de ser no mundo, como bem analisa a 
professora Maria Cláudia Crespo Brauner12, 
reinstalam na contemporaneidade um debate 
não superado sobre o sentido e o alcance do 
prosseguimento geracional da espécie humana e 
da sociedade em ebulição mutante.  
 
IHU On-Line - Levando em consideração 
suas afirmações apresentadas na 
Conferência Nacional da Ordem dos 
Advogados do Brasil em 2003, quando 
apresentou o trabalho Direito de 
família e novas situações sociais: a 
família da cidadania, quais são as 
perspectivas que podemos aguardar do 
novo modelo familiar e da função 
paterna? 

                                                
12 Maria Claudia Crespo Brauner é doutora em 
direito pela Universidade de Rennes (França); 
professora e pesquisadora de direito, bioética e 
biodireito do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Unisinos; membro da Sociedade Rio-
Grandense de Bioética (Sorbi), da Sociedade 
Brasileira de Bioética (SBB), e do Institut 
International de Recherche en Ethique Biomédicale 
(IIREB). (Nota da IHU On-Line) 

Luiz Edson Fachin - Há três perspectivas 
essenciais, a meu ver: a primeira diz respeito à 
nítida separação entre paternidade e 
ascendência genética; a segunda concerne ao 
desnudar do discurso jurídico pela força 
construtiva dos fatos, como bem acentua o 
professor Rodrigo da Cunha Pereira13; a 
terceira diz respeito ao fim dos conceitos 
apriorísticos de família, de paternidade, de 
maternidade e de filiação. A família não será, 
por definição, um conceito adredemente dado, e 
sim um espaço construído ulteriormente e 
governado por princípios. 
 
IHU On-Line – Há algum outro aspecto 
que não foi perguntado e considere 
importante acrescentar? 
Luiz Edson Fachin - Quiçá faltou acentuar 
dois aspectos relevantes: o primeiro, a 
importância de refletir sobre como se pensa o 
direito de famílias nas escolas jurídicas e cursos 
em geral, colocando em debate a manualística 
repetitiva e pedestre, e abrindo espaço para uma 
hermenêutica crítica e construtiva, eis aí o 
desafio pedagógico e metodológico. O segundo 
diz respeito à valorização da jurisprudência em 
Direito de Família, a qual, a nosso ver, deve ser 
elevada à condição de fonte primária do 
Direito. É isso, talvez mais, mas não menos. 

                                                
13 Rodrigo da Cunha Pereira é coordenador geral do 
curso de especialização em Direito Civil da PUC 
Minas Virtual e presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFAM). (Nota da IHU On-
Line) 
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O olhar teológico sobre a paternidade 
 

Entrevista com João Batista Libânio  
 

João Batista Libânio é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Nova 
Friburgo, no Rio de Janeiro; em Letras Neolatinas pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro; em Teologia pela Hochschule Sankt Georgen, em 
Frankfurt, Alemanha é, também, mestre e doutor em Teologia, tendo cursado o seu 
Doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. 
 
Padre jesuíta, Libânio é professor de Teologia no Instituto Santo Inácio de Belo 
Horizonte. Ele estará no IHU participando do Ciclo de Estudos Concílio Vaticano II 
– Marcos, trajetórias, prospectivas no dia 11 de agosto de 2005. Sobre esse assunto, ele 
concedeu uma entrevista publicada nesta mesma edição, na editoria Eventos, na seção 
IHU em revista.  
Libânio ministrou a conferência O Lugar da Teologia na sociedade e na universidade do 
século XXI, em 2004, no Simpósio Internacional O Lugar da Teologia na 
Universidade do Século XXI, promovido pelo IHU e publicada no livro 
NEUTZLING, Inácio (org.) A Teologia na universidade contemporânea. São Leopoldo: 
Unisinos. 2005, p. 13-45.  
É autor de, entre outros, Eu Creio - Nós Cremos. São Paulo: Loyola, 2000; As lógicas da 
cidade: o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. São Paulo: Loyola, 2002; Introdução à 
vida intelectual. São Paulo: Loyola, 2002; A Religião no início do milênio. São Paulo: 
Loyola, 2002; Crer num mundo de muitas crenças e pouca libertação. Valência: 
Siquem/Paulinas, 2003; e Olhando para o futuro. Prospectivas teológicas e pastorais do 
Cristianismo na América Latina. São Paulo: Loyola, 2003. IHU On-Line entrevistou 
João Batista Libânio na 103ª edição, de 31 de maio de 2004, e dele publicou um artigo 
na 136ª edição, de 11 de abril de 2005. A entrevista, a seguir, foi concedida por e-mail. 

 
 
IHU On-Line - Quais são as 
características de Deus como pai no 
imaginário da religiosidade popular? 
João Batista Libânio - O imaginário popular 
religioso mistura tanto um Deus Pai como um 
Deus juiz e eventualmente punidor. Quando 
acontecem fatos infaustos ou alguma desgraça, 
o primeiro olhar se volta para algum pecado ou 
coisa errada que se fez e que mereceu tal castigo 
de Deus. Por mais que se pregue e se reze o Pai 

Nosso, a idéia profunda de Pai, que Jesus nos 
revelou na sua experiência de Deus, não 
impregnou o inconsciente coletivo religioso 
do povo. Pesa mais uma mistura de bondade 
com a experiência humana da correlação entre 
ofensa e castigo. Projeta-se sobre Deus essa 
dupla realidade humana. Além disso, uma 
leitura sincrônica da Escritura, que alimentou 
a religião do povo desde sempre, coloca a 
imagem do Deus punidor do Antigo 
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Testamento com a veiculada por Jesus em pé de 
igualdade e de tempo. Falta passar nas 
pregações com maior clareza a evolução da 
própria revelação que corresponde ao momento 
cultural do povo que a entendeu e transmitiu. A 
imagem de Deus da parábola do Filho Pródigo 
é a chave interpretativa última e mais perfeita 
da paternidade de Deus, e não as cenas terríveis 
de um Deus, que afoga cavalos e cavaleiros 
egípcios nas águas do mar vermelho. No 
imaginário popular, essas cenas se embaralham 
na simultaneidade de compreensão, e não num 
processo histórico de aperfeiçoamento da 
Revelação. Cada passagem da Escritura vale 
por ela mesma, independente de qualquer 
contexto, porque muitas homilias ainda 
apresentam assim a Revelação. A paternidade 
de Deus parece mais uma concessão de última 
hora do que o cerne da imagem mais perfeita de 
Deus. 
 
IHU On-Line- Qual seria o conceito 
teológico da paternidade de Deus?  
João Batista Libânio- O conceito de 
paternidade de Deus aprendemos da 
experiência de Jesus. Em passagens que alguns 
exegetas denominam ipsissima verba, isto é, “as 
mesmíssimas palavras” de Jesus, ele chama a 
Deus de “abbá”. Ficou muito conhecida a 
pesquisa de Joachim Jeremias14 sobre essa 
expressão, embora hoje haja certas reservas 
sobre seu resultado. Em todo o caso, o exegeta 
alemão fazia remontar o termo “abbá” ao 
vocabulário infantil, um Lallwort. Esta 
expressão alemã é bem forte, pois significa uma 
palavra que brota do balbucio da criança. Por 
trás da experiência de Jesus, existe a matriz de 
uma criança que, em vendo o pai na sua figura 
de vigor e ternura, de fonte de sua vida, ensaia 
os primeiros sons: papai, paizinho. Jesus 
permitiu que assim nos dirigíssemos a Deus, 
ensinando-nos o pai-nosso. Daí a importância e 
                                                
14 Joachim Jeremias (1900 - 1979): exegeta alemão 
com muitos livros publicados, entre os quais Abba: 
Jésus et son Père. Paris: Seuil,  1972; e Teologia do 
Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2004.  (Nota 
da IHU On-Line)  

beleza dessa oração. Por ser muito recitada, 
acaba perdendo a originalidade e a gigantesca 
surpresa que deveria produzir em nós. Não é 
nada evidente que devamos e possamos 
chamar a Deus de Pai. Antes pareceria tudo 
ao contrário. Deus é o infinito Mistério, 
abismo insondável, Criador onipotente de 
distância inatingível. Que Ele se deixe 
chamar e seja Pai de criaturas tão pequenas, 
isso nos espanta enormemente. Com o termo 
paternidade, Deus revelou-nos a atitude 
fundamental que tem em relação às criaturas 
livres e racionais, mesmo sujeitas às fraquezas 
e práticas de pecado. Esta é de puro amor que 
antecede qualquer resposta nossa. E que 
permanece mesmo nos momentos em que nos 
afastamos dele. E que continuará durante 
toda a eternidade, desde que nossa liberdade 
aceite esse amor. É tão grande o respeito e 
amor que nos tem que não nos coage a 
nenhuma resposta de amor. O amor de Deus 
é unilateral, gratuito, anterior, providente, 
generoso, sem precisar de reforço e resposta 
de nossa parte. Esta, quando vem, lhe agrada 
porque, no fundo, ele sabe que é a nossa 
felicidade.  
 
IHU On-Line- Nas últimas décadas 
fala-se em Deus como pai e mãe, que 
fatores histórico-sociais influenciaram 
nessa construção? 
João Batista Libânio - Há três razões 
dessa nova maneira de falar de Deus. Uma 
bem extrínseca, mas que, no mundo católico, 
tem relevância. João Paulo I, no curto 
pontificado de 33 dias, numa de suas 
alocuções, chamou a Deus de Pai e Mãe. O 
que vem de Roma, mesmo que seja por meio 
de uma palavra dita ocasionalmente, ganha 
ressonância. Qualquer católico pode usá-la. E 
mesmo se desagradasse a algum corifeu 
eclesiástico, este se sentiria inibido em 
restringi-la, já que o Papa a usou. Uma 
segunda razão de cunho teológico se deve ao 
uso da linguagem humana em relação a 
Deus. Ela é sempre analógica. Isso significa 
que exprime de Deus algo correto, de uma 
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maneira incorreta e que, em Deus, ela precisa 
ser elevada a grau eminente. Afirmação, 
remoção, excesso. Ao chamar a Deus de Pai, 
dizemos algo correto, como me referi na 
resposta anterior. Ele é amor, cuidado, ternura, 
vigor. Mas, ao mesmo tempo, o fazemos de 
modo imperfeito, equivocado. Deus não é pai 
no sentido da geração paterna humana. Nele 
não há gênero. Portanto, pai em Deus não se 
opõe a mãe. E mais ainda, pai em Deus deve ter 
uma plenitude de amor que a figura do pai 
terreno não possui. Assim, ao inserir nesse 
conceito a riqueza da categoria mãe, o faz mais 
perto da realidade de Deus. Portanto, 
teologicamente, é mais perfeito dizer que Deus 
é Pai e Mãe do que só Pai. A realidade divina, 
que o termo só de pai carrega, é mais bem 
expressa e completa quando dizemos pai e mãe, 
pois ambos traduzem melhor a função criativa 
de Deus em relação a nós, marcando-a com 
uma ternura e bondade ainda maior. Uma 
terceira razão nos é dada por fatores histórico-
sociais atuais. A cultura semita foi 
marcadamente androcêntrica. Era normal nela 
atribuir a Deus unicamente o termo pai. A 
teologia cristã seguinte, também ela, 
praticamente, obra de varões e, quase sempre, 
clérigos, reforçou tal androcentrismo, sem se 
dar conta dele. Achava que era a simples 
revelação. E tal visão androcêntrica terminou 
por marcar o conjunto da cultura ocidental. E 
isso entrou fortemente na própria gramática. O 
movimento feminino tomou consciência desse 
fenômeno e o denunciou como forma de 
opressão. E depois de M. Foucault15, sabemos 
muito bem a relação entre saber e poder. O 
poder faz o saber, e o saber rege o poder. Ora, 

                                                
15 Michel Foucault (1926-1984), filósofo francês, foi 
professor no Collège de France. Sua obra tem um 
enorme impacto na academia, pois perpassa 
principalmente pelas áreas humanas e das ciências 
sociais, mas também pelas demais áreas de estudo. A 
matéria de capa da 119ª edição do IHU On-Line, de 
18 de outubro de 2004, foi dedicada a Michel 
Foucault. O Instituto Humanitas Unisinos 
organizou, durante o ano de 2004, o evento Ciclo de 
Estudos sobre Michel Foucault. (Nota da IHU On-
Line) 

um saber machista impôs um poder também 
machista. O movimento feminino 
desmascarou tal relação. E, quando a teologia 
começou a ser trabalhada também por 
mulheres, e de alto valor, o conceito de Deus 
sofreu uma despatriarcalização. E um dos 
seus efeitos é o uso da expressão pai e mãe. 
 
IHU On-Line- O que pode haver de 
comum entre a paternidade humana 
e a paternidade divina? 
João Batista Libânio- Resumiria em dois 
binômios, para ser breve: amor e cuidado, 
vigor e ternura. A figura do pai terrestre, 
quando realiza realmente a sua vocação, 
traduz a verdade de quem ama e cuida dos 
filhos. Ama, porque o filho é gerado num ato 
de amor. É fruto do amor. Cuida, porque a 
criança nasce “prematura” e sem cuidado 
materno e paterno não consegue sobreviver. 
Deus ama e cuida de todas as criaturas, 
especialmente das dotadas de liberdade e 
consciência: os humanos. O pai terrestre 
conjuga a dupla função de vigor e ternura. 
Vigor, porque se faz referência estruturante 
do filho. Ternura, porque veste essa figura 
com carinho para impregnar ainda mais o 
mundo inconsciente e consciente da criança. 
Deus é vigor, porque é a última referência, 
absoluta e insubstituível da criatura na 
verdade de sua revelação e no amor de sua 
ação salvífica. É ternura, porque ainda 
quando a criatura não o reconhece no papel 
de último e definitivo mistério, horizonte, 
término da vida humana, ele oferece perdão 
acolhedor e espera paciente. Essa dupla 
valência do pai terrestre encontra-se no Pai 
celeste em grau eminente. 
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A violência tem sexo 
 
Entrevista com Sócrates Álvares Nolasco 

 
“A violência não se restringe a uma etnia, idade ou classe social, mas tem sexo”, afirma 
o psicólogo Sócrates Alvares Nolasco. Além disso, diz ele, “hoje, quem for homem, 
branco e heterossexual corre o risco de ser visto como resquício de algum patriarca 
desavisado”. Nolasco é graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), é mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e doutor em Psicologia pela Pontifícia 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) com a tese intitulada De Tarzan a Homer 
Simpson: banalização e violência masculina em sociedades contemporâneas ocidentais, 
publicada em livro pela Editora Rocco, em 2001. Escreveu, ainda A desconstrução do 
masculino.  Rio de Janeiro: Rocco, 1995 e O mito da masculinidade. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1993. A entrevista a seguir foi concedida por e-mail. 

 
 
IHU On-Line - Quais são os principais 
aspectos abordados na sua tese de 
doutorado De Tarzan a Homer 
Simpson: banalização e violência 
masculina em sociedades 
contemporâneas ocidentais, publicada 
na forma de livro em 2001? 
Sócrates Nolasco - A hipótese norteadora 
de minha pesquisa busca as razões pelas quais 
os homens se envolvem mais em situação de 
violência do que as mulheres. Procurei 
encaminhar esta questão segundo dois planos 
de análise. O primeiro investiga o significado 
que este envolvimento tem para sociedades 
reguladas pela economia e pelo mercado, e o 
segundo pensa o significado psíquico para o 
sujeito empírico do sexo masculino. Os 
homens têm uma expectativa de vida menor 
que as mulheres; respondem por cerca de 90% 
do contingente carcerário; morrem mais em 
acidentes de trânsito, ingestão de álcool e 
drogas e cometem mais suicídios do que as 
mulheres. A violência não se restringe a uma 
etnia, idade ou classe social, mas tem sexo. 
Para entender esta questão, iniciei minha 
pesquisa, avaliando algumas transformações 

que ocorreram nas sociedades do Ocidente, 
estabelecendo como fio condutor o modo 
como se alterou a representação social 
masculina. Portanto, na passagem das 
sociedades tradicionais para as sociedades 
modernas, analiso um fenômeno sobre o qual 
foi possível pensar o envolvimento dos homens 
em situação de violência em sociedades 
complexas contemporâneas e ocidentais. Este 
fenômeno pode ser caracterizado por três 
variáveis: a mudança do eixo social da 
hierarquia para o indivíduo; a diminuição dos 
níveis de responsabilidade das sociedades 
modernas e individualistas na regulação dos 
modos de reconhecimento e inserção social do 
sujeito; e, por fim, o impacto gerado por 
ambos no processo de subjetivação. Desse 
modo, considero que esta passagem promoveu 
um processo de mudança na construção da 
subjetividade e nos processos de subjetivação 
dos indivíduos do sexo masculino (e feminino) 
e nos elementos que fundam a representação 
social do masculino nas sociedades 
pertencentes à era moderna, que se mantém 
em andamento nas sociedades 
contemporâneas. Para executar o estudo desta 
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idéia central, inicio uma análise de quatro 
questões. A primeira diz respeito à função do 
mito nas sociedades da era moderna e sua 
relação com os padrões de organização sócia; a 
segunda se refere à função do coletivo nas 
sociedades contemporâneas ocidentais; a 
terceira trata do desgaste da noção de 
representação como um dos princípios 
operadores da cultura moderna; e a quarta 
analisa as articulações entre subjetividade, 
cultura e natureza ou, ainda, entre 
subjetividade, o biológico e o adquirido nessas 
sociedades. 
 
IHU On-Line - Em que aspecto figuras 
como Tarzan16 e Homer Simpson17 
auxiliam a cristalização de um 
imaginário popular calcado na 
violência masculina? 
Sócrates Nolasco - Considero estas duas 
representações com operadores de cultura. A 
função destes operadores é viabilizar no plano 
individual o que é necessário para o 
                                                

16 Tarzan: Personagem criado por Edgar Rice 
Burroughs. Apareceu, pela primeira vez, em 
romance, em 1914 e, posteriormente, em vinte e 
três continuações. Tarzan é filho de ingleses, 
porém foi criado por macacos “mangani” na África, 
depois da morte de seus pais biológicos. Seu 
verdadeiro nome é John Clayton III, Lorde 
Greystoke. Tarzan é como os macacos o chamam e 
quer dizer “pele branca”. Tarzan é uma história 
moderna que repete a tradição mitológico-literária 
de heróis criados por animais. Uma destas histórias 
é a de Rômulo e Remo, que foram criados por lobos 
e, posteriormente, fundaram Roma. (Nota da IHU 
On-Line) 

 
17 Homer Simpson: Personagem do desenho 
animado criado em 1989 por Matt Groening The 
Simpsons, série de televisão da Fox Network. 
Homer e sua família (Ele, Marge, Bart, Lisa e 
Maggie) moram em Springfield, uma cidade norte-
americana que ninguém sabe bem onde é. Homer é 
empregado na usina nuclear de Springfield, mas ele 
já teve vários empregos, de todos os tipos, desde 
astronauta até presidente júnior da sua empresa, a 
CompuGlobalMegaHeartz, empresa de informática 
criada por Homer. (Nota da IHU On-Line) 
 

funcionamento de uma dada cultura. Soldados 
e guerreiros foram necessários para expandir 
impérios ou defenderem fronteiras. Tarzan, 
um herói dos quadrinhos que circulava anos 
1920, ganhou fama um pouco antes da 
depressão de 1930. Naquela época, milhares 
de homens estavam desempregados e o 
estatuto social da masculinidade entrava em 
declínio. Podemos pensar Tarzan como uma 
tentativa limitada de revitalizar uma 
representação social masculina “ultrapassada”. 
Tarzan é um sobrevivente. A vida na floresta 
era um modo de escapar da destruição que 
assolava os homens em uma metrópole 
decadente, preservando o vigor, a virilidade e 
a capacidade para vencer desafios. Tarzan para 
o imaginário popular pode ser considerado 
como uma tentativa de driblar a violência 
emocional que a depressão gerava sobre os 
homens. Isso não foi suficiente.  
Homer é a consolidação do que a 
representação de Tarzan procurava dissipar. 
Ele é a representação de um homem perdedor, 
sem voz e sem vez. Um sujeito desacreditado 
e inadequado que tem amigos como ele. Estes 
personagens podem ser pensados como 
produções defensivas. O primeiro pensa que a 
violência da natureza não o destruirá como a 
da metrópole. O segundo sucumbiu à 
segunda. 
 
IHU On-Line - O modelo de autoridade 
paterna que a pós-modernidade 
delineia é menos violento ou se 
apresenta por meio de outras formas 
de violência? 
Sócrates Nolasco - O século passado foi o 
que mais assassinou pessoas. A capacidade 
destrutiva das armas aliada ao seu uso para 
solução de conflito fez com que o século que 
decodificou o genoma se tornasse o mais 
assassino de todos. Foram milhões de pessoas 
mortas em conflitos armados. As guerras do 
século XX foram “guerras totais” contra civis 
e combatentes sem qualquer discriminação. As 
guerras dos bárbaros dos séculos anteriores 
eram brigas de rua em comparação a estas 
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primeiras. Eric Hobsbawn18 afirma que, sem 
dúvida, o século passado foi o mais assassino 
de que temos registro, tanto na escala, 
freqüência e extensão da guerra que o 
preencheu, mal cessando por um momento na 
década de 20, como pelo volume único das 
catástrofes humanas que produziu, desde as 
maiores fomes da história até o genocídio 
sistemático.  A pós-modernidade se consolida 
com a morte de Deus. Havia, nesta morte, um 
resquício da esperança iluminista, acreditava-
se que, uma vez Deus estando morto, a 
humanidade encontraria seu próprio caminho 
na História ou no Psiquismo. Por outro lado, 
um outro modelo de autoridade se precipitou 
daí: a humanidade se colocou no registro 
simbólico onde anteriormente havia Deus. 
Desse modo, não será mais Deus que fará o 
homem à sua imagem e semelhança, mas será 
o próprio homem que fará o homem à sua 
imagem e semelhança. Vimos o século da 
clonagem e da reprodução assistida. A 
autoridade pós-moderna é trans, como nos 
lembra Baudrillard19. Ela é assexual. A 

                                                

18 Eric Hobsbawn (1917): historiador britânico de 
linha marxista. É um dos grandes teóricos do 
movimento comunista britânico. (Nota da IHU On-
Line) 

 

19 Jean Baudrillard: filósofo e sociólogo. Um dos 
importantes pensadores ocidentais da atualidade, é 
autor de vários livros entre os quais destacamos: A 
Troca Impossível. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2002; A Ilusão Vital: Civilização Brasileira, 2001 e 
A Sociedade do Consumo. Lisboa: Edições 70, 
2000. De Baudrillard a IHU On-Line publicou o 
artigo A máscara da guerra, na edição 51, de 17 
de março de 2003. O Prof Juremir Machado da 
Silva apresentou o IHU Idéias de 11 de setembro 
de 2003, intitulado 11 de setembro: Ano III. Uma 
reflexão a partir de Jean Baudrillard. Sobre esse 
tema, Juremir concedeu uma entrevista na 74ª 
edição da IHU On-Line, de 8 de setembro de 2003, 
sob o título 11 de setembro segundo Jean 
Baudrillard. (Nota da IHU On-Line) 

 

sexualidade saiu do corpo e migrou para os 
objetos, a cidade se tornou sexual. Hoje há 
quem diga que fulano ou beltrano são 
metrossexuais20 sem qualquer crítica do 
absurdo que é esta afirmação na sua etiologia. 
A violência hoje está no estatuto do homem se 
colocando no lugar de Deus. Com isso, tudo 
passou a ser possível. O indivíduo pode nascer 
em uma etnia e migrar para outra, a tecnologia 
viabiliza a um indivíduo que vem ao mundo 
como homem se tornar uma mulher. Homem 
e mulher, hoje, são circunstâncias, a diferença 
sexual desapareceu. Existe uma autoridade 
perversa, travestida pelo ideário do 
politicamente correto que o utiliza como um 
operador de cultura, para, cada vez mais, 
viabiliza, a preços altíssimos, os desejos 
individuais, favorecendo a cada um de nos 
esquecer de que fomos uma comunidade um 
dia. Se não há uma representação simbólica de 
pai, de que autoridade estaria falando? 
 
IHU On-Line - Nos livros A 
desconstrução do masculino e O mito 
da masculinidade podemos observar o 
surgimento de uma mudança de 
paradigma daquilo que costumamos 
entender sobre essa figura. Como 
esse mito e sua desconstrução afetam 
o pai pós-moderno? 
Sócrates Nolasco - Utilizei o termo 
“desconstrução” que está presente no trabalho 
                                                
20 Metrossexual: Termo originado nos finais dos 
anos 1990 pela junção das palavras metropolitano e 
heterossexual. Gíria usada para designar um 
homem heterossexual urbano excessivamente 
preocupado com a aparência, que gasta grande 
parte do seu tempo e dinheiro em cosméticos, 
acessórios e roupas de marca. A palavra foi usada, 
pela primeira vez, em 1994 pelo jornalista 
britânico Mark Simpson e foi aproveitada pelas 
revistas masculinas britânicas e norte-americanas 
para fazer desta definição o seu público-alvo. 
Depois da sua utilização ter decrescido nos EUA, o 
termo foi reintroduzido em 2000 a par da 
diminuição dos tabus relativos à cultura gay (e com 
a qual este termo era freqüentemente confundido). 
A popularização da palavra veio pela ligação que 
Mark Simpson fez dela com o jogador de futebol 
David Beckham. (Nota da IHU On-Line) 
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de Derrida e o empreguei segundo as 
considerações deste autor, que quando, ao  
traduzir Heidegger para o francês, percebeu 
que a palavra Destruktion, ao ser traduzida, 
acentuaria a ênfase na destruição, ao invés de 
assentá-la no espírito da questão a que ela se 
referia – destruição da metafísica. Há 
romantismo nesta empreitada? Creio que sim. 
Em meus livros anteriores, eu buscava 
formular um novo conceito paterno a partir do 
existente. O pai distante, autoritário e temido, 
poderia se transformar em alguém amoroso, 
próximo e participativo. Naquele momento, 
creio que esperanças românticas e talvez 
utópicas estivessem presentes, me deixei tomar 
por elas. Uma leitura mais crítica me fez 
perceber que o pai autoritário tem uma função 
operacional para os anos 1920, tanto quanto o 
amoroso tem para os anos 1990: sobre ambos 
se apóiam visões de mundo pelas quais os 
indivíduos crêem que os problemas que devem 
resolver têm origem em suas subjetividades. 
Se o mundo endurece, mata e assassina, surge 
um projeto para fazer homens “flexíveis, 
macios e amorosos”, como se eles nunca 
tivessem existido. Recai sobre o indivíduo a 
missão (impossível) de reverter um programa 
de extermínio dos ideais coletivos que as 
democracias de mercado se encarregaram de 
enterrar. 
 
IHU On-Line - Quais são os principais 
aspectos de sua dissertação de 
mestrado, intitulada Identidade 
masculina: um estudo sobre o homem 
de classe média? Em que medida a 
classe social de uma pessoa interage 
em sua identidade masculina? 
Sócrates Nolasco - Neste trabalho, em 
procurei entrevistar um grupo de homens para 
saber o que, segundo eles, significava ser 
homem. A classe social oferece um recurso 
que seria permitir ao indivíduo pensar 
sistematicamente sobre sua vida  mediante a 
escolarização e, com isso, tentar criar para ele 
um projeto melhor. 

Os homens aprendem a ser homens com 
outros homens e, na maioria das vezes, 
aprendem o que devem evitar para não serem 
considerados homens. Mesmo entre grupos de 
homens que vivem com outros homens, 
procuram parceiros que não sejam 
afeminados. Afinal, o que representa a 
feminilização para um homem?  Certamente, 
ela representa uma experiência emocional 
anterior à marca sexual, anterior à noção de si 
mesmo. Durante as entrevistas, quando eu 
perguntava o que significa ser homem para 
cada um deles, as respostas não se referiam ao 
significado, mas ao que um homem deve fazer. 
O que dele é exigido. Um homem aprende a 
ser homem, agindo, tentando positivar sua 
imagem através deste mecanismo. Um menino 
cresce tentando evitar experiências de 
humilhação, discriminação e exclusão. 
Portanto, é possível para um homem 
responder o que não significa ser homem, mas 
o contrário não é verdadeiro. Para responder a 
esta pergunta sobre o significado, ele 
precisaria falar de sua experiência de 
singularização, de diferenciação e de 
identificação com os homens de sua família e 
como os encontrou no mundo. Sentir-se 
seguro para adotar um modelo afetivo do qual 
se orgulhe e valorize, independente do que isto 
implique socialmente. Descolá-lo de seu sexo. 
 
IHU On-Line - É possível dizer que 
existe um modo particular pelo qual 
os pais brasileiros agem e educam 
seus filhos? 
Sócrates Nolasco - No Brasil, como nos 
EUA, ainda se criam meninos para fazer sexo com 
meninas. Crescer para transar. O Canadá e alguns 
países da Europa oferecem modelos mais 
“humanizados”. Aqui os meninos estão crescendo 
sem que os pais considerem necessário que, para 
suas vidas, valores estejam além do dinheiro e do 
sexo. Homer Simpson é a expressão subjetiva 
deste empobrecimento. Não é de se espantar que 
as experiências homossexuais começaram a 
aparecer como sendo um lugar, de sexo,  mas onde 
há contato e algum tipo de troca afetiva. Sem 
investir e valorizar o crescimento emocional, os 
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meninos estarão sendo colocados em situações 
difíceis como, por exemplo, saber lidar com 
frustrações e fracassos. A violência que promovem 
é uma das conseqüências disso.       
 
IHU On-Line - A figura paterna é 
ligada, de imediato, à questão da 
masculinidade. É possível, diante das 
mudanças culturais pelas quais a 
sociedade passa hoje, que a função 
paterna e a masculinidade não 
estejam, necessariamente, vinculadas? 
Sócrates Nolasco - Creio que estas duas 
categorias não estejam tão próximas quanto já 
estiveram em décadas passadas. Mas considero 
importante pensarmos que significado isso tem 
para distintos momentos sociais. Quando estavam 
juntas havia um sentido: reprodução, linhagem e 
consolidação de visões de mundo. Separadas têm a 
função de permitir que a tecnologia e o mercado 
avancem sem restrições. Atualmente, as clínicas de 
reprodução assistida, as lutas pela adoção entre 
homossexuais, são exemplos de situações que 
assumem maior visibilidade, porque não mais 
existe uma relação estreita entre paternidade e 
masculinidade. Em um dado momento, nos anos 
1960, a diferença precisava ser exaltada para que 
depois pudesse ser balizada e posteriormente um 
contexto de permissividade se instaurasse. As 
democracias de mercado dependem disto, desta 
relativização permissiva para lançar continuamente 
seus “novos produtos”. 
 
IHU On-Line - O trabalho fora das lidas 
domésticas e a pílula 
anticoncepcional, com outros métodos 
contraceptivos, concederam à mulher 
uma independência impensável nos 
parâmetros antigos de sociedade, 
calcados no patriarcalismo. Quais são 
os resultados da liberdade advinda 
desses mecanismos naquilo que hoje 
entendemos como o conceito de pai? 
Sócrates Nolasco - Houve um momento em 
que a paternidade era considerada uma questão de 
fé. Isso acabou. A ciência é quem regula esta 
dimensão. Testes de paternidade, prova de DNA, 
tiraram do anonimato qualquer homem que deseje 
escapar da paternidade.  

Hoje, quem for homem, branco e heterossexual 
corre o risco de ser visto como resquício de algum 
patriarca desavisado. Todavia a hegemonia de 
poder no Ocidente cresce e se fortalece exatamente 
sobre estes pilares. O crescimento dos movimentos 
de direita no mundo é expressão disso.  
Cabe uma pergunta: e todos os movimentos de 
emancipação e busca de liberdades individuais será 
que contribuíram para que se consolidasse no 
Ocidente um muro protetor para qualquer tipo de 
fundamentalismo? Parece que não. As mulheres 
mudaram seu papel social, colocando os homens 
inicialmente como seus “inimigos”. Contudo, o 
projeto de emancipação das minorias no mundo 
não foi projetado pensando-se em um outro 
mundo. As mulheres passaram a reivindicar os 
mesmos direitos que os homens, os de diferentes 
etnias, os que pertenciam aos brancos e os 
homossexuais, considerados exclusivamente dos 
heterossexuais. O que não pensaram foi que, 
acoplado a estas reivindicações, estaria o mundo 
que conferia ao homem, branco e heterossexual, 
esses benefícios. O presidente dos Estados Unidos 
foi eleito em um país politicamente correto, berço 
dos beatniks21. A liberdade hoje está restrita à 
ascensão ao poder, e não á sua transformação. Sai 
vencedor um poder centralizador, autoritário e sem 
pessoalidade. Portanto, a partir dos anos 1960, os 
movimentos sociais cresceram na oposição a um 
“pai opressor” e optaram por adotar um padrinho 
que lhes ensinaria como tomar o lugar deste “pai”. 

                                                

21 Beatnik: Movimento iniciado em São Francisco 
em meados da década de 1950, provocando 
grandes alterações nas consciências das pessoas e 
culminando com uma grande vitalidade cultural 
que desembocou no movimento hippie do final dos 
anos 1960. (Nota da IHU On-Line) 
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“A paternidade é uma definição 
cultural” 
 

Entrevista com Carla Almeida 
 

Carla Cristina Lima de Almeida é professora na Faculdade de Serviço Social da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi entrevistada por e-mail pela revista 
IHU On-Line, contribuindo com suas idéias para a discussão levantada na matéria de 
capa da presente edição. Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Carla é mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, e doutora em 
Ciências Sociais pela Unicamp, com a tese intitulada Fechando com Chave de Ouro: o 
significado da paternidade e da maternidade na experiência das classes populares. 

 
IHU On-Line - Quais são as 
principais conclusões da sua tese 
Fechando com Chave de Ouro: o 
significado da paternidade e da 
maternidade na experiência das 
classes populares? 
Carla Almeida – O encontro com a 
história de um casal me fez deparar com o 
cerne de meu trabalho. O parceiro adotava 
o preservativo como método preventivo, o 
que despertou meu interesse dada a baixa 
adesão desse dispositivo entre homens. O 
casal engravidou. Ela, grávida do quinto 
filho, numa situação econômica 
precaríssima, não era, contudo, o exemplo 
de uma pessoa sem informações ou acesso a 
tecnologias de anticoncepção. O que a 
levara a engravidar? Mais do que conhecer 
quais as práticas para evitar filhos que o 
casal efetivava, eu queria entender os 
sentidos dos filhos na dinâmica desta 
família. Logo percebi que tais significados 
estavam ligados a expectativas não apenas 
do casal, mas de suas redes familiares. Eu 
tinha, porém, de lidar ainda com opiniões 
correntes a respeito do aumento das 
famílias pobres e das implicações sociais 
deste fato. É difícil não se comover com 

situações tão complexas que envolvem a 
reprodução nas classes empobrecidas e que 
nos levam a indagar, de modo justo, sobre 
a falta de informação e métodos eficazes 
para prevenção de gravidez que deveriam 
ser promovidos pelos programas sociais. 
No entanto, a questão que se apresenta, a 
meu ver, é: estas gestações – aos nossos 
olhos impraticáveis, inconcebíveis, 
inoportunas, improváveis, ou qualquer 
outro adjetivo semelhante que se queira dar 
– são indesejáveis? À tese da “ausência” de 
anticoncepção entre os pobres, pude 
contrapor os achados de alguns 
historiadores como McLaren22 e 

                                                
22 Canadense radicado nos Estados Unidos, 
Ph.D. em Educação, Peter McLaren avalia que 
os norte-americanos domesticaram o discurso 
freiriano, falando ainda da necessidade de 
abolição da brancura. Para ele, foi o capitalismo 
que gerou o racismo. No Brasil, seus últimos 
livros publicados são: A vida nas escolas: uma 
introdução à pedagogia crítica nos 
fundamentos da educação. Artes Médicas, 
1997 e Multiculturalismo Revolucionário. 
Artes Médicas, 1999. (Nota da IHU On-Line)  
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Flandrin23, os quais revelam que práticas 
de evitar filhos sempre existiram e 
envolviam diversos expedientes próprios do 
contexto particular de cada época. E 
especialmente as mulheres das classes 
trabalhadoras sempre utilizaram 
mecanismos para limitar o nascimento dos 
filhos. O fenômeno da redução do tamanho 
da família parece ter sido mais drástico 
entre as classes superiores, não tanto 
porque os pobres não fossem numerosos, 
mas porque, para as elites, o controle dos 
nascimentos implicou uma remodelação da 
ideologia familiar.  
 
 
A influência da rede de 
relacionamentos na 
anticoncepção  
 
Assim, ainda que não se possa generalizar, 
as histórias que acompanhei mostram que 
experiências de pessoas próximas da rede 
de relacionamentos são modelares quando 
se trata de aderir a um método de 
anticoncepção. Amigos, vizinhos e 
familiares opinam, favorecem, 
desfavorecem as decisões e atitudes a serem 
tomadas. A mulher não está sozinha 
quando tem de evitar filhos. Tampouco se 
trata de um evento exclusivo ao par 
conjugal. E este é um problema que os 
discursos sobre responsabilidade masculina 
no planejamento familiar têm de enfrentar. 
Tomar os maridos como personagens 
centrais e únicos destas práticas é não 
reconhecer outros agentes que compõem as 
redes de relacionamentos das mulheres. 
Além de todos esses elementos que 
interferem na questão do acesso, 
divulgação e uso das práticas de 
planejamento familiar, pude identificar a 
importância dos significados da 

                                                
23 Autor do livro História da Alimentação. São 
Paulo: Estação Liberdade, 1998, ao lado de 
Massimo Montanari. (Nota da IHU On-Line) 

paternidade e da maternidade nesse 
processo. Isso ganhou força na tese em que 
me vi impelida, prazerosamente, a revisitar 
o problema da definição biológica e social 
da paternidade e da maternidade em nossa 
cultura e tive de me debruçar sobre o modo 
de agir dos casais que se encontravam em 
divergências de interesses quanto ao 
projeto de ter filhos. Foi por isso que tomei 
de empréstimo a fala da mulher citada no 
início, que me disse eufórica o resultado da 
ultra-sonografia: “É uma menina! Para 
fechar com chave de ouro!”. Com essa 
frase, ela me dava o fio tênue que conduzia 
as decisões sobre a prática de evitar filhos. 
Nesse caso, o encerramento da vida 
reprodutiva do casal era uma opção que se 
articulava de um modo delicado à trama de 
seus relacionamentos familiares. 
 
IHU On-Line - Em muitas 
sociedades, o fator biológico 
continua preponderante na 
admissão da paternidade. 
Entretanto, esse entendimento já 
não é mais unanimidade. Como isso 
se apresenta no Brasil?  
Carla Almeida – Nas entrevistas com os 
homens, pude perceber que a paternidade é 
um evento carregado de significados 
pessoais. Comparei isso à imagem de um 
interstício, tal como o momento da 
mudança na passagem de um dia, uma 
espécie de linha divisória que tem o efeito 
de afirmar seus lugares no mundo. 
Bourdieu24 cunhou o conceito de ritos de 
instituição para exprimir a função social 
dos ritos de passagem. Para muitos deles, a 
paternidade exerce uma eficácia simbólica 
real sobre a representação que o grupo 
(familiar, amigos e outros) tem a respeito 
deles, assim como sobre a própria 
representação que eles possuem de si 
                                                
24 Pierre Bourdieu (1930-2002): sociólogo 
francês, interessado no estudo da realidade 
argelina, tomou como foco de suas pesquisas a 
sociedade cabilda. (Nota da IHU On-Line) 
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mesmos. Ser pai agrega valores (honra, 
maturidade) e expectativas sociais 
(comportamentos) com relação às quais 
eles se sentem comprometidos de alguma 
forma. Ocorre que, em nossa cultura, a 
definição da paternidade está fortemente 
relacionada ao ato de engravidar uma 
mulher. Este é um contexto social e 
cultural que une funções de gerar crianças 
e cuidar delas em torno de um único 
homem. Só para efeito comparativo, na 
descrição clássica que Malinowski25 faz dos 
costumes dos trobriandeses, por exemplo, a 
reprodução é dividida entre diferentes 
pares que desempenham funções 
específicas – mãe e irmão da mãe (par 
reprodutivo), mãe e marido (par sexual 
formativo) e mãe e espírito matrilinear 
(responsável pela concepção e substância 
do feto). Uma antropóloga inglesa, 
Marilyn Strathern26 observou que é próprio 

                                                
25 Bronislaw Malinowski (1884-1942): 
antropólogo britânico, de origem polonesa. 
Tornou-se conhecido pelo estudo intensivo da 
cultura dos povos das ilhas Trobriand, no 
sudeste do Pacífico (Melanésia), e pelas suas 
contribuições às teorias da cultura humana. 
Esforçou-se por ligar os mitos aos fatos 
socioculturais. Malinowski lecionou na 
universidade de Londres durante muitos anos e 
na universidade de Yale de 1939 até sua morte. 
Escreveu Argonautas do Pacífico Ocidental, A 
vida sexual de selvagens do noroeste da 
Melanésia e Jardins de coral e sua magia. 
(Nota da IHU On-Line) 
26 Marilyn Strathern é titular da cátedra William 
Wyse de Antropologia Social da Universidade de 
Cambridge (Inglaterra), mistress de Girton 
College e ex-presidente da European 
Association of Social Anthropologists. Seus 
aportes à etnologia melanésia, aos estudos das 
relações de gênero, à teoria da troca e do 
parentesco e à antropologia da modernidade 
tardia fizeram escola e criaram polêmica. 
Marilyn Strathern, principal responsável pela 
renovação, a partir dos anos 1980, do programa 
teórico da antropologia britânica, é dona de um 
estilo analítico denso e original, em que as 
tradições antropológicas britânica e americana 
se fundem em uma síntese crítica catalisada 
pelo contradiscurso feminista. (Nota da IHU 
On-Line)  

da cultura euro-americana tomar a 
reprodução como um fenômeno biológico 
que articula sexo, concepção e nascimento 
em torno de um único par relacional: o par 
marido e mulher. De tal modo que este 
modelo confunde relações biológicas e 
relações sociais, reconhecendo como pai o 
homem que gerou, e isso tem uma série de 
implicações jurídicas e sociais.  
 
“Pai não é o que faz, é o que 
cria” 
 
Olhando para os homens e casais que 
entrevistei, precisei indagar sobre como 
eles vivenciavam esses modelos sociais e 
culturais na sua experiência de paternidade. 
E pude concluir que a “obsessão” com a 
paternidade social e biológica emerge de 
modo muito variado e em diferentes 
circunstâncias para eles. Em muitos casos, 
até no nascimento do filho consangüíneo, 
meus entrevistados se vêem como pais de 
filhos que eles não geraram. A entrada em 
cena de filhos gerados nas uniões que 
passaram a contrair tende a acionar um tipo 
de compreensão da paternidade que 
confunde relações biológicas e sociais. O 
mais interessante é ver como cada membro 
da família elabora seus sentidos sobre o 
tema. Observei que muitas crianças 
envolvidas em relacionamentos com 
padrastos não parecem interessadas em 
reivindicar o genitor. Para eles, tanto faz se 
esse pai que gerou “assume” ou não sua 
paternidade, importa o relacionamento com 
o marido atual da mãe, este sim o “pai”. É 
preciso dizer que estou tratando de casos 
cujas famílias são compostas por crianças 
bem pequenas. Nesses casos, parece valer a 
máxima: “pai não é o que faz, é o que cria”. 
O problema surge quando se espera que 
estes lugares sejam ocupados por um único 
homem. As disjunções no vínculo entre 
parentesco e reprodução, que podem 
emergir no curso das experiências de vida, 
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são percebidas como necessitando de 
reparos. É isso que está na base dos 
conflitos nos relacionamentos entre pais e 
enteados e em tantas outras formas de 
exercício da parentalidade que escapam a 
este modelo. É nesse sentido que é 
problemático trabalhar com o modelo euro-
americano de Strathern. Ele não dá conta 
do modo como as pessoas podem efetivar 
concepções tão díspares, como a que 
confunde pai e genitor e a que separa 
paternidade de geração numa mesma 
experiência. Todos esses arranjos, conflitos 
e rearranjos desencadeados nos casos que 
analisei ajudam a mostrar que a relação 
entre gerar e ser pai não é fixa e pode 
articular significações distintas para 
homens e mulheres dependendo das 
circunstâncias. 
 
IHU On-Line - A forma de encarar a 
paternidade mudou ao longo da 
história da humanidade. Hoje, 
levando em consideração a 
conjuntura social, em permanente 
mutação, como entende o conceito 
de pai? 
Carla Almeida – O modelo do pai 
provedor está cada vez mais abalado, 
embora não possa ser descartado de todo. 
É em torno dele que muitas das tensões e 
conflitos sociais, institucionais e pessoais 
podem ter explicação. Entretanto, cada vez 
mais, o pai deixa de ser visto como a figura 
econômica exclusiva e passa a ser 
reconhecido como instância afetiva e 
educacional com os filhos. O conceito de 
pai é, assim, cultural e estabelecido no jogo 
das relações sociais de cada época e lugar.  
 
IHU On-Line - Antropologicamente, 
o conceito de pai apresenta 
diversas angulações. A senhora 
acredita que a sociedade moderna 
tem outro olhar sobre a questão do 
que antes da revolução feminina?  

Carla Almeida – O feminismo foi 
fundamental para a reivindicação de novas 
formas de sociabilidade para mulheres e 
crianças. Isso repercutiu, sem dúvida, para 
a transformação das expectativas com 
relação ao desempenho masculino em 
diversas áreas. Entretanto, o feminismo 
emerge num contexto em que outras 
mudanças também aconteciam, como as 
econômicas e políticas. A sociedade deixou 
de oferecer determinados lugares para os 
homens – penso aqui no problema do 
emprego –, e, ao mesmo tempo, criou 
outros. As instituições – escola, família – 
também passaram por mudanças, de modo 
que o feminismo é parte fundamental de 
uma dinâmica que envolveu diferentes 
setores e atores sociais.  
 
IHU On-Line - Qual é o papel do 
homem na decisão da reprodução 
humana? O que isso implica?  
Carla Almeida – Na perspectiva 
advogada nas Conferências Internacionais 
de Cairo e Beijing, a participação 
masculina é valorizada como uma forma de 
divisão de responsabilidades reprodutivas. 
Estudos no campo da saúde pública têm 
enfatizado os ganhos em termos de saúde 
reprodutiva e sexual para as mulheres e 
também para os homens, quando os 
parceiros são envolvidos nas decisões e 
práticas reprodutivas. A questão, porém, 
torna-se complexa quando passamos a 
analisar as experiências cotidianas. Percebi 
que, em diferentes contextos, as mulheres 
podem reivindicar e, ao mesmo tempo, 
rejeitar a presença dos maridos em decisões 
reprodutivas. Elas sentem o peso de terem 
de arcar sozinhas com a atribuição de 
realizar a anticoncepção, principalmente 
quando estão em jogo problemas de saúde 
e condições de vida. Todavia, se situações 
como estas, por um lado, acionam queixas e 
discursos em prol da participação dos 
homens, por outro, o ônus da 
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anticoncepção pode vir a ser utilizado de 
modo favorável. Encontrei casos em que 
práticas de contracepção à revelia dos 
parceiros acarretavam margens 
significativas de poder nos relacionamentos 
conjugais. É claro que não estou falando de 
situações em que ocorre violência 
doméstica ou há impedimentos muito 
concretos para a ação das mulheres.  
 
Mulheres dispõem de lugar 
dominante no evento 
reprodutivo 
 
Do ponto de vista da posição de homens e 
mulheres no evento reprodutivo, as 
mulheres dispõem de um lugar dominante, 
já que, na condição de vivenciarem 
primeiramente os sinais da concepção, 
podem decidir sobre manter ou 
interromper a gravidez. São elas também 
que, em muitos casos, efetivam a 
anticoncepção, favorecendo margens de 
manobra para garantirem a procriação em 
momentos de indecisão ou reprovação dos 
parceiros. A condução desse processo, 
ainda que considerada por eles como algo 
que deva ser mesmo do campo feminino, 
acarreta um poder às mulheres que eles 
percebem como inerente ao lugar que elas 
ocupam biologicamente na reprodução. 
Termos usados por eles para descrever as 
práticas de anticoncepção evidenciam como 
se percebem nesse lugar: elas fazem, 
tomam; eles vêem se estão usando algum 
método, perguntam, lembram, ou seja, 
circundam as experiências. Diante disso, 
eles terminam por dimensionar atitudes no 
intuito de adquirir algum controle que, 
mesmo limitado, venha a garantir a eles 
recursos de poder junto às parceiras. Isso é 
bem precário porque está submetido ao 
modo como as parceiras constroem suas 
ações. Há preocupações – elas podem 
esconder a cartela, simular o consumo de 
comprimidos ou dizer que estão fora do 

período fértil – que se traduzem na idéia de 
que elas podem “manobrar”. Por outro 
lado, a percepção de que a anticoncepção é 
uma prerrogativa feminina não impede que 
muitos casais articulem experiências 
compartilhadas no plano das decisões, da 
busca de recursos e do uso efetivo de 
tecnologias de prevenção masculinas. Isso é 
para mostrar de que modo o debate da 
participação masculina na reprodução é 
vivido de modo ambíguo pelas pessoas 
envolvidas e atravessado pelos contextos 
sociais e culturais, particularmente, pelo 
modo como experimentamos as relações de 
gênero.  
 
IHU On-Line - Os métodos 
contraceptivos e o trabalho longe 
de casa ofereceram à mulher uma 
independência antes inexistente 
nos parâmetros de sociedade 
patriarcal. Quais as perspectivas de 
que isso continue a modificar as 
sociedades e o mundo masculino? 
Carla Almeida – As transformações no 
comportamento das mulheres foram 
importantes para a dinâmica da família e 
para o trabalho. Entretanto, tais mudanças 
são parte de um conjunto de alterações 
sociais e culturais. Por outro lado, é 
importante sinalizar que as chamadas 
conquistas femininas não estão livres de 
tensões, conflitos e ambigüidades, basta ver 
o dilema das mulheres contemporâneas 
para conciliar maternidade e trabalho. Não 
se trata de uma linha reta, culminando com 
novas formas de sociabilidade 
necessariamente melhores que as 
anteriores. O caso do modelo patriarcal é 
um bom exemplo. Se este foi um modo 
dominante na grande maioria das 
sociedades, em cada uma delas ganhou 
contornos particulares. Além disso, o 
modelo patriarcal não foi o único a ordenar 
os relacionamentos familiares na sociedade 
brasileira, convivendo com formas 
alternativas, ainda que subalternas, de 
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interações entre homens, mulheres e 
crianças. É nesse panorama social rico e 
complexo que as mudanças vão sendo 
gestadas.   
 
IHU On-Line - Podemos afirmar que 
a paternidade é uma função que 
não é ligada, necessariamente, à 
sexualidade? Qual a explicação 
possível através dos olhares das 
diferentes áreas que estudou 
(ciências sociais, sociologia, 
antropologia e saúde pública)? 
Carla Almeida – Esta é uma questão 
cada vez mais patente com as novas 
tecnologias reprodutivas. A possibilidade 
hoje de desarticular as diferentes etapas do 
processo reprodutivo – fecundação, 

gestação e nascimento - coloca no centro do 
debate o problema da definição dos termos 
da relação com o bebê. Quem é o pai? 
Quem é a mãe? A polêmica do “nascimento 
virgem”, como ficou conhecida na Grã-
Bretanha a situação de mulheres que 
queriam filhos, mas não queriam relações 
sexuais, ilustra bem essa disjunção entre 
paternidade e sexualidade. Isso vem 
corroborar a idéia de que a paternidade é, 
antes de tudo, uma definição cultural. Se 
isso acarreta mudanças para a interpretação 
teórica em diversas áreas, basta pensar no 
problema do parentesco para a 
Antropologia, implica enormes desafios nas 
práticas institucionais, jurídicas e éticas.  
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Artigo da Semana 
 

A espera e a doação 
Por Cristovam Buarque 

 
Reproduzimos o artigo que segue, de autoria do senador Cristovam Buarque, 
publicado no blog de Ricardo Noblat, em 5 de agosto de 2005. Cristovam Buarque é 
professor na Universidade de Brasília. É autor de 19 livros. Entre eles, citamos: A 
Desordem do Progresso: o fim da era dos economistas e a construção do futuro. São Paulo: Paz 
e Terra, 1991; A aventura da universidade. Co-edição Rio de Janeiro: Paz e Terra e São 
Paulo: Unesp, 1994 (Prêmio Jabuti, 1995); A Revolução nas Prioridades. Da 
modernidade técnica à modernidade ética. São Paulo: Paz e Terra, 1994. Os tigres 
assustados - uma viagem pela fronteira dos séculos. Rio de Janeiro: Record, 1999; 
Admirável mundo atual. São Paulo: Geração Editorial, 2001; e Os Instrangeiros. A 
aventura da opinião na fronteira dos séculos. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. O senador 
Cristovam Buarque foi ministro da Educação no atual governo federal, no período de 
1º de janeiro de 2003 a 27 de janeiro de 2004. 
Ele concedeu duas entrevistas à IHU On-Line: uma sobre o Papel da Universidade, 
publicada na edição n.º 90, de 1º de março de 2004 e a outra sobre Leonel Brizola na 
edição 107º, de 28/06/2004. Dele publicamos uma entrevista na 143ª edição, de 30 de 
maio, e um artigo na 148ª edição, de 4 de julho de 2005. 
 

Graças à sua biografia e à história do Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva teve a rara chance 
de ser o presidente capaz de pedir aos ricos 
que doassem e aos pobres que esperassem. 
Sua credibilidade entre a população pobre lhe 
dava o direito de pedir paciência nas 
mudanças. E a força com que chegou lhe 
permitia cobrar dos ricos que aceitassem as 
mudanças. 
Mas a chance foi perdida. Aos pobres, a 
oferta foi de administrar melhor e de forma 
assistencial os programas antigos; aos ricos, 
de manter os privilégios intactos. Foi uma 
chance perdida, sobretudo pela história do 
Brasil. Dificilmente, teremos um momento 
histórico mais favorável e um presidente mais 
habilitado para promover um encontro de 
diversas classes para construir a Nação. 

Lamentavelmente, um fator impediu que isso 
acontecesse: Lula e o PT nunca explicitaram 
um projeto de Nação. Partido e líder se 
formaram, baseados em uma visão 
corporativa que divide o País em pedaços, a 
serem atendidos separadamente. Nunca 
perceberam que a Nação é um ente diferente 
de uma soma de suas partes, e que nos 
momentos de crise é preciso reorientar o 
destino nacional com um projeto 
transformador. Essa é a diferença entre a 
Bolsa-Escola e a Bolsa Família. A primeira 
ajuda a reorientar o destino nacional pela 
educação, a outra ajuda, no presente, as 
famílias que a recebem. 
No governo, Lula e o PT não perceberam 
que a doação de uns e a espera de outros 
trariam ganhos a todos. Transferir recursos 
dos que têm para investir nos serviços 
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necessários aos que não têm teria como o 
resultado um Brasil melhor para todos. Essa é 
uma grande diferença entre o estadismo e o 
sindicalismo. 
Pena que Lula e a equipe que ele manteve ao 
seu redor não conseguiram ver o Brasil na sua 
totalidade nem perceberam seu papel de 
reorientar o destino nacional. Não tinham um 
cenário de para onde queriam e poderiam 
levar o País; não quiseram ou não souberam 
pedir paciência aos pobres nem doação aos 
beneficiados pela política fiscal e 
orçamentária. Ao contrário, pediram que o 
povo comemorasse a pequena esmola dos 
programas assistenciais e comemoraram com 
os ricos as vantagens não perdidas, ao 
contrário do que se dizia durante as eleições. 
Além de não perceberem a necessidade de um 
projeto para reorientar o futuro do País, o PT 
e o governo foram corrompidos pelas 
facilidades do marketing na manipulação da 
opinião pública. E acreditaram que, no 
governo, isso funcionaria durante quatro 
anos. E depois mais por mais quatro, até 
eleger o sucessor. 

Não podia dar certo, e assim alertaram várias 
pessoas, diversas vezes, algumas do próprio 
governo, mas fora do núcleo central. Os 
escândalos de corrupção são parte de um jogo 
de política superficial, retratam a arrogância 
do publicitário que passa a acreditar na 
veracidade da publicidade que faz. 
O pior é que todas as vezes que surgiram 
problemas, causados pelo descompasso entre 
realidade e imagem, chamaram o marqueteiro 
para ajustar a imagem, em vez de mudarem a 
realidade de erros e omissões do governo. 
Até que ficou tarde. O político Lula pode até 
continuar popular, ser reeleito e bem-
sucedido até o final de um segundo mandato, 
perpetuando a omissão, evitando a mudança. 
Mas acabou o líder que poderia mudar o 
Brasil, capaz de fazer o País obedecer sem 
usar nenhum autoritarismo, e de reorientar o 
nosso destino. Ele abandonou a espera e a 
doação. Preferiu a encenação à 
transformação, ficar na esquina que herdou, 
em vez de nos conduzir no caminho da 
mudança, como todos esperavam. 

 
Livro da Semana 

 
O discurso de Deus 

Luiz Felipe Pondé 
 
 

Luiz Felipe Pondé é professor no Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor de 
Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado e autor de O Homem 
Insuficiente (São Paulo: Edusp, 2001), entre outros. Dele publicamos uma entrevista 
na 133ª edição, de 21 de março de 2005, especialmente concedida para a IHU On-
Line e um artigo publicado na 135ª edição, de 04 de abril de 2005. O artigo que segue 
foi publicado no jornal Folha de S. Paulo, de 7 de agosto de 2005. 
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Ler Lacan é sempre uma aventura barroca 
fora de lugar. Conhecido por sua escrita 
incompreensível, já se suspeitou que tal traço 
fosse simples má escrita ou afetação 
desnecessária. Ou metateoria da transmissão 
psicanalítica. A incompre-ensão como ato 
edificante nos levaria à consciência de que, 
como a cópula e a mulher, a transmissão do 
conhecimento também não existe. 
Talvez esse "discurso da incompreensão" seja 
excessivo para pensarmos a antropologia 
profunda que anima esse páthos pela 
desfuncionalidade estrutural humana. 
Ingênuos os que crêem que o a priori da 
linguagem seria a comunicação. Ela é, na 
melhor das hipóteses clínicas, o espaço da 
neurose: nela, o horror indiferente da Coisa 
sem nome esculpe mortalmente nossa agonia. 
Nesse fracasso haveria um resto cognitivo 
narrando o desastre de um sujeito preso num 
quarto escuro que, a chutes, pontapés e socos 
no ar, tenta se localizar no vazio. Nessa 
dança, ele aprende a falar uma língua que o 
antecede e que a ele nunca pertencerá. Sua 
palavra não é sua. Saber a quem ela pertence 
pode ser nossa única saída. Aqui a palavra 
"sentido" encontra seu duplo sentido: ir em 
alguma direção, e, nesse método (caminho), 
orientar-se para ver, na brecha, seu lugar na 
cadeia infinita dos nomes. 
Um movimento de sentido que revela uma 
inércia real de sentido. O espaço analítico 
seria o campo da arqueologia particular desse 
desastre universal (estranha herdeira das 
Luzes, essa psicanálise!). Parece haver uma 
dúvida com relação à viabilidade do humano. 
Para Lacan, apenas imbecis acreditam que o 
mundo não anda em círculos: o círculo do 
sintoma. Esse traço é típico de um 
pensamento freudiano que faz a crítica da 
falácia humanista como eficácia terapêutica. 
O delírio de um entendimento ingênuo nos 
ajudaria a tamponar o terror da realidade que 
a criança despedaçada experimenta 
eternamente no adulto em que, a chicotadas, 

se transforma. "Conhecer-se" é olhar esse 
abismo com nome próprio. 
O grande Outro e o pequeno "a", o objeto 
caído, a angústia e a falta estruturantes, a 
vocação à violência escatológica de uma 
experiência interior radical. Somos seres 
acuados, e Lacan, um autor de tons 
dramáticos. Eis algumas das chaves de 
diálogo, em meio à sua álgebra barroca: do 
real ao simbólico e ao imaginário, passando 
pelo "Nome do Pai", busca-se passar da causa 
freudiana à causa de Deus. 
Essa passagem tem seus bons momentos. 
Todavia, há também dificuldades. Excelentes 
referências eruditas em meio à confissão de 
preferências "religiosas" em detrimento de 
outras confissões (a religião verdadeira seria a 
tradição judaico-cristã-romana e seu discurso 
acerca do Pai/filho morto, da lei e da culpa, 
sem que uma explicação não circular seja 
dada satisfatoriamente). 
Como é comum nas abordagens psicológicas 
(mesmo que a psicanálise goste de guardar 
uma certa distância conceitual do que 
poderíamos chamar de "psicoterapias"), 
Lacan, nos dois volumes O Triunfo da Religião 
e Nomes-do-Pai da Jorge Zahar (coletâneas de 
discursos organizadas por Jacques-Alain 
Miller), não avança muito além da submissão 
elegante e sofisticada do repertório teológico à 
engrenagem psi: explica-se psicanaliticamente 
o triunfo da religião sobre outras modalidades 
de organização de sentido. 

 
Religião e igreja separadas 

Em alguns momentos, sente-se uma 
tendência à superação da identificação rude 
entre religião e neurose obsessiva -religião e 
igreja seriam coisas distintas. Contra Jung, 
afirma: seu pensamento não passa de 
paganismo (e Lacan se surpreende como 
cristãos em geral não percebem isso quando 
aderem de corpo aberto a Jung como se este 
fosse "mais sensível" à religião do que Freud). 
A favor de Lacan, em 2005, é a evidente 
relação entre os "junguianismos" e o produto 



 39 SÃO LEOPOLDO, 8 DE AGOSTO DE 2005IHU ON-LINE  •  WWW.UNISINOS.BR/IHU                    

barato da indústria cultural denominado 
"Nova Era" ou neopaganismo "fake". 
Vale salientar que muitos junguianos 
apontam esse infeliz parentesco para qualquer 
pessoa séria como fruto de pura e simples 
desinformação. Haveria um barateamento 
conceitual do pensamento junguiano nas 
feiras de blablablá psicoespiritual. Outra 
questão a favor de Lacan é sua fina percepção 
da parafernália quase inútil em que se 
transformou a educação (aqui ele radicaliza a 
ponto de se referir às "banalidades de 
Platão"). 
Os educadores erram quando acreditam que 
"constroem" humanos pelo uso 
indiscriminado das ofertas dessa praga 
chamada "concepções de mundo". A 
psicanálise, criada por um neurologista, ainda 
que não mais alinhada com a biologia, 
permanece arredia aos discursos abertamente 
antideterministas. Na lista infeliz de 
disciplinas frágeis (governo, psicanálise, 
ciência), a educação ocupa lugar de destaque. 
Nessa crítica dos modos de lidar com essa 
espécie louca, ele reconhece que a religião 
garante maior eficácia de sentido, com todos 
os riscos que encontrar "um sentido" possa 
implicar. 
Para ele é risível pensar que a ciência 
(apontando até mesmo a ilusão de uma certa 
psicanálise), um dia, chegou a sonhar com 
um xeque-mate na religião. A "religião 
verdadeira", o monoteísmo abraâmico 
judaico-cristão, supera qualquer crítica 
porque sabe da culpa, da lei, da falta 

ontológica e da agonia infinita que desperta o 
sujeito em meio aos elementos cegos da 
matéria indiscriminada. O "discurso de 
Deus" olha no olho da pulsão de morte. 
Lacan não incorre no erro banal, mas 
comum, de dizer que a religião é mero ópio 
bem sucedido. Ponto para Lacan. Um dos 
discursos foi dado na Bélgica, terra onde, na 
Idade Média, a mística floresceu com força. 
Há um reconhecimento claro do "saber da 
mística" no discurso de Jacques Lacan. 
As margens do rio Reno, grosso modo entre 
os séculos XIII e XVI, foram palco de uma 
importante "invasão mística". Mulheres e 
homens foram queimados pela Inquisição em 
nome de sua intimidade com Deus. 
Entregaram-se às chamas com aquele tipo de 
certeza que só a feroz experiência interior 
pode dar: para Lacan, essa é a marca do 
"extremo do íntimo", que é mais forte do que 
o amor à vida. 
O gozo místico é um gozo de gente forte, 
porque não teme esse "extremo do íntimo". A 
exclusão de homens como são João e são 
Paulo é signo da ignorância acadêmica que 
não sabe que a religião é saber, e não mera 
alienação. O saber religioso não é mera 
alienação porque sabe, por exemplo, que a 
concupiscência narcísica (Lacan encontra 
santo Agostinho) desenha a irredutibilidade 
do furioso amor próprio, e ao final, as paredes 
de nossa própria cela. É muito sutil, mas aqui 
Lacan toca no que poderíamos chamar, com 
alguma ousadia, de uma teoria psicanalítica 
da santidade. 
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Entrevista da Semana 
 

“Nenhum partido é sagrado”, afirma 
Plínio de Arruda Sampaio 
 

Uma história de 25 anos não pode ser abandonada sem luta. Essa, em síntese, é a idéia 
que move o professor Plínio Arruda Sampaio a lançar sua candidatura à presidência do 
PT. Fundador do partido, o ex-deputado federal não superdimensiona o poder da 
legenda: "Nenhum partido é sagrado. Se amanhã o PT, de fato, não for corrigível, 
vamos ter de construir um outro instrumento". No entanto, para Sampaio, o partido 
merece ainda uma aposta.  
Reproduzimos abaixo, a entrevista de Plínio de Arruda Sampaio, publicada no jornal 
Brasil de Fato, 4 a 10 de agosto de 2005. 
Ex-deputado federal, advogado e militante de longa trajetória na luta pela reforma 
agrária no Brasil e na América Latina, Plínio de Arruda Sampaio participou da 
elaboração de um dos primeiros projetos de democratização de acesso à terra em São 
Paulo: a Lei de Revisão Agrária do governador Carvalho Pinto (1959-62).  
Eleito deputado, em 1962, Plínio Sampaio foi nomeado relator do projeto de reforma 
agrária do governo João Goulart e deu parecer favorável à iniciativa. Depois do golpe 
militar, o advogado foi buscar exílio no Chile e lá colaborou com a realização do plano 
de reforma agrária do país. Foi convidado a prestar assessoria na mesma área para a 
Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura (FAO-ONU). Nessa função, 
Sampaio esteve em praticamente todos os países da América Latina, conhecendo a 
situação camponesa no continente e implementando a reforma agrária.  
No início de 2003, foi chamado pelo presidente Lula para coordenar a realização do 
Plano Nacional de Reforma Agrária. Concluído em 90 dias, o plano previa o 
assentamento de 1 milhão de famílias, mas não foi colocado em prática por resistência 
da equipe econômica de Lula. Depois da crise e da avalanche de denúncias de 
corrupção no PT e no governo, Plínio Sampaio decidiu sair candidato à presidência do 
partido. 

 
Brasil de Fato - Como o senhor está 
vendo a crise? 
Sampaio - Primeiro, a crise não vem de 
agora, mas sim desde 1995, quando o PT 
deixou de lado a pressão popular e se 
concentrou em montar uma máquina 
eleitoral. Em 1998, o partido fez a opção pela 

eleição do marketing, contratou um 
especialista na área para fazer a eleição. Ora, 
essa escolha foi catastrófica, um desastre. 
Você não faz eleição do marketing sem muito 
dinheiro, essas companhias cobram uma 
enormidade para trabalhar. Então, você acaba 
tendo de recorrer a quem tem dinheiro. E 
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quem tem dinheiro nesse país? Banqueiros, 
empresários, especuladores... E o PT foi 
bater na porta dessa gente, os Valérios da 
vida. Mas isso ainda não é o mais grave. O 
mais grave é o seguinte: o PT fez uma 
campanha que não politizava o povo. O povo 
brasileiro sempre acha que é preciso um 
poderoso lá em cima que lhe dê as coisas. O 
povo brasileiro não foi conscientizado de que 
precisa conquistar as coisas, de que precisa 
lutar. Porque não é um príncipe bom, nem 
um operário bom, nem um patrão bom que 
vai lhe atender. É preciso ter o preço da 
conquista. Com o marqueteiro, você não diz 
isso. O princípio dele é que você não pode 
falar para o povo aquilo que ele não quer 
ouvir. Então, você está enganando o povo. É 
preciso dizer o que é importante. 
 
BF - Qual a conseqüência dessa 
opção? 
Sampaio - A grande massa da população 
sofre os efeitos dessa política autoritária, 
neoliberal. Boa parte do povo que não tem 
consciência política quer sempre um protetor. 
É isso que fazem as campanhas de marketing, 
criam uma figura poderosa que vai dar dez 
mil casas, gerar milhares de empregos, fazer a 
reforma agrária em uma canetada. Isso é o 
que o cara gosta de ouvir. Ele não quer ouvir 
que será feito um esforço conjunto para lutar, 
que é preciso se organizar e lutar para 
conquistar.  
 
BF - Mas mesmo assim não deu em 
1998... 
Sampaio - Não deu, mas em 2002 deu para 
fazer com o melhor dos marqueteiros, com o 
Duda Mendonça. Então, foi feita uma 
campanha marqueteira que, no final, não deu 
ao presidente a segurança de que ele terá o 
apoio do povo se enfrentar o latifúndio, o 
agronegócio, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), os grandes banqueiros. 
Porque se Lula enfrentar, eles tiram o 
dinheiro e, daí, você tem inflação, dólar mais 
caro e turbulência na economia. Se isso 

ocorresse, poderia começar a faltar produto e 
nessa hora, ou você tem um povo do seu lado 
capaz de entender que a luta consiste em não 
se importar com isso, ou você tem um povo 
que não entende e vai dizer que a vida está 
piorando. Na verdade, Lula hesita e não tem 
suficiente confiança nos 53 milhões de votos 
que conseguiu. Acho que ele cometeu um 
grave equívoco. Se tomasse essas medidas no 
primeiro mês de governo, teria o povo 
inteirinho na rua. Hoje, já tem problemas, 
não sei mais se o povo irá atender a uma 
convocação sua. 
 
BF - E qual a saída desta crise? 
Sampaio - Eu acho que a saída é pela 
esquerda, pela mudança da política 
econômica, pela redução da base parlamentar. 
Com o povo mobilizado, mas eu não sei se o 
presidente Lula tomará essa decisão.  
 
A Carta ao Povo Brasileiro foi um 
erro 
 
BF - Mas a opção pelo marketing feita 
pelo PT, pelo dinheiro, não acarreta 
também uma série de compromissos 
que justamente nega uma reviravolta 
dessas? 
Sampaio - Em julho de 2002, no meio da 
campanha, quando viram que Lula tinha 
condições de ganhar, a direita fez a primeira 
chantagem. Começou a fazer um processo de 
crescimento do dólar. Daí, Lula cometeu um 
outro erro, que foi assinar aquela Carta ao 
Povo Brasileiro se comprometendo com os 
compromissos acertados por Fernando 
Henrique Cardoso. Todos de caráter 
neoliberal. Tenho defendido a tese de que 
toda vez que você faz um contrato, é preciso 
cumpri-lo. Mas se eu tiver um revólver no 
peito e for obrigado a assinar um documento, 
não sou obrigado a cumpri-lo, porque foi 
feito sob coação. Essa é a situação daquele 
momento. Lula não tinha liberdade, foi uma 
manobra para assustar a população. Ele tinha 
uma base ética para dizer que não cumpriria 
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aquele acordo.  
 
BF - E o senhor pensa que ainda há 
condições de dar uma virada? 
Sampaio - Eu acho que ainda tem, não sei 
por que o Presidente Lula não dá uma virada. 
As entidades da sociedade civil, os 
movimentos populares foram todos lá pedir. 
E o presidente não mudou nada. Então, eu 
sinto também que esses mesmos movimentos 
sociais estão desanimados. Passaram-se dois 
meses e não aconteceu absolutamente nada.  
 
BF - O governo não deu nenhum 
sinal... 
Sampaio - Pior. Ele foi buscar apoio no 
deputado Delfim Netto... Então, a saída para 
os movimentos agora é ir para as ruas e fazer 
mobilizações. 
 
“Vamos desmontar a máquina 
eleitoral do PT” 
 
BF - Ainda sobre as origens da crise, 
já faz algum tempo que o PT foi se 
tornando cada vez mais verticalizado, 
uma série de manobras internas 
consolidou um núcleo duro, uma 
cúpula se apoderou da militância e 
conduziu o partido para o caminho 
neoliberal. O senhor não acha que o 
problema do PT, no fundo, é 
ideológico? 
Sampaio - Exatamente. O partido, ao optar 
por ser uma máquina eleitoral, não podia ter a 
democracia de base que possuía antigamente. 
O PT começou com as consultas ao núcleo 
de base, as plenárias. Na hora em que vira 
uma máquina, torna-se um partido de 
mandatos, o partido dos deputados. O poder 
vai ficando cada vez mais concentrado a tal 
ponto que três ou quatro caras sabiam de 
tudo, e o resto não sabia nada. Tem gente da 
esquerda que faz parte da Executiva Nacional 
do PT que não tinha noção das coisas que 
estavam acontecendo. O PT perdeu o rumo, 
descarrilou por causa dessa idéia de que se 

virasse uma grande máquina conquistaria o 
governo. 
 
BF - E o que fazer com essa máquina? 
Sampaio - Eu sou candidato à presidência 
do PT exatamente para desmontar essa 
máquina. Se eu ganhar, vamos desmontar 
essa máquina. 
 
BF - O senhor acredita que é possível 
ainda recuperar o PT?  
Sampaio - Acredito. Acho que ainda é 
possível. Vejo vários partidos que 
enveredaram durante muitos anos para uma 
situação difícil, mas depois conseguiram 
corrigir. Por exemplo, o Congresso Nacional 
Africano (organização que lutava contra o 
apartheid) é criado em 1912. Em 1960, 
Nelson Mandela foi ao presidente do 
Congresso e propôs a desobediência civil. Foi 
ridicularizado: "Isso é loucura, nós levamos 
50 anos para conseguir respeitabilidade com 
os brancos, e você quer jogar isso fora?". 
Quer dizer, eles tinham se desviado. Mas o 
que aconteceu? O Mandela botou o cara para 
fora e mudou o partido. Ghandi fez sua 
carreira e seu nome na África do Sul e, 
quando chegou na Índia, tinha um tremendo 
de um prestígio. Foi recebido pelo Partido do 
Congresso e disse a eles, na primeira reunião: 
"Vocês estão todos errados, não é por aí, vocês 
estão aceitando a dominação estrangeira, não 
vão fazer a independência nunca. Eu vou 
para a rua fazer com o povo". E ele mudou o 
Partido do Congresso. Então, acho que é 
possível recuperar o PT, não que seja fácil. 
Vai depender muito de como avançará essa 
crise. Penso que dado o apoio e a esperança 
que o PT despertou, vale a pena fazer um 
investimento no partido, nesse Processo de 
Eleições Direta (PED). 
 
O PT é um instrumento da luta do 
povo 
 
BF - O PT é um patrimônio da 
esquerda... 
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Sampaio - Patrimônio do povo, da história. 
Eu vou me sacrificar ao máximo, vou 
percorrer esse país inteiro para ver se 
conseguimos ganhar a eleição e 
reestruturamos imediatamente o partido. É 
preciso voltar ao núcleo de base e exigir as 
consultas à base. Com a Internet, não há 
razão para não fazer estas consultas. Agora, 
vamos ser claros: nenhum partido é sagrado. 
O partido é um instrumento, um instrumento 
da luta do povo. Se amanhã o PT, de fato, 
não for corrigível, vamos ter de construir um 
outro instrumento. Não há dúvida. O povo 
irá procurar um novo instrumento. Só que se 
o povo puder aproveitar esse, que levou tanto 
tempo para ser criado, vamos tentar. 
 
BF - Nas suas viagens, como o senhor 
tem sentido os militantes de base 
diante dos escândalos de corrupção e 
roubalheira dentro do seu próprio 
partido? 
Sampaio - O sentimento é de desânimo 
muito grande, porque o petista é aquele que 
se punha no bairro dizendo: "Vocês estão 
todos votando errado, são todos bobos". E o 
sujeito respondia: "Mas na política é tudo 
igual". Daí, o petista se diferenciava: "Nós, 
não!". E agora "nós somos iguais". Enfim, o 
petista está muito abatido. Mas tenho sentido 
que ele quer bem o PT. Quando a gente 
aponta o caminho para a saída, tem uma outra 
reação: "Ah! então eu fico no partido, vou 
fazer força". Estou vendo muita 
receptividade. Ontem (31 de julho), esteve 
aqui o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
para apoiar minha candidatura. 
 
BF - Nesse momento de crise, como o 
senhor vê a perspectiva da esquerda 
brasileira diante da gravidade da 
atual situação? 
Sampaio - Em um momento de crise é que a 
gente vê quem tem realmente compromisso - 
e quem não tem. A situação está mudando de 
momento a momento. É muito difícil compor 
um cenário, o que também dificulta a tomada 

de uma decisão racional em termos de 
eficácia. Todo mundo pode errar aqui. Mas 
não estamos no mato sem cachorro. Há uma 
coisa que precisa estar clara sempre: a decisão 
ética. A esquerda está desafiada a um 
comportamento ético. Se jogar com qualquer 
oportunismo, estará liquidada. O que foi feito 
é inaceitável e temos de apurar e punir seja 
quem for. Se a esquerda tomar essa atitude, 
pouco a pouco, a situação vai desanuviando e 
poderá tomar uma decisão posterior coerente. 
Nesse momento, não tem jeito. Agora é a 
hora de uma atitude ética, inequívoca, clara, 
doa a quem doer. Seja essa atitude 
compreendida ou não. Não interessa isso. 
 
BF - E quais devem ser as 
reivindicações imediatas da esquerda, 
principalmente do PT? 
Sampaio - A esquerda não pode conceder 
nem reduzir. É preciso mudar a política 
econômica, substituir a equipe, essa tem de 
ser a reivindicação. A esquerda tem que 
cobrar a saída dos partidos de direita do 
governo. Nós somos um partido socialista, de 
esquerda. Podemos fazer aliança com a 
direita, mas com uma hegemonia nossa. Essa 
aliança que nos entrega a eles não interessa. 
Quem está bloqueando o decreto de 
atualização da produtividade da terra? O 
ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 
é ele quem não assina. Você tem um ministro 
do agronegócio que faz o que você quer. Ele 
pára a reforma agrária, o que ele está fazendo 
no ministério? A esquerda está no momento 
que o toureiro chama de a "hora da verdade". 
Esse é o desafio. Passar tudo isso a limpo. 
 
BF - E o PED será esse momento de 
decisão? 
Sampaio - Sim, por isso, decidi sair 
candidato. É preciso alguém colocar esse 
debate, o que estou fazendo. É preciso fazer a 
direita do PT dizer a que veio. A situação do 
partido é difícil pelo seguinte. Você pode 
concordar com a pessoa em três pontos - ou 
discordar. Eu, por exemplo, tenho um 
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objetivo: quero ir para Santos e você para o 
Rio de Janeiro. Se esse for o caso, não 
podemos ir juntos. Agora, se você também 
quer ir para Santos, temos de decidir como 
vamos, de ônibus ou de carro. Bem, a 
discordância que não tem problema é se você 
quer sentar na frente do ônibus que vai para 
Santos e eu atrás. Agora, se discordamos do 
objetivo, não tem como seguirmos juntos. 
Acontece que nós já temos no PT um bom 
número de dirigentes, parlamentares, 
representantes que não acredita mais na 
transformação socialista. Que acham que com 
a globalização, com o poder do capital, a 
informática, a pós-indústria, enfim, um 
monte de besteira, não haveria mais lugar 
para o socialismo no mundo moderno. Então, 
não são mais nossos companheiros, porque 
nós continuamos socialistas. 
 
BF - De que socialismo o senhor fala? 
Sampaio - Igualdade. Socialismo é isso. 
Como você consegue igualdade? Abolição da 
propriedade privada dos bens de produção e 
abolição da iniciativa livre do dono do capital. 
Sem igualdade, não dá para falar em 
liberdade nem em fraternidade. O ponto é a 
igualdade, a mudança do capitalismo. Mas 
dizem que não há condições de fazer isso 
agora. É verdade, mas não vamos fazer isso 
amanhã. É preciso fazer as lutas para dar 
poder ao povo para que tenha mais poder do 
que a classe capitalista. Só, assim, dessa 
forma, a gente pode ir fazendo as várias 
transformações. 
 
BF - Um dos argumentos mais usados 
para esses recuos ideológicos do PT 
foi o de que há, no Brasil, uma 
correlação de forças desfavorável ao 
projeto popular... 
Sampaio - Olha, o conceito da correlação de 
forças já foi usado mais de duzentas vezes em 
debates comigo. Na hora do Plano Nacional 
de Reforma Agrária, diziam: "Nós estamos 
de acordo, queremos atender até dois milhões 
de famílias, mas não temos correlação de 

força". Bom, correlação de força não é um 
conceito estático. Se eu fizer uma 
determinada ação, amanhã poderemos ter 
uma situação diferente. O que eu sinto é que 
a correlação de força é uma desculpa para o 
imobilismo, algo como "a vida como ela é". 
Bem, isso é uma desgraça, um mundo cão. 
Toda a minha briga nos 90 dias do plano foi 
essa. É apenas um pretexto.  
 
BF - E por que o Plano Nacional de 
Reforma Agrária não foi posto em 
prática? 
Sampaio - O Presidente me pediu para 
coordenar o plano. Reuni especialistas, 
professores, todos com 25 anos de pesquisa, 
docência, assessoria, fizemos uma seleção de 
funcionários do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
comprometidos, chamei todos os 
movimentos... Trabalhamos 90 dias e 
entregamos para o Lula um projeto de 
assentar 1 milhão de famílias em quatro anos, 
com tudo redondinho, os custos, como seriam 
usados os recursos. Mas e aí? Parou no 
Palocci. O plano custava R$ 6 bilhões por 
ano, dos quais R$ 3 bilhões seriam pagos em 
até 20 anos, pois se referiam ao pagamento da 
terra. Mas não foi possível vencer a barreira 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e 
do superávit primário. Acho que isso foi a 
maior falha do governo Lula. Se ele tivesse 
agüentado a pressão dos mercados, mas 
fizesse a reforma agrária, ele teria mudado a 
cara do país, alterando o modelo agrícola, que 
precisa ser mudado. Minha posição no 
governo foi: eu procurei ajudar, mas estou 
convencido de que sem pressão de opinião 
pública não vai mudar. O governo fez as suas 
opções. 
 
BF - Tudo em nome da 
governabilidade... 
Sampaio - Governabilidade quem dá é o 
povo. Se tiver firme com o governo, há 
governabilidade. Ou Cuba não é governável? 
Se há uma economia que é uma desgraça, é a 
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cubana. Não tem nada. Tem o mínimo, mas a 
sociedade é tranqüila, porque o povo está de 
acordo com as políticas. Quando chega 26 de 
julho, Fidel põe dois milhões nas ruas e 
explica direitinho o que está ocorrendo. Mas, 
aqui, a governabilidade é dada pelo Antonio 
Carlos Magalhães, José Sarney... Eles estão 
brincando. É claro que se você tem uma 
correlação de forças muito desfavorável, você 
coloca um objetivo menos ambicioso. Mas 
um objetivo que uma vez atingido permita 
que você avance. Mas se seu objetivo é dar 
mil réis, isso é um programa rebaixado. É 
clientelismo. 
 
BF - E em relação ao governo, o 
momento exige o quê? 
Sampaio - Os movimentos populares já 
deram ao governo todas as demonstrações de 
lealdade, a um preço altíssimo. Jogaram suas 
reputações ilibadas para apoiar o governo na 

esperança de um gesto. Não era nem mais 
uma política. Estão todos tensionados, as 
correntes internas do PT racharam todas. 
Não tem mais o que conversar. O diálogo 
agora tem de ser na rua. Tem pouca gente na 
rua? Vamos, então, com pouca gente para as 
ruas. Não tem correlação de forças. Mas o 
primeiro comício pelas diretas que fizemos, 
no Pacaembu, estava vazio. Depois, no final, 
todos candidatos entravam com Lula para 
não serem vaiados. Eram multidões. Se os 
movimentos populares tiverem de sair às ruas 
sem muita gente por um bom tempo, aí que é 
a hora da verdade. E é fundamental, agora, 
fazer uma agenda comum. Precisamos dar 
esse passo, de fazer uma reivindicação 
conjunta, como está fazendo a Coordenação 
dos Movimentos Sociais (CMS). A estratégia 
do povo está muito clara, mas é preciso dar 
esse salto de qualidade agora: a unidade.

 
 

Análise de conjuntura 
 

A crise política e o silêncio dos 
intelectuais 
 

Há um silencio constrangedor dos intelectuais ante a atual crise política. “A crise nos 
constrange”, constata Renato Janine Ribeiro, professor na USP e diretor de avaliação 
da Capes. 
Franklin Leopoldo e Silva, professor de Filosofia na USP, Sérgio Paulo Rouanet, 
doutor em Ciência Política pela USP, diplomata e acadêmico, e Renato Janine Ribeiro 
refletem sobre o tema em artigos, que reproduzimos, publicados no jornal O Globo, 6-
8-05. 
 

 

A palavra responsável 
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Franklin Leopoldo e Silva 
 
Falando de si mesmo, Sartre disse certa vez que 
o intelectual se ilude ao tomar a sua pena por 
uma espada, mas que a constatação de que 
palavras são insuficientes para transformar o 
mundo em nada deve alterar o compromisso do 
escritor. Provavelmente, ele queria dizer que, 
mesmo não sendo o intelectual um guia, ou as 
idéias bandeiras, ainda assim valeria a pena 
exercer essa função crítica e negadora ligada à 
índole contestatória das idéias. Não se passaram 
tantos anos e já temos de nos perguntar se 
mesmo isso não seria ainda persistir na ilusão. 
Numa sociedade em que os efeitos midiáticos 
condicionam o pensamento e em que o espaço 
público de interlocução foi substituído pela 
estratégia da imposição publicitária, ainda há 
lugar para palavras e idéias? Testemunhamos 
há muito tempo o extraordinário poder que 
possui o sistema para diluir a crítica e a 
contestação e para exaltar manifestações que 
tendem a reiterá-lo e a reafirmá-lo como 
inevitável e natural. Temos de admitir o êxito 
do projeto contemporâneo de destituição ética 

da pessoa por via da banalização da palavra. 
Nesse sentido, não surpreende que todo e 
qualquer uso de idéias e palavras para além da 
dimensão imediatamente utilitária seja visto 
como gratuito ou irrelevante.  
Ora, esse recuo exigido pelo compromisso 
crítico é condição mínima do exercício 
responsável da palavra — o que se espera seja a 
função do intelectual. Nesse sentido, tanto o 
silêncio quanto a fala podem ser instrumentos 
de omissão. Omite-se aquele que se cala por 
dever partidário, assim como se omite também 
aquele que só fala por dever partidário. Em 
ambos os casos a razão crítica é substituída pela 
racionalidade justificadora. Isso não quer dizer 
que o intelectual esteja acima dos 
acontecimentos: para ele, viver o dilema de ter 
de escolher, por vezes, entre a fala e o silêncio, 
significa a experiência dramática de ter de 
pensar os acontecimentos na raiz histórica de 
suas contradições, ali onde qualquer adesão 
dogmática é insuficiente, portanto falsa. 

 
O duplo estatuto do intelectual 
Sergio Paulo Rouanet 
 
Em minha geração, o papel do intelectual foi 
sobrevalorizado. Ele era visto como um 
funcionário do absoluto, como detentor do 
saber da História, como representante do 
espírito do tempo. Hoje, ao contrário, ele 
perdeu suas ambições megalomaníacas e se vê 
como simples participante da divisão social do 
trabalho: ele escreve livros, como outros os 
imprimem, outros os encadernam e outros os 
vendem. Ele é um profissional como todos os 
outros. Nada mais que isso.  
Ora, crises como as que estamos vivendo 
mostram que se seu papel não pode ser 
grandioso como no passado, não pode ser tão 
humilde quanto aquele a que foi reduzido no 

presente. Para entendermos isso, precisamos 
distinguir entre o escritor e o intelectual.  
Entendido num sentido amplo, como autor 
(jornalista, romancista, filósofo, ou cientista), 
o escritor está inserido na divisão social do 
trabalho, e como tal é de fato um profissional 
como os outros. Isso significa, primeiro, que 
ele tem todo direito de não ser politicamente 
ativo. Já ultrapassamos a fase em que se exigia 
de todo escritor que fosse “engajado”. De 
Guimarães Rosa não se pode exigir senão que 
produza “Grande sertão”, e não é pouco: 
tudo o mais é stalinismo. E significa, 
segundo, que mesmo quando age 
politicamente, sua ação é comparável à de 
qualquer outro cidadão, ou seja, seu espaço 
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de atuação é particularista: numa sociedade 
democrática, ele pertence a um partido 
político, vota por esse partido, luta para que o 
programa desse partido se imponha e seja 
implementado.  
Já o intelectual é o escritor que luta 
politicamente no espaço público e se 
desprende do seu lugar na divisão social do 
trabalho, aproximando-se da definição de 
intelectual dada por Sartre: o intelectual é 
quem se mete naquilo que não é de sua conta, 
naquilo que não lhe diz respeito enquanto 
membro da divisão social de trabalho, porque 
diz respeito a todos. Ele não pode nem ser 
politicamente inativo, porque a militância é 
sua razão de ser, nem ater-se a critérios 
particularistas. O intelectual tem portanto um 
duplo estatuto. Na divisão social de trabalho 
ele é um escritor. E enquanto intelectual, 
exerce uma militância política, segundo 
categorias universa-listas.  
A crise em que estamos mergulhados mostra 
claramente esse duplo estatuto dos 
intelectuais.  
Enquanto escritores eles são comparáveis a 
quaisquer outros atores sociais, o que significa 
que ou não se interessam pela situação atual 
em Brasília ou a acompanham segundo 
critérios particularistas, em função do partido 
com que se identificam. Sua opinião sobre a 
crise, sobre a culpabilidade ou não do 
presidente, sobre o número de pessoas 
implicadas, sobre a própria gravidade dos 
delitos (caixa dois, envolvendo recursos não-
contabilizados, ou corrupção em grande 
escala, envolvendo o uso de recursos 
públicos?) vai depender de sua posição 
política, variando conforme sejam tucanos ou 
petistas, e se petistas, conforme simpatizem 

com a facção Campo Majoritário ou com 
outras facções dentro do Partido.  
Mas se quiserem comportar-se como 
intelectuais, serão forçados, quer o queiram 
ou não, a desempenhar um papel político 
ativo e a deixar-se guiar por diretrizes 
universais. Têm que partir de princípios 
universais, como os que estão na base do 
Estado democrático de direito, e colocar a 
preservação da democracia como valor 
último, acima de todos os interesses 
particularistas de partidos e agremiações 
políticas.  
As escolhas políticas concretas que vão 
resultar da aplicação desses princípios 
universais podem variar. Em nome da 
prioridade absoluta que deve caber à defesa 
da democracia, o intelectual pode advogar a 
apuração integral de todas as 
responsabilidades, porque não há crime mais 
grave que perverter, pela compra de votos, as 
regras do jogo da democracia. E pode, em 
nome dessa mesma prioridade, evitar um 
fundamentalismo moral (Weber falaria em 
ética da convicção) que contribua para a 
derrocada das instituições democráticas, 
abrindo caminho para o aventureirismo ou 
para a ditadura. O importante é que em sua 
ação política o intelectual não abra mão do 
que constitui sua razão de ser: o 
universalismo, que o induz a pensar e agir em 
nome de todos. É claro que, como todos os 
mortais, ele pode equivocar-se, confundindo 
os interesses particulares de seu grupo ou de 
sua classe com interesses universais. Ele não 
está imune nem às automistificações 
provenientes do inconsciente (Freud) nem às 
que vêm da ideologia (Marx). Mas já é muito 
que pelo menos no plano consciente ele parta 
do universal e vise o universal. 
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A crise nos constrange 
Renato Janine Ribeiro 
 
Diferencio intelectual e cientista. O cientista 
faz sua pesquisa e a melhor realização da 
mesma é o avanço da ciência que ela 
proporciona. Já o intelectual leva a pesquisa à 
ágora, à discussão em praça pública. 
Geralmente, os intelectuais são de ciências 
humanas, mas isso não é óbvio. Há muitos 
cientistas humanos que jamais serão 
intelectuais. E um biólogo, quando debate o 
uso social de suas descobertas, é intelectual.  
Há, então, intelectual em silêncio? Não faz 
parte da definição mesma de intelectual falar 
em público, ao público, sobre a coisa pública? 
Mas o fato é que a crise atual nos constrange. 
Ela faz muitos intelectuais renunciarem a seu 
papel de refletir sobre a política. Daí que seja 
uma crise, também, do que é ser intelectual 
de esquerda. Gostaria aqui de observar 
apenas duas coisas.  
A primeira é que não se resolve a crise da 
esquerda no poder, que hoje vivemos, sem 
uma grande limpeza pública de roupa suja. O 
PT, mesmo na maior crise de sua história, é 

ainda o partido mais escolado na discussão 
interna, custe-lhe ela o que custar. Não pode 
desperdiçar esse patrimônio — que, aliás, não 
lhe pertence mais: é da sociedade brasileira. 
Aliás, ele deve se antecipar, e apurar por 
conta própria o que se fez de errado.  
A segunda é mais delicada. Não adianta nos 
refugiarmos na solução default dos brasileiros 
para as crises políticas, que é fugir para os 
valores da vida privada, mais uma vez 
renunciando a construir um espaço público, 
uma “res publica”. Está mais que na hora de 
cessarmos o movimento pendular entre as 
declarações de grande honestidade — mas a 
preço de não conseguirmos agir — e uma 
prática que renega toda teoria, toda idéia, 
todo ideal. É hora de criticarmos as práticas a 
partir das idéias, e as idéias a partir das 
práticas. O erro da Realpolitik, talvez no 
próprio PT, foi valorizar uma prática sem 
ideais ou idéias. O erro de alguns críticos de 
esquerda ao atual governo é valorizar idéias e 
ideais sem compromisso prático. 

 
Memória 

 
Yves Congar (1904-1995)  
 

Lembrando os dez anos da morte do teólogo Yves Congar, falecido em 22 de junho de 
1995, traduzimos e reproduzimos o artigo a seguir, escrito por Rosino Gibellini e 
veiculado no site da Editora Queriniana, www.queriniana.it, da Itália, em 23 de junho 
de 2005.  
Yves Marie-Joseph Congar, nascido em 1904, frei dominicano, foi um teólogo francês 
conhecido por sua participação no Concílio Vaticano II. Foi elevado a cardeal pelo 
Papa João Paulo II, em 1994, um ano antes da sua morte, em 22 de junho de 1995, em 
Paris.  Congar é um teólogo com uma vasta obra que foi importantíssima nos trabalhos 
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do Concílio Vaticano II, concluído há 40 anos.  De sua obra, publicada em português, 
citamos A Palavra e o Espírito. São Paulo: Loyola, 1989; Diálogos de Outono. São Paulo: 
Loyola, 1990; e Igreja e Papado. São Paulo: Loyola, 1997.  
Dedicamos a editoria Memória da 102ª edição do IHU On-Line, de 24 de maio de 
2004, à comemoração do centenário de nascimento de Congar. 
IHU On-Line entrevistou o teólogo Rosino Gibellini para a edição 102, de 24 de maio 
de 2004. Na edição 131, de 28 de fevereiro de 2005, foi publicado um artigo de sua 
autoria, e, na edição 130, um artigo que o teólogo escreveu a respeito de Jacques 
Dupuis. Os subtítulos são nossos. 

 
Encontrei, pessoalmente, o Pe. Congar pela 
primeira vez, em outubro de 1965, no fim do 
Concílio Vaticano II, em Roma, na sala de 
conferências do Centro pro Unione, que, 
durante o Concílio, funcionava como ágora dos 
peritos conciliares e dos teólogos presentes na 
cidade, por ocasião da assembléia geral da 
revista internacional de teologia Concilium27, 
que iniciara suas publicações em janeiro de 
1965. 
A assembléia da Concilium foi reservada, 
participando somente os que nela trabalhavam. 
Quero recordar aqui apenas algumas 
presenças daquele dia de outono de quarenta 
anos atrás. Benoit28 para as ciências bíblicas, 
Aubert para a história da Igreja, 
Schillebeeckx29 para a dogmática, Rahner30 

                                                
27 Concilium é uma revista internacional de 
teologia, iniciada em janeiro de 1965, fundada para 
manter viva a tradição e o espírito do Concílio 
Vaticano II. (Nota da IHU On-Line) 

28 Pierre Benoit (1906): Teólogo francês. Foi 
diretor da Revue Biblique durante mais de 20 anos 
e redator chefe da Bible de Jerusalém (Bíblia de 
Jerusalém. ed. rev. e amp. São Paulo: Paulus, 2002. 
2206p.)  Foi experto no Concílio Vaticano II. 
Benoit exerceu profunda influência sobre a exegese 
neotestamentária por meio de sua docência, na 
Escola Bíblica de Jerusalém, com numerosos 
artigos e publicações que abordam os mais variados 
problemas do Novo Testamento. (Nota da IHU On-
Line) 

29 Edward Schillebeeckx (1914), teólogo holandês, 
frei dominicano, é considerado um dos mais 
importantes peritos oficiais do Vaticano II e um 
dos mais importantes teólogos do século XX. (Nota 
da IHU On-Line) 

para a teologia prática, Metz31 para a teologia 
fundamental, Böckle para a moral, Duquoc32 
                                                                    
30 Karl Rahner (1904-2004): importante teólogo 
católico do século XX, ingressou na Companhia de 
Jesus em 1922. Doutorou-se em Filosofia e em 
Teologia. Foi perito do Concílio Vaticano II. Foi 
professor na Universidade de Münster. A sua obra 
teológica compõe-se de mais de 4 mil títulos. Suas 
obras principias são: Geist in Welt (O Espírito no 
mundo), 1939, Hörer des Wortes (Ouvinte da 
Palabra), 1941, Schrifften zur Theologie (Escritos 
de Teologia), 16 volumes escritos entre 1954 e 
1984, Grundkurs des Glaubens (Curso 
Fundamental da Fé), 1976. Em 2004, celebramos 
seu centenário de nascimento. A Unisinos dedicou 
à sua memória o Simpósio Internacional O Lugar 
da Teologia na Universidade do século XXI, 
realizado de 24 a 27 de maio deste ano. A IHU On-
Line n.º 90, de 1º de março de 2004, publicou um 
artigo de Rosino Gibellini sobre Rahner; a IHU On-
Line n.º 94, de 29 de março de 2004, publicou uma 
entrevista de J. Moltmann, analisando o 
pensamento de K. Rahner. No dia 28 de abril de 
2004, no evento Abrindo o Livro, Érico Hammes, 
teólogo e professor da PUCRS, apresentou o livro 
Curso Fundamental da Fé, uma das principais 
obras de Karl Rahner. A entrevista com o prof. 
Érico Hammes pode ser conferida na IHU On-Line 
n.º 98, de 26 de abril de 2004. Ainda sobre K. 
Rahner, publicamos uma entrevista com H. 
Vorgrimler no IHU On-Line n.º 97, de 19 de abril 
de 2004, sob o título Karl Rahner: teólogo do 
Concílio Vaticano II nascido há 100 anos. A edição 
número 102, do IHU On-Line, de 24 de maio de 
2004, dedicou a matéria de capa à memória do 
centenário de nascimento de Karl Rahner. Os 
Cadernos Teologia Pública publicaram o artigo 
Conceito e Missão da Teologia em Karl Rahner, de 
autoria do Prof. Dr. Érico João Hammes, professor 
de Teologia na PUCRS. (Nota da IHU On-Line) 

31 João Batista Metz: teólogo alemão. Discípulo de 
Karl Rahner, foi além da teologia antropológico-
transcendental de seu mestre e propôs a nova 
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para a espiritualidade, Congar e Küng33 para o 
ecumenismo. A discussão era dirigida pelo 
jovem Küng, de quem se admirava o talento 
lingüístico, mas, a conclusão daquele encontro 
internacional, que se repetiria a cada ano até a 
última assembléia celebrada em Budapeste, em 
janeiro de 2004, foi orientada por Congar, um 
Congar sexagenário, elegante no hábito 
dominicano, embora já apoiado numa bengala, 
esplêndido em seu francês, intenso em sua 
expressividade. Em sua alocução conclusiva, 
Congar convidava a todos (não estavam 
presentes teólogas mulheres, enquanto na atual 
Direção de Concilium elas representam mais ou 
menos a metade) a transmitirem a “graça do 
concilio” (la grace du concile). Esta expressão 
me tocou profundamente, enquanto dava o 
sentido, teológico e espiritual, do evento em 
curso. Depois se falaria da “reviravolta” 
operada pelo Concílio, de “interrupção” e de 
“novo início” na história da Igreja Católica, 
falou-se até em frentes opostas, de “traição” do 
Concílio; mas, a categoria de “graça” do 
Concílio, introduzida por Congar naquela 
ocasião, evidencia a dimensão espiritual e o 
intenso envolvimento pessoal do teólogo 
francês, de quem ocorreu, neste ano que 
passou, o centenário de nascimento (13 de 
abril de 1904). E, de resto, entre os grandes 
peritos conciliares presentes em Roma, 
Congar era o mais sintonizado, biográfica, 

                                                                    
teologia política, ou seja, uma reflexão teológica 
atenta à dimensão pública, social e prática do 
cristianismo. De Metz, IHU On-Line publicou uma 
entrevista na 13ª edição, de 15 de abril de 2002. 
(Nota da IHU On-Line) 

32 Christian Duquoc: teólogo dominicano francês. 
(Nota da IHU On-Line) 

33 Hans Küng: importante teólogo alemão. Foi 
censurado pelo Vaticano. Atualmente, é presidente 
da Fundação de Ética Global, com sede em 
Tübingen, na Alemanha. É autor de inúmeros 
livros. Foram traduzidos para o português, entre 
outros, Igreja Católica, Rio de Janeiro: Objetiva, 
2002; Uma ética global para política e economia 
mundiais, Petrópolis: Vozes, 1999; Religiões do 
Mundo. Em busca dos pontos comuns, Verus 
Editora, 2004. (Nota da IHU On-Line) 

cultural e espiritualmente, sobre o tema do 
Concílio, que estava focalizado sobre a Igreja 
(é célebre a pergunta de Paulo VI, que 
sintetiza a temática conciliar: “Igreja, o que 
dizes de ti mesma?”).  
 
Congar e as mudanças do Concílio 
Creio que Congar pressagiara o Concílio. No 
prefácio à reedição, em 1968, do suspeito livro 
de 1950, Verdadeira e falsa reforma na Igreja, o 
teólogo dominicano escrevia: “João XXIII, 
em menos de algumas semanas, criou um 
clima eclesial novo. A abertura maior veio do 
alto. Repentinamente, forças de renovação, 
que procuravam manifestar-se abertamente, 
puderam desenvolver-se”. E, com referência 
às inovações trazidas pelo Concílio, escreveu: 
“Mas, os dois grandes fatos que já incidem e 
incidirão sempre mais sobre o clima da vida 
eclesial são: uma eclesiologia do povo de Deus 
e o ecumenismo”. No grande discurso de 
Estrasburgo – a cidade que o acolheu “após os 
exílios34 de Jerusalém, Roma e Cambridge, os 
quais o haviam desencorajado profundamente” 
(Tillard) – de 23 de janeiro de 1979, por 
ocasião do 20º aniversário do anúncio do 
Concílio, o Pe. Congar participava ainda da 
emoção do evento conciliar. Naquele discurso, 
ele recorria a uma formulação incisiva, o 
Concílio operara “uma descentralização da 
Urbs para o Orbis, enquanto o Orbis tomava 
posse da Urbs” (é uma formulação 
convergente com aquela de Karl Rahner, que, 
no discurso comemorativo da mesma data, 
introduzia a categoria de Weltkirche, igreja 
mundial).  
 
Igreja como Povo de Deus 
Seu discípulo Jean-Pierre Jossua, no perfil que 
dedicou à teologia de Congar (1967), 

                                                
34 Yves Congar foi duramente perseguido pelo 
Vaticano, antes do Concílio, por seu trabalho 
teológico. A isso se refere o seu confrade Tillard 
quando fala dos “exílios”. (Nota da IHU On-Line) 
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escreveu: “Prazero-samente ele definiria a si 
mesmo como “servidor doutrinal do povo de 
Deus”. A categoria central da eclesiologia de 
Congar é a de “povo de Deus”, e a este tema 
dedica um longo artigo – que segue a um 
importante ensaio eclesiológico de 1961 – 
publicado no primeiro número da revista 
Concilium, em janeiro de 1965 (e do qual se 
escreveu que teria convencido definitivamente 
o Papa Paulo VI35 sobre a viabilidade 
eclesiológica deste conceito).  
Congar mostra o múltiplo valor desta 
categoria: o valor histórico, enquanto sublinha a 
continuidade da Igreja com Israel e introduz 
um elemento dinâmico na compreensão da 
Igreja, que é vista como um povo que tem 
uma vida e está a caminho para um termo 
fixado por Deus. O valor antropológico: a Igreja 
não é uma unidade abstrata que passa sobre as 
nossas cabeças, mas é feita pelas pessoas que se 
convertem ao evangelho; o valor de 
historicidade: se o conceito de reforma não é 
facilmente aplicável à igreja institucional, é, ao 
invés, aplicável à igreja como povo de Deus; o 
valor ecumênico e missionário, enquanto 
permite o diálogo, sobretudo com as igrejas da 
Reforma, que desconfiam, seja do 
institucionalismo, seja do romanticismo da 
concepção biológica do corpo de Cristo; o 
valor dialógico, enquanto permite o confronto 
com as teologias da história.  
Mas, o eclesiólogo francês é também sabedor 
dos limites da categoria de povo de Deus, que 
deve ser completada com aquela de corpo de 
Cristo: “sob a nova aliança, a das promessas 
realizadas pela encarnação do Filho e pelo 
dom do Espírito, o povo de Deus recebe um 
estatuto que só se pode exprimir pela categoria 
do corpo de Cristo”. No primeiro fascículo de 
Concilium, de 1965, no qual também colaborou 

                                                
35 Paulo VI (1897-1978): Giovanni Battista 
Montini foi papa da Igreja Católica entre 1963 e 
1978. Faleceu no dia 6 de agosto de 1978. Chefiou 
a Igreja Católica durante a maior parte do Concílio 
Vaticano II e foi decisivo na colocação em prática 
das suas decisões. (Nota da IHU On-Line) 

Congar com o artigo já citado, A Igreja como 
povo de Deus, colaborava também um outro 
teólogo dominicano, Edward Schillebeeckx, 
com o artigo Igreja e Humanidade: estes dois 
artigos evidenciam, em sua temática, os 
diversos perfis dos dois grandes teólogos 
dominicanos do século XX.  
 
Mudanças na Igreja 
Em setembro de 1970, cinco anos após a 
conclusão do Concílio, a revista internacional 
Concilium realizava, no Palácio dos 
Congressos de Bruxelas, um congresso 
internacional com o tema O futuro da Igreja. 
Congar esteve presente, embora não entre os 
relatores. Esteve presente também um 
desconhecido (para mim e muitos outros), 
Gustavo Gutiérrez36, que tinha vindo de Lima 
como ouvinte (assim como esteve presente 
como ouvinte também Harvey Cox37, então 
muito conhecido pelo seu livro A cidade secular 
(1965). Congar, indicando-nos Gutiérrez, no-
lo assinalou como um agudo intérprete dos 
fenômenos eclesiais e sociais em curso na 
América Latina. Seu livro Teologia da libertação 
apareceu em Lima,  um ano após Bruxelas, em 
                                                
36 Gustavo Gutiérrez (1928): padre e teólogo 
peruano, um dos pais da Teologia da Libertação. 
Gutiérrez publicou, depois de sua participação na 
Conferência Episcopal de Medellín de 1968, a 
Teologia da Libertação (1971), traduzida para mais 
de uma dezena de idiomas, que o converteu num 
teólogo polêmico. Uma década mais tarde 
participou da Conferência Episcopal de Puebla 
(México, 1978), que selou seu compromisso com os 
desfavorecidos e serviu de motor de mudança na 
Igreja, especialmente latino-americana. É autor de 
diversas obras, entre as quais citamos: Linhas 
pastorais da Igreja na América Latina (1969); 
Liberation and Change, com R. Shaull; A força 
histórica dos pobres (1979), Falar de Deus a partir 
do sofrimento do inocente (1986) e Na busca dos 
pobres de Jesus Cristo (1992). (Nota da IHU On-
Line) 

37 Harvey Cox (1929): professor de teologia na 
Harvard Divinity School. Adquiriu proeminência 
internacional em meados dos anos 1960 com o 
livro A cidade secular. Depois disso, foi o principal 
intérprete para a igreja americana do significado 
da dinâmica cultural. (Nota da IHU On-Line) 
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dezembro de 1971. Saíram daqui os contatos 
com Gutiérrez, de quem a Editora Queriniana 
recebeu depois, no verão de 1971, o 
manuscrito. O livro epocal do teólogo peruano 
apareceu numa rápida edição italiana, em 
março de 1972, na “Biblioteca de teologia 
contemporânea”.  
Congar, em seu livro Um povo messiânico 
(1975), em que mostra de que modo a Igreja, 
como povo messiânico, é germe de unidade e 
de esperança para todo o gênero humano e 
deve também ter sua eficácia histórica, faz 
referência, na introdução, à teologia militante 
latino-americana, com estas participativas 
palavras: “Eu invejo aqueles que – como um 
Gustavo Gutiérrez, um Joseph Comblin38 e 
tantos outros – tentam a mesma síntese, 
partindo de um empenho oneroso, efetivo e 
concreto nos movimentos de libertação. Cada 
um tem sua vocação e sua sorte! As minhas 
são as que são, agravadas ainda mais pela 
doença [...]. Eu vivo com toda a liberdade, 
habito a Igreja, mas quero ser efetivamente o 
sinal do amor libertador de Deus no itinerário 
tão freqüentemente dramático dos homens”.  

 
O catecismo e suas respostas 
incompletas 
Na semana de Pentecostes de 1975, foi 
realizada, na Katholische Akademie de 
Munique, na Baviera, uma semana teológica, 
que foi concluída com uma freqüentadíssima 
conferência de imprensa. No centro, três 
teólogos: Congar, Küng e Metz, entrevistados 
por dois conhecidos jornalistas da televisão 
alemã. No final da longa e articulada 
entrevista, o jornalista entrevistador fez – 
surpreendentemente – uma última e pertinente 
pergunta: “Por que estamos na terra?” É a 

                                                
38 Joseph Comblin: padre belga, teólogo, trabalha 
no nordeste brasileiro. Foi expulso do Brasil pela 
ditadura. Escreveu, entre outros, A ideologia da 
seguranca nacional: O poder militar na América 
Latina. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1980., A liberdade cristã. Rio de Janeiro: Vozes, 
1977. (Nota da IHU On-Line)  

pergunta clássica do Catecismo Romano, que, 
soa: “Para que fim Deus nos criou?”, e que, 
em língua alemã, soa mais discreta: “Para que 
fim estamos na terra?”  
Cada teólogo era chamado a dar uma breve e 
pontuada resposta. Congar respondeu, citando 
a resposta do Catecismo Romano: “Estamos 
na terra para conhecer, amar e servir Deus, 
para depois gozar dele no céu”. Mas, 
acrescentou que a resposta é verdadeira, 
porém incompleta. E a completou com três 
observações: a) À resposta clássica falta a 
referência aos outros e, assim, ela se 
caracteriza por um certo individualismo; b) a 
resposta clássica sofre de um certo dualismo, 
que contrapõe terra e céu; c) a resposta 
clássica se mantém no terreno de uma teologia 
natural e lhe falta a referência cristológica e 
pneumatológica. A resposta articulada por 
Congar à pergunta do entrevistador foi ocasião 
de um número da revista Concilium, com o 
titulo: Para que fim fomos criados?, publicado 
em 1977/78, aos cuidados de Walter Kasper39 
e Hans Küng. 
Esta discussão de 1975-1977 sobre a resposta 
à pergunta clássica do Catecismo Romano, me 
leva a um outro texto do Pe. Congar, às suas 
Conversações de outono, de 1987, coletadas pelo 
amigo Bernard Lauret, então diretor literário 
das Éditions du Cerf, entrevista que 
organizamos conjuntamente. O Pe. Congar, 
que estava hospitalizado aos 9 de outubro de 
1984, assim se exprime naquelas Conversações: 
“Retirado da vida ativa, estou unido ao corpo 
místico do Senhor Jesus, de quem falei tantas 
vezes. Eu o estou, de dia e de noite, orando 
como um homem que ainda tem a sua parte de 
sofrimento. Tenho consciência aguda das 
imensas dimensões do corpo místico. Com e 
no Espírito Santo, estou presente nos vários 
membros conhecidos (por mim), ou 
desconhecidos. O ecumenismo, 

                                                
39 Walter Kasper: teólogo alemão, hoje é cardeal e 
trabalha na Cúria Vaticana responsável pela relação 
da Igreja Católica com as outras Igrejas Cristãs. 
(Nota da IHU On-Line) 



 53 SÃO LEOPOLDO, 8 DE AGOSTO DE 2005IHU ON-LINE  •  WWW.UNISINOS.BR/IHU                    

evidentemente, tem aí a sua parte. É 
intercessão, consolação, ação de graças, 
enquanto o Senhor quiser”. E, ainda, e aqui há 
um eco do debate teológico assinalado sobre a 
incompletude do Catecismo Romano: “A minha 
visão de Deus sempre tem sido bíblica. É o 
Deus vivo: aquele ao qual se pode dizer: 
“Deus meu”, mas não num sentido 
individualista, porque o eu dos Salmos não é o 
de um indivíduo isolado, é um eu 
representativo do povo de Deus, que cada um 

realiza de certa maneira. É o Deus vivo que 
tem um desígnio para o mundo. Estou 
convencido de que as nossas vidas são guiadas, 
isto é, que nós devemos discernir uma 
chamada, uma ocasião. Também penso, com 
freqüência, na vida eterna. Creio possuí-la já 
desde agora. Isso é repetido em todas as cartas 
de São João. Mas, eu o penso de modo 
existencial, real”. Temos aqui as linhas de uma 
espiritualidade que ainda espera ser explorada 
em todas as suas facetas.

 

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).  

 
 

No Brasil, circularam 900 milhões de dólares para financiar a ‘política 
suja’, afirma Tarso Genro 
“No PT, foi formada uma estrutura paralela de poder que excedia as 
instâncias partidárias e se ocupava do financiamento das nossas atividades. 
Essa estrutura se transformou num instrumento de poder de grupo com 
interesses pessoais”, afirma Tarso Genro, presidente do PT, na longa 
entrevista publicada em 5-8-05, no jornal argentino Clarín. Para Tarso 
Genro, o esquema montado pelo ex – tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de 
financiamento paralelo, baseado em empréstimos bancários, concedidos ao 
grupo de agências de Marcos Valério, “é um valor pequeno comparado 
com o volume de recursos não identificados e que não iriam financiar 
somente o PT. Estamos na ponta de um iceberg de uma estrutura 
financeira ilegal que precisa ser desmascarada. Para isso é necessário buscar 
a origem do dinheiro (os 870 milhões de dólares). A investigação não pode 
ficar restrita à pequena parte (seriam uns 24 milhões de dólares) que foram 
para o PT e para o PSDB. Eu me pergunto: não será uma megaestrutura 
de lavagem de dinheiro que pode estar vinculada a grupos nacionais e 
internacionais, legais e ilegais?”. Segundo Tarso Genro, “até agora não há 
provas de transferências sistemáticas de dinheiro que poderiam demonstrar 
a existência de ‘mensalidade’ de suborno. Eu não posso dizer que isso não 
ocorreu, mas já não surpreendo com mais nada”. Perguntado pelo jornal 
argentino de como é possível que no PT ninguém tenha percebido que 
existia esse “grupo paralelo”, Tarso responde: “Isso aconteceu por causa do 
pragmatismo que adotamos no nosso sistema de alianças para dar 
governabilidade à centro-esquerda. O partido, como instituição, não teve 
uma relação aberta, transparente, de colaboração no momento em que 
chegamos ao poder. Com o governo Lula ele se fundiu num pragmatismo 
que levou à decomposição atual da nossa base”.  
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Tarso: estratégia de Lula não resolverá crise  
O presidente nacional do PT, Tarso Genro, considerou a estratégia adotada 
nas últimas semanas pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de se 
aproximar dos setores populares, insuficiente para debelar a crise política: 
”O Presidente não só tem o direito como deve se comunicar com a 
população, estabelecendo uma relação com a base social que o elegeu. Mas 
obviamente esta relação não é suficiente. A relação de um líder institucional 
com as comunidades de média, baixa e baixíssima renda é um ponto de 
partida importante para que haja um profundo relacionamento com a 
instituições formais do Estado e da sociedade civil”, disse Tarso, segundo o 
jornal O Globo, 5-8-05.  

. 
OAB sugere que Lula consulte conselho  
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Roberto Busato, sugeriu ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
convocação imediata do Conselho da República para auxiliá-lo na superação 
da atual crise política. O conselho, embora pouco conhecido, existe no 
Brasil desde a Constituição de 1988. E, segundo advogados 
constitucionalistas, nunca foi acionado por um presidente da República. A 
notícia está nos jornais Folha de S. Paulo e O Globo de 5-8-05. Para o 
presidente da OAB, Lula deveria fazer dois movimentos: consultar o 
conselho e, depois, vir a público e declarar "o que sabe e o que aconteceu 
nos porões de seu governo", se tinha conhecimento da atuação da cúpula 
petista no escândalo do "mensalão".  
 
"Lula é a autoridade máxima do País. Cabe a ele a responsabilidade de 
resolver um problema que nasceu de dentro para fora, uma crise inédita e 
gravíssima na história do país", disse Busato. A proposta de acionar o 
Conselho da República foi apresentada ontem por Busato durante um café 
da manhã solicitado pelo presidente nacional do PT, Tarso Genro, em São 
Paulo. Após ouvir a sugestão, Tarso se declarou favorável à idéia que, 
segundo ele, pode ser a chave para o governo federal sair da crise. "O 
conselho não foi criado na Constituição de 1988 para tirar autoridade do 
Presidente, mas para auxiliá-lo em momentos de crise."  
 
"E o momento de crise está aí", completou Busato. "O próprio presidente 
reconhece que há uma crise institucional no país." Caso aceite a sugestão, 
Lula terá entre os conselheiros o vice, José Alencar (PL), o ministro 
Márcio Thomaz Bastos (Justiça) e os presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado, Severino Cavalcanti (PP) e Renan Calheiros 
(PMDB), respectivamente.  
 
Democracia direta, já!, propõe Fábio Konder Comparato  
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“Diante de mais uma crise reveladora da avançada morbidez que se alastra 
sobre o nosso corpo político, volta-se a propor o expediente de remendar o 
sistema eleitoral e partidário como remédio de salvação. Ninguém contesta 
que a representação popular é indispensável no funcionamento das 
democracias modernas. Mas seria um erro trágico desconhecer que o cerne 
do regime democrático está na soberania popular efetiva, e não meramente 
simbólica. Ora, soberania popular efetiva significa dar voz e voto ao povo, 
não só para eleger os governantes mas também e sobretudo para decidir 
diretamente as grandes questões socioeconômicas do país e controlar a ação 
de todos os agentes públicos”, escreve Fábio Konder Comparato, professor 
titulara da Faculdade de Direito da USP, em artigo publicado dia 5-8-05, 
no jornal Folha de S. Paulo.  
 
Para ele, “o estabelecimento de uma autêntica soberania do povo, usurpada 
pelos grupos oligárquicos que se sucedem ininterruptamente no poder, só 
será alcançado mediante o concurso de duas ações de longo alcance: a 
criação de instituições adequadas e a formação generalizada de um espírito 
público, isto é, do respeito integral aos valores republicanos e democráticos. 
Sem isso, jamais coibiremos, ainda que minimamente, a velhíssima prática 
da corrupção dos agentes públicos”. 
 
Segundo Comparato, “no capítulo da transformação institucional, a 
Campanha Nacional em Defesa da República e da Democracia, lançada 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, apontou o caminho certo ao 
apresentar à Câmara dos Deputados um projeto de lei que desbloqueia os 
instrumentos de democracia direta -o plebiscito e o referendo- e facilita o 
uso da iniciativa popular legislativa. Análogos projetos de lei estão sendo 
apresentados nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais de 
todo o país. Fica aqui, pois, um apelo a todas as entidades comprometidas 
com a tarefa de regeneração de nossa vida política, para que apóiem 
oficialmente essa grande campanha cívica, enviando suas adesões ao 
endereço eletrônico: republicaedemocracia@yahoogrupos.com.br”.  
 
E conclui: “Oxalá os órgãos de representação popular compreendam que 
esta pode ser a sua última chance de recuperar perante a opinião pública a 
legitimidade política perdida”.  
 
O maior degelo em 10 mil anos  
“O derretimento de enormes blocos de gelo da plataforma glacial de 
Larsen-B, na Antártida, é o maior dos últimos 10 mil anos e está ligado ao 
aquecimento global, aponta um estudo publicado pela revista Nature”, 
destaca o Jornal do Brasil e o jornal Libération, 4-8-05. Segundo o estudo, 
“em janeiro de 1995 e fevereiro de 2002, a plataforma, localizada ao longo 
da Península Antártica, sofreu dois grandes descolamentos em sua parte 
Norte, fragmentando-se em vários icebergs. O segundo afetou cerca de 
3.250km², uma superfície maior que a de Luxemburgo”. A análise dá conta 
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que “este tipo de descolamento nunca havia sido registrado no atual período 
interglacial, ou seja, nos últimos 10 mil anos, destaca no artigo a equipe do 
professor Eugene Domack, do Hamilton College de Clinton, Nova York”. 
Para os pesquisadores, o que é extraordinário, é a rapidez do aquecimento. 
“Em sessenta anos, a temperatura aumentou 3,5 degraus, mais que em 
milhares de anos”, lembra Eugene Domack, do Hamilton College (New 
York), segundo o jornal francês Libération, 4-8-05. Segundo o pesquisador, 
“o importante é dar-se conta da rapidez das mudanças que nós produzimos. 
É necessário absolutamente reduzir nosso impacto sobre o planeta, 
particularmente sobre a atmosfera”.  
 
CIMI compara a violência contra os povos indígenas, hoje, com a da 
ditadura militar  
“Reunidos na XVI Assembléia Geral do Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), analisamos a conjuntura brasileira atual e vemos com indignação a 
violência contra os povos indígenas que cresce de forma generalizada e 
assustadora em todo o país, num nível somente comparável ao período da 
ditadura militar (1964-1985)”. Assim inicia a mensagem da XVI 
Assembléia Geral do Conselho Indigenista Missionário, realizada em 
Goiás, no final do mês de julho. Segundo a mensagem do CIMI, “a política 
indigenista, atualmente em curso, se caracteriza pelo retorno à antiga tutela, 
ao confinamento, à segregação e submissão das comunidades indígenas. Os 
descalabros da atual política indigenista se manifestam também na 
paralisação das demarcações de terra e no desrespeito generalizado aos 
direitos constitucionais dos povos indígenas”. E a mensagem continua: “Ao 
descalabro do executivo junta-se o Judiciário quando se trata de proteger 
supostos direitos dos agressores dos povos indígenas, como acabamos de 
testemunhar no caso da suspensão temporária, através de liminar, da 
homologação da demarcação da Terra Indígena Nhaderu Marangatu, no 
MS.  
 
O fantástico lucro dos bancos no 1º semestre deste ano  
O Banco Itaú encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de R$ 2,475 
bilhões, uma evolução de 35,6% em relação aos primeiros seis meses de 
2004 e o maior resultado semestral da história do sistema bancário 
brasileiro, segundo a Economatica. Por sua vez, o lucro bruto do HSBC, 
no Brasi,l excluídas as amortizações com ágio cresceu 58% no primeiro 
semestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, 
passando a US$ 185 milhões pelos critérios do UK/GAAP. O total 
representa 54% do lucro do banco na América do Sul, de US$ 342 milhões, 
e mais do que o dobrou dos US$ 156 milhões dos primeiros seis meses de 
2004. O crescimento dos empréstimos para pessoas físicas fez o Banco Real 
lucrar 281 milhões de euros no primeiro semestre (ou R$ 812 milhões pelas 
cotações de ontem), 17,8% acima do mesmo período do ano passado, 
considerando o resultado líquido antes dos impostos. O Brasil foi 
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responsável por 13% dos lucros mundiais do banco holandês. A notícia é do 
jornal Valor, 2-8-05.  

 
Frases da semana 

 
Até a vaca estranha o bezerro 

"A coisa está ruim. Está tudo esquisito. Até a vaca está  
estranhando o bezerro". - José Alencar, vice-presidente da República - O Estado de 
S. Paulo, 2-8-05.  

 
"Nós decepcionamos uma geração inteira, exatamente na hora em que chegamos 
ao poder. É uma catástrofe". - Ângelo Vanhoni, ex-candidato do PT a prefeito de 
Curitiba - Gazeta do Povo, 6-8-05. 

 
A Mala é Suprapartidária! 

“A Mala É Suprapartidária! Minas Urgente! Operação Pão de Queijo! 
Eduardo Azarado, presidente do PSDB, diz que não sabia das doações do 
Marcos Valério. Mais um que não sabe!!!!”. - José Simão - Folha de S. Paulo, 3-8-
05. 
 
“E triste o Brasil que é obrigado a confiar numa figura macabra como o Roberto 
Jefferson!” - José Simão -  Folha de S. Paulo, 4-8-05. 
 
”E o Lula não sabia e o Eduardo Azeredo não sabia e o Zé Dirceu não sabia. 
Ninguém sabe nada nesse país? Então o Brasil era governado pelo Marcos 
Valério, o único que sabia. Como me disse um leitor: votamos num barbudo e 
ganhamos um careca”. - José Simão - Folha de S. Paulo, 4-8-05.  
 
“TUCANARAM O CAIXA DOIS! O Outro Lado. Aí, perguntaram para o 
Alckmin Picolé de Chuchu sobre o caixa dois do PSDB de Minas. E ele: "Uma 
coisa é a corrupção no PT, o que aconteceu em Minas foi um problema 
eleitoral". Tucanou o Caixa Dois! Quando é petista, é corrupção. Quando é 
tucano, é problema eleitoral”. - José Simão -  Folha de S. Paulo, 5-8-05.  
 

O Consenso de Washington 
"As taxas de juros, obviamente, estão em um nível que tornam a criação de 
empregos muito difícil”. - Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia -  Folha de 
S. Paulo, 4-8-05. 
 
“Não está havendo uma discussão sobre o perigo do desemprego, sobre os seus custos 
sociais. O BC dos EUA tem como foco não só a inflação mas também a geração de 
empregos. Se isso é correto, por que o FMI tem incentivado a visão de que a boa política 
deve ter como foco exclusivamente a inflação?” - Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de 
Economia - O Globo, 4-8-05.  
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“Hoje há consenso sobre o fracasso do Consenso de Washington”. - Joseph 
Stiglitz, prêmio Nobel de Economia -  O Globo, 4-8-05. 
 
“O montante de subsídios dos países desenvolvidos é maior do que a renda da 
África Subsaariana. É melhor ser uma vaca na Europa do que uma pessoa no 
Terceiro Mundo”. - Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia -  Folha de S. 
Paulo, 4-8-05. 

 
Cheiro de pizza?!  

“Há um cheiro de pizza fedendo pela sociedade porque há um grande acordo 
entre PT e PSDB e PFL”. - Denise Frossard, deputada federal – um cheiro de 
pizza fedendo pela sociedade porque há um grande acordo entre PPS-RJ -  O 
Globo, 5-8-05.  
 
“É preciso reagir com absoluta indignação e não há acordo algum, não fui 
procurado para fazer acordo, não é CPI chapa branca, se tem uma instituição 
com a imagem arranhada é o Congresso Nacional. A CPI pode ser a redenção do 
Congresso e dos partidos que estão sendo investigados. Depois da CPI, irá 
nascer um Brasil mais fraterno e mais solidário”. – Delcídio Amaral, presidente da 
CPI dos Correios – PT-MS -  O Globo, 5-8-05. 
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Eventos 
 
 

 
 

CINEMA E PÚBLICO BRASILEIRO É TEMA 
DO IHU IDÉIAS 

Na próxima quinta-feira, dia 11 de agosto de 2005, o cinema brasileiro será 
debatido no evento IHU Idéias promovido pelo Instituto Humanitas 

Unisinos. Na ocasião, o professor Gilberto (Giba) Assis Brasil estará na sala 
1G119 do IHU, das 17h30min às 19h, falando sobre o tema Cinema 

brasileiro e sua relação com o público. Giba Assis Brasil é bacharel em 
Jornalismo Gráfico e Audiovisual pela Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação da UFRGS. Atualmente, é professor no curso de Realização 
Audiovisual da Unisinos. Já esteve envolvido com mais de 30 filmes, entre 

eles, Dona Cristina Perdeu a Memória (2002); O Sanduíche (2000); O Oitavo 
Selo (1999); O Velho do Saco (1999); Três Minutos (1999); Paulo e Ana 

Luísa em Porto Alegre (1998); e Trampolim (1998). 

Confira, a seguir, a entrevista concedida pelo professor, por e-mail, à IHU 
On-Line na última semana, na qual ele comenta aspectos do tema que será 

apresentado no evento de quinta-feira.  
IHU On-Line - Quais são os principais 
aspectos que desenvolverá na sua 
palestra Cinema brasileiro e sua 
relação com o público em 11 de 
agosto, no IHU Idéias? 
Giba Assis Brasil – Aspectos históricos: 
em que momentos o cinema brasileiro esteve 
mais próximo ou mais afastado do público? 
Aspectos econômicos: por que o Brasil nunca 
conseguiu ter uma verdadeira indústria 
cinematográfica? Aspectos culturais: por que 
a população brasileira deveria ver mais filmes 
brasileiros? Aspectos audiovisuais: como o 
cinema brasileiro se encaixa no fenômeno 

audiovisual moderno? Aspectos regionais: 
como a diversidade de temas, gêneros e 
sotaques pode ajudar o cinema brasileiro a 
encontrar o seu público? 
 
IHU On-Line – O senhor acredita que 
hoje o público brasileiro consegue se 
identificar melhor nas produções 
cinematográficas de seu país?- 
Giba Assis Brasil – Não, e este é o grande 
problema. Por questões econômicas e 
políticas, mas também por questões 
cinematográficas e culturais, o público 
brasileiro de cinema hoje tem mais facilidade 
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de identifcar-se com as produções 
internacionais. Cabe aos cineastas brasileiros 
descobrir caminhos para reconquistar o seu 
público, o que passa necessariamente por uma 
mudança radical na economia da distribuição 
e da exibição. 
 
IHU On-Line - Qual é a principal 
característica do cinema brasileiro? 
Quais são as melhorias pelas quais 
ainda deve passar? 
Giba Assis Brasil – Se é para resumir 
numa frase, eu ficaria com uma formulação 
de Jean-Claude Bernardet que já tem mais de 
20 anos: como produto para o mercado de 
exibição, o cinema brasileiro é estrangeiro em 
seu próprio país. Toda a rede de exibição de 
filmes foi montada para levar ao público as 
produções de Hollywood. O cinema 
brasileiro, certamente, tem ainda muito a 
melhorar do ponto de vista técnico, tem que 
estar constantemente se reinventando do 
ponto de vista cultural, mas nada disso 
adiantará se ele não for capaz de modificar a 
economia na qual se insere e que define a 
forma de chegar até o público. 
 
IHU On-Line - Havia um grande 
preconceito contra o cinema 
brasileiro por conta das chanchadas. 
Hoje a temática cinematográfica 
brasileira é bastante variada. 
Podemos falar que o cinema 
brasileiro tem um estilo próprio? 
Giba Assis Brasil – O preconceito contra o 
cinema brasileiro sempre existiu, 
principalmente de parte da classe média, que 
se recusa a enxergar-se nos filmes brasileiros. 
A população de baixa renda, por uma série de 
motivos, historicamente sempre preferiu ver 
filmes brasileiros a ver filmes estrangeiros. O 
preconceito passou a ser dominante quando, a 
partir da metade dos anos 1980, o cinema 
saiu da periferia e foi para dentro do shopping 
center, tornando-se, deliberadamente, uma 
forma de diversão cara e elitizada. A variação 
temática do cinema brasileiro também não foi 

inventada agora. Mesmo no tempo do cinema 
novo, até hoje a "escola" brasileira mais 
conhecida no exterior, havia, por exemplo, as 
comédias urbanas de Domingos de Oliveira e 
o cinema intimista e erotizado de Walter 
Hugo Khoury. Espero que o cinema 
brasileiro de hoje não tenha nada que possa 
ser reconhecido como "um estilo próprio", 
pois isso seria a negação de uma 
cinematografia nacional, que tem que ser 
diversificada para atingir os diversos públicos. 
 
IHU On-Line - Desde 1994, com 
Carlota Joaquina - Princesa do Brasil, 
de Carla Camurati, há uma verdadeira 
renovação no cinema brasileiro. A 
que isso se atribui? 
Giba Assis Brasil – Carlota Joaquina foi um 
fenômeno de público, graças ao esforço 
pessoal de Carla Camuratti, que teve a 
fantástica idéia de utilizar o seu prestígio 
como atriz para divulgar o filme de forma 
quase artesanal, conseguindo o máximo de 
exposição na mídia com um mínimo de 
recursos. Isso, porém, aconteceu num 
momento em que, em função do "furacão 
Collor", todo o sistema de produção e 
distribuição do cinema brasileiro tinha sido 
destruído. O que aconteceu a partir daí foi a 
"era dos incentivos fiscais", que criou um 
novo mecanismo de financiamento para o 
filme brasileiro, como sempre, privilegiando a 
produção em detrimento da exibição. Desde o 
ano passado, existem sinais claros de que esse 
mecanismo está esgotando as suas 
possibilidades, e ainda não se sabe qual será o 
novo modelo, ou mesmo, se haverá algum. 
 
IHU On-Line - Em seu currículo, figura a 
produção de numerosos curtas. Quais são 
as maiores dificuldades de se fazer 
cinema num país como o Brasil, no qual a 
televisão ainda é hegemônica? 

Giba Assis Brasil – A relação entre cinema 
e televisão em vários países é, se não 
harmoniosa, no mínimo cooperativa, e 
positiva para ambos os segmentos. No Brasil, 
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a televisão tem uma história (e, portanto, uma 
configuração) muito particular, que não se 
reproduz em nenhuma outra parte do mundo. 
Alguns acham que isso pode ser positivo para 
o país. Certamente, isso tem sido muito ruim 
para o cinema brasileiro, que se tornou o 
"primo pobre" do audiovisual do País. Não só 
o meu currículo, mas o da maioria dos 
cineastas da minha geração, foi construído 
com base nos curta-metragens por uma 
questão de circunstância: era a única 
possibilidade de fazer cinema (ou, dito de 
forma mais ampla, de fazer audiovisual 
independente) em boa parte da história 
recente do País.  
 
IHU On-Line – O senhor deseja 
acrescentar mais algum aspecto que 
não foi perguntado? 

Giba Assis Brasil – A presença maciça do 
produto estrangeiro (e, na verdade, de uma 
única região de um único país) na rede de 
exibição de cinema no Brasil; a dificuldade 
em criar formas perenes e produtivas de 
cooperação entre o cinema e a televisão 
brasileiros; o visível esgotamento do sistema 
de financiamento à produção de filmes; e, 
principalmente, as incertezas futuras da 
inevitável e próxima convergência das mídias 
- tudo isso aponta para a necessidade urgente 
de regulação do mercado audiovisual no 
Brasil, um desafio que o País precisa 
enfrentar agora. Ou então nosso tópico 
"cinema brasileiro e sua relação com o 
público" se reduz a um cinema estrangeiro e 
uma relação de dominação a um público 
colonizado. 

 

 
POPULAÇÕES HUMANAS RIBEIRINHAS E 
A CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS NO 

RIO DOS SINOS. 
O evento IHU Idéias retomou suas atividades semanais, 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 
foi Rafael José Altenhoffen, coordenador da União Protetora do Ambiente 
Natural (UPAN) de São Leopoldo. Ele apresentou ao público um panorama 

geral das condições das populações ribeirinhas que vivem em regiões 
úmidas, salientando seu importante papel na contribuição com a 

sustentabilidade. Rafael situou as condições atuais com a origem pré-
histórica humana, para explicar por que as populações se centraram em 

áreas úmidas. Ele finalizou sua explanação, afirmando que essas 
populações mesclam um sistema de vida urbano-industrial com uma cultura 

específica desses locais. Confira na 149ª edição de IHU On-Line uma 
entrevista concedida por Rafael Altenhoffen sobre o tema do evento. 
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Ecos do evento 
 
“Acho muito interessante esse espaço que o IHU proporciona de integrar diversas ciências. O 
Rafael integrou muito bem a Biologia com questões sociais, o que é fundamental para que haja 
conservação das espécies”. 

Israel Alberto Fick, mestrando em Biologia na Unisinos 
 

“A apresentação foi muito boa. Achei bem interessante a relação de cooperação que há entre os 
membros da população ribeirinha. Eu não conhecia a realidade da região do Vale dos Sinos e 
pude somar um ponto no conhecimento sobre essas populações”. 

Danise Alves, licenciada em Biologia e aluna do bacharelado em Biologia da Unisinos.  
 
 

Confira a programação do IHU Idéias para o mês de agosto 
 
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 
 
 

 

Ciclo de Estudos Desafios da Física 
para o século XXI 

 

Iniciou, na última quarta-feira, dia 3 de agosto, o Ciclo de Estudos Desafios 
da Física para o século XXI: uma aventura de Copérnico a Einstein, evento 

que 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 ciclo, juntamente com a realização do Simpósio Internacional realizado 
no mês de maio, marca a participação da Unisinos no Ano Internacional da 

Física. 

O tema da primeira palestra, que aconteceu dia 3 de agosto de 2005, foi 
Copérnico e Kepler: Como a Terra saiu do centro do Universo. O 

responsável foi o Prof. Dr. Geraldo Monteiro Sigaud, do Departamento de 
Física da PUC-Rio. Uma entrevista concedida pelo professor Sigaud pode ser 

consultada na 149ª edição de IHU On-Line, de 1º de agosto de 2005.  
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Ecos do evento 
 

“O evento em si é de suma importância para a valorização do curso de Física e dos profissionais 
da área, porque ele desenvolve o sentimento de que é importante e interessante discutir esses 
temas. O palestrante abrangeu tópicos importantes da discussão. Ele falou sobre a época dos 
físicos estudados, a importância das descobertas deles e do desenvolvimento das suas idéias, 
quebrando os paradigmas. Se o evento continuar nesse nível, estará bem encaminhado”.  
Anderson Colombo dos Santos, aluno do curso de Física da Unisinos 
 
“Procurei o evento porque, apesar de ser estudante de Química, estou envolvida com diversas 
atividades relacionadas às comemorações do Ano Internacional da Física. Os temas das 
palestras me pareceram bastante atrativos. Gostei da explanação do professor Sigaud e das 
informações que ele trouxe, de uma maneira ideal para não sobrecarregar demais. Só faço uma 
crítica em relação ao fato de ele ter falado sentado. Destaco que ele tenha citado Tycho 
Brahe40, um nome relevante para a Física, mas sobre o qual poucos autores falam. Pretendo 
participar das próximas palestras do evento”. 
Mariana Marimon, aluna no curso de Química da UFRGS 

 
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, inaugurando uma nova fase na vida da Igreja. Celebrando esse 
aniversário, o Instituto Humanitas Unisinos oferece o Ciclo de Estudos 

Concílio Vaticano II – Marcos, trajetórias, prospectivas, que acontecerá 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 diante das 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.  

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. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de 

                                                
40 Tycho Brahe (1546-1601): astrônomo dinamarquês. Teve um observatório chamado Uranienborg na ilha de 
Ven no Oresund entre a Dinamarca e a Suécia. Tycho esteve a serviço de Frederico II da Dinamarca e mais 
tarde do imperador Rodolfo II. É um dos representantes mais prestigiosos da ciência nova - a ciência 
renascentista que abrira uma brecha no sólido edifício construído pela Idade Média, baseado na síntese de 
tradição bíblica e da ciência de Aristóteles. Continuando o labor iniciado por Copérnico e que foi acolhido 
pelos sábios ocidentais com alguma repugnância, estudou detidamente as fases da lua e compilou inumeráveis 
dados que mais tarde serviriam a Kepler para os seus cálculos. (Nota da IHU On-Line)  
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Nova Friburgo, no Rio de Janeiro; em Letras Neolatinas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro; em Teologia pela Hochschule Sankt 

Georgen, em Frankfurt, Alemanha, é, também, mestre e doutor em 
Teologia, tendo cursado o seu Doutorado na Pontifícia Universidade 

Gregoriana de Roma. É professor de Teologia no Instituto Santo Inácio, dos 
jesuítas, de Belo Horizonte. O padre e professor, Dr. João Batista Libânio, 

ministrou a conferência O Lugar da Teologia na sociedade e na 
universidade do século XXI, dia 25 de maio de 2004, no Simpósio 
Internacional O Lugar da Teologia na Universidade do Século XXI, 

promovido pelo IHU. Este evento deu origem ao livro NEUTZLING, Inácio 
(org.) A Teologia na universidade contemporânea. São Leopoldo: Unisinos. 

2005.  

É autor de, entre outros, Eu Creio - Nós Cremos. São Paulo: Loyola, 2000; As 
lógicas da cidade: o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. São Paulo: 

Loyola, 2002; Introdução à vida intelectual. São Paulo: Loyola, 2002; A 
Religião no início do milênio. São Paulo: Loyola, 2002; Crer num mundo de 

muitas crenças e pouca libertação. Valência: Siquem/Paulinas, 2003; e 
Olhando para o futuro. Prospectivas teológicas e pastorais do Cristianismo 

na América Latina. São Paulo: Loyola, 2003.  

IHU On-Line entrevistou João Batista Libânio na 103ª edição, de 31 de maio 
de 2004, e dele publicou um artigo na 136ª edição, de 11 de abril de 2005.  
Leia, a seguir, a entrevista que o padre Libânio concedeu à IHU On-Line por 

e-mail.  
 
IHU On-Line - Quais são os principais 
aspectos que desenvolverá na sua 
palestra de abertura do Ciclo de 
Estudos Concílio Vaticano II? 
João Batista Libânio – Contextualizar o 
Concílio Vaticano II significa plantá-lo no 
momento do final do Pontificado de Pio XII 
(1958) e nos inícios do de João XXIII. Pio 
XII fechava a era piana de mais de um 
século que começara com Pio IX (1846-
1878). Esse arco de tempo caracterizou-se 
por uma presença forte, combativa e visível 
da Igreja Católica. A redução dos territórios 
pontifícios ao minúsculo Estado-Cidade do 
Vaticano obrigou a Igreja a deslocar seu 
poder para assuntos religiosos e de moral, 
proferindo instruções estritas para os 
católicos e ousando influenciar o âmbito 
político, oportuna e inoportunamente. Pio 
XII tratara dos temas mais diversos. Dirigira 
a palavra a congressistas desde sobre 

astrofísica até sobre a ética das parteiras. E 
sobre as questões ventiladas provia uma 
orientação segura, sem dúvidas e dissenso. 
Esse contexto se quebra com a morte de Pio 
XII, e a Igreja Católica entra em confronto 
direto com a cultura moderna, deixando-se 
questionar por ela e tecendo respostas para 
seus problemas sob uma perspectiva 
dialógica. O Vaticano II se localiza nessa 
virada crucial de uma Igreja até então presa 
nas malhas da tradição pré-moderna que se 
propõe dar o passo em direção à 
modernidade. Em termos econômicos, 
reinava, nos anos do pós-guerra, a euforia do 
enorme progresso industrial com 
crescimento rápido das riquezas nacionais 
por obra do neocapitalismo. O termo mágico 
era “milagre econômico” a acontecer na 
Alemanha, na Itália e em outros países 
europeus por causa da gigantesca injeção de 
capital americano. A democracia nascia dos 
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escombros do nazi-fascismo. A cultura 
científica, a autonomia do sujeito, o 
pensamento histórico, a crítica à religião por 
parte da práxis marxista punham em 
polvorosa uma teologia estagnada há séculos 
na escolástica.  
 
O surgimento de movimentos 
renovadores na Igreja 

E, na Igreja, já existiam movimentos 
que anunciavam o novo, embora ainda sem o 
devido apoio e estímulo. Cada um deles 
trazia, a seu modo, elementos da 
modernidade que iam penetrar 
profundamente o Concílio. De passagem, 
cito alguns deles: bíblico, litúrgico, 
ecumênico, dos leigos, missionário, social. 
Entretanto, o que mais influenciou o 
Concílio foi o movimento teológico. Ele veio 
firmando-se no interior da Igreja em ondas. 
Já no século XIX, a Escola de Tubinga 
assimilava elementos da modernidade. No 
início do século XX, o modernismo, embora 
condenado por Pio X, deixou sua marca 
crítica, sobretudo nos estudos bíblicos. No 
entre-guerras, o movimento querigmático 
pensava uma teologia que falasse às pessoas 
de hoje e assim fosse predicável. E, 
finalmente, logo depois da 2ª Guerra 
Mundial, uma plêiade de excelentes 
teólogos, especialmente na França, 
Alemanha, Bélgica e Holanda, enceta um 
repensamento de toda a teologia. Também 
sofreram restrições por parte do Magistério 
pontifício. Serão esses teólogos, porém, que 
darão as cartas no Concílio: Y. Congar41, H. 
de Lubac42, Chenu43, Rahner44, 
                                                
41 Yves Marie-Joseph Congar (1904-1995): 
teólogo francês, conhecido por sua participação 
no Concílio Vaticano II. Sobre ele, conferir nota 
de rodapé anterior e o artigo da editoria 
Memória, nesta edição. (Nota da IHU On-Line) 

42 Henri de Lubac (1896-1991): teólogo jesuíta 
francês, que foi suspenso por Pio XII. No seu 
exílio intelectual, escreveu um verdadeiro poema 
de amor à Igreja que são as suas Méditations sur 
l'Eglise. (Nota da IHU On-Line) 

Schillebeeckx45, Häring46, Philips e tantos 
outros. Estão colocadas as condições sociais e 
teológicas para a reconciliação da Igreja com 
a modernidade. 
 
IHU On-Line - Quais foram as 
principais proposições do Concílio e 
em que ele influenciou nos rumos da 
Igreja Católica? 
João Batista Libânio – O Concílio fez 
duas opções fundamentais que influenciaram 
o seu desenrolar: proclamar o primado da 
Palavra de Deus e debruçar-se sobre o 
mistério da Igreja na sua complexidade. 
Ambas as decisões vieram responder aos três 
propósitos principais de João XXIII, ao 
convocá-lo. Queria que reinasse nele um 
espírito ecumênico, pastoral e atualizado. E 
por trás desses anseios havia o desejo do 
diálogo em toda sua amplitude. Com o 
primado da Palavra de Deus, o Concílio 
encontrou excelente campo de diálogo 
ecumênico. Significou maravilhosa 
renovação bíblica no interior da Igreja. O 
católico médio começou a ler e meditar 
assiduamente a Escritura. O estudo 
teológico se renovou, ao pôr no centro de 
suas reflexões a Palavra de Deus. As 
liturgias enriqueceram-se com o destaque 
maior dado aos ritos da Palavra. As homilias 
dos sacerdotes abandonaram o caminho fácil 
do moralismo e dedicaram-se a explicar as 
perícopes47 para os fiéis, ajudando-os a 

                                                                 
43 Marie-Dominique Chenu (1895-1990): teólogo 
dominicano francês. (Nota da IHU On-Line) 

44 Karl Rahner (1904-2004): um dos mais 
importantes teólogos católicos do século XX. 
Sobre ele, conferir nota de rodapé anterior, nesta 
edição. (Nota da IHU On-Line) 

45 Edward Schillebeeckx (1914): famoso teólogo 
modernista. Sobre ele, conferir nota de rodapé 
anterior, nesta edição. (Nota da IHU On-Line) 

46 Bernard Häring (1912-1998): teólogo 
moralista alemão, pioneiro da renovação eclesial. 
(Nota da IHU On-Line) 

47 Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, perícope é um trecho da Bíblia 
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saboreá-las e relacioná-las com o mistério 
eucarístico celebrado. No Brasil, criou-se o 
mês da Bíblia em que se estuda, de modo 
especial, um livro da Escritura. Nas 
comunidades eclesiais de base e em 
paróquias vivas, a prática dos círculos 
bíblicos, alimentados por subsídios do 
Centro Ecumênico Bíblico, expandiu-se. A 
metodologia desenvolvida por Frei Mesters48 
colaborou ainda mais para aprofundar no 
meio das camadas populares o conhecimento 
da Bíblia. A opção por aprofundar o 
conhecimento da Igreja modificou-lhe em 
profundidade a concepção, produzindo 
inversões eclesiológicas significativas. Já essa 
novidade mostra a revolução copernicana 
que o Concílio produziu na Igreja. 
 
IHU On-Line - Podemos dizer que o 
Concílio Vaticano II inaugurou uma 
nova fase na vida da Igreja Católica? 
Por quê? 
João Batista Libânio – Com certeza. 
Predominava até então uma visão de Igreja 
em que se salientavam os elementos de 
visibilidade, de poder, de suficiência de seus 
meios para obter plenamente os fins 
desejados. O Concílio renunciou dar-lhe 
uma definição essencialista, abstrata para 
inseri-la na história da salvação. E, assim, ela 
se entende como companheira das outras 
comunidades cristãs e não-cristãs, dos 
humanistas que buscam a justiça e a paz. 
Todos são sinais da presença do Reino de 
Deus na história humana. A idéia de 
suficiência cede lugar para a atitude humilde 
de serviço à obra de um Deus que atua 
generosamente em todos os rincões e em 

                                                                 
escolhido para leitura durante o culto, ou como 
tema de sermão. (Nota da IHU On-Line)   

48 Carlos Mesters: frei carmelita, holandês, 
radicado no Brasil, biblista, fundador do Centro 
de Estudos Bíblicos (CEBI). Foi protagonista, no 
Brasil, da leitura popular da Bíblia. É autor de 
inúmeros comentários dos livros da Escritura 
Judaica e Cristã. (Nota da IHU On-Line) 

todos os tempos. Ela sai do centro da história 
da salvação e põe aí o Reino de Deus que é 
muito maior que ela e do qual ela é um sinal, 
importante, mas não único nem exclusivo. 
Uma Igreja nessa perspectiva abre-se para 
todos os seres humanos com um olhar de 
misericórdia, de bondade, de esperança.  
 
IHU On-Line - Quais foram, 
concretamente, as novidades do 
Concílio em relação a transformações 
teológicas? 
João Batista Libânio – A transformação 
teológica se deu pela passagem de uma 
teologia dogmatista para uma teologia 
hermenêutica. A primeira caracterizava-se 
pela afirmação clara das verdades abstratas, 
universais, imutáveis. Fixara-se na expressão 
escolástica, usada nos manuais, 
preocupando-se com perguntas internas à 
própria teologia em busca de clareza 
conceitual e não se deixava questionar pelos 
problemas vindos das ciências nem das 
experiências existenciais das pessoas, nem da 
práxis. Permanecia longe do pensamento 
histórico com temor de este relativizá-la. A 
perspectiva hermenêutica, por sua vez, 
interpreta para o mundo de hoje a revelação 
de Deus. Na compreensão dos dados 
revelados, do ensinamento do magistério e 
de uma tradição acolhida, a interpretação 
introduz o elemento da subjetividade, da 
criatividade, da novidade. Abraça-se, assim, 
um pluralismo. E a Teologia aceitou esse 
desafio. 
 
IHU On-Line - E na interpretação da 
Escritura? 
João Batista Libânio – Já Pio XII, na 
Encíclica Divino Afflante Spiritu, aceitara 
algumas novidades da exegese moderna: 
diferentes sentidos da Bíblia, gêneros 
literários, liberdade de investigação 
científica, estudo das línguas antigas, a arte, 
a arqueologia, a história antiga como 
elementos da interpretação bíblica. Essa 
linha recebeu, no Concílio, um reforço. E a 
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exegese católica deslanchou, trazendo 
maravilhosa contribuição para o 
aprofundamento do conhecimento da 
Palavra de Deus 
 
IHU On-Line - E na sua abertura ao 
diálogo ecumênico, inter-religioso, 
com as culturas e com o mundo 
moderno?  
João Batista Libânio – João XXIII 
pensou um Concílio imensamente aberto aos 
irmãos e irmãs da mesma fé cristã, aos 
seguidores de outras religiões e a toda 
humanidade. Na Encíclica Pacem in Terris49, 
o Papa já tinha revelado essa sua 
preocupação para além do círculo restrito da 
Igreja. Na saudação inicial, dirige-se não 
somente à hierarquia católica, aos fiéis 
cristãos do mundo inteiro, mas a todos os 
homens e mulheres de boa vontade. Com 
esse termo, que além de ter ressonância 
bíblica, traduz, em linguagem vernácula, as 
pessoas que comungam com os desejos de 
paz, justiça, solidariedade, todos e todas que 
têm ideais humanistas. E a esses também o 
Concílio pretende falar, não impondo os 
ensinamentos católicos, mas refletindo sobre 
realidades humanas, de modo especial na 
Constituição Pastoral Gaudium et Spes50. O fato 
de dirigir-se a essa gama diversificada de 
destinatários obrigou os padres conciliares a 
buscarem uma linguagem e uma maneira de 
apresentar a mensagem do evangelho 

                                                
49 Importante documento que faz parte do 
Ensino Social da Igreja, foi publicado na Páscoa 
de 1963 por João XXIII. A revista IHU On-Line 
dedicou a matéria de capa da edição número 53, 
de 31 de março de 2003, aos 40 anos da 
encíclica, publicando entrevistas com Aloysio 
Bohnen e Patrus Ananinas. (Nota da IHU On-
Line)    

50 Este documento será estudado no Ciclo de 
Estudos Concílio Vaticano II, no dia 29 de 
setembro de 2005, com a palestra O Concílio 
Vaticano II e a abertura eclesial ao mundo, que 
será ministrada pelo professor Dr. Inácio 
Neutzling, diretor do Instituto Humanitas 
Unisinos. (Nota da IHU On-Line)  

acessível e compreensível. Fato único na 
história dos concílios ecumênicos. 
   
IHU On-Line - A partir dessas 
transformações, qual é a atualidade 
do Concílio Vaticano II hoje? 
João Batista Libânio – A recepção do 
Concílio está ainda incipiente em relação à 
maravilhosa riqueza que nos legou. Há 
muitos campos a serem explorados. Aceno 
alguns. A participação lúcida e crítica do 
leigo, tanto na Igreja quanto na sociedade, 
vinha crescendo desde os idos da Ação 
Católica. O Concílio abriu mais perspectivas 
no sentido de novos ministérios, de liberdade 
de criar associações, de assumir 
corajosamente a luta pela justiça e pela 
libertação dos pobres. As estruturas internas 
necessitam adequar-se ao espírito colegial e 
participativo. O ministério ordenado recebeu 
com o diácono permanente, casado ou não, 
um estímulo para pensar novas modificações. 
O ecumenismo e o diálogo inter-religioso51 
têm um longo caminho a percorrer em 
termos de diálogo teológico, de vida, de 
celebrações e de serviço às grandes causas. A 
presença da mulher na Igreja está longe de 
ter o reconhecimento institucional da 
importância real e vital que tem. Sem ela, 
colunas fundamentais da Igreja não se 
sustentam: catequese familiar, catequese 
paroquial nos diversos níveis, pastorais, 
cuidado do culto e outras muitas formas de 
atuação. A teologia necessita de clima de 
liberdade e debate leal, sem coações 
institucionais externas. A vida religiosa situa-
se diante do fenômeno de formas vinculadas 
aos movimentos de espiritualidade e 
                                                
51 Sobre este tema, confira os Cadernos Teologia 
Pública número 6, de 2004, intitulado Teologia e 
Diálogo Inter-religioso, de autoria de Cleusa 
Andreatta, e o número 10, de 2005, intitulado O 
Deus de todos os nomes e o diálogo inter-
religioso, de Michael Amaladoss. Ambos podem 
ser encontrados no site www.unisinos.br/ihu 
(Nota da IHU On-Line)  
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apostolado. A ética e a moral são desafiadas 
pelos avanços das pesquisas relacionadas 
com a vida e com a sexualidade, e pelas 
modificações culturais, envolvendo a família, 
a concepção mesma do ser humano. 
 
IHU On-Line - O senhor acha que 
haveria necessidade de realizar um 
novo concílio? Que aspectos  
deveriam ser mais revistos? 
João Batista Libânio – A essa pergunta, 
Gustavo Gutiérrez52 respondeu dizendo: 
cumpra-se primeiro o Vaticano II e depois se 
pense noutro concílio. Comparto, em parte, 
dessa posição. Se se pensar num novo 
concílio, teria que ser de maneira bem 
diferente do Vaticano II. Quem sabe um 
verdadeiro concílio da união dos cristãos, 
convocado conjuntamente pelo Papa, pelo 
arcebispo de Cantuária na Grã-Bretanha, 
pelo Conselho Mundial das Igrejas, pelos 
patriarcas ortodoxos em pé de igualdade 
numa busca comum da fé em Jesus Cristo. 
Nos moldes do Vaticano II com uma 
presença simbólica de cristãos não-católicos, 
sem voto, sem igualdade de direitos, não me 
parece trazer nada de novo. Até se corre o 
risco de regredirmos por faltar, atualmente, 
uma plêiade de teólogos e de bispos da 
década de 1960, segundo minha impressão.  
 
IHU On-Line – O senhor deseja 
acrescentar mais algum aspecto que 
não foi perguntado? 
João Batista Libânio – Quarenta anos 
depois do término do Concílio é boa 
oportunidade para que a Igreja do Brasil se 
debruce sobre ele para haurir aí inspiração 
para avançar no momento atual, cheio de 
perplexidade e de sinais desesperançosos no 
horizonte político e religioso. Cabe-nos 
redescobrir os fervores que nos invadiram 
nos anos seguintes ao Concílio e retomar o 
caminho das novas experiências a fim de 
                                                
52 Sobre ele, conferir nota de rodapé anterior, 
nesta edição. (Nota da IHU On-Line) 

renovar a face da Igreja. O sonho de João 
XXIII era que a Igreja saísse do Concílio de 
tal modo renovada que ela atrairia os irmãos 
de outras denominações a vir somar forças e 
vida com ela. E cabe-nos sonhar que, no 
início deste milênio, ela se purifique e se 
embeleze de tal forma que seja referência não 
só para cristão, como também para membros 
de outras religiões e da sociedade. Hoje 
funciona o critério da sedução no sentido 
bíblico do termo. (Jr 20, 7). Assim como 
Deus seduziu o profeta Jeremias e ele se 
deixou seduzir por Deus, assim também se 
espera que a Igreja se torne tão bela que 
seduza as pessoas e elas se entreguem a essa 
sedução para a construção do Reino de 
Deus, já aqui e que se prolongará para além 
da história. Em breve, publicarei um livro 
Concílio Vaticano (São Paulo: Loyola, 2005), 
no qual aprofundarei as idéias aqui 
esboçadas.
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Evangelho dominical.  

O comentário semanal online  
Desde o dia 1º de agosto, o site do Instituto Humanitas Unisinos oferece mais um serviço aos 
internautas. Estamos 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 esta nova proposta, as pessoas 
que acessam a página dispõem dos serviços atendimento espiritual online, oratório online, oração online e 
pedidos de oração online. Acesse e confira! 

 

IHU repórter 
 
 

Martin Dreher 
 

Obstinação pelo trabalho, 
disponibilidade e uma forma barroca de 

encarar a vida são apenas alguns traços 

interessantes da personalidade de Martin 
Dreher, montenegrino de 59 anos, 

apaixonado por Bach. Há mais de 10 

anos na Unisinos, Martin Norberto 
Dreher é professor do Programa de Pós 

Graduação em História da 

Universidade. Ele diz ser apenas um 
“pesquisador apaixonadamente professor”. Na entrevista que segue, vamos conhecer um pouco 

da trajetória de vida, da construção profissional e das peculiaridades deste, também, apreciador 

de orquídeas.   
 

Origens – Nasci em Montenegro, em 10 de novembro de 1945. Meu 
avô, que veio para o Brasil, fazia jóias. Meu pai, Walter, teve a 
possibilidade de estudar até os seis anos na escola paroquial, em 
Montenegro, mas ele me acompanhou nos estudos até o início do 
ensino médio tal era a formação dele. Aprendeu o ofício de relojoeiro e 
depois fez curso de ótica e era ótico-prático, polindo as lentes para os 
óculos. Minha mãe, Julia, está com 82 anos e mora com minha irmã 
em Montenegro. Tenho mais dois irmãos, um teólogo, professor no 
Centro Universitário La Salle, em Canoas, e na Ulbra, em Gravataí. O 
outro é jornalista, trabalha no Vale do Taquari. E minha irmã é artista 
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plástica e professora de artes plásticas em Montenegro. Eu recebi o 
nome de Martin por causa do dia do meu nascimento, 10 de 
novembro, que é o dia de nascimento de Lutero. Uma das coisas mais 
bonitas que existia no sábado era auxiliar o meu pai a carregar a lenha 
do portão para dentro até o nosso galpão. Puseram-me para dormir 
depois do almoço e quando eu acordei a lenha já tinha sido toda 
recolhida, e isso foi doloroso. Essa é uma das reminiscências mais 
antigas. Depois, algumas cenas com o meu avô, que foi imigrante e 
faleceu quando eu não tinha ainda quatro anos de idade. Em relação a 
ele, lembro-me de algumas cenas que gravei, a morte dele, o 
sepultamento... Eu me lembro indo ao jardim da minha avó, 
recolhendo flores e trazendo para a sala onde o vovô estava sendo 
velado. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, eu só trazia flores, 
flores, flores. Minha mãe conta depois que eu sempre dizia opa hat 
geburtstag (o vovô está de aniversário). 
 
Formação – Estudei por cinco anos na Escola Paroquial Luterana, de 
Montenegro. Depois disso, estive por quatro anos num ginásio de 
irmãos maristas, também em Montenegro. Estudei muito latim, 
francês e inglês e logo vim para São Leopoldo, para concluir o que hoje 
seria o ensino médio num curso humanístico que existia no Morro do 
Espelho, chamado Instituto Pré-Teológico. Ali tive a oportunidade de 
aprender também o grego clássico. Tivemos uma formação no curso 
clássico, hoje ensino médio, praticamente equivalente àquela que se 
tem hoje no curso de Letras. Lemos os clássicos portugueses desde 
Camões até Ferreira de Castro. Nós víamos desde os clássicos dos 
menestréis medievais, até Robert Musil53 e Bertold Brecht54, autores 
que lemos em alemão. Em inglês, a gente via de Shakespeare até 
autores contemporâneos, ingleses e norte-americanos. 
 
Opção pela Teologia - Decidi-me pelo estudo teológico. Fiz em quatro anos 
e meio o curso de Teologia, em São Leopoldo, na Igreja Luterana. 
Depois fui para Alemanha, onde fiz doutorado em História da Igreja, 
na Universidade de Munique, na Alemanha. Quando voltei, atuei 
como pastor em Taquara. Em 1978, vim para São Leopoldo para ser 
professor de História da Igreja e atuei como professor na atual Escola 
Superior de Teologia, aqui em São Leopoldo, onde fui também reitor e 
encerrei ali minhas atividades, em 1994. Foi quando o professor 
Arthur Rambo, que, na época, coordenava a Pós-graduação em 
História da Unisinos, entrou em contato com o padre Aloysio Bohnen, 
que me mandou uma carta com um convite para atuar na Pós-

                                                
53 Robert Musil: escritor austríaco, autor do célebre L'homme sans Qualités (O Homem sem Qualidades). 
(Nota da IHU On-Line) 

54 Bertold Brecht (1898-1956): autor que escreveu poesia, teatro, ensaios e roteiros de cinema, lutando 
durante toda a sua vida pelos oprimidos. Claramente assumiu posições de esquerda e procurou colocar a luta 
de classes no palco, buscando a dúvida dialética. (Nota da IHU On-Line) 
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graduação em História da Universidade. Desde janeiro de 1995, 
trabalho aqui. Optei por pesquisar a história da igreja, um tema 
vastíssimo. Na minha tese de doutorado, publicada na Alemanha em 
forma de livro e posteriormente traduzida e publicada aqui no Brasil, 
trabalhei a própria temática da Igreja Luterana. O titulo é Igreja e 
Germanidade55. Não é só a temática da igreja, mas da etnicidade 
também. Hoje já está na segunda edição. 
 
Família - Walli, minha esposa, natural de Teutônia, é formada em Letras 
pela Unisinos. Ela foi, durante muitos anos, professora, vice-diretora 
de escola na rede estadual. Hoje está aposentada. Faz o que gosta, 
cuida do jardim e lê, lê muito. Ela interrompeu os estudos para me 
acompanhar pela Europa, onde nasceu o nosso filho mais velho, que 
resolveu estudar Teologia. Hoje ele atua no Colégio Alberto Torres, 
em Lajeado, no pastorado escolar. Uma das nossas filhas não quis 
fazer curso superior, casou com um metalúrgico e trabalha hoje como 
secretária, aqui em São Leopoldo. E a nossa filha mais nova reside em 
Curitiba, fez musicoterapia e trabalha no Instituto de Oncologia da 
cidade.  
 
Carisma - Eu acho que sou um pesquisador apaixonadamente professor. 
Gosto de estar em sala de aula e sinto que os alunos gostam de estar na 
aula comigo. Bach é a minha preferência musical. Não toco nenhum 
instrumento, mas gosto de cantar. Deus me deu um órgão muito bom 
para cantar, mas nunca procurei especializar a voz. Também gosto de 
barroco. Acho que, no fundo, eu sou uma pessoa barroca, como um 
estado de espírito.  
 
Autor - Erico Verissimo, não por causa do centenário. Eu l toda a sua 
obra, não só O Tempo e o Vento, mas começando por Olhai os Lírios 
do Campo, Clarissa... 
 
Livro - O Tempo e o Vento, a trilogia.  
 
Filme - Um dos mais marcantes ultimamente foi A Queda – As Últimas 
Horas de Hitler, dirigido por Oliver Hirschbiegel e E o Vento Levou, 
dirigido por Victor Fleming, das produções mais antigas. No Brasil, O 
Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, foi um filme que marcou 
quando começou o cinema novo brasileiro. 
 
Presente - Quando os filhos me perguntam eu digo: meia e lenço. Mas 
gosto mesmo de receber uma bela orquídea. Meu pai era orquidófilo. 
Eu tenho muitas orquídeas em casa, mas não tenho tempo para cuidar 
delas.  

                                                
55 DREHER, Martin Norberto. Igreja e germanidade: estudo crítico da história da igreja evangélica de 
confissão luterana no Brasil. São Leopoldo: Sinodal, 1984. 287 p.  
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Nas horas livres - Gosto de ouvir música, ler um bom romance policial e 
jogar paciência no computador.  
 
Sonhos e projetos - Tenho que escrever um livro sobre a imigração alemã 
com uma visão de conjunto. No momento, o sonho mais próximo é 
terminar um livro sobre a criança na imigração. Quando eu completar 
65 anos e tiver que deixar a Universidade, vou me dedicar a isso. 
Pretendo escrever bastante e trabalhar na terra, na chácara que nós 
temos.  
 
Momento marcante - Nascimento dos filhos. 
 
Unisinos - É uma instituição que cresceu rapidamente. Está passando 
por um momento de grandes transformações e, sempre que há 
transformações, surgem crises e, quando há crise, surgem 
inseguranças. Assim eu vejo o momento atual. Ela sofre hoje toda uma 
concorrência de mercado, mas tem um potencial incrível, por exemplo, 
nos acervos da biblioteca. O que se poderia fazer de pesquisa nesta 
Universidade com os saberes que estão reunidos aqui seria 
impressionante. Outra coisa que limita é o fato de sermos uma 
universidade noturna, com uma clientela que tem que trabalhar dois 
turnos e vem no terceiro turno para a universidade e não tem tempo 
suficiente para se dedicar à leitura. Mas eu gosto de trabalhar aqui.  
 
Instituto Humanitas Unisinos - É um centro irradiador, porque convida 
pessoas para vir para cá e promover a troca de idéias. Ele é plural 
também por causa do diálogo inter-religioso, que possibilita a formação 
cultural. Pena que a maioria absoluta dos nossos estudantes não tem 
condições de usufruir de tudo o que o Humanitas oferece. 
 

 

 
Sala de Leitura 

 
“Acabei de ler o livro Aprendi tudo ao contrário ou me ensinaram tudo errado: emoção, calor que 
transforma o ser humano, do consultor de empresas Milton de Oliveira (Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2003. 209 p.). Estudioso do comportamento humano, o autor. se especializou em 
reações emocionais dos participantes de pequenos grupos e na formação das culturas 
organizacionais, tendo trabalhado em mais de 400 empresas. Ele chegou à conclusão de que as 
emoções são fundamentais na vida das pessoas e das organizações. Porém, foi um erro (para a 
psicologia, a sociologia, a medicina, a educação) a emoção ter sido considerada uma força mecânica, 
segundo a visão da física newtoniana. A nova visão da termodinâmica (e do conceito de energia) 
reconhece como características da maioria dos fenômenos (incluídos os emocionais) o não-
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equilíbrio, a instabilidade, a “desordem”, o constante processo de mudança, a imprevisibilidade, a 
complexidade. Faz-se necessário superar a visão romântica e piegas do amor, e passar a estudar as 
relações amorosas numa perspectiva científica, “como comportamentos que fundamentam as 
relações do processo de humanização”, porque “a felicidade é companheira inseparável do amor”.  
Prof. Luiz Carlos Thomas, mestre em Filosofia e coordenador do Comitê Executivo de Acesso ao Ensino de 
Graduação da Unisinos. 
 
“No momento, estou lendo o livro Comunidade: A busca por segurança no mundo atual, de Zygmunt 
Bauman ( Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 144 p). A leitura desta obra dá seguimento aos 
estudos que venho realizando sobre este autor, nos últimos cinco anos, no sentido de problematizar 
a ação política na contemporaneidade. A discussão apresentada por Bauman neste livro é de 
particular relevância nesses estudos,n a medida em que ele põe em questão o próprio conceito, ao 
discutir as visões culturalistas do mundo, em particular dos "comunitaristas", trazendo à luz as 
dinâmicas que envolvem a díade igualdade/desigualdade, central na análise das formas de 
engajamento na sociedade contemporânea, em especial àquelas que se relacionam a construção de 
políticas de reconhecimento”. 
Profª Dra. Jacqueline Silva, doutora em Educação e professora do PPG Ciências Sociais Aplicadas da 
Unisinos.  
 
“No momento, estou (re)lendo Studies in Ethnomethodology, de Harold Garfinkel (Cambridge: 
Polity Press, 2003). Originalmente publicado em 1967, este livro é um clássico das ciências sociais 
contemporâneas. Nesta obra, Garfinkel lança as bases teóricas e metodológicas da etnometodologia 
- perspectiva sociológica que estuda os modos pelos quais as pessoas comuns estabelecem um 
mundo social estável por meio de suas falas e ações cotidianas. Em tempos de intolerância e elitismo 
acadêmico, um saudável antídoto”. 
Prof. Dr. Édison Gastaldo, doutor em Multimeios, professor do PPG Ciências Sociais Aplicadas da 
Unisinos.  

 


