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Shopping center:  
ilhas urbanas da pós-modernidade
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Entrevistas 
 

O ícone da pós-modernidade  
 
Entrevista com Ana Elisabeth Iwancow 
 
“Os shopping centers são pontos de referência para os jovens de todo o mundo. São uma 
síntese da cidade, que exclui a miséria, a marginalidade e outras realidades urbanas. É 
um território fechado e controlado, uma completa parafernália polissêmica e 
comunicativa. Local onde fazer compras, hoje se tornou uma busca de lazer”. É a 
opinião de Ana Elisabeth Iwancow, professora nas Ciências da Comunicação da 
Unisinos. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade, mestre em 
Comunicação pela PUCRS e doutora em Ciência da Comunicação pela Unisinos, com 
a tese intitulada O comportamento jovem e o shopping center - um objeto para a publicidade. 
É sobre esse tema que versa a entrevista que segue, concedida à IHU On-Line por e-
mail, e sobre o qual a professora falará hoje, dia 15 de agosto, à tarde, às 17h30min, no 
evento Encontros de Ética promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos. 
 

IHU On-Line - O que vem a ser comportamento 
jovem? 

Ana Iwancow – Os adolescentes formam 
um dos principais grupos de consumidores 
globais, são receptivos a ações globais de 
comunicação, compartilham cultura popular, 
baseada em música, vestuário e estilo de vida. 
Menos preocupados com a política e com a 
luta de classes, os adolescentes de hoje estão 
mais interessados em questões como direitos 
humanos, ecologia e direitos sexuais, que são 
valores éticos e vitais de todas as categorias. A 
lógica nos indica que, quando há mais jovens 
numa sociedade, o comportamento dos adultos 
é diferente. Por conta disso, a linha que separa 
a juventude da maturidade está sendo 
redesenhada, e os limites biológicos da idade 
estão sendo desafiados. O termo 
“adultescente”, neologismo surgido na 
imprensa britânica em 1997, que mistura as 
palavras adult (adulto) e adolescent 
(adolescente) define jovens adultos, que 
mantêm um estilo de vida e um 

comportamento jovem e próprio de um 
adolescente. Os adultescentes podem ter 30, 
40, até 45 anos, ou idade não declarada. Eles 
são reflexos, de como a prática cotidiana cria 
novos grupos e compõe novas redes e 
sociabilidades, numa livre associação de 
valores, atitudes e comportamentos. Para 
compreender o grupo formado pelos 
adultescentes, na sociedade contemporânea, 
procuramos identificá-los por algumas bases 
culturais, orientadas pelo comportamento, as 
preferências de valores e as práticas de 
consumo. Por outro lado, sabemos que as 
pessoas, em distintas partes do mundo, em 
diferentes épocas ou diferentes comunidades 
religiosas ou lingüísticas, comportam-se de 
modo realmente diferente das outras e são 
facilmente identificáveis. 
 
IHU On-Line - Como os produtos midiáticos 
contribuem na sua construção? 

Ana Iwancow – As análises sociais da 
comunicação tomam “comunicação” e 
“sociedade” como entidades dotadas de 
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relativa autonomia e existência própria, 
inscritas numa dinâmica de determinação e 
causalidade mútua ou alternada. Por vezes, é a 
sociedade que orienta e instrumentaliza a ação 
dos meios; em outras análises, são os meios 
que, dotados de certa onipotência, passam a 
configurar a vida social. Não se trata mais de 
pensar uma instância que determine a outra, 
mas compreender um momento social, como 
um espaço midiático. Reconhecendo o espaço 
midiático como um lugar de realização da vida 
social, é interessante pensar a comunicação 
como forma interativa, não só tecnológica. 
Assim, a natureza relacional dos adultescentes, 
pela sociabilidade e convívio com jovens, 
manifesta-se por meio dos produtos midiáticos 
que valorizam o rejuvenescimento. Para o 
jovem adulto é a possibilidade de uma 
retomada na sua base societal de outrora, 
porém, com um poder de consumo bem 
maior, numa outra escala de valores, com 
maior grau de exigência e qualidade. 
 
IHU On-Line - Como caracterizaria a cultura do 
shopping center? 

Ana Iwancow – Os shopping centers 
desempenham um importante papel para a 
cultura do consumo. Sua arquitetura é ser 
jovem, voltada para o futuro, com objetivo de 
virar ponto de referência, reurbanizar a cidade, 
criando até bairros ao seu redor, construir 
novos hábitos, reaproveitar espaços marcados 
pela história (antigas fábricas, áreas portuárias, 
galerias, etc.). Junto à cidade real, o shopping 
representa um modelo em miniatura. Esses 
são lugares públicos de propriedade privada, 
nos quais esboça-se uma nova era da 
comunicação midiática, identificada, 
sobretudo, pela economia dirigida pelo 
dinheiro, onde se constrói o consumo e o lazer 
como experiências. São também espaços em 
constantes movimentos, ricos em sociabilidade 
e mediação. 
 
IHU On-Line - O que os adolescentes e os 
adultescentes encontram no shopping? 

Ana Iwancow – O shopping center é um não-
lugar, é um objeto de interesse, de observação 
e ponto de atração turística. Ícone da pós-
modernidade, espaço constituído para fins 
comerciais, de entretenimento e lazer, no qual 
se estabelece a mediação de vínculo dos 
indivíduos que o freqüentam, quer seja pela 
sua preferência, localização, ou mesmo pelo ar 
de proteção que o mesmo enseja, além de 
suscitar atividades de cultura e consumo. Os 
shopping centers são pontos de referência para os 
jovens de todo o mundo, são não-lugares nos 
quais se pode praticar uma liberdade de 
trânsito, como as vias urbanas, as rodoviárias, 
os aeroportos, as auto-estradas, as salas de 
espera, os pontos de ônibus e táxi, etc. O 
shopping center é uma síntese da cidade, que 
exclui a miséria, a marginalidade e outras 
realidades urbanas. É um território fechado e 
controlado, uma completa parafernália 
polissêmica e comunicativa. Local onde fazer 
compras se tornou hoje uma busca de lazer.  
 
IHU On-Line - Quais as relações que podemos 
estabelecer entre as marcas e seu design e toda 
a iconografia do shopping e a conduta das 
pessoas que o freqüentam? 

Ana Iwancow – Os corredores do shopping 
são formados por um universo de marcas e 
objetos materializados em diversas formas, em 
peculiares estéticas e design. Sob impacto da 
publicidade, o desejo do jovem consumidor 
não tem um objeto com o qual possa 
conformar-se, pois sempre haverá outro objeto 
chamando sua atenção. Tendo o shopping como 
cenário, a aceleração do tempo como aliado, a 
fragmentação do espaço como alternativa de 
maior mobilidade, a sensibilidade imersa nos 
fluxos comunicacionais e a interpretação dos 
meios de comunicação como janelas, seu 
comportamento de recepção dos conteúdos 
veiculados pelas marcas, pelas vitrinas gera 
significados quase imediatos. É pela 
publicidade que vemos a construção dos 
diferenciais, que, nesse caso, aparecem como 
referência de comportamento e atitude entre os 
jovens, expressas pelas marcas. O ato de 
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compra não é só a aquisição de um bem 
necessário ou desejado, mas é a possibilidade 
de mostrar ao mundo a capacidade de gastar.  
 
IHU On-Line - A publicidade como tal está 
vinculada quase sempre ao consumo e a um 
modelo neoliberal de sociedade. Existiria uma 
"outra publicidade"? Que características ela 
teria? 

Ana Iwancow – A publicidade é uma forma 
de comunicação socialmente legitimada, 
mediante estratégias criativas e 
surpreendentes. É instrumento para 
reprodução e mediação dos fatos sociais. A 
informação publicitária se caracteriza, 
fundamentalmente, pela parcialidade, pela 
intencionalidade comercial e pela 
independência com relação aos meios 
utilizados para a veiculação. Sua parcialidade 
consiste na criação da informação, na forma e 
no tempo de interesse, orientada pelas 
qualidades positivas dos produtos e objetos a 
serem anunciados. A intencionalidade 
comercial tem por objetivo o ato de compra. A 
publicidade na cultura do consumo sugere 
marcas de individualismo, reforçando que 
cada consumidor tem a oportunidade de se 
aperfeiçoar e de se exprimir através do que 
consome. Ela cria determinados argumentos 
com o propósito de influenciar o consumidor 
para a decisão de compra, muito mais como 
sugestão, passando do pensamento para a 
vontade, do que pela persuasão. Diferente da 
cultura de massa, que de modo conformista e 
obscuro, mostra que o consumo de bens se 
daria de acordo com os propósitos de 
padronização e estandardização.  O uso de 
bens materiais como comunicadores 
demarcam as relações sociais, sendo cada vez 
mais difícil associar seu uso original e 

funcional. Nesse universo, de domínio da 
mercadoria, os bens de consumo comum 
passam a ser associados a luxo, exotismo, 
beleza e fantasia, que nada mais é do que um 
exercício de reprodução do capitalismo 
contemporâneo. Se a essência de uma ação 
publicitária é gerar novos comportamentos, o 
conteúdo das mensagens publicitárias pode, ao 
mesmo tempo, provocar a compra de um novo 
produto imediatamente, ou apenas chamar a 
atenção de um potencial consumidor. O 
convencimento de que aquele produto/marca 
pode ser melhor do que a da concorrência 
estabelece uma renovação de opinião, mesmo 
sem compra imediata. Uma “outra 
publicidade”, na esfera dos princípios atuais 
do mercado estaria preocupada com o estilo de 
vida, ou seja, por um projeto de vida, no qual 
se manifestam as individualidades, as roupas, 
as práticas cotidianas, as experiências, as 
aparências, para no final compor um estilo de 
vida. 
 
IHU On-Line - Algum outro aspecto que não foi 
perguntado e que gostaria de acrescentar? 

Ana Iwancow – Estilo de vida, no âmbito 
da cultura do consumo, conota 
individualidade, auto-expressão e uma 
consciência estilizada de si. Assim, alguns 
indicadores de individualidade, como as 
roupas, o carro, o discurso, o entretenimento, 
as preferências gastronômicas e de viagens de 
férias, etc. fazem parte do gosto e do estilo de 
seu consumidor (proprietário). Hoje vemos 
muitas mudanças técnicas de produção, cuja 
segmentação de produtos e demandas geradas 
são oportunidades para escolhas, tanto entre 
jovens como entre jovens adultos. 
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A privatização do lazer  
Entrevista com Ricardo Freitas 
 
“Nos shopping centers, os conceitos fundamentais da cidade pública e aberta são levados 
a espaços fechados ou privados de maneira a compor uma sociabilidade e uma 
convivialidade `protegida`”. Essa é a opinião do professor da UERJ, Ricardo Ferreira 
Freitas. Ricardo Ferreira Freitas é pesquisador no Centro de Educação e 
Humanidades da UERJ. É graduado e mestre em Comunicação Social pela UERJ e 
doutor em Sociologia pela Universitéde Paris V (René Descartes), França. Sua tese 
intitula-se Centros comerciais: ilhas urbanas da pós-modernidade, orientada por Michel 
Maffesoli. O professor é autor dos livros Centres Commerciaux: Îles urbaines de la 
post-modernité. Paris: L'Harmattan, 1996 e Desafios contemporâneos em 
comunicação: perspectivas de relações públicas. São Paulo: Summus Editorial, 
2002. Sua entrevista à IHU On-Line foi concedida por e-mail. 

 

IHU On-Line- Em que sentido os shopping 
centers podem ser considerados ilhas urbanas 
da pós-modernidade? 

Ricardo Freitas- Os shopping centers fazem 
parte de uma mesma família arquitetônica 
surgida nas últimas décadas que pretende 
reforçar a idéia da segurança e do conforto 
entre grades e muros como os condomínios 
fechados e os centros empresariais. Em todos 
esses lugares, os conceitos fundamentais da 
cidade pública e aberta são levados a espaços 
fechados ou privados de maneira a compor 
uma sociabilidade e uma convivialidade 
"protegida" em relação aos malefícios da 
metrópole contemporânea, com especial 
destaque à fuga da violência. Nesse caso, é 
interessante trabalhar com o polêmico conceito 
de pós-modernidade, partindo da idéia que os 
nossos tempos são overdosados dos desejos 
modernos, em que a cidade aberta era o palco 
dos grandes ideais de liberdade de expressão e 
de convivência. 
 
IHU On-Line- Como caracterizaria as relações 
que têm lugar no espaço do shopping? 

Ricardo Freitas- À luz do pensamento de 
Michel Maffesoli1 e de Marc Augé2, 
poderíamos arriscar a dizer que as relações nos 
shopping se caracterizam por laços tribais 
constituídos pelo do mundo do consumo. 
Estabelecem-se relações efêmeras que podem 
ser vividas em todos os lugares com os 
mesmos processos de comunicação. Uma 
pessoa que domine os códigos de um shopping 
center pode freqüentar qualquer outro 
estabelecimento do gênero em qualquer país. 
A mesma situação acontece com os aeroportos. 

                                                
1 Michel Maffesoli: sociólogo, professor na 
Sorbonne - Paris V, é diretor do Centro de Estudos 
sobre o Atual e o Quotidiano (CEAQ). Edita a 
revista Sociétés. Mais informações sobre ele podem 
ser obtidas no site http://www.ceaq-
sorbonne.org/maffesoli/ (Nota da IHU On-Line) 
2 Marc Augé (1935): antropólogo e africanista 
francês, professor de Antropologia e Etnologia na 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris, instituição da qual foi diretor de 1985-1995. 
Entre seus numerosos livros, cabe destacar El viaje 
imposible : el turismo y sus imágenes. Barcelona: 
Gedisa, 1998; Diario de guerra, El mundo 
después del 11 de septiembre. Barcelona: Gedisa. 
2002; A Guerra dos Sonhos. São Paulo, Papirus, 
1998; Não-lugares. Introdução a uma 
antropologia da supermodernidade. Campinas, 
Papirus, 1994. (Nota da IHU On-Line) 
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São lugares, ou não-lugares3, como diria 
Augé, constituídos, tendo como base uma 
mesma fórmula. 
 
IHU On-Line- Como esses locais retratam a 
modernidade e o consumo? 

Ricardo Freitas- Eles retratam mais a 
falência, ou melhor, a despedida da 
modernidade visto que negam as esferas 
públicas, como os espaços urbanos abertos, 
para resumirem a cidade em espaços fechados 
que reproduzem os principais serviços de 
consumo e lazer antes vivido exclusivamente 
nas ruas ou nas avenidas. O consumo é o elo 
de ligação entre seus freqüentadores, via 
marcas transnacionais e equipamentos de lazer 
como os cinemas. A segurança é o argumento 
principal para que as pessoas consumam 
nesses ambientes. 
 
IHU On-Line- Quais são as principais promessas 
do shopping? 

Ricardo Freitas- A principal promessa é o 
consumo em segurança longe da miséria e da 
violência que assaltam as cidades. No caso do 
Brasil, onde se alimenta uma impressionante 
cultura do medo, com especial participação da 
mídia, a classe média está apavorada e aceita, 
sem maiores questionamentos, a possibilidade 
de comer, comprar roupas ou simplesmente se 
divertir com a família e os amigos em lugares 
considerados protegidos ou distantes dos 
problemas urbanos como a pobreza e a falta de 
estacionamento. Uma outra promessa, 
também muito importante, reside na 
pluralidade de produtos e serviços. Ali, pode-
se comprar tudo em um mesmo espaço. 
 

                                                
3 Não-lugar. Conforme a definição de Marc Augé, 
todos os dispositivos e métodos que visam à 
circulação de pessoas, em oposição à noção 
sociológica de "lugar", isto é, à idéia de uma 
cultura localizada no tempo e no espaço. Segundo 
o autor, os espaços em que vivemos carecem de 
uma reavaliação, pois "vivemos num mundo que 
ainda não aprendemos a olhar". (Nota da IHU On-
Line) 

IHU On-Line- Quais são os contrastes que 
apresentam com outros panoramas da cidade? 

Ricardo Freitas- Nos shopping centers, vive-se 
um mundo fake4, um imaginário de 
simulações. Tudo remete às grandes cidades, 
mas elas são retratadas somente sob seus 
aspectos positivos. A realidade fica do lado de 
fora e esta é a intenção de seus idealizadores e 
das pessoas que os freqüentam. Pode-se falar 
de uma certa alienação, mas seria simplificar 
demais o quadro social contemporâneo. 
Também não podemos nos esquecer que, com 
a desintegração da família, a falência do 
estado-nação e o desinteresse e descrédito na 
política, o consumo resta como uma das 
poucas possibilidades de exercício da 
cidadania. Este é o fruto de uma sociedade 
que valoriza, cada vez mais, os objetos em 
detrimento das relações humanas. Não que 
estas não existam, mas elas acontecem, cada 
vez mais, nas telas e nos espaços fechados. 
 
IHU On-Line- Qual é o conceito de lazer que há 
por trás de toda a construção do shopping? 

Ricardo Freitas- Trata-se de um conceito 
totalmente baseado no consumo. Leva-se aos 
espaços fechados dos malls, as opções que 
antes eram típicas dos espaços públicos das 
cidades. Em todos os shopping, vemos 
pracinhas, praças de alimentação, espaços para 
jogos infantis entre outras opções de lazer. 
Poderíamos falar de uma privatização total do 
lazer. 
 
IHU On-Line- A que se refere quando fala do 
shopping como "consumoterapia"? 

Ricardo Freitas- Isso é um jogo de palavras, 
ou melhor, uma brincadeira com essa idéia de 
que somente pelo consumo conseguiremos ser 
felizes. Todas as pessoas, mesmo com pequeno 
poder aquisitivo, caem nessa armadilha. 
Comprar para compensar frustrações... E se 
isso puder ser feito em um lugar seguro, 
melhor ainda. 
                                                
4 Palavra que denota algo falsificado. (Nota da IHU 
On-Line) 
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IHU On-line-  Alguma outra questão que não foi 
perguntada e considere importante acrescentar? 

Ricardo Freitas- Eu acredito que as cidades 
são uma temática fundamental às ciências 
humanas. Gostaria de deixar o convite a todos 

aqueles que se interessam por comunicação, 
ciências sociais, filosofia, geografia e psicologia 
a manterem sua atenção sobre os fenômenos 
urbanos por tudo o que eles representam na 
construção das nossas vidas. 

 
 
 

Segurança aparente atrai jovens aos 
Shopping Centers 

 
Entrevista com Maria Aparecida Morgado 

 
 “Na sociedade ocidental contemporânea, com seus índices de violência urbana e com 
seus implacáveis apelos ao consumo, os jovens são atraídos pela aparente segurança dos 
shopping centers”. Essa é a opinião de Maria Aparecida Morgado, Psicóloga, pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP), mestre e doutora em 
Psicologia Social pela PUC-SP. Sua tese intitula-se Personalização da Lei: Um Mal-
Estar na Cultura Brasileira. Atualmente, é professora na Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT). Publicou A Lei Contra a Justiça: um mal-estar na cultura 
brasileira. Brasília: Plano, 2001 e Da sedução na relação pedagógica: professor-aluno no 
embate com afetos inconscientes. 2. ed. São Paulo: Summus, 2002. A professora concedeu 
a entrevista que segue à IHU On-Line por e-mail. 
 

 
IHU On-Line- Que tipo de alternativas de lazer 
são apresentadas ao jovem contemporâneo? 
Como entra nessas propostas o mundo do 
shopping center? 

Maria Aparecida Morgado - Na 
sociedade ocidental contemporânea, com seus 
índices de violência urbana e com seus 
implacáveis apelos ao consumo, os jovens são 
atraídos pela aparente segurança dos shopping 
centers cujas praças de alimentação e demais 
áreas destinadas ao lazer como que 
substituem as praças e demais espaços 
públicos. Além disso, os diversos produtos à 
disposição nas lojas funcionam como uma 
espécie de marca de pertencimento àqueles 
que os adquirem e usam. Isso produz uma 

espécie de associação entre lazer, consumo, 
status e inserção em um grupo social. 
 
IHU On-Line - Que tipo de transgressões são as 
mais próprias do jovem pós-moderno e como 
elas acontecem no shopping? 

Maria Parecida Morgado - Na pesquisa 
realizada por integrante do grupo de pesquisa 
denominado Educação, Jovens e Democracia, 
que coordeno no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), as 
transgressões mais freqüentemente 
verificadas foram: brigas entre grupos de 
jovens alunos do ensino médio de diferentes 
escolas particulares de Cuiabá; manifestações 
eróticas consideradas pertinentes à 
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privacidade nos locais públicos do shopping, 
especialmente na Praça de Alimentação; 
quebra de equipamentos dos banheiros; 
pequenos furtos de camisetas e outros objetos 
em lojas do shopping. 
 
IHU On-Line - Como caracterizaria os tipos de 
sociabilidade entre os jovens contemporâneos? 
Ainda há lugar para as tribos urbanas? Como 
elas convivem dentro do shopping? 

Maria Aparecida Morgado - Há três 
shoppings em Cuiabá: um mais elitizado; 
outro mediano; e, por fim, um mais popular, 
inaugurado recentemente. Aparentemente, o 
nível econômico da parcela majoritária de 
seus jovens freqüentadores afina-se ao padrão 
econômico e cultural ao qual o shopping está 
voltado As pesquisas do Grupo que coordeno 
vêm mostrando que há várias manifestações 
juvenis, voltadas à cultura, ao esporte, ao 
lazer, à música e à política, que vêm 
ocorrendo em espaços públicos urbanos 
tradicionais, como praças, em espaços como o 

campus da UFMT e em espaços organizados 
pelos próprios jovens. Vêm mostrando, 
também, que há diferenças econômicas e 
culturais entre esses diferentes grupos de 
jovens que se organizam fora dos shopping. 
 
IHU On-Line -  O que o jovem procura dentro 
do shopping? Que coisas ele acha e que coisas 
não acha? 

Maria Aparecida Morgado - Talvez, se 
divertir, encontrar amigos e consumir itens 
que são importantes para ele. É provável que 
o jovem acabe não encontrando aquilo que 
procura, pois aquilo de que necessita, assim 
como todos nós, é preencher o vazio 
existencial característico da sociedade 
capitalista contemporânea. Esse vazio 
constitucional, por mais que a propaganda o 
anuncie, não poderá ser preenchido por esse 
tipo de sociabilidade e de consumo. Para isso, 
seria preciso uma outra maneira de estar na 
vida e de encará-la. 
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O lugar, a arquitetura e a imagem do 
comércio 

 
Por Heliana Comin Vargas 
 

 
“O shopping center, de um espaço para compras que propiciava o encontro, tem se 
tornado um ponto de encontro para o exercício do consumo, buscando reproduzir o 
conceito inicial de mercado” – explica a arquiteta Heliana Comin Vargas, professora da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP). Ela é 
mestre e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Sua tese leva o título 
Comércio: localização estratégica ou estratégia na localização? A professora é 
autora dos livros Setor Comercial da Grande São Paulo. São Paulo: 
ANPES/FAUUSP, 1975 e Espaço Terciário. o lugar, a arquitetura e a imagem do 
comércio. São Paulo: Senac, 2001. A pesquisadora escreveu o artigo a seguir, a 
pedido da IHU On-Line. 
 

 
O ponto inicial do desenvolvimento das 
atividades comerciais é o encontro de fluxos de 
pessoas que estão de passagem ou com uma 
intenção definida. Atraídos por diversas 
razões, estes fluxos, aos poucos, propiciam o 
surgimento de outras atividades que 
sedimentam núcleos com características 
urbanas e, ao impregná-los com os aspectos 
socioculturais dos indivíduos envolvidos, 
transformam este espaço físico inicial do 
encontro, em lugar. É interessante lembrar 
que as fontes de água potável também se 
constituíram em grandes elementos “atratores” 
de fluxos. Nos mercados romanos, elas tinham 
um papel fundamental, assim como nos 
caravançarais5 árabes. 
 
Os shopping centers, por outro lado, nascidos de 
uma iniciativa imobiliária, de grupos 
econômicos isolados, criam, inicialmente, uma 

                                                
5 Conforme o Novo Dicionário Aurélio de Língua 
Portuguesa, grande abrigo, no Oriente Médio, para 
hospedagem gratuita de caravanas, e que de 
ordinário consta de quatro pavilhões em volta de 
um palácio. (Nota da IHU On-Line)  

"localização privilegiada", e, até certo ponto 
artificial, para as atividades varejistas. Para 
tanto, utilizam-se das estratégias de negócios, 
cada vez mais reforçadas pelas técnicas de 
marketing do lugar (marketing place). 
Assim, num primeiro momento, a grande 
crítica aos shopping centers é que eles são o 
espaço do não-lugar. Entretanto, quando se 
olha a aceitação da população para este novo 
espaço de compras, deve-se, ao menos, 
relativizar esta afirmação, ou seja, estes novos 
espaços comerciais (40 anos no Brasil) e sua 
aceitação por parte da população, já foram 
eleitos como um lugar de encontro das 
gerações mais jovens. 
 
“Viu um, viu todos” 
A globalização, por sua vez, promove e 
incentiva a uniformidade e a padronização que 
se reflete na arquitetura e no desenho das lojas 
e vitrinas dos inúmeros shopping centers. "Viu 
um, viu todos". No entanto, em meio a esta 
homogeneidade, a grande concorrência 
estimula e conduz a busca do diferencial, da 
adoção de um caráter único uniqueness. Nessa 
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direção, os antigos espaços comerciais da 
cidade readquirem a sua força na escolha do 
lugar de compras feita pelos consumidores. 
Assim, os novos shopping centers, ou a reforma 
dos mais antigos, buscam introduzir algo 
diferente, visando a ampliar o ciclo de vida do 
produto (shopping center). A utilização de 
edifícios históricos, antigos mercados ou 
mesmo de indústrias, começa a ser alvo destas 
novas exigências impostas pela sociedade de 
consumo que valoriza o novo, o excêntrico, o 
exótico...  
 
A mistura de lugar e não-lugar? 
O shopping center, de um espaço para compras 
que propiciava o encontro, tem se tornado um 
ponto de encontro para o exercício do 
consumo, buscando reproduzir o conceito 
inicial de mercado. 
É interessante observar que parte do sucesso 
dos shopping centers é decorrente de uma 
organização do varejo e da forma de 
distribuição das lojas retirada das práticas do 
desenvolvimento varejista espontâneo, do qual 
o bazar árabe é um dos melhores exemplos. 
Por outro lado, as lições apreendidas com a 
forma de gestão dos shopping centers também 
começam a ser utilizadas pelo comércio não 
planejado (ruas comerciais, feiras de 
artesanato, centros urbanos), visando a 
enfrentar a concorrência dos shopping centers. 
Embora bastante utilizada em outros países, 
no Brasil, este aprendizado ainda dá os seus 
primeiros passos. 
 
Arquitetura e negócio 
A dificuldade de se produzir uma arquitetura 
de qualidade, no que se refere aos shopping 
centers, que, mais do que um empreendimento 
varejista, é um empreendimento imobiliário, 
nasce da multiplicidade de clientes envolvidos 
no processo (incorporadores, construtores, 
investidores, adminsitradores de shopping 
centers, lojistas, consumidores, cidadãos). Com 
interesses e objetivos diversos, o atendimento 
aos incorporadores não tem se refletido 

naquilo que se considera uma boa arquitetura, 
quer seja do ponto do edifício em si ou da sua 
relação com o entorno urbano. O sucesso dos 
negócios tem prescindido de uma arquitetura 
considerada de qualidade. Esta discussão, 
ainda incipiente, a que chamamos de 
Arquitetura de Negócios, é um campo aberto 
para a pesquisa e o ensino em Arquitetura e 
Urbanismo, mesmo porque exige um 
conhecimento da lógica varejista, restritamente 
dominada pelo arquiteto. 
Do ponto de vista da imagem, o contraste mais 
forte com relação a nossa cultura é que os 
shopping centers, de origem americana, (anglo-
saxônica) contrapõe-se e coexiste com nossa 
forma árabe de comercializar, trazida pelos 
portugueses que, durante séculos, foram 
dominados pelos árabes. Transformamos os 
out-lets americanos em pop-shopping, ou 
camelódromo.(direto da fábrica). 
Embora o comércio esteja fortemente 
vinculado ao consumo, o que reforça o caráter 
negativo adquirido através do tempo, é bom 
lembrar que a troca faz parte da natureza 
humana desde os primórdios da civilização, 
como bem aponta Gordon Childe6 no seu livro 
O que aconteceu na História7. Pequenas conchas 
eram trocadas, muitas vezes, pelo próprio 
prazer da troca e pelo contato social que 
propiciava. 
Observar o comércio, portanto, suas práticas e 
suas mercadorias, conduz ao conhecimento do 
cotidiano de um povo. Informa sobre sua 
cultura, seus valores, seus hábitos, seus gostos. 
Apreciar a atividade comercial se realizando, 
mesmo sem nada adquirir, se conseguir, pode 
ser, além de tudo, uma experiência sensorial 
tremendamente fascinante.  

                                                
6 Vere Gordon Childe (1892-1957): arqueólogo 
inglês, perfeito conhecedor e sintetizador da pré-
história final européia, do Neolítico à Idade do 
Bronze, períodos que entendeu como reflexos no 
Ocidente das civilizações orientais da Mesopotâmia 
e Egito. (Nota da IHU On-Line)  
7 Childe, Gordon. O que aconteceu na história. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1966. (Nota da IHU On-Line) 
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Brasil em foco 
 
“O que deu de errado com o PT e 
com o projeto nacional?” 

Entrevista com Gláucia Campregher 
 
“Os intelectuais que foram parar no partido, o foram, mais do que com a esperança da 
população, com uma esperança e uma proposta”. A afirmação é da 
professora Gláucia Angélica Campregher, das Ciências Econômicas e Administrativas 
da Unisinos, avaliando o momento político do País. Em entrevista concedida à IHU 
On-Line, em seu gabinete, na última semana, a professora diz que “a crise é séria, a 
população foi enganada”. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade 
Federal de Viçosa, Gláucia é mestre em Economia pela Unicamp, com a dissertação 
intitulada Desdobramentos lógico-históricos da ontologia do trabalho em Marx, e doutora em 
Economia, também pela Unicamp, tendo sua tese o título Contribuição à Crítica da 
Economia Política do Não-Trabalho. A professora é organizadora de Marco Referencial do 
Plano Plurianual RS/2004-2007. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul/Secretaria da Coordenação e Planejamento, 2002. 
 

  
IHU On-Line - Como a senhora vê a crise política 
brasileira? Como é possível o Presidente “não se 
interessar pelas questões que estão 
acontecendo à sua volta”, como afirmou o 
presidente do PT, Tarso Genro? 

Gláucia Campregher – Não é que o 
Presidente não se interesse. É que é 
interessante que ele não fale muito sobre isso, 
porque a crise não é pouca. É uma crise do 
PT, que vai esbarrar obrigatoriamente nele, 
talvez já esteja começando. A crise vai chegar 
no Lula a qualquer momento, e já deveria ter 
chegado, não fosse a respeitabilidade que 
conquistou ao longo da sua vida. Eu sou 
fundadora do PT, militante, e não me desfiliei 
ainda por diversas questões. Como 
economista, estou bastante entristecida pela 
condução da política econômica. Esse, para 
mim, é o pior problema. A drenagem de 

recursos da população, dos impostos que 
pagamos para sustentação do sistema 
financeiro nacional e internacional é absurda. 
Esse é um grande roubo e que, infelizmente, 
não assusta tanto a população como as 
denúncias de caixa 2 e de mensalão. A crise é 
séria, a população foi enganada, e isso é muito 
triste. Eu ajudei a construir o partido, a 
proposta que seria levada a cabo, uma vez que 
a gente atingisse a Presidência, e vejo com 
muita tristeza que não foi isso que foi feito 
desde o primeiro momento. Por outro lado, eu 
já esperava que isso acontecesse.  
 
 
 
Ganhar a presidência a qualquer 
custo 



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

Nos últimos tempos da história do PT, as 
candidaturas de algumas lideranças ganharam 
mais importância que qualquer outra coisa. 
Então foi aos poucos, não só na eleição do 
Lula, que os projetos pessoais de poder 
passaram a substituir a construção de um 
projeto de nação. Veja, o partido ganhava com 
isso, via contribuição dos eleitos, muitos na 
base ganhavam também via empregos de 
assessoria, cargos comissionados, etc.; e assim, 
as antigas disputas ideológicas entre as 
tendências se transformaram em disputas por 
cargos, por indicações. Faz tempo que a coisa 
andava já desse modo. Entretanto, quando a 
disputa pela Presidência passou a ser o grande 
objetivo, tudo piorou. Creio mesmo que o 
grande “atrapalhador” da história do PT foi 
querer ganhar a Presidência a qualquer custo. 
Se tivéssemos ganhado inúmeras prefeituras 
Brasil afora, estaríamos fazendo um bom 
trabalho, porque o poder local não permite que 
um projeto de poder pessoal ou partidário se 
estabeleça tranqüilamente sem maiores 
questionamentos, novas lideranças surgem 
mais rapidamente e os próprios méritos do 
PT, como a participação popular, reforçam 
isso. Enfim, para mim, a crise que vivemos 
hoje, resulta de dois problemas: o PT tinha 
um projeto de poder, que vinha se financiando 
equivocadamente, e não tinha um projeto de 
nação. A conjunção desses dois problemas 
levou ao que está aí.  
 
IHU On-Line - O presidente do PT, Tarso Genro, 
em uma reunião da bancada petista na Câmara 
paulistana, chamou os presentes a defenderem 
o governo Lula, alertando que “o impeachment 
é uma possibilidade”.  Você concorda com essa 
possibilidade? 

Gláucia Campregher – O impeachment é 
uma possibilidade. Ele já foi afastado pelo 
presidente da Câmara duas vezes, e vai se 
tornar uma possibilidade cada vez maior. Por 
outro lado, acredito que não será levado às 
últimas conseqüências. Para isso, deveriam 
acontecer duas coisas. Primeiro, que as classes 
dominantes estivessem mais descontentes com 

o governo, o que não é o caso, justamente o 
contrário. Segundo, que as classes dominadas, 
os trabalhadores, os movimentos sociais, 
tivessem não apenas mais clareza quanto à 
situação toda, como mais organização na 
denúncia e na própria articulação dos passos a 
seguir. Estamos muito longe disso. O que 
aconteceu com o Collor, de que da noite para 
o dia foi possível colocar todo o mundo na rua 
e pressionar por uma renúncia ou um 
impeachment, não vai acontecer tão facilmente 
agora.  
 
IHU On-Line - Qual deve ser o papel da 
academia neste momento? Por que há silêncio 
a esse respeito nos meios acadêmicos? 

Gláucia Campregher – A academia 
silencia como eu que pensei em me desfiliar do 
PT desde o início do ano e até agora não o fiz. 
Num certo sentido, eu silenciei em relação a 
essa ação. Há silêncio porque nunca, na 
história brasileira, um partido conseguiu 
arregimentar tantos intelectuais como o PT. E 
esses intelectuais que foram parar no partido, o 
foram, mais do que com a esperança da 
população, com uma esperança e uma 
proposta. Muitas vezes, vemos alguns 
resquícios dessa proposta acontecendo lá no 
terceiro escalão de algum Ministério do 
governo. Existe a esperança de que, em algum 
momento, sejam afastados os setores 
dominantes que fizeram as grandes alianças 
por cima “para ir se comendo pelas beiradas”. 
Isso estava acontecendo com muita gente até 
outro dia. Todo mundo lembra que, no 
primeiro ano de governo, pensávamos: “Isso é 
agora, para agradar aos mercados; já, já tem o 
plano B, a política que realmente interessa”. 
Em pouco tempo, as pessoas foram adiando 
isso para um segundo mandato, muito a 
contragosto, mas engolindo esta alternativa. 
Foi até bom que tenha estourado essa crise 
moral, da desonestidade desse nosso partido 
tão ético, porque isso coloca em cheque quem 
estava acreditando até agora. Esse silêncio é, 
num certo sentido, compreensível, mas deve 
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ser rompido e já começou a ser rompido. 
Espero que daqui para a frente comecemos a 
colocar a boca no trombone, mas de uma 
maneira mais profunda. Temos que discutir o 
que deu de errado com o PT e com o projeto 
nacional. Aliás, desde o Fernando Henrique 
estamos devendo isso, os intelectuais. Qual era 
o projeto do PSDB, dizer que o governo era 
neoliberal não responde isso, começa por aí, 
mas não acaba aí. E agora o PT, se tinha um 
projeto nacional que não se conseguiu 
viabilizar, ou sequer se tentou, por que este 
não existia? A nossa grande chance é ir a 
fundo nessa questão.       
  
IHU On-Line - Quais serão os caminhos da crise? 
O que acontecerá com o PT? 

Gláucia Campregher – Espero que a 
população e os movimentos sociais comecem a 
questionar que não dá mais, que não tem como 
apostar no plano B, no segundo mandato, e 
isso já está acontecendo. Os intelectuais 
também já estão colocando isso, o que significa 
que agora temos que ver qual é a alternativa 
para o Brasil. Poderíamos dar a seguinte 
resposta à crise: o superpoderoso caçador de 
marajás não nos salvou, o príncipe da 
sociologia não nos salvou, o príncipe dos 
metalúrgicos também não. Então chega de 
pensar que a solução está em algum líder 
salvador, mesmo que ele traga junto um 
partido com a aura do bem. A missão agora é 
nossa, da população, dos setores mais 
organizados, que têm uma responsabilidade 
em relação à massa do povo brasileiro, 
absolutamente em maus lençóis, excluída. Se 
começarmos a pensar desde já nisso, quem 
sabe esse resto de tempo que nos separa da 
eleição, nos permita escrever uma nova “carta 
ao povo brasileiro” e fazer o Presidente – 
quem quer que seja - engoli-la. Essa seria a 
grande alternativa, compartilharmos ao 
máximo o conteúdo da proposta do Plínio de 
Arruda Sampaio8 para a reforma agrária, as 
                                                
8 Plínio de Arruda Sampaio, ex-deputado federal 
(PT-SP), foi entrevistado pela IHU On-Line na 

propostas alternativas dos economistas para a 
política econômica, etc, para que o povo saiba 
defendê-las na rua antes e depois de uma 
eleição. Os sujeitos que vão encarar a próxima 
eleição nem estão claros ainda, aliás, são 
poucos os realmente dispostos. Vai ser 
dificílimo para qualquer um e mais difícil 
ainda se os comprometermos a todos com as 
mudanças necessárias. A reeleição do Lula não 
será fácil, a liderança do PSDB, que vai se 
lançar candidata não é óbvia, a direita mais 
orgânica não tem candidato próprio. Não 
temos a pessoa, mas temos propostas, porque 
temos anos e anos de carências, e tudo o que se 
esperava que o Lula fizesse ele não fez. Se nos 
organizássemos em torno disso, teríamos uma 
pauta, um programa extenso e pesado para 
poder passar para quem quer que fosse o 
candidato, e obrigá-lo com esses 
compromissos. Penso que o tal “projeto de 
nação” é menos um texto escrito que esse 
processo todo.   
  
A liderança do MST foi cooptada. 
Agora a ficha caiu! 
 
IHU On-Line - “A montagem do governo frustrou 
a todos e desfigurou a vontade manifesta pelos 
53 milhões de eleitores e eleitoras”. A 
constatação é da nota do MST enviada “aos 
amigos e amigas do MST”, para que “saibam o 
que realmente pensamos” sobre a atual 
conjuntura política brasileira. “Não temos um 
governo de esquerda, nem de centro-esquerda. 
Vivemos um governo de centro, sendo que a 
direita controla a política econômica. Demos 
adeus ao governo do PT e seus compromissos 
históricos.” Como a senhora vê esse 
posicionamento do MST?  

Gláucia Campregher – Demorou a cair a 
ficha, mas caiu. Esse foi o grande problema no 
governo do PT. A paciência do brasileiro é 

                                                                    
edição número 70, de 11 de agosto de 2003, e na 
edição número 79, de 13 de outubro de 2003. Dele 
também publicamos um artigo na 146ª edição da 
IHU On-Line, de 20 de junho de 2005, e uma 
entrevista na 150ª edição, de 8 de agosto de 2005. 
(Nota da IHU On-Line) 



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

fantástica. Antes de o Lula assumir, nós 
pensávamos que o grande problema seria 
conter as demandas populares no primeiro 
ano, porque os movimentos viriam para cima, 
cobrando o que durante muitos anos não foi 
feito. Qual não foi a minha surpresa quando 
isso não aconteceu. O voto de confiança, a lua-
de-mel com o Presidente eleito foi enorme e 
está durando até hoje, com esse altíssimo nível 
de aprovação da pessoa do Lula. Os 
movimentos sociais e suas lideranças foram 
absolutamente passivos, confiantes de que se 
fazia como era possível. Esse foi um equívoco 
enorme. Em vez de eles virem cobrando e, 
com a sua pressão, as demandas da direita, do 
FMI, pudessem ser contrabalançadas, 
aconteceu o contrário. Os movimentos que 
deram carta branca ao Presidente deixaram 
com que os outros setores fizessem valer os 
seus desejos. A liderança do MST foi 
claramente cooptada. Que bom que estejam 
revendo! 
  
IHU On-Line - A perda de apoio declarada de 
movimentos como esse pode ter conseqüências 
reais na imagem do governo para o eleitor? 

Gláucia Campregher – O eleitor brasileiro 
do grande centro urbano merecia uma 
pesquisa para saber o como ele interpreta o 
que vê e o que lê. Acho que há uma ignorância 
tremenda em dizer que só os marqueteiros 
fazem campanha. As pessoas percebem, 
constroem, baseadas em mil dados, mil 
sensações que vão construindo aos poucos. Os 
marqueteiros, os formadores de opinião 
acertam quando detectam as grandes fontes de 
percepção da população, as grandes linhas dos 
seus raciocínios mais frios ou mais 
sentimentais e apostam na mesma direção. Eu 
não sei se o popular na rua vai se incomodar 
com o que o MST disse ou não disse. Isso 
aparece, mas mais lentamente. O que sei é que 

as classes médias não suportam mais as 
metáforas do Presidente,o seu discurso vazio. 
Por outro lado, as classes mais populares não 
se incomodam com isso. Considero-me 
ignorante a esse respeito e acho que as nossas 
pesquisas deviam acontecer desde já e ter esse 
foco, entender como o povo pensa. 
  
IHU On-Line - Quais estão sendo as 
conseqüências da crise na economia brasileira 
e que caminhos podem ser previstos? 

Gláucia Campregher – Muito poucas. A 
economia é muito mais fruto hoje da dinâmica 
global, do que da dinâmica nacional, não que 
em algum momento, dada a dimensão da 
crise, isso acabe não afetando. Mas, o que 
acontece é que a economia americana vai bem, 
os juros não foram elevados como se esperava, 
os últimos sinais de recuperação do mercado 
doméstico nos USA são promissores, enfim, 
temos um quadro mundial que teria sido 
excelente para termos alguma margem de 
manobra e não fazer a política que estamos 
fazendo. Do mesmo jeito que esse quadro 
tranqüilo permitiria algumas alternativas que 
não foram colocadas em ação, ele permite 
também que a economia não mude muito, até 
porque ela já vinha mal. Uma economia onde 
os lucros do setor bancário são de 100%, é 
uma economia doente, só o Dr. Palocci não vê 
isso. Esse é o grande roubo, que deveria ser 
denunciado, que deveria aviltar e mexer com 
nossas consciências, com nossa capacidade de 
denúncia. Deveria ter uma CPI para isso, a 
CPI do mensalão financeiro. A gente deveria 
se revoltar contra isso. Gostaria de ver um 
impeachment por causa disso. Gostaria de ver o 
Palocci sendo acusado de crime de 
responsabilidade fiscal, porque toda a vez que 
se elevam os juros, a dívida pública se torna 
mais impagável. 
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As posições históricas do PT estão em 
xeque 

 
Entrevista com Renato Janine Ribeiro 

 
“O PT precisa parar de ter uma posição reativa e passar a ter uma posição proativa. 
Começar a apurar os casos, limpar as suas mazelas e excluir as pessoas que agiram mal 
dentro do partido, sem esperar que isso venha de fora.” Essa é a opinião de Renato 
Janine Ribeiro, que concedeu entrevista por telefone à IHU-On-Line, na semana 
passada. O intelectual faz uma análise do Partido dos Trabalhadores (PT), levando em 
conta o clima de denúncias de corrupção em que está mergulhada a política brasileira. 
Renato Janine Ribeiro é diretor de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), e professor na Universidade de São Paulo. É 
mestre em Filosofia pela Université de Paris I (Pantheon-Sorbonne), França, e doutor 
em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Também é livre-docente pela mesma 
universidade e pós-doutor pela British Library, BL, Grã-Bretanha. Entre outros, é 
autor dos livros A Marca do Leviatã - Linguagem e poder em Hobbes. São Paulo: Ática, 
1978; A Última Razão dos Reis - Ensaios de Filosofia e de Política. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1993; Ao Leitor Sem Medo - Hobbes Escrevendo Contra O Seu Tempo. 2. ed. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999; Quatro autores em busca do Brasil. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, com Carvalho, J. M.; Da Matta, R. et al.; A Universidade e a 
Vida Atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003. IHU On-Line entrevistou Janine Ribeiro na 
edição número 130, de 28 de fevereiro de 2005. Renato Janine Ribeiro participou do 
Simpósio Nacional Bem Comum e Solidariedade: Por uma ética na política e na 
economia em junho de 2002, na Unisinos, apresentando o tema A política e o Bem 
Comum: por uma sociedade politicamente democrática. Este tema foi publicado no 
livro Bem comum e solidariedade: por uma ética na economia e na política do Brasil, 
organizado por Inácio Neutzling. São Leopoldo: Unisinos, 2003. Renato Janine 
Ribeiro concedeu duas entrevistas à IHU On-Line nas edições n.º 24, de 24 de julho 
de 2002 e n.º 63, de 9 de junho de 2003, páginas 4-7. Dele também publicamos um 
artigo na 89ª edição da IHU On-Line, de 12 de janeiro de 2004, e outro artigo na 
edição nº 141, de 16 de maio de 2005. Renato Janine Ribeiro é autor do Cadernos 
IHU Idéias número 6, intitulado Brasil: entre a identidade vazia e a construção do novo, e 
disponível em www.unisinos.br/ihu. Confira, a seguir, a entrevista concedida pelo 
filósofo. 

 
IHU On-Line – Ao falar sobre o silêncio dos 
intelectuais a respeito da crise política que 
estamos vivendo no Brasil, o senhor afirmou 
que “não se resolve a crise da esquerda no 

poder, que hoje vivemos, sem uma grande 
limpeza de roupa suja”. Como o senhor 
proporia concretamente essa limpeza? 
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Renato Janine Ribeiro - Em primeiro 
lugar, o PT tem de parar de ter uma posição 
reativa e passar a ter uma posição proativa. 
Começar a apurar os casos, limpar as suas 
mazelas e excluir as pessoas que agiram mal 
dentro do partido, sem esperar que isso venha 
de fora. O PT adotou, nos últimos tempos, 
uma posição que nunca foi a dele. O PT 
sempre tomou a iniciativa. Infelizmente, 
atualmente, está na defesa. A coisa mais 
positiva seria o PT voltar a essa tradição de 
apurar as coisas.  
 
IHU On-Line – O partido teria um ganho de 
imagem com essa postura? 

Renato Janine Ribeiro – Teria um ganho 
de realidade, o que é mais importante. 
Estamos numa situação em que precisamos ir 
para a realidade mesmo. Terá um ganho de 
imagem neste caso também, mas não é o 
ponto principal. 
 
IHU On-Line – O senhor acredita que o PT 
sobreviverá a essa onda de denúncias de 
corrupção? 

Renato Janine Ribeiro – Não se pode ter 
certeza se vai ou não sobreviver. É possível 
que sobreviva, mas pode ser que fique em 
situação de tal gravidade, que isso não 
aconteça. O PT está diante de uma grande 
decisão. Tem um forte elemento para 
conseguir sobreviver: o fato de ser o partido 
com maior tradição de discussão na política 
brasileira. Com isso, tem a possibilidade de ir 
muito longe. O PT nunca teve medo da 
discussão, do debate, de expor suas mazelas, 
de expulsar gente. Não há razão para o 
partido temer isso. A gente tem uma 
possibilidade agora de grande avanço nessa 
questão. A pergunta é se o PT vai levar isso 
para a frente, fazendo jus à sua história.  
 
IHU On-Line – O medo de tomar uma atitude 
estaria relacionado ao fato de o partido hoje 
governar um país? 

Renato Janine Ribeiro - Quando você 
expõe mazelas está em uma situação muito 

delicada. Está lavando “a roupa suja”, tem 
que cortar na carne. Para algumas pessoas, é 
triste, elas sofrem com isso, pois perderam o 
sentido da vida. Além disso, há pessoas que 
fazem parte da história do PT, que são muito 
importantes, mas trouxeram problemas agora. 
Não é trivial perder a imagem de virgindade 
ou algo do gênero. Para o PT é um momento 
muito penoso.  Se há corrupção, a maioria do 
partido não está metida nisso. Se existe 
corrupção, ela será limitada, onde quer que 
exista. Ela vai tão contra o que o PT sempre 
pregou que realmente é uma coisa 
inadmissível. 
 
IHU On-Line – Que tipo de PT chegará às 
próximas eleições? 

Renato Janine Ribeiro - Gostaria de 
deixar claro, para não haver confusão, que 
não sou filiado ao PT e nunca fui filiado a 
qualquer partido. Acho que quem deve 
realmente opinar sobre isso, muitas vezes, é 
quem está lá dentro. Tenho o direito de 
opinar porque sou cidadão, voto. Acredito 
que, neste momento, tudo ainda esteja 
indefinido. Se o PT não fizer a limpeza, 
estará preso às dificuldades de responder à 
opinião pública, por exemplo. Se, em reuniões 
sucessivas, não há a tomada de posição que as 
pessoas esperam, há uma decepção com isso. 
Não dá para deixar de cumprir o papel que 
assumiu historicamente. Se não assume isso, a 
sensação de decepção é muito grande. O PT 
encarnou tantas esperanças no brasileiro que 
precisa dar conta disso. Suas posições 
históricas estão em xeque. O que está 
acontecendo? O PT está sendo capaz ou não 
de tomar uma posição mais forte? 
  
IHU On-Line – Será necessária uma faxina 
ética? 

Renato Janine Ribeiro - Não só isso. É 
importante que se seja capaz de encarar uma 
série de questões que dizem respeito à 
verdade. Se, no Brasil, temos, de fato, essa 
situação tão ruim do ponto de vista dos 
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militantes e partidos políticos, precisamos de 
uma mudança muito grande. Isso não é só 
mandar embora quem prevaricou, é 
perguntar se as leis que temos são adequadas. 
O Brasil tem leis muito boas, mas leis que as 
próprias pessoas que as estabelecem se 
resignam a não aplicar. Vamos fazer leis que 
vamos aplicar ou ficar só usando palavras? 
Foi insuficiente o que tivemos com a expulsão 
do Presidente Collor. Deveríamos ter feito 
um balanço que não fosse tão moralista. 
Infelizmente, nosso balanço foi só moralista. 
Acabamos não tendo chance de ir além. O 
Presidente fez coisas erradas na época e, 
depois, vemos pessoas mais honestas que 
seguem condutas que não são as mais 
elogiáveis. Está na hora de perguntar se não 
estamos fazendo exigências inviáveis. Se 
forem, não é uma coisa boa viver a política 
assim. Temos de ter uma política em que 
possamos satisfazer os valores apresentados.  
 
IHU On-Line – O senhor acredita em uma 
reforma política? 

Renato Janine Ribeiro - Não sei o que as 
pessoas querem dizer com reforma política. 
Volta e meia se fala nisso, mas o 
entendimento sobre isso é muito variado. Se a 
questão é voto em lista fechada, não sou 
favorável. Sou favorável à fidelidade 
partidária: é um ponto fundamental. 
Também é importante uma forma de 
transparência do financiamento de campanha, 
talvez financiamento público de campanha.  
 
IHU On-Line – O que significaria o 
desaparecimento do PT? 

Renato Janine Ribeiro - Seria uma 
calamidade. Perderíamos o partido que tem 
mais condições, no Brasil, de fazer uma 
política diferente. Com todos os problemas 
que surgiram agora, o PT é o partido que 
tem mais condições de fazer isso. 
Perderíamos a chance de fazer uma política 
de qualidade, enfim, mais voltada para a 
sociedade do que tinha sido até agora. 

 
IHU On-Line – O professor Plínio de Arruda 
Sampaio, fundador do PT, ao lançar sua 
candidatura à presidência do partido, disse que 
“nenhum partido é sagrado”. E continuou: “Se 
amanhã o PT, de fato, não for corrigível, vamos 
ter de construir um novo instrumento”, embora 
reconheça que “uma história de 25 anos não 
pode ser abandonada sem luta”. O que o 
senhor acha dessas afirmações e das posições 
em relação à crise do ex-deputado federal? 

Renato Janine Ribeiro - Do ponto de 
vista da nossa política, o fim do PT seria 
muito ruim. Ainda prefiro trabalhar com a 
idéia de que seja possível efetuar um auto-
saneamento no PT a qualquer preço do que 
começar tudo de novo. Sairia mais barato. Se 
você for criar a partir do nada um novo 
partido, você precisará de muito tempo. O 
PT tem 20 anos de experiências, práticas. 
Vimos agora que tem coisas erradas, vimos. 
Não é trivial, essa mudança tem que ser 
levada muito a sério, tem de acarretar 
conseqüências. Esse PT conseguiu fazer um 
aprendizado político que é significativo. O 
que vejo nas alternativas à esquerda ao PT é 
que elas têm propostas baseadas na 
inexperiência. As propostas do PSol, por 
exemplo, são propostas que têm uma 
ingenuidade muito grande e estão ancoradas 
em uma política como era feita há anos. Ou 
as propostas atendem as possibilidades do 
nosso tempo ou vamos ter só ilusão, e isso é 
muito ruim para o País. Defender calote na 
dívida pode ser um equívoco. Outra coisa é 
fazer auditoria das privatizações, da dívida 
externa. Não é aceitar a chantagem da direita. 
Mas não dá para dizer que tudo é possível. 
Esse foi o discurso do PT durante muito 
tempo, discurso que nunca apoiei. Tem que 
separar as coisas: ser pragmático não quer 
dizer agir mal. 
 
IHU On-Line – O Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) divulgou uma nota na 
semana passada, afirmando que “não temos 
um governo de esquerda, nem de centro-
esquerda. Vivemos um governo de centro com 
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a direita controlando a política econômica. 
Demos adeus ao governo do PT e seus 
compromissos históricos”. Como o senhor vê 
esse posicionamento do MST? 

Renato Janine Ribeiro - Desde o começo, 
o governo é claramente um governo de centro 
e de centro-esquerda. Dizer que não é um 
governo de esquerda não é novidade alguma, 
pois ele jamais se propôs a sê-lo. Na há base 
para isso. Ninguém se iludiu com a esperança 
de que faria política de esquerda, até porque a 
esquerda é minoria no Brasil. A gente deve 
separar coisas diferentes: ser um governo de 
centro-esquerda não significa ter hegemonia 
do setor econômico e política conservadora. 

O PT sempre teve um debate intenso e livre 
neste ponto. O ex-ministro Tarso Genro está 
fazendo um papel importante. Ele levanta 
questões que pareciam ser monopólio de 
setores mais radicais. Isso é muito bom.   
   
IHU On-Line – O senhor acredita que o 
Presidente Lula concorrerá à reeleição? 

Renato Janine Ribeiro - Acredito que 
sim. Mas não sei se vai acontecer ou não. A 
política é extremamente dinâmica. Hoje, ele 
ganharia a eleição, mas quem diz o que 
acontecerá daqui a um ano?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destaques da semana 
 
 

artigo da semana pg. 21 
livro da semana pg. 27 

Memória  pg. 32 

Análise de conjuntura pg. 35 
deu nos jornais pg. 37 

frases da semana pg. 44 
 



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

 
Artigo da Semana 

 
 

Os cristãos e a política 
A visão idílica e ingênua de Leonardo Boff e Frei Betto 

 
Publicamos o artigo a seguir, de autoria de Cesar Sanson, pesquisador do CEPAT e 
da coordenação da Escola de Formação Fé e Política no Paraná, uma parceria do 
Regional Sul II da CNBB e do CEPAT. O autor foi coordenador Nacional da 
Pastoral Operária nos anos de 1990 e 1991 e presidente do Diretório Municipal do 
Partido dos Trabalhadores (PT) de Curitiba, de 1992 a 1995. Cesar Sanson é 
doutorando no PPG de Ciências Sociais da UFPR. 
 

Cristãos: fonte de renovação do PT? 
A afirmação de Leonardo Boff de que “os 
igrejeiros constituem hoje uma fonte onde o 
PT renovado poderá e deverá beber” , precisa 
ser discutida. Por “igrejeiros”, entendam-se 
os cristãos, os quais, como afirma Boff em seu 
artigo, foram uma das forças que estiveram na 
origem do PT - junto com os que vieram da 
luta armada e os sindicalistas -, e ajudaram a 
fundá-lo, porque viram nele um poderoso 
instrumento de transformação social. 
Os cristãos deram, na opinião de Boff, duas 
contribuições notáveis ao PT: a mística e a 
ética e, segundo ele, “estas duas contribuições 
são fundamentais nesse momento crítico em 
que quadros do PT, em face da corrupção de 
vários de seus dirigentes, pensam em 
refundar o partido”.  
Será que insinuar, como o faz Boff, que os 
cristãos se constituem hoje em reserva ética 
do PT é correto? Será que nós, os cristãos que 
atuávamos, e, muitos continuam atuando, não 
precisamos realizar também uma duríssima 
autocrítica? 
 
A Igreja da Libertação e os seus 
limites 
 

Comecemos pela Igreja da Libertação de que 
fala Boff. A iniciação dos cristãos no mundo 
da política se fez por meio das CEBs, dos 
círculos bíblicos, das pastorais, como bem 
lembra Boff. Mas será que essa iniciação não 
foi insuficiente, redutora? Será que também 
ela não tem a sua parcela de responsabilidade, 
na medida em que ela se contentou em 
oferecer uma iniciação simplista e 
maniqueísta? De um lado, estão os maus, os 
opressores, os patrões, os poderosos, os 
corruptos. De outro lado, estamos nós, a base, 
os oprimidos, os justos, os éticos, os bons. 
Será que a Igreja da Libertação não errou ao 
fazer análises políticas por demais simplistas, 
transpondo categorias bíblicas sem nenhuma 
mediação sociológica? Será que não faltou 
uma exegese mais apurada, rigorosa dos 
textos bíblicos, capaz de dar conta da 
complexidade da sociedade contemporânea?  
A impressão que se tem, lendo alguns 
teólogos quando falam de política, é que basta 
ser cristão para se estar livre dos perigos 
mundanos, do lado sujo da política. O fato de 
ser originário das CEBs, de uma pastoral, 
parece conferir a virtude da ética como um 
atributo natural, inquestionável. E agora que 
militantes cristãos, originários de grupos de 
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base da Igreja, das CEBs, das pastorais, 
aparecem envolvidos em denúncias que 
causam mal-estar, como ficam as virtudes 
“naturais” dos cristãos, particularmente da 
mística e da ética, de que fala Boff? 
 
A Igreja da Libertação, ausente na 
contribuição de um projeto político 
para a nação 
  
Será que a Igreja da Libertação não falhou na 
contribuição de uma formação política que 
desse conta da complexidade do mundo da 
política? A Igreja da Libertação sempre 
motivou os cristãos para que assumissem a 
política, porém quantos não são os cristãos 
que se perderam no pesado jogo da política 
por falta de clareza teórica e compreensão da 
sua complexidade? 
A capitulação de muitos diante da lógica do 
poder e mesmo da lógica do modelo 
econômico, não traduz a ausência de um 
projeto político? Por que tantos, ao chegarem 
ao poder, aceitaram passivamente o programa 
neoliberal, fazendo com que o neoliberalismo 
seja hoje o arrimo de Lula, que o mantém no 
poder? O Brasil de Lula se converteu em um 
terreno sem debates, afirma Cristovam 
Buarque . Os poucos que ousaram criticar 
foram afastados. Essa ausência de debate 
manifesta algo mais grave. Na verdade, há 
muito tempo o PT abdicou do debate 
político.  
Nesse contexto, cabem duas perguntas para 
nós, cristãos: Qual foi a verdadeira 
contribuição que demos ao debate na 
formulação de um projeto político de nação? 
Qual foi a verdadeira contribuição da Igreja 
da Libertação, de que fala Boff, para 
responder aos desafios e a complexidade da 
realidade nacional? A ética e a mística não se 
constituem em um projeto político, auxiliam, 
mas são insuficientes. O projeto político de 
nação exige estudo da realidade, 
conhecimento, debate, elaboração teórica, 
formulação de idéias. No entanto, para nós, 

muitas vezes, caricaturizando, bastou ler o 
livro do Êxodo. Moisés, libertando o povo 
das mãos do faraó, parecia nos dispensar de 
uma análise que desse conta da complexidade 
da política. Assim, emerge a pergunta que 
nos incomoda: Será que nós, cristãos, 
também não trocamos um projeto de nação 
por um projeto de poder?  
 
A oportunidade perdida 
 
Precisamos assumir a nossa incapacidade de, 
como cristãos, contribuir para que o PT 
avance verdadeiramente num projeto de país, 
de nação. Não é apenas com a mística e com a 
ética que isso se faz possível. Essa 
possibilidade existiu, mas abdicamos, 
interrompemos um rico processo. Em 1992, 
as pastorais sociais iniciaram uma fantástica 
experiência, a organização de um grande 
debate sobre o Brasil que a gente quer. Essa 
iniciativa culminou, em 1994, com a 2ª 
Semana Social Brasileira Brasil. Alternativas e 
Protagonistas . Foi um processo riquíssimo 
que envolveu milhares de pessoas, com uma 
metodologia inovadora. Foi uma aposta 
corajosa para se pensar novos caminhos para 
o País num período de crise de projetos. A 2ª 
Semana Social Brasileira, uma iniciativa dos 
cristãos, com suas centenas de propostas e 
idéias para o Brasil, abriu a possibilidade de 
uma efetiva contribuição ao debate. 
Infelizmente, porém não tivemos capacidade 
de dar continuidade a esse debate. O 
resultado mais concreto da Semana Social foi 
o surgimento do “Grito dos Excluídos” que 
se realiza anualmente. Quem “assumiu a 
bandeira da Semana Social, que levou 
adiante, que entendeu o que estava em jogo 
na Semana, o que estava sendo discutido, foi 
o MST, que vai liderar uma série de 
movimentos sociais com a idéia da Consulta 
Popular” .  
As pastorais sociais não se deram conta de 
que essa iniciativa era extremamente 
inovadora, exatamente porque se tratava de 
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contribuir com o conteúdo político de um 
projeto, de adensar o PT. O que se vê hoje é 
a rendição ao pensamento único.  
Também é pertinente a seguinte indagação: 
Por que os teólogos da libertação, os 
assessores, as lideranças de ponta do mundo 
da Igreja da Libertação não assumiram essa 
proposta? Por que não jogaram pesado, para 
que, de fato, a participação dos cristãos no 
debate político fosse mais efetiva e eficaz? 
Depois chamamos os cristãos petistas de 
“militontos”, como o faz costumeiramente 
Frei Betto, de “carregadores de piano”. Mas 
é evidente, quem não contribui e não se 
impõe com o debate, com qualidade e 
conteúdo, fica na esfera do serviço, tarefa 
digna, porém insuficiente na verdadeira ótica 
libertadora. 
A incapacidade dos cristãos em participar, 
efetivamente, do debate político do País é 
notória. Basta perguntar qual é a liderança 
cristã que, nesses últimos dez, quinze anos, 
emergiu da Igreja da Libertação com 
capacidade de enfrentar o debate político? 
Quando se fala em cristãos e a contribuição 
no debate político, um dos poucos nomes que 
surge é o de Plinio de Arruda Sampaio. Mas, 
Plinio é da geração anterior de cristãos, da 
geração dos anos 50, 60, do século passado. 
 
O discurso da Igreja da Libertação é 
messiânico e empobrecedor 
 
O problema da fragilidade dos cristãos no 
debate de conteúdo do projeto político está 
relacionado à iniciação que receberam da 
Igreja da Libertação de que falávamos no 
início. O discurso religioso da Igreja da 
Libertação tem algo de demasiado 
messiânico, na medida em que coloca como 
horizonte o Reino de Deus, a busca de uma 
terra sem males. Sendo assim todo caminho 
que aponta para a redenção final leva a uma 
atitude, “é por aqui que vamos”, sem 
pestanejar. Foi assim com o PT. Todos 
embarcamos com enorme boa vontade. Não 

está em discussão essa opção. O problema é 
que apenas a boa vontade não basta. A boa 
vontade é edificante, mas insuficiente. Os 
cristãos sempre foram reconhecidos por sua 
abnegação, pelo seu espírito de sacrifício, por 
sua impressionante disponibilidade em 
contribuir nas tarefas, por sua perseverança, 
tenacidade, humildade – o poder é para os 
outros, os melhores preparados 
intelectualmente. No que deu isso? Numa 
relação de subserviência às orientações que 
vêm dos estrategistas, dos que pensam e 
formulam.  
O discurso do Reino de Deus, da redenção 
final a que estamos predestinados, tão forte 
nas CEBs e pastorais, necessita de uma 
formulação crítica. Esse discurso empobreceu 
as mediações necessárias, tornou menos 
importante a reflexão no que concerne à 
complexidade social. O importante passou a 
ser a ação. Essa, sim, é eficaz, é 
transformadora, é libertadora. O importante é 
o agir. O cristão que não milita, não é um 
cristão eficaz. É a ação, o fazer que levará à 
construção do “Reino” aqui e agora. 
  
  
Não basta boa vontade 
  
O problema é que, como alerta Edgar Morin 
, toda ação escapa à vontade do seu autor, na 
medida em que entra no jogo das 
retro/interações do meio onde intervém. 
Assim, a ação corre o risco não somente de 
fracassar, mas também de sofrer desvio ou 
distorção de sentido. Morin diz que os efeitos 
da ação dependem não apenas das intenções 
do autor, ou seja, não basta a boa vontade. É 
preciso muito mais do que isso, é preciso 
clareza de objetivos, de conteúdo e conhecer o 
meio em que a ação se realiza, sempre 
consciente que ela é uma aposta, isto é, a 
incerteza e o jogo são inerentes à ética 
complexa. Há uma ecologia da ação que não 
soubemos entender e implementar.  
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A questão que fica é exatamente esta: será que 
o discurso religioso da Igreja da Libertação, 
com suas metáforas bíblicas, não foi por 
demais simplificador e empobreceu a nossa 
ação política? Ele não soube ser capaz de dar 
conta da ecologia de toda e qualquer ação. 
Assim, a ética se transformou num discurso 
simplificador e simplista. É uma questão a ser 
problematizada. 
 
Uma palavra sobre a mística 
 
Sobre a mística, logo emerge uma pergunta: 
Apenas os cristãos são portadores da mística? 
É evidente que não. Isso já o sabemos e faz 
tempo. Por que então a nossa mística seria 
melhor do que a dos outros para que 
Leonardo Boff afirme que a mística cristã 
pode vir ser fonte de renovação do PT? E a 
mística dos nossos companheiros que não são 
cristãos. Não pode ela também ser fonte de 
renovação? 
Outras questões: Será que a mística cristã, 
praticada pelos militantes que assumiram o 
mundo da política, é verdadeiramente radical, 
que leva na acepção da palavra, a raiz de uma 
ação transformadora? Será que a nossa 
mística, ultimamente, não tem privilegiado 
apenas a luta e deixado de lado uma 
espiritualidade mais totalizante? Poder-se-ia 
falar de uma mística de consumo para a luta 
social? Uma mística da produtividade? Uma 
mística self service? Mística esta que está a 
serviço, e reforça as bandeiras de luta pré-
definidas, os objetivos mais imediatos das 
organizações. Uma mística, portanto, 
pragmática.  
A mística perdeu, em grande parte, a sua 
dimensão de gratuidade. Ela foi subordinada 
pela eficácia e, assim, esvaziada. A ação cristã, 
afirma Gustavo Gutierrez , refletindo sobre 
Mateus 25, 31s, se caracteriza pela eficácia 
envolta pela gratuidade. Podemos, assim, 
afirmar, que não soubemos manter a tensão 
dialética da eficácia e da gratuidade, 
característica do agir cristão. Desta maneira, a 

mística deixou de jogar luzes e inspirar a ação 
social e política. Foi a luta que passou a 
definir a mística.  
Enfim, não estaríamos precisando cultivar 
uma mística da gratuidade, do dom, da 
tolerância? Por que tantos cristãos são irmãos 
e companheiros nos momentos de oração, de 
mística, e depois se tornam inimigos na luta 
política? 
 
Ética: os cristãos deram sustentação e 
legitimidade a muitos que agora se 
condenam 
 
Não podemos escamotear e é preciso afirmar 
claramente que os vários dirigentes e 
parlamentares do PT, agora envolvidos nas 
denúncias não são acasos fortuitos, que 
surgiram do nada. Eles são resultado de um 
longo processo, e as suas posições de destaque 
no partido foram sustentadas por uma 
maioria, o chamado “campo majoritário”. 
Ora, entre os petistas que compõem o “campo 
majoritário”, que deram sustentação e 
legitimidade a esses dirigentes, muitos são 
cristãos. É preciso também que se diga que 
na chamada “esquerda do PT”, em que estão 
muitos cristãos, práticas questionáveis 
acontecem. Também a esquerda do PT 
precisa fazer uma autocrítica. Dos métodos 
que tanto condenam, também se valeram em 
disputas internas. 
 
Os “vícios” do PT foram incorporados 
por muitos cristãos 
 
Já faz tempo que os “vícios” do PT entraram 
com força na militância cristã e foram 
incorporadas por parcela significativa dela. 
Quem acompanha o partido e as suas 
campanhas políticas sabe disso. Há mais de 
20 anos, o PT abriu a possibilidade de um 
novo protagonismo político: a possibilidade 
de as camadas populares “fazerem” política, 
de os pobres participarem da política, 
inclusive disputando eleições. Vinte anos 
depois, o mesmo PT começou a fechar essa 
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porta, na medida em que foi tornando a 
política coisa para profissionais, em que só se 
dá bem que tem estrutura. Mesmo dentro do 
PT, a política foi sendo feita, cada vez mais, 
pelos mais endinheirados e, pior, servindo 
como “escada” para ascensão social, prestígio 
e poder e não como “serviço” de organização 
do povo, e isso vale para nós, cristãos. Onde 
estava a indignação ética e a mística dos 
cristãos contra esse estado de coisas? 
Também os cristãos foram aceitando essa 
lógica em nome da grande causa da 
libertação. 
 
Práticas questionáveis 
O projeto de permanência no poder, de 
continuar sendo vereador, deputado, assessor, 
foi ganhando centralidade. Assessores 
contratados e militantes que recebem ajuda de 
custo, têm como referência primeira o 
parlamentar. A relação com a luta social, a 
comunidade, o povo, passa primeiro pela 
lógica do “coletivo” do parlamentar, de como 
angariar mais apoios para o “meu deputado”, 
o “meu vereador”, a “minha corrente ou 
agrupamento político”. E aqui, sejamos 
sinceros, quantas comunidades já não se 
viram envolvidas em disputas mesquinhas, 
em função dos militantes cristãos que levam 
as disputas do partido e do interesse do seu 
parlamentar para a comunidade? Quantos 
cristãos não passaram a falar mal um do 
outro, a adotar práticas sórdidas na tentativa 
de aniquilamento do outro? 
 
O autoritarismo também é praticado 
pelos “de baixo” 
  
É preciso reconhecer que o fortalecimento do 
verticalismo e do autoritarismo no PT não 
deixou os cristãos imunes. Muito pelo 
contrário. A lógica de “passar o trator” 
também foi e é utilizada por muitos cristãos. 
Se é verdade que, no PT, as estratégias 
passaram a ser definidas “por cima”, é preciso 
também reconhecer que “mesmo em baixo”, a 

verticalidade e o autoritarismo se manifestam. 
Na última campanha, e mesmo na de Lula 
em 2002, lideranças populares cristãs - da 
periferia, das CEBs – brigavam por verbas 
para a campanha. Ter recursos significava ter 
o poder de decidir contratações para a 
campanha nos bairros, ter o poder de dar 
ordens, de decidir, de tornar-se o centro de 
um micropoder. 
Ainda mais grave, há casos de cristãos em 
posição privilegiada de poder na estrutura 
partidária que se valem dessa posição para se 
beneficiarem, fazendo uma verdadeira 
confusão entre o público e o privado. Não é 
isso que está acontecendo? Não sejamos 
ingênuos. Isso acontece nacional e 
localmente. 
 
Os cristãos se constituem em reserva 
ética do PT? 
É duro e triste, mas não dá para afirmar 
peremptoriamente que os cristãos se 
constituem em reserva ética do PT. São 
muitos, mas muitos mesmo, os cristãos que 
hoje, em milhares de municípios, disputam a 
presidência do PT, e em muitos lugares uns 
contra os outros. E quem acompanha as 
desavenças, e conhece bem, sabe que a 
disputa é a do jogo pesado, em que a tese do 
fim justifica os meios é largamente praticada. 
É evidente que não podemos generalizar, mas 
para daí considerar que os cristãos podem 
salvar o PT vai muita distância. Não somos 
melhores que os outros, precisamos ter 
humildade e reconhecer os nossos erros. 
 
E os cristãos que estão no governo? 
Poderíamos ainda perguntar: e os cristãos 
que estão no governo e no parlamento? Frei 
Betto, em um artigo escrito logo após a posse 
do governo Lula, fala com entusiasmo da 
participação dos cristãos no governo e cita 
vários nomes, entre eles, Benedita da Silva 
(da comunidade do Morro Chapéu 
Mangueira e do Movimento Fé e Política), 
José Fritsch (integrante das CEBs de 
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Chapecó), Henrique Meirelles, (militante da 
Juventude Estudantil Católica (JEC)), José 
Graziano da Silva (também da JEC), Olívio 
Dutra e Gilberto Carvalho (da Pastoral 
Operária), entre outros. É preciso 
reconhecer, apenas lendo esses nomes citados 
por Betto, que a participação dos cristãos no 
governo se dá entre virtudes e falhas. A 
condição de cristão não nos torna, 
definitivamente, imunes ao complicado jogo 
da política. Agora mesmo, acompanhamos 
tristemente a história de pessoas importantes 
dentro do PT, dirigentes e parlamentares, 
envolvidos em corrupção, que começaram sua 
trajetória política em grupos de base da Igreja 
da Libertação. Deixaram de ser cristãos? 
 
A ética exige auto-análise e 
autocrítica permanente 
Morin nos lembra que a ética exige uma 
permanente auto-análise e autocrítica sem a 
qual se torna fraca. Para ele, a auto-análise se 
faz pelo exercício permanente da auto-
observação. É preciso que se busque uma 
consciência de si que permita nos descentrar 
em relação a nós mesmos, de reconhecer o 
nosso egocentrismo, de medir o grau das 
nossas carências, lacunas, fraquezas. 
Portanto, para Morin, a auto-análise deve ser 
praticada em permanência e deve ser 
concebida como estado de vigilância sobre si 
mesmo. 
Por outro lado, Morin disse que a auto-
análise só acontece por meio de um olhar 
capaz de autocrítica. Para ele, a autocrítica é o 
melhor auxiliar contra a ilusão egocêntrica e 
em favor da abertura ao outro. Morin insiste 
que o problema chave da ética para si é o da 
relação com o nosso egocentrismo. É contra o 
fechamento, a cegueira, a petrificação, que o 
espírito deve, intelectual e eticamente, resistir. 
A luta fundamental da autocrítica é contra a 
autojustificação, afirma Morin. Não é a 
autojustificação o meio mais usado por 
aqueles que, de repente, se vêem envolvidos 
no ilícito? Logo, segundo Morin, a 

autocrítica faz parte constitutiva de uma 
cultura psíquica cotidiana mais necessária que 
a cultura física, uma higiene existencial que 
alimenta uma consciência em permanente 
vigilância. 
Então, é de se perguntar se a Igreja da 
Libertação contribuiu, de fato, para uma 
verdadeira prática de auto-análise e 
autocrítica que dão a temperança para a ética. 
A Ação Católica Operária (ACO), exercitava 
a chamada revisão de vida, mas isso foi se 
perdendo com o tempo, pois o ativismo já não 
permitia tempo.  
 
A fala despolitizada de Frei Betto  
A falta de autocrítica se manifestou de 
maneira clarividente na atitude de muitos 
militantes cristãos que estão, ou estiveram no 
governo, e mesmo militantes de base, que, 
quando ouviam qualquer crítica ao governo 
Lula, até há pouco tempo, taxavam-nas de 
inimigas e adversárias do projeto popular, 
constrangendo quem as fazia. Não vai longe o 
tempo em que qualquer questionamento 
sobre a política econômica era censurada dura 
e publicamente. O próprio Frei Betto, hoje 
um duro crítico da política econômica, adotou 
essa postura. No 4º Encontro Nacional do 
Movimento Fé e Política, em dezembro de 
2004, na cidade de Londrina (PR), falando a 
milhares de cristãos sobre Espiritualidade e 
Política fez veemente defesa do governo e 
disse que a crítica reservava apenas aos 
amigos. Mas ele não estava entre amigos? 
Perdeu uma ótima oportunidade de politizar 
o debate. Ainda pior, Betto se declarou, por 
várias vezes Lulista, fato que tem reiterado, e 
não petista. Afirmação profundamente 
despolitizada e ingênua, por dois motivos. 
Primeiro, Lula é fruto de uma longa 
caminhada das lutas sociais do povo 
brasileiro. As pessoas passam, os 
instrumentos de luta permanecem. Segundo, 
quando o critério de avaliação política é 
personalizado e blindado, torna-se acrítico. 
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Autocrítica necessária 
Leonardo Boff e Frei Betto são formadores 
de opinião. Admirados pelos cristãos por suas 
histórias de vida e compromisso com a causa 
dos pobres, pela contribuição e elaboração 
teórica que fundamenta a luta pela justiça 
social. Porém, as reflexões que fazem sobre os 
cristãos e a política, particularmente a partir 
do governo Lula, não têm ajudado para uma 
leitura mais crítica.  
Está mais do que na hora de uma reflexão 
autocrítica sobre o papel exercido pela Igreja 
da Libertação e a participação dos cristãos na 
política, particularmente dentro do PT. 
Assim como reconhecemos a valiosa e 

inestimável contribuição dos cristãos na 
política, precisamos, com coragem, 
reconhecer a nossa parcela de 
responsabilidade, os erros cometidos, as 
práticas viciadas reproduzidas, a omissão de 
quando percebíamos algo condenável e 
preferíamos ficar calados, a ausência de 
projeto, o discurso messiânico. Os militantes 
cristãos têm um peso decisivo e importante na 
política, mas a mística e a ética de que fala 
Boff, se não vierem acompanhadas de uma 
radical mudança de comportamento e atitude 
não são um salvo-conduto para refundar o 
partido como deseja Boff. 

 
 

Livro da Semana 
 

O princípio esperança  
Ernst Bloch. O Princípio esperança. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, 436 
páginas. (Tradução de Nélio Schneider) 

 
Na edição desta semana, IHU On-Line destaca a obra acima referida, realizando duas 
entrevistas sobre o livro: uma com Edson de Sousa e a outra com o tradutor da obra, 
Nélio Schneider, professor de Teologia na Escola Superior de Teologia (EST), de São 
Leopoldo.     

 
 

“A linguagem de Bloch representa 
um enorme desafio para a tradução” 

Entrevista com Nélio Schneider 
 

Durante mais de um ano, o teólogo, tradutor e professor no Instituto Ecumênico de 
Pós-Gradução em Teologia da Escola Superior de Teologia (EST), Nélio Schneider, 
dedicou-se à tradução de Princípio Esperança, de Ernst Bloch, volume inaugural da 
trilogia clássica do autor, em primeira versão para a língua portuguesa. O livro trata de 
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conceitos desenvolvidos pelo escritor, fazendo um inventário do que é portador de 
esperança, sob a forma de sonhos e utopias, atravessando o espaço e o tempo. 
Schneider também verteu para o português, com a mesma dedicação, o terceiro 
volume, que, assim como o segundo (traduzido por Werner Fuchs, de Curitiba), serão 
publicados ainda nos próximos meses. O professor concedeu esta entrevista por e-mail: 

 
IHU On-Line – Por que 50 anos de 
espera até que Princípio Esperança 
fosse traduzido? 
Nélio Schneider – Muitos clássicos 
demoram a ser traduzidos para o português 
(até hoje não estão traduzidas todas as obras 
de Karl Marx9, por exemplo, nem de Max 
Weber10 ou Ernst Troeltsch11), talvez porque 
não haja um público numericamente 
representativo interessado no tema. As 
editoras hesitam em investir pesado em 
algumas obras desse tipo. Ernst Bloch é um 
clássico marxista utópico, ou seja, bastante 
marginal aos interesses da maioria das 
correntes de pensamento vigentes no país. A 
única obra desse autor em português é seu 

                                                
9 Karl Heinrich Marx (1818 – 1883): filósofo, 
cientista social, economista, historiador e 
revolucionário alemão, um dos pensadores que 
exerceram maior influência sobre o pensamento 
social e sobre os destinos da humanidade no 
século XX (Nota da IHU On-Line).  
10 Max Weber (1864-1920): sociólogo alemão, 
considerado um dos fundadores da Sociologia. 
Ética protestante e o espírito do capitalismo é 
uma das suas mais conhecidas 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, o boletim IHU On-Line dedicou-lhe a 
sua 101ª edição,de 17-05-2004, além do Cadernos 
IHU em Formação, intitulado Max Weber. O 
espírito do capitalismo.  (Nota da IHU On-Line)  
11 Ernst Troeltsch (1865-1923): teólogo alemão 
protestante, escritor de tratados de filosofia da 
religião e filosofia da história, além de influente 
figura no pensamento do seu país depois de 1914. 
Seu trabalho era uma síntese de um número de 
idéias desenhadas por Albrecht Ritschl, 
concepções de Max Weber sobre sociologia e dos 
neokantianos da Escola de Baden. (Nota da IHU 
On-Line)  

livro sobre Thomas Münzer12. Por outro 
lado, a linguagem de Bloch representa um 
enorme desafio para a tradução. Uma 
linguagem complicadíssima, nuançada ao 
extremo, de difícil leitura até mesmo para 
quem domina a língua do original. Um 
amigo meu da Alemanha, quando ficou 
sabendo do meu trabalho, reagiu 
espontaneamente: "não leria nem se me 
pagassem para isso". Esta tradução representa 
uma primeira tentativa de verter a obra maior 
de Bloch para o vernáculo. Certamente 
receberá aprimoramentos com o tempo e com 
a maior competência de quem se dedica a 
fundo ao pensamento do autor.   

                                                
12 Thomas Muentzer (ou Müntzer, Münzer), (1489-
1525): sacerdote do início da Reforma 
Protestante. Foi ordenado padre em 1513, tendo 
sido feito padre de São Miguel em Braunschweig, 
em Maio de 1514. Juntou-se à Reforma de 
Martinho Lutero, tendo-se tornado pastor em 
Zwickau, em 1520, por recomendação de Lutero. 
Lutero, no entanto, não foi tão longe como 
Muentzer, que cortou relações em 1521 por 
divergências quanto ao batismo de crianças, entre 
outros assuntos, tendo fundado a sua própria seita 
religiosa. Por esta razão, Muentzer é considerado 
um dos fundadores do Movimento Anabatista. No 
entanto, é questionável se ele próprio alguma vez 
foi “rebatizado”. Foi expulso de Zwickau pelas 
autoridades em 1521. Em 1522, envolveu-se numa 
disputa com Lutero. Em 1523, casou-se com uma 
antiga freira e tornou-se o pastor de Allstadt, onde 
pregou até 1524., ano em que se tornou um dos 
líderes das revoltas que ficaram conhecidas como 
a Guerra dos Camponeses. Em 1515, ele liderou 
um grupo de cerca de 8000 camponeses na 
Batalha de Frankenhausen, convencido que Deus 
iria intervir do seu lado. Muentzer foi capturado e 
aprisionado. Sob tortura ele abjurou o 
protestantismo para não ser queimado, sendo 
decapitado em 27 de maio de 1525. O livro 
mencionado pelo entrevistado é Thomas Münzer : 
teólogo da revolução. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1963. (Nota da IHU On-Line)  
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IHU On-Line – Qual é a atualidade 
dessa obra? 
Nélio Schneider – Princípio esperança é um 
clássico que trata de aspectos intrínsecos à 
condição humana, trata da vida como ela é 
sob uma perspectiva pouco usual, a 
perspectiva do futuro, da esperança, da 
utopia. É uma dimensão sempre atual, ainda 
que se trate da resposta de um autor, Bloch, 
em seu contexto vivencial específico, com 
suas lutas e frustrações, seus desejos e 
expectativas. Mas os desejos e as expectativas 
que esse autor formula são os mesmos desejos 
e as mesmas expectativas que nós 
formulamos. Talvez não exatamente do 
mesmo jeito, mas certamente haverá um 
ganho de qualidade, se formularmos as nossas 
utopias em diálogo com esse autor. 
 
IHU On-Line – Qual é a atualidade das 
idéias de Bloch e como ele entende 
os conceitos de esperança e utopia? 

Nélio Schneider – Bloch é um símbolo 
vivo da idéia socialista utópica. Seu específico, 
além do sociopolítico próprio do socialismo, é 
a integração metódica de uma abordagem do 
imaginário, do psicanalítico, da dimensão do 
artístico (cultural de modo amplo) que 
constitui a sociedade. Suas idéias centrais: a 
liberdade e a esperança como utopias reais e 
bem concretas ou, como ele diz, como "sonho 
diurno", como sonho que se sonha acordado. 
Trata-se de uma utopia não como simples 
imaginação de algo que não existe, mas como 
imagem militante, que movimenta, que leva à 
ação e à transformação por se tratar de algo 
que ainda não existe, mas que possui uma 
existência potencial. Ou seja: utopia é aquilo 
que existe potencialmente, algo que 
esperamos e rumo a que caminhamos na 
superação do instante obscuro em que vivemos. 
Bloch é, portanto, um místico do socialismo. 
Nisso consiste sua atualidade. 

  
A condição humana é uma condição de abertura para a frente 
Na minha opinião, devemos hoje, mais do 
que nunca, uma resposta a essa dimensão da 
realidade. Que sonhos temos, que desejos, 
que esperanças, que utopias? Ou estaremos 
negligenciando essa dimensão do humano, 
intrínseca a nós e extremamente relevante. 
Além disso, trata-se de uma filosofia aberta, 
em liberdade, filosofia que corre o risco da 
aposta no futuro, na utopia que se sonha 
acordada. A condição humana é uma 
condição de abertura para a frente, e não de 
simples determinação pelas heranças do 
passado nem pelas condições do presente. É 

por isso que a transformação da realidade é 
possível, que a novidade para melhor pode ser 
almejada pelo ser humano. Bloch coloca a 
história humana sob o imperativo socialista da 
transformação para melhor, sempre que o ser 
humano se encontra aviltado, desprezado, 
abandonado, escravizado.  A esperança e a 
utopia são forças que impulsionam o ser 
humano na busca pelo novo e melhor. 
Parece-me algo atual em qualquer tempo, 
ainda que em nosso tempo possa ser atual de 
uma maneira diferente do que no tempo de 
Bloch. 

 

IHU On-Line – Qual a relevância de 
Princípio Esperança? 
Nélio Schneider – A relevância de 
Princípio Esperança está justamente em que 
destrinça, de todas as maneiras possíveis, a 
idéia exposta acima, desde a esperança 
humana até uma infinidade de expressões 
específicas desse imaginário. Tudo isso em 

três volumes de mais de 1600 páginas, 
percorrendo (em 55 capítulos em que 
nenhuma palavra é supérflua) todas as 
expressões do espírito humano (filosofia, 
arte, religião, etc.) em busca de subsídios 
para comprovar a relevância da dimensão 
do utópico e da esperança, tendo em vista 
que esse conhecimento foi soterrado pela 
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nossa tendência a olhar para o passado e o 
presente. A deixar-nos restringir pelo 
suposto determinismo histórico e pelas 
condições dadas no presente, o autor faz o 
"contraponto" à realidade. O Princípio 
Esperança alarga horizontes e faz olhar para 
a frente. É uma mina ou fonte, 
praticamente inesgotável, de estímulos no 
sentido do novo, do bem, do bem melhor. 
O que foi publicado agora constitui apenas 
o primeiro volume de três.  
 
IHU On-Line – Quais as principais 
dificuldades encontradas pelo 
senhor na tradução do livro? 
Nélio Schneider – Todas as 
dificuldades possíveis que um tradutor 
pode encontrar. A linguagem do autor é 
difícil e extremamente nuançada, tudo tem 
sempre pelo menos dois sentidos. O autor 
nunca fecha ou determina um significado. 
Trata-se de uma linguagem aberta que, aos 
poucos, vai se revelando em todas as suas 
nuanças e dimensões ao leitor. O tradutor 
fica na constante dúvida se está tomando o 
caminho correto ao optar por este ou aquele 
conceito no português. Inúmeras vezes tive 
de retornar até um determinado ponto e 
refazer o caminho, porque havia errado a 
direção ou estreitado o sentido antes do 
tempo. Além disso, ocorre a formação de 
uma linguagem bem própria dentro do 
idioma alemão, o que quase obriga o 
tradutor a inventar uma linguagem 
equivalente em português. À dificuldade 
apresentada pela própria linguagem de 
Bloch, que explora a fundo todos os 
recursos da língua alemã, somam-se as 
deficiências de uma expressão equivalente 
no português. Nesse sentido, me foi muito 
útil o trabalho de Suzana Albornoz sobre 
Ernst Bloch13. É preciso quase sentir-se o 
                                                
13 Suzana Albornoz publicou os seguintes 
trabalhos sobre Ernst Bloch: Ética e Utopia. 
Ensaio sobre Ernst Bloch. Porto Alegre: 
Movimento, 1985; Violência ou não-violência: 
um estudo em torno de Ernst Bloch; Santa 

próprio Bloch falando português, o que, de 
fato, é impossível. Então, como toda 
primeira tradução, esta obra torna-se 
provisória. O resultado deverá ser avaliado 
pelo leitor entendido. Para mim, como 
tradutor, foi, de longe, o maior desafio de 
tradução enfrentado até agora, responsável 
por alguns dos meus cabelos brancos. Por 
outro lado, aprendi muito com este 
trabalho, tanto em termos de tradução, 
quanto do minicurso de filosofia que fui 
obrigado a fazer (traduzi o primeiro e o 
terceiro volumes; o segundo volume foi 
traduzido por Werner Fuchs, de Curitiba). 

                                                               
Cruz do Sul: Edunisc, 2000; e A Felicidade 
Prometida segundo Ernst Bloch. Porto Alegre: 
Movimento, 1985. (Nota da IHU On-Line) 
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“Quando não há esperança, não há 
mais vida” 

Entrevista com Edson Luiz André de Sousa  
  

O doutor em Psicanálise e Psicopatologia pela Universidade de Paris VII e professor 
do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia, da pós-
graduação em Psicologia Social e da pós-graduação em Artes Visuais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Edson Luiz André de Sousa, é analista-membro da Associação Psicanalítica de Porto 
Alegre. Entre outros livros, é autor de Freud, Coleção Para Saber Mais, 
Superinteressante, Editora Abril, 2005. O especialista falou à IHU On-Line por e-
mail. Confira, a seguir, a íntegra da entrevista na qual Sousa liga os conceitos de Bloch 
à atual situação política brasileira. “A esperança e o medo, como todos sabem, foram as 
duas palavras-chaves  nas ultimas eleições para a Presidência da República. Portanto, 
nada mais oportuno que repensar a esperança à luz do que estamos vendo nos 
bastidores de nossa política” – analisa o professor.  

 
IHU On-Line - Por que o Brasil 
precisou de tanto tempo para publicar 
essa obra de Ernst Bloch?  
Edson Luiz André de Sousa - É 
efetivamente uma ironia que o  "país do 
futuro" tenha negligenciado tanto tempo uma 
obra que coloca em cena uma reflexão 
profunda sobre a esperança. Nosso mercado 
editorial, infelizmente, muitas vezes, funciona 
atendendo certos modismos do pensamento e, 
definitivamente, uma reflexão séria sobre a 
utopia caiu em desuso. É surpreendente que 
Ernst Bloch, que viveu quase um século, e 
produziu dezenas de livros, ainda seja quase 
desconhecido no Brasil. 
  
IHU On-Line – Qual é a atualidade 
desta obra?  
Edson Luiz André de Sousa - Ernst 
Bloch foi um dos filósofos do século XX que 
mais se dedicaram à reflexão sobre as utopias. 
Neste livro, ele traça um panorama exaustivo 
da função das utopias, revisitando, sobretudo, 
Karl Marx e mostrando como a maquinaria 
do Capitalismo foi, aos poucos, minando os 

sonhos de mudança por uma sociedade mais 
justa. Analisa, portanto, com base em novos 
paradigmas, as arquiteturas ideológicas. Estas 
conseguiram fazer migrar as potências de 
resistência para o encanto das vitrinas 
coloridas do consumo. Mais do que nunca, 
uma obra muito atual. 
  
IHU On-Line – Qual é a atualidade das 
idéias de Bloch?  
Edson Luiz André de Sousa - A 
esperança e o medo, como todos sabem, 
foram as duas palavras-chaves  nas últimas 
eleições para a Presidência da República. 
Portanto, nada mais oportuno que repensar a 
esperança à luz do que estamos vendo nos 
bastidores de nossa política. Para não deixar 
dúvida de minha posição, concordo 
plenamente com Bloch quando ele diz que, se 
não há mais esperança, não há mais vida. 
Assim, o desafio que temos pela frente é 
grande. Ernst Bloch mostra que a função da 
esperança não é adormecer “no berço 
esplêndido” à espera de um futuro que nunca 
chega. Não! Ele insiste que a esperança quer 
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penetrar no aqui e agora e transformar a vida. 
As utopias sempre tiveram, na história, a 
função crítica de lançar um novo olhar sobre 
o presente, apostando em outras formas 
possíveis do viver.  
  
IHU On-Line – Quais são as repercussões que 
se espera da obra na conjuntura atual 
brasileira? O senhor fez um paralelo no artigo 
publicado no Jornal do Brasil, certo? 

Edson Luiz André de Sousa – 
Ironicamente, escrevi em meu artigo [Artigo 
publicado no Jornal do Brasil, em 6 de agosto 
de 2005, sob o título Ainda há esperança?. 
Disponibilizamos este artigo no site 
www.unisinos.br/ihu_online ] que, 
infelizmente, poucos terão tempo e fôlego de 
ler um livro denso de mais de 400 páginas. 
Os três volumes da obra somam mais de mil 
páginas. Portanto, obras como estas são 
pouco "competitivas" e passam, por vezes, 

despercebidas. A opinião pública se contenta 
com o senso comum, por isso, a importância 
de divulgar este trabalho magnífico de Bloch, 
que vem iluminar um pouco nossos tempos 
sombrios. Acredito na força das idéias 
autênticas que serão sempre o que temos de 
mais precioso. Finalmente, a esperança é a 
última que morre, não é mesmo? 
 
IHU On-Line – Como o senhor avalia a 
tradução da obra?  
Edson Luiz André de Sousa - Trata-se de 
uma excelente tradução: rigor, sensibilidade e 
invenção. Há muitas notas do tradutor, 
acompanhando outras versões do texto e 
esclarecendo o leitor sobre uma série de 
detalhes na escolha dos termos. Nélio 
Schneider fez um trabalho que merece todo 
nosso louvor. 

Memória  
 

 

Centenário de nascimento do Pe 
Balduíno Rambo S.J.  
 Sacerdote, naturalista, humanitário, escritor e jornalista. (1905-2005) 

 
Por Martin Sander 

 
O artigo que segue nos foi enviado especialmente por Martin Sander, biólogo e 
professor na Unisinos. Ele escreve sobre o padre jesuíta Balduíno Rambo, no ano em 
que se lembra seu centenário de nascimento. O Instituto Humanitas Unisinos também 
celebrou a memória desse centenário no Simpósio Internacional Terra Habitável: um 
desafio para a humanidade, em maio deste ano, com um vídeo sobre o padre Rambo e 
a realização de um curso de três dias sobre a vida e a obra de Balduíno Rambo. O 
curso foi ministrado pelo Prof. Dr. Aldo Mellender de Araújo, da UFRGS.  
Na última semana, dia 11 de agosto, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) também 
promoveu um evento celebrando os 100 anos de nascimento de Rambo, e a criação do 
Itaimbezinho.  
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Foram muitos os escritos dos padres jesuítas 
que auxiliaram na formação da nossa cultura 
e história. Para muitos o primeiro foi do Pe 
Sepp14, o gênio das Missões, escrito em junho 
de 1732, intitulado Algumas advertências 
tocantes al gobierno temporal de los pueblos em sus 
fábricas, sementeras, estâncias y outras faenas. 
Neste documento, registra recomendações 
sobre o ordenamento territorial e o uso dos 
recursos além de recomendações de conduta. 
Provavelmente, as reduções jesuíticas foram 
as primeiras manifestações espontâneas de 
comunidades ou cidades com tendência de 
impacto ambiental zero. A construção, 
ocupação do terreno e espaços, era 
previamente pesquisada e planejada. Lugares 
altos, ventilados, próximos de boas vertentes e 
caminhos curtos entre as realidades do dia-a-
dia, eram as preocupações ou recomendações 
do Pe Sepp. Conforme ele mesmo registrou: 
“... fugir de uma estupidez, que facilmente sói 
cometer-se na construção demasiadamente 
apresada de vilas e cidades”. Adotar decisões 
exigia conhecimento, análise, estudos e 
planejamento.  
 
Bem, mais tarde, contudo, no início do século 
passado, nascia em Tupandi, no dia 11 de 

                                                
14 Antônio Sepp: padre jesuíta falecido em 1733 e, 
certamente, o grande gênio das reduções 
guaranis. Era músico com sólida formação 
artística na Europa e, sob sua orientação, os 
índios fizeram instrumentos musicais de sua 
orquestra, assim como sinos e ferramentas 
agrícolas. Atribui-se a ele a introdução da fundição 
do aço e do ferro no sul do Brasil para a fabricação 
de trabalho e de sinos. Escreveu Missões, índios e 
jesuítas. Porto Alegre: Escola Superior de 
Teologia São Lourenço de Brindes, 1982, junto de 
Mansueto Bernardi; Viagem às missões jesuíticas 
e trabalhos apostólicos.  São Paulo: Martins, 
1943. Sobre o Padre Sepp, a Editora Unisinos 
publicou Pe. Antônio Sepp, SJ: o gênio das 
reduções guaranis. 3. ed. São Leopoldo: Unisinos, 
2003, de autoria de Arthur Rabuske. Outro livro 
sobre o jesuíta é de autoria de Guillermo Furlong, 
Antonio Sepp y su ‘gobierno temporal’. 1732.  
Buenos Aires: Theoria, 1962. (Nota da IHU On-
Line) 

agosto de 1905 o menino Balduíno Rambo15. 
Primogênito do casal de agricultores Nicolau 
e Getrud, que deixou nos seus 56 anos de 
vida, o maior acervo escrito da Companhia de 
Jesus no Brasil Meridional. Iniciou seus 
milhares de páginas escritas, muitas já 
publicadas e outras a espera de divulgação, 
aos doze anos de idade. Logo após ter 
cursado a escola primária na colônia de 
Tupandi, ingressou na escola apostólica do 
Colégio dos padres jesuítas em Pareci Novo. 
Em 1919, iniciou o seu diário, segundo ele 
mesmo “... a principal obra literária e 
científica de minha vida”, em 33 volumes, 
com trezentas páginas cada um, totalizando 
10.000 páginas. Todas manuscritas com lápis 
ou caneta em português e alemão, inclusive 
com letra gótica, estenografadas no sistema 
Stolze & Schrey. Coube ao Pe Arthur José 
Rabuske, S.J.16, maior estudioso e 
conhecedor da obra do Pe Rambo, a leitura, 
tradução, pesquisa e divulgação do texto. 
Segundo o próprio Pe Rabuske: “E, para 
consegui-lo, nos propusemos desde 10 a 8 
horas de leitura diária, acrescidas de sucintos 
apontamentos conteúdo para cada dia: o que 
nos ocupou por quase cinco meses inteiros...”. 
Estudou filosofia em Pullach no Sul da 
Alemanha, retornando para São Leopoldo, 
onde concluiu seus estudos de Teologia no 
Seminário Central. A partir desta época, 
dedicou-se ao ensino, no Colégio Anchieta e 
na Universidade do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), e à pesquisa em botânica. Além 
                                                
15 Sobre Balduíno Rambo pode ser consultado o 
recém-lançado livro de Luiz Osvaldo Leite. 
Jesuítas cientistas no sul do Brasil. São 
Leopoldo: Unisinos, 2005, p. 41-66. (Nota da IHU 
On-Line) 
16 Arthur José Rabuske (1924): padre jesuíta, 
pesquisador e escritor.  É um dos maiores 
conhecedores da obra do Padre Balduíno Rambo. 
Tem algumas centenas de publicações. Uma delas 
é Pe. João Evangelista Rick, SJ. Cientista, 
colonizador, apóstolo social, professor. São 
Leopoldo: Unisinos, 2004, apresentada no evento 
Sala de Leitura pelo professor Arthur Blásio 
Rambo em 28 de setembro de 2004. (Nota da IHU 
On-Line)  
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de suas atividades normais de sacerdote, 
ainda escreveu vários contos em dialeto 
alemão17 (hunsrücker) e foi um dos principais 
organizadores do apoio do Rio Grande do 
Sul ao comitê de Socorro à Europa Faminta 
(SEF) após a Segunda Guerra Mundial de 
1946 a 48. 
Criador da maior coleção de plantas, o 
Herbário Anchieta, hoje pertencente à 
Unisinos, com mais de 120.000 herborizadas, 
foi também diretor do Museu de Ciências 
Naturais do Rio Grande do Sul, quando 
propôs a criação do Horto Florestal do 
Parque Zoológico do nosso Estado. No 
Itaimbezinho, seu lugar favorito, onde se 
inspirava, olhando o céu, entre os galhos 
abertos dos pinheiros, realizou a demarcação 
para o futuro Parque Nacional. 
Como sacerdote, centenas de fiéis católicos 
assistiam suas prédicas e muitos evangélicos o 
admiravam. Seus sermões, em especial em 
alemão, eram esperados, mesmo se fossem 
pregados a céu aberto, e, quando nas igrejas, 
lotando todos os espaços. Nunca esqueceu 
sua origem humilde, em especial, de colono 
alemão. Defensor da língua alemã, como 
idioma de origem, e não como “língua 
estrangeira”, criticou o nacionalismo e a 
espoliação do pequeno colono. Com apoio da 
Força Aérea Brasileira, viajou por todos os 
recantos do Rio Grande do Sul, assim como 
pelo Centro e pelo Norte do Brasil. Além de 
visualizar a geomorfologia e distribuição da 
vegetação do alto, enquanto sobrevoava o 
nosso Estado, realizou inúmeras excursões 
por terra para coletar, estudar e avaliar suas 
hipóteses sobre a história natural do Rio 
Grande do Sul. Publicou centenas de 
trabalhos científicos, em especial em botânica 
taxonômica, sendo o mais conhecido a 
Fisionomia do Rio Grande do Sul[Fisionomia do 
Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Unisinos, 

                                                
17 Balduíno Rambo publicou um livro de contos 
em dialeto alemão, em dois volumes, pela Editora 
Unisinos, em 2002, intitulado O Rebento do 
Carvalho. (Nota da IHU On-Line) 

1994]. Além de relatar o resultado dos seus 
estudos em várias revistas nacionais e outras 
internacionais, sempre questionou a ciência 
somente para os cientistas. Já naquela época, 
afirmava que era necessário socializar o 
conhecimento científico ou técnico. Para isso, 
por meio de palestras abertas a grupos sociais: 
escoteiros, “25 de julho’s”, rotarianos e 
criadores de orquídeas além de outros, ou por 
meio de contos e textos gerais em inúmeras 
revistas populares e jornais, divulgava a sua 
visão da realidade. Era membro número 1194 
da Associação Riograndense de Imprensa e 
redator do “S. Paulus Blatt”.   
Seu trabalho não se limitava ao Sul do Brasil, 
mas, por inúmeros locais do planeta, pois, por 
correspondência com muitos botânicos e 
instituições, publicações e auxílios, além de 
inúmeras viagens de estudo ou lazer pela 
América do Sul e do Norte e da Europa, se 
relacionava em busca da grande síntese.  
Hoje, cem anos do seu nascimento e quarenta 
e quatro sem a sua presença física, pois 
faleceu em 11 de setembro de 1961, mantém-
se a sua presença em nomes de ruas, escolas, 
parques, clubes e inúmeros novos trabalhos 
científicos da sua escola implantada no Rio 
Grande do Sul, em especial aos cursos de 
Biologia.   
Curioso é o seu último texto escrito no seu 
diário, domingo (10/09/1961), um dia antes 
do seu falecimento: “O tempo é nublado e 
frio. Pela tarde, ocorre o jogo anual entre o 
Internacional e o Grêmio, o qual desta vez, 
contudo, ocorre de maneira frouxa.” 
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Análise de conjuntura 
 

Cristovam Buarque, senador petista, no artigo “Nossas Dívidas” publicado no jornal 
espanhol El País, 12-8-05, reproduzido a seguir, culpa o governo de Lula por não ter 
sido capaz de aplicar uma política de esquerda e de provocar a atual crise. A tradução é 
de André Langer, pesquisador do CEPAT. Os subtítulos são nossos. 

 

PT está em dívida com os pobres 
Recentemente, uma jovem turca, estudante 
de Berkeley, me contava que em 2002 era 
preciso votar no Partido dos Trabalhadores 
brasileiro. Sem conhecer o Brasil, era 
partidária da eleição de Lula. Como ela, 
milhões de jovens se mostraram partidários 
da eleição de um presidente de esquerda no 
Brasil. Passados 30 meses, os membros do 
PT estamos em dívida com essa juventude do 
mundo inteiro que sonhou com a 
possibilidade de estabelecer uma alternativa 

ao pensamento único e à globalização 
neoliberal. Essa dívida deriva de muitas 
outras. A dívida maior é com os pobres 
brasileiros. O Brasil é um país dividido, dono 
da maior concentração de renda do mundo e 
de um modelo de apartação, ou apartheid 
social brasileiro. O governo de Lula não 
apresentou, em 30 meses, um programa para 
abolir a exclusão social e fazer do Brasil uma 
nação integrada. 

 
Chance perdida para mostrar que outra globalização era possível 
Tratava-se de algo perfeitamente possível. 
Com uma revolução educativa, um sistema 
fiscal e orçamentário distributivos, um 
conjunto de leis que incorporasse os 
excluídos, os direitos da cidadania teriam 
permitido uma revolução no bom sentido. A 
renda do setor público brasileiro permitiria 
essas medidas sem provocar rupturas nos 
pilares da política econômica. Lula tinha 

credibilidade para pedir sacrifícios aos 
brasileiros ricos, e argumentos para mostrar 
que se tratava de uma mudança positiva para 
todas as classes. Perdemos a oportunidade de 
mostrar ao mundo que é possível uma 
globalização sem exclusão. Não fizemos nada 
para nos livrar do título de campeão mundial 
da concentração de renda. 

 
PT contentou-se com tranqüilizar o mercado 
A idéia de que a pobreza se resolve com 
mercado, unida às medidas assistencialistas, 
impediu criar uma alternativa. A pobreza 
continua a ser vista como um assunto da 
economia privada, e não das políticas 
públicas. Como conseqüência, não 
oferecemos opção alguma ao modelo 
econômico herdado. Os limites financeiros e 
econômicos e as restrições impostas pela 
realidade mundial impediam certamente 

grandes mudanças no modelo econômico. O 
governo de Lula assumiu uma economia em 
crise, agravada pelo temor internacional e 
nacional em relação às medidas que este 
governo pudesse tomar. Era preciso 
tranqüilizar o mercado, adquirir confiança, 
mudar pouco. Mas também era preciso 
indicar que haveria mudanças no futuro. O 
mundo esperava isso do PT, como nós 
exigíamos dos governos anteriores. Tínhamos 
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idéias e propostas. Não tínhamos o direito de 
continuar sendo o mesmo para sempre. Essa 

continuidade é uma dívida a mais. 

 
Dívida de não ter transformado o Brasil em canteiro de debates 
Outra dívida foi a de não ter transformado o 
Brasil em canteiro para o debate de novas 
idéias. Quando estava na oposição, o PT 
organizou o Fórum Social Mundial; ao 
chegar ao governo se ensimesmou na 
arrogância de que sabia tudo e de que o 
caminho era não fazer nada novo, por falta de 
alternativa. Dentro do PT, um bloco 
majoritário assumiu o controle, cercou Lula 
com sua aquiescência e impediu o debate 
interno. Os críticos foram destituídos do 

governo, isolados e ameaçados com a 
expulsão. O Brasil de Lula converteu-se num 
terreno sem debates. O pensamento único 
está mais forte que antes, pois desapareceu a 
crítica procedente do PT e dos movimentos 
sociais, que perderam a voz e se assustaram. 
A prática do governo desmoraliza as 
propostas alternativas e a oposição não precisa 
elaborar suas idéias, porque já foram adotadas 
pelo governo de Lula. 

 
Falta de ousadia para inovar democraticamente 
O medo do debate e a arrogância do poder 
impediram o governo de inovar 
democraticamente. O PT criou o orçamento 
participativo, mas seu governo não fez 
nenhum gesto para democratizar a ação 
política. Pelo contrário, mantém o povo e os 
quadros do partido apartados das decisões, 
controla as opiniões dentro do partido, abusa 
da manipulação publicitária e, pior ainda, 
permitiu a suspeita da vergonhosa compra de 
votos de parlamentares da oposição. O 
governo de Lula e o PT estão em dívida pela 
falta de novidade nos instrumentos da prática 
democrática, como havíamos feito nos 
governos estaduais e municipais que 
ocupamos, e como defendíamos para o 

governo federal. Sem democracia e sem 
transparência, estamos, para surpresa geral, 
em dívida devido à imagem de corrupção que 
governo e partido estão dando. 
Independentemente do que concluírem as 
comissões que investigam as denúncias, o 
governo não adotou posturas éticas na vida 
pública, nem tampouco medidas para 
aumentar a transparência, a fiscalização e o 
castigo de desvios dentro dos governos. 
Acreditou que por ser petista estaria livre de 
corrupção, assim que prescindiu de medidas 
preventivas. Perdeu assim a oportunidade de 
transformar definitivamente a prática política 
do Brasil. E adquiriu uma dívida adicional. 

 
Dívidas ambiental e agrária 
Sem ideais efervescentes e sem debate 
político, tampouco se deu um tratamento 
claro aos temas ambientais. Todos 
consideravam que o governo de Lula 
demonstraria ao mundo que somos capazes 
de cuidar da Amazônia, de combinar 
crescimento econômico com proteção 
ambiental. Do Brasil com um patrimônio 
amazônico e um governo de esquerda se 
esperava a execução de um novo modelo de 
desenvolvimento sustentável. Em lugar disso, 

temos que desculpar-nos pela rapidez do 
desmatamento e da degradação ambiental; 
estamos em dívida com o mundo. Não fomos 
capazes de dar um salto na reforma agrária, 
nem de acabar com a violência rural. O Brasil 
perpetua a mesma estrutura de propriedade, 
agravada agora pelos incentivos à criação das 
empresas agrárias, sem controle social (das 
relações com a população local) ou ecológico 
(do impacto sobre o meio ambiente). 
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“O PT chegou ao poder sem uma causa, sem um programa” 
Todas essas dívidas têm uma razão. A 
retórica do PT nunca se afirmou como 
proposta clara, alternativa, aglutinadora, em 
busca de uma nova sociedade e de um futuro 
diferente para o Brasil. Nunca tivemos uma 
causa geral; sempre fomos um guarda-chuva 
de reivindicações sindicais e uma tribuna de 
discursos anticapitalistas. Quando tivemos 
que fazer concessões para chegar ao governo, 
não mantivemos nossos princípios, porque 
não tínhamos objetivos claros. A falta de 
marco ideológico se agravou com a 
arrogância do núcleo que se instalou no 

poder, e com a postura de Lula, que atua 
como um presidente honorário unificador e 
não como um líder dirigente. O PT chegou 
ao poder sem uma causa, sem um programa, 
sem reciclar-se como os partidos de esquerda 
europeus antes de chegar ao poder, sem 
formular um programa de esquerda. Tão só 
tínhamos o discurso, e para governar foi 
preciso abandoná-lo, sem tempo para 
substituí-lo. Não tentamos o petismo. Essa 
foi a nossa maior dívida, e é a causa das 
demais. 

 
 

 

Deu nos jornais  

Na elaboração do boletim desta semana consultamos as seguintes fontes: Brasil: 
Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo, Carta Capital, IstoÉ Dinheiro. 
Estrangeiros: França: Libération, Le Monde, Esprit; Itália: La Repubblica; Espanha: El 
País 

 
Por uma nova Constituinte. A proposta de Germano Rigotto  
“O futuro exige profundas reformas. Proponho que o Congresso a ser 
eleito em 2006 receba da sociedade poder constituinte”, escreve 
Germano Rigotto, governador do Rio Grande do Sul, PMDB, em 
artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 7-8-05. “A minha 
proposta é que, por emenda à Constituição em vigor, o Congresso 
Nacional a ser eleito em 2006 receba da sociedade poder constituinte. 
Assim, esse novo Congresso, no seu primeiro ano, em 2007, ungido 
pela soberana vontade popular, mediante votações unicamerais e por 
maioria absoluta, promova uma reforma constitucional para atender, 
especificamente, aquelas três necessidades nacionais, nas áreas política, 
tributária e previdenciária”. Segundo ele, “não há novidade no 
instrumento político que estou sugerindo, exceto pelo fato de ficar 
limitada a competência dessa Constituinte aos temas propostos e 
estabelecido um prazo para a realização de sua tarefa. A Constituição 
brasileira em vigor foi, ela mesma, elaborada por uma Assembléia 
Nacional Constituinte convocada por emenda à Constituição Federal 
de 1969”.  
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Dallari defende Lula e critica Dirceu. Para ele constituinte é golpe 
de estado 
"O que o depoimento (de Duda Mendonça) deixou claro é a existência 
de crimes contra a legislação financeira praticada por entidades 
privadas, pelas empresas tanto de Marcos Valério quanto do Duda. 
Em nenhum momento ficou dito que o presidente da República 
participou dessas falcatruas". A afirmação é de Dalmo Dallari em 
entrevista publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, 13-8-05. 
 
Depois, em entrevista, ao analisar o momento político, Dallari disse 
que Lula se "isolou" e se omitiu da tarefa de negociar com o 
Congresso. Ele criticou o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e 
culpou alguns ministros e dirigentes do PT, "que se arvoraram de 
negociadores", pelo desastre do governo. 
 
"O primeiro grande acordo do governo foi feito entre o ministro José 
Dirceu e o senador José Sarney. Critiquei esse acordo para o próprio 
Dirceu. E ele me disse que o acordo iria garantir a aprovação de todas 
as propostas. Não garantiu coisa alguma e mais: José Sarney, na hora 
do perigo, desaparece. Hoje não se sabe se ele está no Brasil, onde é 
que foi, porque não quer se envolver nisso." 
 
Dalmo Dallari defendeu que o presidente Lula convoque o Conselho 
de Justiça para negociar com representantes da oposição e do governo 
as saídas para crise. Ele classificou como "golpe de Estado" qualquer 
proposta de convocação de Constituinte. 

 
 

Uma constituinte agora seria uma fraude e um golpe, segundo 
jurista 
Apostar na convocação de uma assembléia constituinte agora, cumprir 
o o triste papel de desconstitucionalizar as conquistas populares que as 
diversas emendas constitucionais não puderam fazer totalmente, 
porque esbarraram no núcleo intangível, limitação que uma 
Constituinte não terá”. A afirmação é do José Afonso da Silva, 
advogado, professor titular aposentado da Faculdade de Direito da 
USP, é presidente da Associação Brasileira dos Constitucionalistas 
Democráticos, em artigo publicado, hoje, 13-8-05, no jornal Folha de 
S. Paulo. 
 
Segundo ele, “se a Constituição não há de ser uma lei eterna, também 
não haverá de ser um boneco de cera que se amolde ao sabor dos 
interesses do momento. Em um sistema constitucional rígido, qualquer 
modificação da lei fundamental, à margem do procedimento de 
reforma nela previsto, se há de interpretar como uma violação da 
Constituição, como um golpe e como uma fraude”. 
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“É impossível que Lula não soubesse”, afirma Hélio Bicudo 
“Lula é um homem centralizador. Sempre foi presidente de fato do 
partido. É impossível que ele não soubesse como os fundos estavam 
sendo angariados e gastos e quem era o responsável. Não é porque o 
sujeito é candidato a presidente que não precisa saber de dinheiro. Pelo 
contrário. É aí que começa a corrupção”, afirma Hélio Bicudo, ex-vice 
prefeito de São Paulo, há 25 anos filiado ao PT, em entrevista 
publicada na revista Veja desta semana. 
 
Segundo Bicudo, “ele é mestre em esconder a sujeira embaixo do 
tapete. Sempre agiu dessa forma. Seu pronunciamento de sexta-feira 
confirma. Lula manteve a postura de que não faz parte disso e não abre 
espaço para uma discussão pública”. 
 
E Bicudo exemplifica:  
 
“Em 1997, presidi uma comissão de sindicância do PT para apurar 
denúncias contra o empresário Roberto Teixeira, que estava usando o 
nome de Lula para obter contratos de prefeituras em São Paulo. A 
responsabilidade dele ficou claríssima. Foi pedida a instalação de uma 
comissão de ética, e isso foi deixado de lado por determinação de Lula, 
porque o Roberto Teixeira é compadre dele. O único punido foi o 
Paulo de Tarso Venceslau, autor da denúncia. Ainda que não existisse 
necessariamente um crime, havia um problema sério, ético, político, 
que tinha de ter sido discutido e não foi. Essas coisas todas vão se 
acumulando e, no final, acontece o que se vê hoje”. 
 
 
”PT chegou ao governo sem projeto”, segundo Bicudo 
“O PT chegou ao governo sem projeto. Se Lula quisesse transformar o 
sonho petista em realidade, poderia ter se cercado de gente que o 
ajudaria nisso. Pessoas como Celso Furtado, Maria da Conceição 
Tavares, Fábio Konder Comparato, Maria Victoria Benevides, Paulo 
Nogueira Batista Junior trabalharam no programa e foram depois pura 
e simplesmente deixadas de lado. Foi uma escolha. Que continua. Em 
vez de buscar as pessoas autênticas, que comungam do ideal que acho 
que ainda é dele também, Lula se reúne com o Chávez (Hugo Chávez, 
presidente da Venezuela). Para quê?”, pergunta Hélio Bicudo, na 
entrevista acima mencionada. 
 
Segundo Bicudo, o futuro do PT, “depende muito de como esse 
processo vai prosseguir. Se continuarmos com uma direção chapa-
branca, não vamos chegar a lugar algum – a não ser no "desfazimento" 
de um partido que poderia ter chegado ao poder para realizar as 
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reformas necessárias, mas só conseguiu promover um grande 
isolamento do Lula”. 
 
Superávit fiscal neste ano chega a 5%  
Para garantir uma queda mais rápida e mais prolongada da Selic, o 
governo deve insistir num esforço fiscal forte, gerando um superávit 
primário na casa de 5% do PIB neste ano, avaliam Rogério Werneck, 
diretor do departamento de Economia da PUC-Rio, e Fábio 
Giambiagi, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Embora seja bem superior à meta oficial, de 4,25% do PIB, os dois 
acreditam ser possível obter um saldo dessa magnitude sem problemas, 
uma vez que, desde abril, o setor público mantém um resultado 
primário acima de 5% do PIB no acumulado em 12 meses. A notícia é 
do jornal Valor, 9-8-05. Mesmo que o governo não explicite uma meta 
mais alta de superávit primário, Werneck e Giambiagi acreditam que o 
saldo fiscal em 2005 ficará próximo de 5% do que de 4,25% do PIB. 
Eles avaliam que não haverá um anúncio oficial de elevação da meta 
por motivos políticos.  
Mantega e Dilma se opõem ao plano de Palocci de obter 5% do 
PIB este ano 
O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, enfrenta grande resistência 
no governo e no PT à sua proposta de elevar o superávit primário deste 
ano para 5% do Produto Interno Bruto (PIB). O presidente do 
BNDES, Guido Mantega, é hoje a voz que expressa de forma mais 
aberta a defesa do superávit de 4,25%. Segundo fontes 
governamentais, Mantega conta com o apoio da ministra da Casa 
Civil, Dilma Roussef, e de outros importantes integrantes do primeiro 
escalão do governo. A notícia foi publicada no jornal O Estado de S. 
Paulo, 12-8-05. 

 
 
Bradesco tem o maior lucro líquido da história dos bancos 
brasileiros  
O Bradesco registrou no primeiro semestre o maior lucro líquido da 
história dos bancos brasileiros num período de seis meses. O resultado 
cresceu 110% e alcançou R$ 2,62 bilhões - 6% superior ao do 
concorrente Itaú, que na semana passada havia anunciado lucro de R$ 
2,47 bilhões no período. No setor, o ganho das instituições que já 
apresentaram balanço cresceu em média 52% e atingiu R$ 6,02 
bilhões, segundo levantamento da Austin Rating.  
 
Segundo Erivelto Rodrigues, dirigente da Austin Asis, “essa contínua 
melhora do lucro líquido se dá basicamente por causa dos altos juros, 
altos spreads cobrados, crescimento da carteira de crédito e evolução da 
cobrança da receita de serviços.  
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"O que chama a atenção é que entra crise, sai crise, os bancos só 
melhoram sua receita, crescendo sempre muito acima da inflação", 
conclui Rodrigues.  
 
 
Presidente do PT apóia a convocação do Conselho da 
República  
O presidente do PT afirmou ainda que acha positiva a iniciativa do 
presidente da OAB, Roberto Busato, de propor que o presidente Lula 
convoque o Conselho da República para discutir soluções para a crise e 
uma agenda mínima de votações no Congresso. A notícia é do jornal O 
Globo, 10-8-05.  
 

 
O governo Lula frustrou e desfigurou a vontade de 53 milhões de 
eleitores, afirma o MST  
“O povo brasileiro elegeu o governo Lula para fazer mudanças. Votou 
em um programa de compromissos de campanha, distribuído 
fartamente a toda população. O governo eleito comprometeu-se 
também, por meio de uma carta aos brasileiros, a promover mudanças, 
apesar de manter os contratos com o capital. A montagem do governo 
frustrou a todos e desfigurou a vontade manifesta pelos 53 milhões de 
eleitores e eleitoras”. A constatação é da nota do MST enviada “ aos 
amigos e amigas do MST”, para que “saibam o que realmente 
pensamos”sobre a atual conjuntura política brasileira. 
 
 
MST: ”Demos adeus ao governo do PT” 
Segundo a nota, “não contamos mais com o mesmo governo que 
elegemos em 2002. Não temos um governo de esquerda, nem de 
centro-esquerda. Vivemos um governo de centro, sendo que a direita 
controla a política econômica. Demos adeus ao governo do PT e seus 
compromissos históricos. Sofremos a conseqüência de um governo 
ambíguo, composto por forças políticas da sociedade que vão desde a 
direita até a esquerda, e que muito pouco tem a oferecer”. A íntegra da 
Nota do MST pode ser lida na página www.unisinos.br/ihu. 
 
Total de católicos caiu de 74% para 67%, em cinco 
anos 
Os pentecostais são o grupo de evangélicos que mais atrai fiéis da 
Igreja Católica. De 15,2 milhões de brasileiros que mudaram de 
religião, 58,9% trocaram a fidelidade ao papa por uma igreja 
evangélica pentecostal, enquanto 13,8% preferiram igrejas evangélicas 
históricas e 16,3% se filiaram a outras religiões, conforme pesquisa 
apresentada ontem à assembléia-geral da Conferência Nacional dos 
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Bispos do Brasil (CNBB), em Itaici, município paulista de Indaiatuba. 
A notícia está nos principais jornais do Brasil como O Estado de S. 
Paulo, O Globo e Jornal do Brasil, 11-8-05.  
 
Outros 10,9% de um universo de 2.870 pessoas ouvidas em 50 
municípios, entre agosto e dezembro de 2004, disseram que se 
transferiram para religiões indeterminadas e 0,1% não respondeu ao 
questionário.  
 
'A Igreja sabia que estava perdendo fiéis - a porcentagem de católicos 
caiu de 73,9% para 67,2% nos últimos cinco anos -, mas não dispunha 
de dados sobre seu destino', disse a coordenadora da pesquisa, a 
socióloga Sílvia Fernandes, do Centro de Estatística Religiosa e 
Investigações Sociais (Ceris).  
 
O levantamento mostrou que o pentecostalismo atrai mais adeptos 
também para a Igreja Católica, na qual essa linha é representada pela 
renovação carismática.  
 
Por que as pessoas trocam de religião?  
 
Segundo a pesquisa, 35% dos católicos abandonam a Igreja por 
discordar de sua doutrina. Entre os evangélicos pentecostais, o índice é 
de 13,9%. A falta de acolhimento foi a causa apontada por 10% dos 
entrevistados que deixaram o catolicismo e por 35% dos que 
pertenceram a outras religiões.  
 
Boa surpresa do levantamento foi constatar que o grau de participação 
em pastorais ou atividades da própria religião é maior entre os 
convertidos, aqueles que vieram de outras igrejas. Entre os católicos, 
25,4% deles participam da liturgia e 28,1% trabalham na evangelização 
ou na pregação.  
 
O porcentual dos que vão à missa uma vez por semana é de 24,7% 
entre os católicos que nunca mudaram de religião e de 33,3% entre os 
que já mudaram e agora se declaram católicos.  
 
Os entrevistados avaliam positivamente sua nova religião. A nota 
média dada pelos católicos à Igreja é 8,8. 'É uma boa nota, embora 
inferior à obtida pelos evangélicos, cuja avaliação foi superior a 9', disse 
a socióloga Sílvia Fernandes.  
 
“A pesquisa parece indicar que nos últimos quatro anos a proporção de 
evangélicos de cunho pentecostal cresceu e o catolicismo vem 
mantendo o declínio já constatado nas últimas décadas. A novidade é 



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

que há também uma mobilidade religiosa retornando para o 
catolicismo — disse Silvia Fernandes.  
 
 
Orçamento prevê corte no MEC de R$ 1,4 bilhão  
A tesoura da área econômica ameaça cortar os principais programas do 
Ministério da Educação no ano que vem. Contrariando as expectativas 
do MEC, a proposta orçamentária de 2006 não prevê aumento das 
chamadas verbas discricionárias, o dinheiro aplicado em outras ações 
que não os gastos com pessoal. Também reduz os recursos em R$ 294 
milhões em relação às despesas deste ano. Entre o que o MEC 
esperava ter e o que está de fato previsto, a diferença é de R$ 1,4 
bilhão.  
A notícia é do jornal O Globo, 11-8-05.  
 
Se confirmado, o corte inviabilizará alguns dos principais projetos do 
governo na área educacional, entre eles promessas de campanha de 
Lula como a criação do Fundeb (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica) e a expansão do ensino 
superior em universidades federais. A decisão final deverá ser tomada 
na semana que vem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
Ricardo Noblat, comentando a notícia acima, escreveu, no seu blog:  
 
“Estão vendo por que Tarso Genro não pensou muito para trocar o 
ministério da Educação pela presidência do PT?”  
 
 
A aposta de Leonardo Boff nos “igrejeiros” para um 
PT renovado 
Leonado Boff, no artigo PT, religião e ética, publicado ontem, dia 12-8-
05, no Jornal do Brasil, constata a decisiva participação dos cristãos da 
libertação na fundação do PT. Segundo ele, esses cristãos ajudaram a 
fundar o PT “viram nele um instrumento, embora não único, de 
realizar o projeto popular e de acercar-se mais ao sonho cristão. O PT 
era o espaço no qual os ausentes da história se faziam presentes, os 
injustamente emudecidos começavam a falar e a discutir que Brasil 
queremos depois de 500 anos”.  
 
Para Boff, “eles deram duas contribuições notáveis ao PT: a mística e a 
ética”. 
 
E o artigo conclui com uma proposta, no mínimo, polêmica, senão 
ingênua:  
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“Os ''igrejeiros'', que muitos colocavam, soberbamente, à margem, 
constituem hoje uma fonte onde o PT renovado poderá e deverá beber. 
A religião, quando vivida em sua forma espiritual, tem esse condão: de 
reforçar a sanidade da política e combater toda corrupção. Vejo-o claro 
na figura do senador Delcídio Amaral, que preside a CPI da 
''Corrupção''. É um homem de oração. Esta implica um diálogo com o 
eu profundo, cujo efeito é a irradiação da serenidade e de infinita 
paciência. Quando, no programa Roda Vida, confessou que ''Deus 
nunca o havia abandonado'', se comoveu. E com razão, pois crer em 
Deus não é pensar Deus, como disse Pascal, é sentir Deus a partir de 
todo o ser. Com um homem assim, podemos estar seguros da lisura de 
seu trabalho e que a corrupção será devidamente desmascarada”. 

 
 
 

Frases da semana 
 

A decepção 
"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.  

 
“Eles não tinham o direito de fazer isso com o partido e com a 
população. Sinceramente não esperava que pessoas que eram da minha 
confiança e de todos os militantes fossem corruptos e ladrões” – 
Doutor Rosinha, deputado federal – PT –PR - O Globo, 13-8-05. 

 
"Uma pessoa que diz que daria um cheque em branco ao Roberto 
Jefferson não pode passar por esta crise sem, pelo menos, ter a 
humildade de dizer que errou na escolha dos aliados" – Vladimir 
Palmeira, possível candidato do PT ao governo do Rio - Folha de S. 
Paulo, 14-8-05. 
 
"O PT está moribundo. O velório pode vir um pouco mais adiante. É 
uma fase de absoluta decadência. Salvar e refundar o PT é, na minha 
opinião, no que devemos apostar. Mas acho uma possibilidade meio 
remota" - Brice Bragato, deputada estadual petista de S. Paulo - Folha 
de S. Paulo, 13-8-05. 
 

 
Al Qaeda. Subproduto da modernidade tardia 

”Al Qaeda não é a volta dos trogloditas. Ela é um subproduto da 
modernidade tardia, e eu não tenho tanta certeza de que sua rede de 
franquias esteja em decadência” – John Gray, professor de pensamento 
europeu da London School of Economics - Folha de S. Paulo, 7-8-05.  
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Uma pergunta 

“A minha pergunta é: já que houve compra de deputados, como fica 
claro pelas propostas de início de processo de cassação, o que acontece 
com leis cuja aprovação pode ter entrado no preço da compra?” - 
Clóvis Rossi, jornalista - Folha de S. Paulo, 10-8-05.  

 
PT e PSDB 

“É insuportável essa divisão: PT e PSDB. Se você fala alguma coisa 
de tucano, você é petista. Se você fala alguma coisa de petista, você 
tucanou. Ai, que saco! Rarará!” - José Simão - Folha de S. Paulo, 13-
8-05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IHU em revista 

 
 

eventos pg. 46 
IHU Repórter pg. 61 
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Eventos 
 

 
 

CINEMA BRASILEIRO E PÚBLICO  

Na última quinta-feira, dia 11 de agosto de 2005, o cinema brasileiro e sua relação com o público 
foram debatidos no evento IHU Idéias, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos. Na ocasião, o 

professor Gilberto (Giba) Assis Brasil, do curso de Realização Audiovisual da Unisinos, fez uma 
abordagem da história do cinema brasileiro, associando-a à história do País. Ele enfatizou o importante 

papel da Embrafilme. Confira na 150ª edição da revista IHU On-Line uma entrevista concedida pelo 
professor, na qual ele comenta aspectos do tema apresentado no evento de quinta-feira.  

 
Ecos do evento 
 

“Como aluno de História, achei interessante a trajetória histórica do Brasil feita pelo 
professor e da fala dele sobre os filmes clássicos brasileiros, servindo como referência. 
Também apoio a iniciativa do Giba de defender a proposta de uma Agência Nacional 
reguladora da produção cinematográfica no País”. 

Marlon Corrêa, aluno da graduação em História da Unisinos. 
 

“Foi uma palestra excelente, pela visão que o professor nos passou da evolução histórica 
do cinema. Isso nos ajuda a compreender as razões históricas do preconceito com o 
cinema nacional, que, às vezes, temos sem nos dar conta e acabamos desfazendo-o”. 

Profª. Drª. Mariasinha Beck Bohn, professora nas Ciências Humanas da Unisinos.  
 
Geologia arqueológica na região missioneira 
 

Dia 18 de agosto, próxima quinta-feira, na sala 1G119 do IHU, das 17h30min às 19h, acontecerá mais 
uma edição do evento IHU Idéias. O tema a ser abordado será A Geologia Arqueológica da Unisinos na 
região missioneira do Rio Grande do Sul. O ministrante será o Prof. MS. Carlos Henrique Nowatzki, das 

Ciências Exatas e Tecnológicas da Unisinos. Graduado em História Natural pela Unisinos, Carlos é 
mestre em Geologia também pela Universidade. Organizou as obras Educação Ambiental Teoria e 

Prática. São Leopoldo: Unisinos, 2002 e O Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Uma análise 
sob o ponto de vista da Geologia. São Paulo: All Print, 2004.  

Carlos Henrique concedeu, por e-mail, a seguinte entrevista à revista IHU On-Line:  

 
IHU On-Line - Em que consistirá a apresentação 
do tema A geologia arqueológica da Unisinos 
na região missioneira do RS no evento IHU 
Idéias? Quais os principais tópicos que serão 
abordados? 

Carlos Henrique Nowatzki – A geologia 
arqueológica é uma subdisciplina que utiliza 
ferramentas da Geologia no esclarecimento de 
problemas arqueológicos. No século XVIII, 
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os arqueólogos europeus admitiram a 
participação de geólogos em suas equipes, e, 
portanto, os métodos e as técnicas da 
Geologia, visando à solução de certos 
problemas que ocorriam durante o 
desenvolvimento de suas pesquisas, a partir 
de um dado momento, passaram a ser usados 
pelos geocientistas também de modo 
independente. O tema a ser apresentado 
enfocará, além de um brevíssimo histórico 
sobre as ex-reduções jesuítico-guaranis do 
RS, a origem da equipe de geoarqueólogos da 
Unisinos, a evolução e o estágio atual de suas 
pesquisas na Região das Missões do nosso 
Estado. Os monumentos mais expressivos 
estão nos sítios arqueológicos de São Nicolau, 
São Lourenço, São Miguel e São João, 
justamente onde se localizam as ex-reduções 
de São Nicolau do Piratinim (Município de 
São Nicolau), São Lourenço Mártir 
(Município de São Luiz Gonzaga), São 
Miguel Arcanjo (Município de São Miguel 
das Missões) e São João Batista (Município 
de Entre-Ijuís). Salvo uma pequena incursão 
a São Nicolau, a quase totalidade das 
atividades investigativas da equipe do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Geologia 
Arqueológica (NEPGEA) ocorreu no Sítio 
Arqueológico de São Miguel das Missões, 
Patrimônio da Humanidade desde 1983.  
 
IHU On-Line – O que os artigos do livro O Sítio 
Arqueológico de São Miguel das Missões – 
Uma análise sob o ponto de vista da Geologia 
trazem de mais enriquecedor e inédito sobre a 
geologia arqueológica de São Miguel das 
Missões? 

Carlos Henrique Nowatzki – Não há 
registros bibliográficos sobre atividades 
realizadas por outros grupos de 
geoarqueólogos no sítio de São Miguel das 
Missões; tampouco os possui o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) do Ministério da Educação, órgão 
responsável pela preservação e pela 
manutenção daquele monumento histórico. A 
equipe de pesquisadores da Universidade 

iniciou seus estudos naquele município há 
cinco anos, e os resultados de suas 
investigações foram publicados sob a forma 
de papers, o que limitou sua leitura aos 
acadêmicos interessados no assunto. Já o livro 
consegue atingir um público maior, o que o 
torna um dos veículos ideais para socializar 
conhecimentos científicos.  
 
As casas dos índios, os quartos dos 
padres 
 
Depois dessas explicações, fica mais fácil 
entender que todas as ações desencadeadas 
pelos membros do NEOGEA foram 
enriquecedoras e inéditas. Podemos creditar 
como resultados de nossas pesquisas, em São 
Miguel das Missões: a) a redescoberta, após 
250 anos, das pedreiras da Fazenda da Laje e 
da Esquina Ezequiel de onde foram extraídas 
as rochas para a construção da ex-igreja 
miguelina; b) a descoberta de marcas de 
ferramentas em arenitos situados na Esquina 
Ezequiel, feições creditadas aos primitivos 
missioneiros que as teriam esculpido naquele 
local, antes de sua remoção para alguma das 
ex-reduções da região; c) o registro de dois 
segmentos de antigas estradas missioneiras, 
situando-se um deles perto das pedreiras de 
Esquina Ezequiel e o outro nas proximidades 
da cidade de São Miguel das Missões; d) a 
varredura do subsolo, realizada com o Radar 
de Penetração do Solo (GPR, Ground 
Penetrating Radar), que apontou para 
anomalias (objetos enterrados?) onde se 
posicionavam as casas dos índios, a sacristia 
oeste, o interior da igreja, os quartos dos 
padres e os fundos do cemitério; e) mudança 
do posicionamento estratigráfico dos arenitos, 
anteriormente situados na Formação 
Botucatu, que passaram a ser considerados 
como pertencentes à Formação Serra Geral. 
Diga-se de passagem, no caso das estruturas 
enterradas, que a natureza do que lá se 
encontra apenas será esclarecido quando o 
IPHAN autorizar escavações exploratórias. 
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A primeira siderúrgica do RS 
 
IHU On-Line – Como a atividade dos jesuítas 
ficou geológica e arqueologicamente marcada 
na região missioneira e que relações podem 
ser estabelecidas entre essas marcas e a 
Unisinos? 

Carlos Henrique Nowatzki – A escolha 
do local para a fundação de uma nova 
redução obedecia a certos critérios, entre eles 
a abundância de árvores e rochas, materiais 
imprescindíveis para a construção de prédios. 
As rochas mais comuns da região eram – e 
ainda são – as ígneas vulcânicas, 
essencialmente basaltos, os arenitos e a 
itacura. As primeiras foram empregadas, no 
caso de São Miguel, como uma espécie de 
“cama” sobre a qual se assentaram os alicerces 
das colunas da igreja. O arenito foi a rocha 
usada na construção daquela igreja e em 
partes dos prédios das ex-reduções de São 
Lourenço, São Nicolau e São João. Ele 
também foi o material preferido pelos 
escultores nativos da época. Finalmente, a 
itacura (pedra com manchas escuras) ou 
itacuru (pedra formigueiro ou pedra cupim) 
foi utilizada na construção dos demais prédios 
de São Miguel e em todos os edifícios, 
inclusive as igrejas, das outras ex-reduções. 
Pe. Antônio Sepp, S.J. 18, fundador e pároco 
de São João, criou a 1ª siderúrgica do RS ao 
extrair ferro da itacura e moldá-lo como 
utensílios diversos. Parece claro que a 
procura e prospecção de determinada rocha, 
objetivando determinado fim implicou, por 
parte dos jesuítas, a elaboração de critérios e 
de registros sobre a localização que 
favorecessem a sua busca. Isso significa a 
realização de uma espécie de “mapeamento” 
dos jazimentos, uma forma de entendimento 
geológico da área. Na esfera arqueológica, 
não há como negar a participação dos 
membros da Companhia de Jesus na 

                                                
18 Ver nota de rodapé número anterior sobre o 
Padre Sepp. (Nota da IHU On-Line) 

fundação das ex-reduções do RS. Em termos 
objetivos, essa atuação se consubstancia na 
construção de edifícios por eles e pelos seus 
protegidos, os índios “reduzidos”. Ampliando 
um pouco, podemos dizer que os jesuítas 
criaram o RS cultural e religioso que 
conhecemos hoje. Nós, os gaúchos, somos os 
herdeiros desses patrimônios, queiramos ou 
não. O churrasco, o chimarrão, as fazendas, 
os sítios, a criação de gado, o gaúcho 
vaqueiro, a criação de técnicas de plantio de 
espécies silvícolas, a paixão pela terra natal, a 
defesa intransigente de nossas fronteiras, são 
algumas das heranças deixadas pelos jesuítas 
e pelos guaranis. Parece-me impossível 
desconectar o passado – as ex-reduções – e o 
presente – a Unisinos -, pois a Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos também é obra da 
Companhia de Jesus e sua criação foi, pelo 
menos teoricamente, alicerçada sobre 
parâmetros estruturados por aqueles 
religiosos. 
 
IHU On-Line – Como o senhor vê a 
problemática da preservação do patrimônio 
missioneiro no Brasil? Como a universidade 
pode contribuir nesse sentido? 

Carlos Henrique Nowatzki – A realidade 
brasileira é a realidade de um país pobre. 
Preservar significa, muitas vezes, investir 
muito dinheiro. Isso implica, normalmente, 
deixar de aplicar aqueles valores em saúde, 
estradas, previdência social, etc. Se o bem 
patrimonial for danificado, a restauração 
poderá não ocorrer, dependendo do tamanho 
da lesão e da disponibilidade de recursos. A 
idéia é, pois, manter. Isso, contudo, só 
acontecerá se a comunidade local aderir aos 
esforços pró-manutenção. Há, portanto, que 
promover a conscientização popular por meio 
de ações educativas sistemáticas. 
Independentemente de qualquer outra ilação, 
sabemos que aqui pouco se respeitam os 
monumentos históricos, não sendo os 
missioneiros uma exceção. Graças aos nossos 
projetos, temos tido oportunidade de 
acompanhar os esforços, e as frustrações, dos 
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funcionários do IPHAN em sua luta quase 
solitária pelo aumento da verba destinada a 
preservação do Sítio Arqueológico de São 
Miguel e dos outros em seu entorno. A 
história aponta para a Unisinos como a 
entidade capaz de liderar o processo 
educativo da população da Região das 
Missões, para que floresça a consciência de 
preservação de seus monumentos históricos. 
Além disso, ela seria a entidade capaz de 
promover ações que resultem em pesquisas 
nas áreas de geologia e geologia arqueológica 
naquela região. 
 
IHU On-Line – Quais as principais atividades 
desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Geologia Arqueológica (NEPGEA) 
da Unisinos, coordenado pelo senhor? 

Carlos Henrique Nowatzki – Além de 
realizar pesquisas em geologia arqueológica, o 

núcleo divulga os resultados de seus estudos 
investigativos por meio de palestras e de 
impressos. Nesses cinco anos de atuação, seus 
membros já publicaram quatro papers em 
periódicos, seis capítulos de livro e 
organizaram um livro. Encontra-se em fase 
final de montagem a edição eletrônica de um 
livro intitulado Fundamentos de Geologia 
Arqueológica, que será disponibilizado 
gratuitamente na Internet. Para divulgar 
internamente suas ações e atrair novos 
membros, criou-se a disciplina Elementos de 
Geoarqueologia, oferecida como Tópicos 
Especiais em Geociências III, pelo Curso de 
Geologia, a alunos interessados de qualquer 
curso da Universidade. Por último, sempre 
que solicitado, são ofertadas palestras para o 
público externo. 

  
O que a Terra nos reserva? 
Essa pergunta será respondida na última palestra do evento IHU Idéias do mês de agosto, dia 25, 
quando o professor Dr. Fernando Althoff, do PPG em Geologia da Unisinos, falará sobre o tema 
Desastres naturais: o que a Terra nos reserva. O evento, que se realizará na sala 1G119 do IHU, das 
17h30min às 19h, é gratuito e aberto à comunidade. Na próxima edição da revista IHU On-Line, 
publicaremos uma entrevista exclusiva com o professor Fernando sobre o assunto.  
 

O contexto do Concílio Vaticano II 
  

Celebrando o aniversário dos 40 anos do encerramento solene do Concílio Vaticano II, o Instituto 
Humanitas Unisinos – IHU - deu início, na última quinta-feira, dia 11 de agosto, ao Ciclo de Estudos 

Concílio Vaticano II – Marcos, trajetórias, prospectivas. Mais de 70 pessoas prestigiaram a palestra de 
abertura do evento que vai até novembro deste ano. Na ocasião, o Prof. Dr. João Batista Libânio, do 

Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus (CES/BH), falou sobre o tema O contexto do 
Concílio Vaticano II e seu desenvolvimento. Leia uma entrevista que o padre Libânio concedeu à IHU 

On-Line na 150ª edição, de 8 de agosto de 2005.  
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Ciclo de Estudos Repensando os 
Clássicos da Economia 

 
Continua, no segundo semestre de 2005, o I Ciclo de Estudos Repensando os Clássicos da Economia, 

promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos.  

O ciclo tem periodicidade mensal, começando, neste semestre, dia 17 de agosto e encerrando em 10 
de novembro de 2005. Ele acontece paralelamente em dois locais: na Unisinos, na sala 1G119 do IHU, 

e na Livraria Cultura, no Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre.  

O I Ciclo de Estudos Repensado os Clássicos da Economia é uma promoção da Unisinos por meio do 
Instituto Humanitas Unisinos, do curso de graduação em Economia, do PPG em Administração e do 

PPG em Ciências Contábeis da Universidade. Este evento vale como atividades complementares para 
os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comércio Exterior, Direito, Economia, 

História e Serviço Social. 

 
A primeira edição do segundo semestre de 2005 será realizada dia 17 de agosto, das 19h30min às 

21h30min, na Livraria Cultura, em Porto Alegre, e no dia 18 de agosto, das 14h às 17h, na Unisinos.  

O tema Entendendo o pensamento de Veblen será apresentado nas duas ocasiões pelo Prof. Dr. 
Leonardo Monteiro Monasterio, do Departamento de Geografia e Economia da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL). Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Monasterio é mestre em Economia pela UFRGS, com a dissertação A economia institucional-
evolucionária de Thorstein Veblen, e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade 

Federal do Paraná. Leonardo Monasterio é autor do Guia para Veblen. Pelotas: EDUFPEL, 1998. Para 
aproximar os leitores do autor que será discutido esta semana no Ciclo de Estudos, IHU On-Line 
publica, a seguir, uma entrevista com o professor Leonardo, realizada por e-mail, e dois artigos 

traduzidos sobre o economista Veblen e sua obra. Confira.  

 
IHU On-Line - Quais as maiores contribuições 
de Veblen para a Economia? 

Leonardo Monasterio – Veblen tem uma 
obra ampla, na qual é difícil encontrar uma 
coesão interna. Mesmo assim, em termos 
gerais, pode-se afirmar que ele contribuiu 
para que os economistas passassem a acreditar 
que “instituições importam”. Ou seja, que 
não é possível entender o mundo, olhando 
apenas para o indivíduo, sem examinar as 
regras, leis e hábitos de pensamento vigentes 
em cada momento ou local. Em termos 
pontuais, ele contribuiu com os conceitos de 
ócio e consumo conspícuos. Segundo Veblen, 
caso haja uma categoria de indivíduos que 
deliberadamente abstêm-se do trabalho útil, a 
riqueza e o lazer não são desejados por si; o 
objetivo primeiro é a ostentação. A 
acumulação decorre, cada vez menos, da 

necessidade material em, cada vez mais, da 
busca de uma posição honorífica na 
sociedade. O ócio conspícuo é definido como 
o tempo gasto em atividades que não visam à 
produção. É distinto, portanto, da 
inatividade. As classes ociosas têm suas 
atividades voltadas para as tarefas que, de 
maneira conspícua, evidenciam que seu 
praticante não está envolvido num trabalho 
produtivo. 
 
IHU On-Line - Como o pensamento do 
economista americano pode ajudar a 
compreender a sociedade contemporânea? 

Leonardo Monasterio – Uma visita a 
Daslu19, ou uma leitura da revista Caras, 
                                                
19 Megaestore de luxo, localizada na Vila Olímpia, 
em São Paulo. Em 13 de julho deste ano, a dona 
da loja, Eliana Tranchesi e seu irmão, Antônio 
Carlos Piva de Albuquerque, sócio no 
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mostram o quanto ócio e consumo conspícuo 
estão em voga. Mais importante do que 
usufruir em si é mostrar que se está 
usufruindo, mesmo que isso seja custoso para 
o indivíduo. Existem, porém, pontos menos 
conhecidos da visão vebleniana que tomaram 
ainda mais importância. Um dos que chama 
mais atenção é sua frase de que “a invenção é 
mãe da necessidade”. Ele inverte o clichê, 
mostrando que, na sociedade de consumo, são 
os vendedores que criam as necessidades. 
Ninguém tinha necessidade de telefones 
celulares que tocam “Festa no Apê”20, por 
exemplo, até que eles foram inventados. O 
incrível é que Veblen fez essa crítica ainda no 
começo do século XX! Por fim, destaco a 
idéia de defasagem institucional. Para 
Veblen: “O que é, está errado”. Em outras 
palavras, as nossas leis, regras de 
comportamento e visão de mundo são sempre 
defasadas, anacrônicas, perante uma base 
tecnológica em constante mudança. Muito da 
tensão e desconforto da vida moderna 
decorreria desse descompasso entre 
tecnologia e instituições. 
 
IHU On-Line - Já em 1899, Thorstein Veblen 
analisava o trabalho, a ociosidade, o consumo, 
a acumulação capitalista e o desperdício, 
prognosticando a morte da "classe do ócio" 
pela incapacidade de adaptação. Como o 
senhor explicaria que Veblen consegue ser 
pessimista e otimista ao mesmo tempo, de 
forma tão atual? 

                                                                   
empreendimento, foram presos pela Polícia 
Federal, naquela que passou a ser conhecida como 
Operação Narciso.  As investigações relacionadas à 
maior loja de artigos de luxo do País começaram 
há seis meses, com a apuração de fraude de 
importação no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. Tranchesi foi acusada de contrabando 
e subfaturamento. Ficou presa apenas por algumas 
horas. A Daslu foi cirada pela mãe de Eliana e 
Antônio Carlos, Lucia Piva de Albuquerque, em 
1958. (Nota da IHU On-Line) 
20 Música interpretada pelo cantor popular 
brasileiro Latino, composta por Gessé, grande 
sucesso e tocada à exaustão pelas rádios e 
televisão aberta. (Nota da IHU On-Line) 

Leonardo Monasterio – Tal como outros 
cientistas sociais, Veblen fracassou em suas 
previsões. Ele denunciava a irracionalidade 
da sociedade capitalista, mas, por vezes, 
indicava possibilidades de mudança. Ele 
pregava uma bizarra revolução dos 
engenheiros, no qual a lógica da eficiência 
técnica, e não da busca do lucro, organizaria a 
sociedade. Hoje sabemos que as tentativas de 
reorganizar a sociedade com base na 
eficiência técnica ou critérios supostamente 
sociais terminaram por gerar nem eficiência, 
nem justiça social. A experiência do leste 
europeu, com seu culto à técnica, evidencia 
tal fracasso.  
 
IHU On-Line - Veblen é considerado iconoclasta 
por excelência e suas principais características 
eram o anticonformismo e a dissidência. Como 
isso aparece na sua obra? 

Leonardo Monasterio – Veblen disparava 
sua metralhadora intelectual contra todos, à 
direita e à esquerda. Marshall21, um dos pais 
da economia moderna, foi por ele 
ridicularizado. Ele não passaria de um 
seguidor de Ricardo, e o batizou de forma 
pejorativa de “neoclássico”. (Mal sabia 
Veblen que, assim, criava a denominação que 
consagrou tal linha teórica). Já Marx era visto 
como um pré-moderno, responsável por uma 
teoria teleológica sem fundamentos. 
 
IHU On-Line - Veblen escreveu: "O homem de 
finanças ideal se parece com o delinqüente 
ideal: ele reduz, sem escrúpulos, homens e 
bens aos seus próprios fins, ele considera, com 
desprezo, sentimentos e aspirações alheios, 
ele se preocupa muito pouco com o resultado 
distante de seus atos". Como o senhor explica 
que essa afirmação tenha vindo de um 
economista? 

                                                
21 A era industrial e a contribuição de Marshall 
será um dos temas do I Ciclo de Estudos 
Repensando os Clássicos da Economia, no dia 20 
de outubro, a cargo da Profa. Dra. Ana Lúcia 
Gonçalves da Silva, da Unicamp. (Nota da IHU 
On-Line) 
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Leonardo Monasterio – Na verdade, a 
teoria econômica mais tradicional 
considerava, realmente, os indivíduos como 
maximizadores míopes, que só pensavam em 
si e na sua satisfação de curto prazo. Isso 
derivava, em parte, de dois fatos: a) essa 
presunção de comportamento resulta em 
previsões adequadas do mundo real. De nada 
adianta considerar os indivíduos como os 
santos que gostaríamos que eles fossem, se 
não se comportam como tal; b) é 
tecnicamente mais difícil considerar outras 
motivações. Com o tempo, contudo, a ciência 
Economia avançou e hoje já considera outras 
motivações, o altruísmo, a cooperação entre os 
indivíduos e mesmo o comportamento dito 
irracional. Não é possível saber se tal 
desenvolvimento se deu devido às 
considerações de Veblen, mas o fato é que 

algumas de suas críticas à Teoria Econômica 
não são mais – felizmente – válidas. 
 
IHU On-Line - Em que sentido o pensamento 
de Veblen pode ajudar a compreender a 
situação socioeconômica brasileira atual? 

Leonardo Monasterio – O principal ponto 
válido do pensamento de Veblen é a idéia de 
descompasso das instituições. Em um mundo 
em constante mudança, a superestrutura 
(para usar o termo marxista) está em 
permanente defasagem com a sua base 
material, tecnológica. Não só as nossas leis 
são anacrônicas, mas também a nossa própria 
maneira de ver o mundo. Arrisco que o 
indivíduo ideal para Veblen seria uma 
“metamorfose ambulante”, alguém capaz de 
se auto-revolucionar face às novas 
circunstâncias. 

 
Veblen e os ociosos 

 
O artigo que segue foi publicado na revista Alternatives Économiques, número 182, de junho de 2000. 

O autor, Gilles Dostaler, diz que, em 1899, o economista americano Thorstein Veblen analisava, num 
ensaio iconoclasta, o trabalho, a ociosidade, o consumo, a acumulação capitalista e o desperdício. E 

prognosticava a morte da “classe do ócio” pela incapacidade de adaptação. Pessimista e jubiloso, Gilles 
Dostaler, historiador de economia e professor na Universidade de Québec, em Montreal, Canadá, é 

também colaborador da revista Alternatives Économiques. Publicou recentemente o livro Keynes et ses 
combats (ed. Albin Michel), sobre o qual reproduzimos uma entrevista na 144ª edição, de 6 de junho 

de 2005. Sua especialidade é a história do pensamento econômico, sobre a qual já publicou uma 
dezena de livros e numerosos artigos. Nasceu em Montreal, em 1946. Antes de se dedicar à Economia, 

estudou Matemática na Universidade McGill de Montreal e, depois, na Universidade Paris VIII. Desde 
seus primeiros trabalhos, interessou-se pelas correntes de pensamento, pelos fundamentos 

ideológicos, políticos e filosóficos das teses defendidas pelos economistas. Os três autores sobre os 
quais mais trabalhou são Marx, Keynes e Hayek, que representam três contrastantes respostas a 

respeito da questão social. De Gilles Dostaler também publicamos três artigos, um sobre Malthus e um 
sobre David Ricardo, na 138ª edição, de 25 de abril de 2005, e outro sobre Keynes, na 145ª edição, de 

13 de junho de 2005. 

 
“O homem de finanças ideal se parece com o 
delinqüente ideal: ele reduz, sem escrúpulos, 
homens e bens aos seus próprios fins, ele considera, 
com desprezo, sentimentos e aspirações alheios, ele 
se preocupa muito pouco com o resultado distante 
de seus atos”. Thorstein Veblen, que escrevia 
isso em 1899, manifestamente, não tinha uma 
opinião muito positiva dos “homens de 
finanças”. Não é preciso, porém, confundir 

gentleman e patife, pois o que os distingue é o 
fato de que, seja qual for a origem de sua 
fortuna, o primeiro faz ostentação dum saber-
viver que o segundo ignora: “Se ele sabe 
jogar com o que é seu como homem de bem, 
educado, ele enfeitiçará todos aqueles que 
devem à sua educação um sentido perfeito de 
decoro, e fará de maneira a suavizar a torpeza 
moral que ele lhe inspira.” Tudo está na 
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maneira de agir, e se o dinheiro não tem 
cheiro, a maneira como é gasto o tem.  
Thorstein Veblen tinha, seguramente, 
algumas sólidas razões para não admirar os 
financistas e outros membros do que ele 
chama a “classe do ócio” e que ele define 
como sendo o conjunto dos “clãs da sociedade 
cujo grande negócio é acumular riqueza”. Ele 
analisou isso há um século, num livro que se 
tornou famoso, A Teoria da classe do ociosa22 
(VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe 
ociosa. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 
1965). Razões pessoais, sem dúvida, pois, 
embora nascido nos Estados Unidos (em 
1857), sua família acabava de emigrar da 
Noruega, e seu pai, com seus seis filhos 
(Thorstein era o último), tinha dificuldade 
em conseguir os recursos necessários em sua 
modesta exploração agrícola. Robert 
Heilbroner23 escreve dele que “ele teve uma 
infância de pioneiro: simples, austera, pouco 
mimada. As vestimentas eram confeccionadas 
em casa, a lã era desconhecida, os casacos 
eram feitos de pele de vitelo”24. Pode-se 
adivinhar que as relações deviam ter sido 
tensas com os banqueiros, os homens da lei 
ou proprietários rurais que captavam, sem 
dúvida, uma parte não desprezível da riqueza 
que Veblen pai, ajudado por seus filhos e sua 
mulher, se estafavam em tirar do solo. 
Todavia, seria evidentemente simplista fazer 
da obra maior de Veblen o fruto amargo dum 

                                                
22 Publicado em 1899 com o título The Theory of 
the Leisure Class, o livro só foi traduzido  para o 
francês em 1970, em Gallimard, com um prefácio 
substancial de Raymond Aron, intitulado Você leu 
Veblen?. Ele foi reeditado na coleção de bolso Tel, 
em 1978. É a esta última edição que se referem os 
números de páginas indicados. (Nota do autor) 
23 Robert Heilbroner é professor emérito de 
Economia, na cátedra de Norman Thomas, em The 
New School for Social Research. Escreveu mais de 
vinte livros, entre os quais A Natureza e a Lógica 
do Capitalismo, A Formação da Sociedade 
Econômica e The Worldly Philosophers. (Nota da 
IHU On-Line) 
24 Les grands économistes. Paris: Seuil, 1971. p. 
206. (Nota do autor) 

velho rancor pessoal ou um ajuste de contas 
tardio.  
 
Diante dos barões saqueadores 
Havia mais, seguramente. Os heróis da época 
se chamavam Cornelius Vanderbilt25, Jay 
Gould Andrew Carnegie26, John P. 
Morgan27, John D. Rockefeller28, “barões 

                                                
25Cornelius Vanderbilt (1794-1877): capitalista e 
inventor americano, construtor de navios a vapor e 
estradas de ferro, executivo, financista e 
empreendedor. Foi um homem de energia sem 
limites e suas experiências em negócios 
superaram a de seus rivais. Nascido em Port 
Richmond, Staten Island, New York, NY, 
patenteou muitos dispositivos para ferrovias, 
adquirindo grande fortuna, ficando conhecido 
como o barão magnata das estradas de ferro. Ele 
deixou um capital de quase 100 milhões de 
dólares. (Nota da IHU On-Line) 
26 Andrew Carnegie (1835-1919): industrial e 
filantropo norte-americano foi um dos maiores 
industriais do século. Nascido na Escócia, tem seu 
nome conhecido no mundo até hoje, 
aproximadamente 80 anos após sua morte. 
Carnegie Hall, Carnegie Mellon Univercity e 
Andrew Carnegie Library na Livingstone College 
da Carolina do Norte são somente algumas das 
organizações que levam o nome desse grande 
homem de negócios. Mesmo sendo o homem mais 
rico do mundo, viveu a máxima: "O homem que 
morre rico, morre desonrado”. Acreditava que 
deveria ajudar os mais necessitados, sempre 
presenteando, com grandes doações financeiras, 
as instituições por todo o planeta. (Nota da IHU 
On-Line) 
27 John Pierpont Morgan (1837-1913): banqueiro 
norte-americano. Nasceu em Connecticut e foi 
educado na Alemanha. Foi um dos maiores 
financistas dos E.U.A. Entrou para a firma 
bancária de seu pai em 1856. Foi membro da 
firma Dabney, Morgan & Cia. de 1864 a 1871. Em 
1871, Morgan e a família Drexel, de Filadélfia, 
estabeleceram a firma Drexel, Morgan e Cia. 
Morgan reorganizou a companhia sob o nome de 
J.P. Morgan e Cia., em 1895. Financiou e 
organizou bancos, corporações metalúrgicas, 
companhias ferroviárias, telefônicas e telegráficas. 
(Nota da IHU On-Line) 
28 John Davison Rockefeller (1839-1937): 
industrial norte-americano, um dos homens mais 
ricos do mundo. Fez sua fortuna com petróleo e, 
mais tarde, tornou-se um famoso filantropo. 
Muitas pessoas criticaram os métodos comerciais 
empregados por Rockefeller para desenvolver seu 
vasto império industrial. Mas suas contribuições 
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saqueadores” que acumulavam fortunas 
enormes por meios aparentados ao 
banditismo. Assim, Gould, para impedir 
Vanderbilt de assumir o controle da sociedade 
ferroviária Erie, que ele igualmente cobiçava, 
não hesitou em imprimir falsas ações: não 
adiantava Vanderbilt comprar rapidamente na 
bolsa, ele não chegava a adquirir a maioria 
dum capital em expansão rápida, e com toda 
razão. Com o dinheiro ganho com a venda 
das falsas ações, o próprio Gould “molhou a 
mão” de juízes e deputados para modificarem 
a legislação a seu favor e ser isento de toda a 
suspeita.  
Foi talvez pensando nesses episódios – mas 
há muitos outros do mesmo grupo29 – que 
Veblen apresentava o papel social dos homens 
da lei nos seguintes termos: “O jurista se 
absorve exclusivamente nas minúcias da 
fraude, seja para fazer dar certo uma chicana, 
seja para fazê-la fracassar” (p. 151). As 
incríveis fortunas acumuladas por alguns lhes 
permitia garantir o grão. Galbraith30 conta 
que “Mr. William K. Vanderbilt deu seu 
grande baile, que chegou a 250.000 dólares 

                                                                   
para o bem-estar da humanidade formam uma 
parte igualmente importante de seu legado. 
Rockefeller era também um pensador, além de 
planejador e empresário.Em 1882, organizou o 
truste do petróleo, por meio do qual passou a 
controlar quase toda a refinação e distribuição 
desse produto nos E.U.A. e grande parte de seu 
comércio mundial. O truste foi desfeito por 
decisão judicial em 1892 e substituído pela 
Standard Oil Company, do estado de Nova Jersey. 
Em 1911, também essa firma foi desfeita por 
decisão judicial. De 1895 a 1897, Rockefeller foi 
aos poucos afastando-se dos negócios e dando 
início às suas atividades filantrópicas. Em 1890, 
ajudou a fundar a universidade de Chicago. (Nota 
do IHU On-Line) 
29 Ver, para detalhes picantes, o apaixonante livro 
de Marianne Debouzy Le capitalisme 
“sauvage”aux États-Unis, 1860/1900.Paris: 
Seuil, 1972. (Nota do autor) 
30 John Kenneth Galbraith (1908), economista 
norte-americano. Em seus livros A sociedade da 
opulência (1958), O novo estado industrial 
(1967), A ciência econômica e o interesse geral 
(1974), faz um requisitório contra a sociedade de 
consumo. (Nota da IHU On-Line) 

em 1883. O de Bradley Martin, em 1897, foi 
ainda mais suntuoso. Nessa ocasião, se 
transformou o salão de bailes do Waldorf-
Astoria numa réplica de Versalhes. Um dos 
convidados chegou numa armadura de ouro 
estimada em 10.000 dólares. Pouco tempo 
antes, em Delmonico – onde houve uma 
recepção em homenagem a Spencer [o teórico 
do darwinismo social, - ver mais adiante] 
foram dados aos convidados cigarros 
envolvidos em notas de 100 dólares, que eles 
acenderam com o legítimo sentimento de sua 
própria opulência”31. Havia com que 
escandalizar mais de um, sobretudo em meio 
à comunidade norueguesa, que batalhava 
duro.  
Qual é, então, a tese de Veblen? Ei-la, 
resumida por ele, desde o início de sua Teoria 
da classe do ócio: “A instituição de uma 
classe ociosa é a conseqüência natural duma 
discriminação primitiva dos trabalhos dignos 
e dos trabalhos indignos. Esta antiga 
discriminação quer que sejam dignas as 
atividades que se classificam entre as proezas; 
e indignas, as que são apenas necessárias, 
cotidianas, e em que quase ninguém evoca a 
proeza” (p. 7). 
O termo “proeza” designa a capacidade de 
levar a melhor no combate, seja pela astúcia, 
seja pela luta, e esta capacidade permite tomar 
do outro o que ele possui ou o que ele 
produziu, em suma, o resultado de sua 
“indústria”. A grande maioria deve viver de 
indústria, ou seja, de trabalho e de 
sofrimento. Entretanto, alguns, mais fortes – 
ou mais astuciosos – podem se contentar em 
apropriar-se do fruto do trabalho dessa 
maioria: são os chefes, respeitados e temidos. 
Esta distinção permanece, mesmo que ela 
tenha mudado de forma com o tempo. A 
riqueza, extorquida outrora pela pilhagem, 
                                                
31 Em L’ére de l’opulence. Paris: Calmann-Lévy, 
1970. p. 84. Em português, o livro foi publicado 
com o título A sociedade da opulência (1958). As 
observações entre colchetes são da redação. (Nota 
do autor) 
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resulta agora da propriedade e permite, hoje 
como ontem, constituir uma “classe ociosa”. 
Numa sociedade que se civilizou, “possuir 
qualquer coisa, eis o que se torna necessário 
para gozar de reputação” (p. 21).  
 
O trabalho... aos ignóbeis 
Até aqui, nada de muito original: o direito (de 
propriedade) como cobertura duma relação social 
de exploração faz parte das teses clássicas do 
socialismo, seja o de Marx, seja o de Proudhon32. 
Entretanto, é justamente, aí que começa a 
originalidade de Veblen, pois ele não tira de sua 
análise a conclusão de que o sistema social deve 
ser posto abaixo. A distinção entre nobres e 
ignóbeis (no sentido original do termo: o que não 
é nobre) corresponde algo de, inevitavelmente, 
humano, de que seria temerário tentar se desfazer. 
Ele não se interessa pela questão de saber se isso 
está bem ou não, mas somente pela maneira pela 
qual, com o tempo, isso se traduz nos 
comportamentos e nas regras que os homens 
adotam.  
Ora, nada de mistério: “Era admitido que, 
cumprindo um trabalho, se fazia por 
convenção o voto da inferioridade de suas 
forças: um curto-circuito do espírito leva a 
considerar o próprio trabalho como 

                                                
32 Pierre Joseph Proudhon (1809-1865): socialista 
e reformador francês. Publicou Ensaio de 
gramática geral (1837), trabalho que lhe valeu 
uma pensão de três anos da Academia de 
Besançon. Três anos depois, porém, seu livro Que 
é a propriedade? fê-lo perder a aprovação da 
academia. Essa obra revelava suas idéias 
socialistas e afirmava que "a propriedade é um 
roubo". Suas atividades literárias e políticas o 
levaram, muitas vezes, a entrar em conflito com o 
governo francês. Passou vários anos na prisão e no 
exílio. Sua obra nem sempre é coerente, sendo, às 
vezes, de difícil interpretação devido ao seu gosto 
pelas frases paradoxais e exageradas. Proudhon 
condenava, por exemplo, a posse da propriedade, 
mas não condenava os proprietários camponeses, 
desde que não fizessem mau uso da terra nem a 
arrendassem outros. Em algumas de suas obras, 
Proudhon defendeu a cooperação entre os 
trabalhadores e os pequenos proprietários. Essa 
cooperação, segundo ele, teria mais condições de 
promover a liberdade, a justiça e a igualdade do 
que qualquer medida tomada pelo governo. (Nota 
da IHU On-Line) 

intrinsecamente vil. (...) O uso acaba fazendo 
que o trabalho seja não somente perda de 
honra aos olhos da sociedade, mas 
moralmente interdito ao homem nobre e livre, 
e incompatível com uma vida virtuosa” (p. 28 
e 30). Para fazer parte da sociedade do alto, 
da boa sociedade, é preciso poder mostrar, 
com ostentação, que não se tem necessidade 
de trabalhar, que se está acima das 
necessidades que são o lote da humanidade 
ordinária, industriosa e laboriosa. O que, na 
sociedade primitiva, era a conseqüência dum 
comportamento predador, baseado na força, 
se tornou, no decurso do tempo, a prova da 
pertença à “elite do poder”33.  
Como aduzir esta prova? De duas maneiras, 
responde Veblen, ou seja, mostrando, de 
maneira ostensiva, que não se tem 
necessidade de trabalhar, e isto é o ócio, as 
mãos brancas, a ociosidade, as “artes 
chamadas de aprovação, semi-erudição, 
conhecimentos de operações e de eventos que 
não contribuem diretamente para o progresso 
da vida humana” (p. 32), ocupações inúteis, 
no sentido econômico do termo, e que 
requerem, portanto, domésticas, pessoal de 
casa e de serviços externos, pois é preciso 
preparar alimentos enquanto se recebe na 
sala: “Aparece uma classe de servidores, tanto 
mais apreciados quanto mais numerosos 
forem, cuja única tarefa é a de estar absorta 
em pequenos cuidados com o seu 
proprietário, observando bem que ele tem 
como consumir improdutivamente uma 
                                                
33 O termo é do sociólogo americano Charles 
Wright Mills, que publicou com este título um 
livro traduzido para o francês em Maspéro-La 
Découverte, em 1969. É, aliás, o mesmo autor que 
redigiu o prefácio da edição póstuma do livro de 
Veblen, quando ele foi reeditado em 1931 (Veblen 
faleceu em 1929). Mas, em A elite do poder, 
Charles Wright Mills se distancia dele: “É uma 
resenha da luta pelo status entre a antiga riqueza e 
a nova, e é em particular um estudo do novo rico, 
tão difundido na época da juventude de Veblen”, o 
que lhe permite concluir: “A teoria de Veblen não 
basta para dar conta do sistema de prestígio na 
América” (p. 63). (Nota do autor) 
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importante quantidade de serviços” (p. 44). 
Não basta ser ocioso, é preciso exibir 
ostensivamente que se têm os meios para isso.  
Segundo modo de prova: o desperdício, o 
consumo ostensivo. Jogar o dinheiro pela 
janela mostra que, realmente, não se tem 
necessidade de trabalhar. E, quando, não 
obstante, é preciso fazê-lo para viver, o bom 
tom consiste em mostrar que se pode, pelo 
menos, ter de onde tirar para fazer viver, de 
modo ostensivo, sua própria esposa, 
encarregada por delegação, de certo modo, de 
provar que não se cai demasiado baixo: “Não 
é de todo insólito o espetáculo de um homem 
que se esfalfa no trabalho a fim de que sua 
esposa possa desfrutar, em seu nome, nas 
formas desejadas,de  todo lazer requerido 
para o senso comum de sua época. (...) A 
esposa (...) é, atualmente, a consumidora 
ritual dos bens que o marido produz. No 
entanto, não é preciso iludir-se: ela continua 
sendo sua coisa em teoria, pois a delegação 
habitual do lazer e do consumo é a marca 
imutável da serva e da escrava” (p.55-6).  
Mesmo a maneira de vestir-se concorre para 
este fim: “Nossas vestes não devem limitar-se 
a custar caro, mas expor claramente a todo 
observador que nós não usamos nossos braços 
para produzir o que quer que seja. (...) O 
calçado que brilha fala de lazer obrigatório; 
ele diz bem mais com um salto Luís XV, pois 
salta aos olhos que não se pode, assim 
empoleirado, permitir-se o menor trabalho 
manual, mesmo se ele seja urgente” (p. 112-
3). Quanto ao marido, “o charme dos sapatos 
envernizados, do linho imaculado, do chapéu 
cilíndrico e luzidio, da bengala, de tudo o que 
realça a distinção nativa do homem do 
mundo, provém do pensamento que eles 
fazem nascer: é impossível que este senhor 
ponha as mãos em nenhuma massa e se torne, 
direta ou indiretamente, útil aos outros 
homens” (p. 112).  
Não esqueçamos a bengala. Ela “anuncia 
evidentemente que as mãos do portador estão 
ocupadas em qualquer outra coisa útil”, 

enquanto a sombrinha serve para se proteger 
dos raios de sol. Que melhor prova de não-
trabalho do que a pele branca e limpa, num 
mundo que continua ainda amplamente 
camponês? E que o bronzeado (se possível 
uniforme), numa sociedade que se tornou 
urbana, se poderia acrescentar hoje em dia?  
 
Uma corrida sem fim entre grupos 
sociais 
No total, se a ociosidade – pessoal ou 
delegada – e o consumo ostensivo servem a 
uma só e mesma função, a segunda é mais 
visível, numa sociedade de massas e por isso 
mais eficaz que a primeira. O que, bem 
entendido, não ocorre sem efeitos 
importantes, já que, para manter sua posição, 
é preciso chegar ao nível de consumo do 
grupo social ao qual se pertence. E, como 
cada um se esforça em progredir na 
hierarquia, e, então, em se identificar ao 
grupo social imediatamente superior, se 
desencadeia uma corrida sem fim entre 
grupos sociais, em que demais não é jamais 
suficiente. Esta “tendência a rivalizar – a se 
comparar ao outro para rebaixá-lo – é de 
origem imemorial: ela é um dos traços mais 
indeléveis da natureza humana”, que se torna, 
por essa razão, “o mais poderoso, o mais 
constantemente ativo, o mais infatigável 
motor da vida econômica propriamente dita” 
(p. 73).  
Imemorial? Isso quer dizer que as coisas são 
assim, que elas não mudarão jamais, que a 
humanidade toda está engajada numa corrida 
sem fim ao desperdício, porque tal é a 
natureza humana? Veblen parece, por vezes, 
pensar e, sem ir até o cinismo dum Keynes34 
                                                
34 Sobre Keynes, publicamos  o artigo Por que ler 
Keynes hoje em dia?,  de Bernard Maris e a 
entrevista com o professor Fernando Ferrari Filho, 
intitulada Compreendendo a Teoria de Keynes, na 
edição da revista IHU On-Line número 139, de 2 
de maio de 2005. Também publicamos outra  
entrevista com Gilles Dostaler, intitulada Keynes 
ainda tem muito a nos dizer, sobre seu livro 
Keynes et ses combats, na edição número 144, de 
6 de junho de 2005. O Cadernos IHU Idéias 
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– o qual adiantava que era mais importante 
tiranizar a conta bancária do que o próximo -, 
sente-se que, às vezes, ele se consola ao ver 
que a economia predatória deu lugar à 
economia de ostentação, que a classe do ócio, 
feitas as contas, é menos inquietante que a 
classe de rapina, da qual ela saiu.  
No entanto, Veblen vai mais longe, 
convencido de que ele era a favor das teses do 
darwinismo social, difundidas por Herbert 
Spencer35: somente os mais aptos, entre as 
instituições e os grupos sociais, acabam por 
levar a melhor. Ora, justamente a classe do 
ócio é menos receptiva do que as outras à 
idéia da mudança, que a evolução industrial 
(aquela engendrada pela técnica, pela 
organização ou pela comunicação) torna, 
portanto, indispensável: “As necessidades da 
luta pela vida são menos duras para esta 
classe, do que para outra. Nesta situação 
privilegiada, nós devemos nos ater a que ela 
faça ouvidos de mercador às injunções da 
hora e que ela se preocupe menos do que 
qualquer outra classe em reorganizar as 
instituições, como o quer o novo estado das 

                                                                   
número 37, de Fernando Ferrari Filho, foi 
publicado este ano sob o título As concepções 
teórico-analíticas e as proposições de política 
econômica de Keynes (Nota da IHU On-Line).  
35 Herbert Spencer (1820-1903): filósofo 
britânico, ficou conhecido por sua tentativa de 
elaborar um sistema filosófico, baseado nas 
descobertas científicas de sua época, que pudesse 
ser aplicado a todos os assuntos. Foi o fundador da 
filosofia evolucionista. Em sua obra principal, Um 
sistema de filosofia sintética (1862-1896), 
aplicou a idéia da evolução à biologia, à 
psicologia, à sociologia e a outros campos do 
conhecimento. Em seu trabalho sobre biologia, 
Spencer traçou a evolução da vida desde sua forma 
menos reconhecível até o homem. Acreditava que 
a grande lei da natureza era a ação constante de 
forças que tendiam a mudar todas as formas do 
simples para o complexo. Spencer explicava que a 
mente do homem tinha se desenvolvido dessa 
mesma maneira, avançando das simples respostas 
automáticas dos animais inferiores aos processos 
de raciocínio do homem pensante. Escreveu 
também A classificação das ciências (1864), Os 
fatores da evolução orgânica (1887). (Nota da 
IHU On-Line) 

técnicas industriais. A classe do ócio é a classe 
conservadora” (p. 130). 
Evidentemente, os membros desta classe não 
o escutavam por este ouvido, e o banqueiro J. 
P. Morgan declarou altivamente um dia: 
“Destruí a classe ociosa, e vós destruireis a 
civilização”, precisando que, aos seus olhos, a 
classe ociosa incluía “todos aqueles que 
podem pagar uma empregada”36. Além disso, 
circunstância agravante para Veblen, “as 
reestruturações das instituições modernas, 
concebidas em favor dos possuidores, tendem 
a substituir ao capitão de indústria uma 
sociedade por ações “sem alma”; fazendo isso, 
elas seguem o caminho de tornar inútil a 
grande função da classe do ócio: a 
propriedade” (p. 138).  
 
O papel do consumo ostensivo 
permanece 
Ele subestimava a capacidade de chiste desta 
burguesia financeira: possuir ações é ter a 
renda sem os cuidados, já que se pode delegar 
a carga da gestão a outros. Ele esperava, 
porém, no fundo de si mesmo que a corrida 
ao desperdício acabaria, não em favor de uma 
convulsão social imposta por um grupo de 
pessoas, e sim, porque a evolução inelutável 
da sociedade tornaria o consumo ostensivo 
obsoleto. A história, até aqui, não lhe deu 
razão, como ela não a deu a Marx37, que 

                                                
36 Esta idéia foi desenvolvida com força por John 
Kenneth Galbraith em La Republique des 
satisfaits. Paris: Seuil, 1993, sob o termo de 
“cultura do contentamento”: “Os indivíduos e 
grupos que gozam dum status econômico, social e 
político privilegiado, escreve ele (p. 12), estão 
persuadidos que a ordem da qual tiram proveito é 
socialmente boa e politicamente durável. Esta 
equação é, então, provada por todos os meios, 
mesmo diante da evidência imperiosa do 
contrário”. Pelo menos, em O guepardo, de 
Lampedusa, o príncipe tem a inteligência de 
compreender que “é preciso mudar para que nada 
mude”. (Nota do autor) 
37 Karl Marx foi tema do I Ciclo de Estudos 
Repensando os Clássicos da Economia. A 
professora doutora Leda Paulani esteve na 
Unisinos dia 23 de junho de 2005, ministrando a 
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acreditava nas virtudes dos antagonismos 
para mudar as coisas. Os “manipuladores de 
símbolos” – o termo, utilizado por Raymond 
Aron38 em seu prefácio para designar os 
membros da classe ociosa, foi retomada por 
Robert Reich39 em A economia mundializada 
para designar os peritos e os dirigentes que 
triunfam no universo da mundialização – se 
transformaram, mas o papel do consumo 
ostensivo, que permite classificar as pessoas, 
permanece. Como o próprio Veblen o 
escreveu, “pelo fato de a luta ser na realidade 
uma corrida à estima, à comparação 
provocante, não há desfecho possível”. Era, 
como se vê, um profundo pessimista.  
 
Thorstein Veblen, um economista 
heterodoxo 

                                                                   
palestra A utopia de um novo paradigma para a 
economia. (Nota da IHU On-Line) 
 
38Raymond Aron (1905-1983): sociólogo, filósofo e 
jornalista francês professor na Sorbonne e diretor 
de estudos na Escola Prática de Altos Estudos de 
Paris (1960). Durante a Segunda Guerra Mundial, 
foi editor de A França Livre, que era publicado em 
Londres. Obras mais importantes: Introdução à 
filosofia da História, 1938; As grandes doutrinas 
da sociologia histórica, 1960-1962; Principais 
correntes no pensamento sociológico, 1965-1967; 
e a série de ensaios De Gaulle, Israel e os judeus, 
1969, em que se afirmava sua consciência judaica; 
Pensar a guerra, Clausewitz, 1976. (Nota da IHU 
On-Line) 
39 Robert Reich (1946) :autor e analista político, 
ex-ministro do Trabalho do primeiro governo 
Clinton, ele dividiu a força de trabalho em três 
categorias fundamentais: os produtores de 
serviços de rotina – aqueles que desempenham 
tarefas repetitivas na empresa da quantidade; os 
produtores de serviços interpessoais – aqueles que 
desempenham tarefas simples e repetitivas, mas 
que são prestadas pessoa a pessoa; e os produtores 
de serviços simbólico-analíticos – aqueles que se 
dedicam a atividades de identificação de 
problemas, de desenho de soluções, de criação de 
oportunidades, e de intermediação estratégica. No 
fundo, os analistas simbólicos são aqueles que 
resolvem, identificam e intermedeiam problemas. 
Escreveu O Trabalho das Nações – Preparando 
para o Capitalismo no Século XXI. (Nota da IHU 
On-Line) 
 

Thorstein Veblen (1857-1929) era um urso. 
Mesmo fisicamente, Robert Heilbroner no-lo 
descreve com “um bigode mal penteado 
[que] esconde a boca e uma curta barba 
espessa (...), vestido com um terno espesso 
mal passado, com um grande alfinete de 
segurança preso em sua veste, que retém seu 
relógio. Basta dizer que este crítico feroz da 
etiqueta absolutamente não a praticava. Seus 
pais, luteranos praticantes, o enviaram ao 
Carleton College para aí seguir seus estudos 
em vista de se tornar pastor. Ele voltou ateu, 
mas muito ligado ao professor de economia 
John Bates Clark, e decidido a fazer uma 
carreira universitária, o que ele fez, porém, 
penosamente: foram-lhe necessários sete anos 
para obter seu primeiro emprego, em Cornell, 
depois em Chicago, numa universidade 
financiada por Rockefeller, depois em 
Stanford e, enfim, no Missouri: um 
nomadismo universitário ligado ao seu pouco 
sucesso com os estudantes. Ele é descrito 
como um docente “sarcástico”: o qualificativo 
se encontra na pena de Robert Heilbroner, de 
Friedrich Hayek (citado em L’économie 
institutionnaliste, do coletivo Thorstein 
Corel, Ed. Econômica, 1995) e Raymond 
Aron evoca “seus silêncios (...), seus acessos 
repentinos de agressividade”. “Ele pagou, 
acrescenta ele, o preço por opiniões 
heterodoxas que se exprimiam no seu ser e 
nos seus escritos, e de nenhuma forma em 
ações.” Ele publicou seu primeiro livro, 
Teoria da classe do ócio, aos 42 anos em 
1899, depois, em 1904, Theory of Business 
Enterprise (não traduzido), e, em 1921, Os 
engenheiros e o capitalismo. 
 Veblen é, no entanto, considerado como um 
dos principais fundadores da corrente 
institucionalista nos Estados Unidos, cujos 
principais representantes, dos anos 1920 aos 
anos 1940, foram John Maurice Clark (o 
filho do antigo professor do Carleton College, 
tornado um dos grandes economistas 
universitários americanos do início do 
século), Wesley Clair Mitchell, muito 
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conhecido por sua análise dos ciclos 
econômicos, e John Roger Commons, um dos 
fundadores da análise sociológica das relações 
profissionais. O termo “institucionalismo” 
visa a dar conta do fato de que todos esses 
autores puseram em evidência o papel crucial 
das instituições no funcionamento do sistema 
social. Após um longo eclipse, esta 
contribuição se torna o objeto de uma 
renovação da parte, notadamente, dos “neo-
institucionalistas” Ronald Coase (prêmio 
Nobel), Alfred Chandler e, principalmente, 
OliverWilliamson.  
 
Para saber mais:  
 
Livros sobre Veblen: 
*Thorstein Veblen and his América, por 
Jospeh Dortman, ed. Viking Press, 1934. 
*Veblen in Perspective: his Life and 
Thought, por Stephen Edgell, ed. M. E. 
Sharpe, 2001. 
*La sociologie économique, 1890-1920, por 
Jean-Jacques Gislain e Philippe Steiner, ed. 
PUF, 1995. 
*Thorstein Veblen et la tradition dissidente 
dans la pensée économique américaine,  por 
Annie Vinokur, ed. Libraire générale de droit 
et de jurisprudence, 1969.   
*Thorstein Veblen: Critical Assessments, por 
John Cunningham Wood, ed. Routledge, 3 
vol., 1993.  
Balizas biográficas: 
 
1857: nascimento aos 30 de junho em Cato, 
no estado americano de Wisconsin, numa 
família de agricultores emigrada da Noruega. 
1880: diploma do Colégio Carleton, no 
Minnesota. 
1881-82: estudos na Universidade Johns 
Hopkins. 
1884: doutorado em filosofia pela 
universidade de Yale. 

1884-1891: sete anos de reclusão na fazenda 
familiar. 
1888: casamento com Ellen Orlfe. 
1891: estudos em economia na universidade 
Cornell. 
1892-1906: docente na universidade de 
Chicago, onde ele é secretário de redação do 
Journal of Political Economy. 
1899: The Theory of the Leasure Class. 
1904: The Theory of Business Enterprise. 
1906-1909: docente na universidade de 
Stanford. 
1911: Ellen Rolfe obtém o divórcio. 
1911-1918: docente na universidade do 
Missouri. 
1914: The Instinct of Workmanship and the 
State of industrial Arts. 
Desposa Anne Bradley, que morre em 1920, 
após ter sido internada por perturbações 
mentais. 
1915: Imperial Germany and the industrial 
Revolution.  
1918: empregado na Food Administration e 
membro do comitê de redação do periódico 
progressista The Dial. 
An Inquiry into the Nature of Peace and the 
Terms of its Perpetuation. 
1918: The Higher Learning in América. 
1919: participa, em Nova York, da fundação 
da New School for Social Researh [Nova 
Escola para pesquisa social], onde ele ensina 
ocasionalmente até 1926. 
The Vested interests and the Common Man. 
The Place of Science in Modern Civilization 
and Other Essays. 
1921: The Engineers and the Price System.  
1923: Absentee Ownership and Business 
Enterprise in Recent Times. 
1926: retira-se para Palo Alto, na Califórnia. 
1929: Veblen morre aos 3 de agosto de uma 
enfermidade cardíaca.  
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O comportamento jovem e o shopping center é o tema da edição de hoje, 15 de agosto, do 
evento Encontros de Ética, que acontece das 17h30min às 19h, na sala 1G119 do 
IHU. A Profª. Dr.ª Ana Elisabeth Iwancow, da Unisinos, é a responsável pela 
explanação. Maiores informações sobre o tema e sobre a professora Ana, podem ser 
consultadas na matéria de capa da presente edição, que foi inspirada na palestra de hoje 
à tarde. Encontros de Ética é um evento quinzenal, gratuito e aberto à comunidade 
acadêmica.  

 

Abertas inscrições para o Seminário 
Erico Verissimo  

 
Foram abertas as inscrições para o Seminário Erico Verissimo: vida, obra e atualidade, 
que ocorre no período de 12 a 14 de setembro de 2005. O evento, além de registrar o 
centenário de nascimento desse escritor, abre espaço no seio da comunidade acadêmica, 
para avaliar-se a trajetória da produção realizada em tantos anos de dedicação à 
literatura. A obra de Erico Verissimo destaca-se no cenário das letras pelos aspectos 
sociais, históricos, culturais, espirituais que apresenta sobre o homem, um ser em 
constante indagação existencial. 
O evento terá duração de 25 horas e acontecerá no Auditório Central Unisinos. Seus 
objetivos são registrar o centenário de nascimento de Erico Verissimo; propiciar uma 
visão interdisciplinar da obra de Erico Veissimo à comunidade acadêmica dos cursos de 
graduação e pós-graduação; justificar a importância da produção de Erico Verissimo 
para a cultura rio-grandense e nacional; revelar os aspectos humanísticos e culturais da 
obra de Erico Verissimo; discutir a atualidade da obra de Erico Verissimo. 
O seminário é dirigido a professores, alunos e colaboradores da Unisinos, professores 
de Português e Literatura, alunos do curso normal (3º e 4º anos), alunos do ensino 
médio (3º anos), cursos pré-vestibulares e comunidade em geral. 
A programação completa e mais informações podem ser obtidas no site 
www.unisinos.br/ihu, onde também há um link que remete à página de inscrições para 
o evento. Os interessados também podem se inscrever diretamente na Unisinos, no 
setor de Admissão e Matrícula. Alunos e diplomados da Unisinos pagam R$ 40,00, 
outros alunos pagam R$ 60,00 e público em geral, R$ 80,00.    
Conheça mais sobre as comemorações dos 100 anos de Erico Verissimo no site 
www.estado.rs.gov.br/erico 
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IHU Repórter 
 
Isaias Porto 
 

“Sou muito exigente e quando falo alguma coisa imagino que as pessoas já entenderam. Cada um tem o 

seu momento, o seu ritmo, e eu tenho aprendido a conviver com isso. Esse é o ônus e bônus da vida: 

Precisamos passar pelas coisas para aprender”. É assim, sabendo que cada dia traz um novo 

aprendizado, que o jornalista Isaias Porto dedicou 32 dos seus 47 anos de vida à rádio. Durante sua 

trajetória profissional sempre procurou quebrar paradigmas e buscar uma nova ordem para acomodar 

as coisas. O desafio sempre foi a mola propulsora de sua carreira e, há dois anos enfrenta mais um na 

Rádio Unisinos FM 103.3. Nas próximas linhas, vamos conhecer um pouco mais da vida profissional 

e pessoal deste operário de rádio.  
 

Infância – Eu morava no interior de Cachoeira do Sul, em Jacuí, uma 
localidade afastada. Lembro dois aspectos significativos da minha 
infância: gostava muito dos Beatles (por influência de uma prima mais 
velha) e tinha medo de altura (o que só terminou há pouco tempo 
atrás, quando um amigo que trabalha com neurolingüística me disse 
que a origem do trauma deveria estar em algum lugar da minha vida). 
Em Jacuí, existia uma estação férrea, ao redor da qual a vida da cidade 
girava. Perto dali, no rio Jacuí (esse mesmo que forma o Guaíba) 
ficava uma ponte de trem, toda de grade. De um lado, tinha um 
barranco normal, mas mais adiante, o rio ficava lá em baixo, tinha uns 
pontilhões durante 1 km mais ou menos. Eu era bem pequeno, a gente 
vinha caminhando, brincando com a gurizada toda e eu chegava ali e 
me dava um pavor. Para mim era extremamente alto, hoje não é mais, 
dá para se atirar. Mas naquela época parecia um precipício. Eu passava 
de quatro por lá e ainda com o medo do trem que poderia vir.  
 
Família – Meu pai e minha mãe são comerciantes aposentados, sou 
filho único. Embora meus pais tivessem poucos recursos financeiros, 
sempre me passaram valores como ser honesto. Honestidade é saber 
que o que é teu é teu e o que é do outro é do outro, respeitando isso. 
Devemos levar esse princípio como uma idéia consagrada. Eles 
fizeram bastante esforço no sentido de me proporcionar uma boa 
educação, um bom ensino. Também sempre me incentivaram a ir 
atrás, a lutar e fazer o que eu queria. A gente tinha alguns negócios em 
Cachoeira e eu abandonei tudo para trabalhar em rádio. Depois fui me 
virar sozinho, fui fazer faculdade de comunicação em Santa Maria 
porque era o que eu queria e eles preservaram muito isso.�Eu poderia 
ter dado continuidade a todo o trabalho que eles tinham feito ao longo 
dos anos, mas entenderam que este era o meu processo, a minha 
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evolução pessoal. Hoje sou casado com a Rosi que também é jornalista, 
fotógrafa. Minha filha Amanda tem 23 anos e estuda Direito. 
 
 

Formação – Me formei em jornalismo na Universidade Federal de 
Santa Maria e depois fiz especialização aqui na PUC, também em 
jornalismo. Comecei a trabalhar em rádio com quinze anos. Aquela 
coisa de gurizão que começa a brincar e que gosta de rádio e de 
futebol. Caí na rádio naturalmente e comecei fazendo tudo, o que é 
próprio das rádios do interior. Fazia futebol, entrevista, reportagem, 
locução, de tudo... Foi o meu primeiro emprego na vida. Como eu era 
menor, trabalhava como freelancer e, quando fiz dezoito anos, me 
contrataram efetivamente.  
 
Trajetória profissional – Saí da rádio Cachoeira e fui para a Imembuí, 
em Santa Maria, onde fiquei cinco anos e paralelamente desenvolvia 
atividades em jornal. Trabalhei em jornais de Santa Maria, no Correio 
do Povo e na Folha da Manhã. Desde Santa Maria, eu fazia trabalhos 
para a rádio Guaíba de Porto Alegre. Em 1981, vim para a rádio 
Bandeirantes FM. Trabalhava, simultaneamente, na Bandeirantes e na 
Caldas Júnior, em Porto Alegre, além de fazer algumas participações 
na rádio Guaíba. Em 1983, com o pessoal da Bandeirantes FM, me 
transferi para a recém-surgida Ipanema FM, um fenômeno desde o 
seu surgimento, que sacudiu a rádio jovem de Porto Alegre. Depois 
disso, em 1987, me convidaram para ir para a rádio Gaúcha, o que 
aceitei. Fiquei cinco anos, até 1992. Ainda passei pela Atlântida, 
Itapema, Antena 1. Em 1984, estive, durante um ano, na Bandeirantes 
AM, dando início a uma nova configuração, jornalística, que culminou 
no que ela é hoje. Saí porque tive um desentendimento e fiquei fora do 
rádio de 1995 a 2003, fazendo apenas alguns trabalhos esporádicos. 
Eu não tinha mais o que fazer em rádio. Quando não há desafio, perde 
a graça. Se for só para bater ponto, se torna um trabalho burocrático, e 
eu não quero isso.  
 
Importância da rádio – Com o crescimento da sociedade da informação, 
a rádio passou a ser um veículo muito requisitado por ter uma 
participação, uma presença e uma penetração muito grandes. Isso fez 
com que o veículo mudasse bastante. Quando eu era criança, lá no 
interior, o rádio funcionava como uma válvula de escape para o 
mundo, a gente conseguia captar algumas coisas de fora. Na 
adolescência, eu ouvia rádios da Argentina, do Chile e de outros 
lugares que conseguíamos captar. Essa era a possibilidade para ouvir 
novidades, e tomar conhecimento de notícias às quais não tínhamos 
acesso, porque estávamos num processo de repressão muito forte. 
Rádio sempre foi um canal para mantermos contato com o mundo. Ele 
nunca perdeu isso nem vai perder. As pessoas têm uma facilidade de 
acesso a ele impressionante. A rádio se adapta muito bem às novidades 
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tecnológicas. Hoje eu trabalho com a Internet aqui na frente, mas 
estou na rádio e, ao mesmo tempo, ela é usada por outros veículos, 
como a própria Internet, por exemplo. Esse é um processo que mostra 
a presença forte, especialmente entre os jovens. Uma presença forte 
que não tinha antes. Aliás, a rádio possibilitou essa revolução juvenil 
dos anos 1950 e 1960, a juventude paz e amor, rock in roll. A presença 
do rádio é cada vez mais forte e não há como dissociar a evolução da 
humanidade do rádio.  
 
Jornalismo hoje – O jornalismo tem que ser visto como um todo. É 
claro que os interesses são maiores e que aquele jornalismo autêntico 
não existe. Na universidade, se pensa assim, mas, quando saímos, nos 
deparamos com a realidade. É legal essa coisa de buscar a verdade. 
Mas verdade de quem? A verdade, normalmente, é de quem manda, 
de quem é dono. O jornalismo tem um compromisso social e, se há 
esse compromisso, devemos dar uma resposta para isso. O jornalista é 
a pessoa que tem que saber pensar, fazer relações, ter uma visão maior 
do mundo, de filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, assuntos 
abordados muito superficialmente. A minha geração teve que lutar 
muito para ter espaço, teve que lutar muito só para fazer a matéria e 
não ter que colocar uma receita de bolo na capa. Eu entendo também 
que éramos muito limitados, mas tínhamos uma forma de buscar as 
coisas e fazer diferente.  
  
Autor – Luis Fernando Verissimo, Tabajara Ruas, Luiz Augusto 
Fischer... 
 
Livro – O amor de Pedro por João, de Tabajara Ruas. Conta uma história 
muito bacana da América Latina. 
 
Filme – Blade Runner, pelas rupturas que representou na década de 
1980. Laranja Mecânica, dos anos 1970.  
 
Presente – Livro e CD 
 
Unisinos – Nos anos 1980, eu estive dando aula aqui e já pensava em 
criar uma rádio. Quando vejo, aparece uma legal e uma televisão. Vim 
e vi que estava tudo mudado. Houve uma grande evolução, um bom 
crescimento. É uma abertura muito grande podermos fazer uma rádio 
como essa, fora dos padrões. Por isso voltei para a rádio. Isso é um 
desafio, é tentar mudar paradigmas, romper barreiras. A Unisinos, 
como instituição, apóia e entende que é uma tarefa cultural, que é 
educativo justamente porque rompe e procura recriar padrões, 
procurando ajudar o jovem de hoje a pensar sobre sua participação no 
mundo e o que pode fazer para torná-lo um lugar melhor, mais 
humano e socialmente justo.  
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Instituto Humanitas Unisinos – Eu acho o trabalho maravilhoso porque 
tem a mesma concepção de estar sempre à frente das coisas. Busco 
informação e me atualizo aqui. Brinco que, para ser roqueiro não é 
preciso dizer palavrão ou destruir as coisas, mas é ter consciência de 
que se precisa mudá-las para melhor. Eu acho que o Humanitas faz 
isso: Leva adiante o processo de discussão. 
 


