
  

 
QQuuaarrttaa--ffeeiirraa,,  ddiiaa  1155  ddee  mmaaiioo,,  sseerráá  aa  AAuullaa  IInnaauugguurraall  ddoo  CCeennttrroo  ddee  CCiiêênncciiaass  HHuummaannaass..  
FFrraanncciissccoo  WWhhiittaakkeerr  FFeerrrreeiirraa,,  7700,,  ffoorrmmaaddoo  eemm  AArrqquuiitteettuurraa  ee  UUrrbbaanniissmmoo  ppeellaa  UUSSPP,,  
sseeccrreettáárriioo--eexxeeccuuttiivvoo  ddaa  CCoommiissssããoo  BBrraassiilleeiirraa  JJuussttiiççaa  ee  PPaazz,,  ddaa  CCNNBBBB,,  ee  mmeemmbbrroo  ddoo  
CCoommiittêê  ddee  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddoo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  ttrraarráá  àà  ttoonnaa  aass  ddiissccuussssõõeess  ssoobbrree  oo  IIII  
FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall,,  ssuuaa  iimmppoorrttâânncciiaa  nnoo  ccoonntteexxttoo  ccoonntteemmppoorrâânneeoo  ee  ssuuaass  ppeerrssppeeccttiivvaass..  
FFrraanncciissccoo  WWhhiittaakkeerr,,    ffooii  uumm  ddooss  pprriinncciippaaiiss  ''aarrttiiccuullaaddoorreess''  ppeellaa  aapprroovvaaççããoo  ddaa  lleeii  99884400,,  lleeii  
ccoonnttrraa  aa  ccoorrrruuppççããoo  eelleeiittoorraall  aapprroovvaaddaa  ppeelloo  CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall  nnoo  ddiiaa  2288  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  
11999999,,  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  uummaa  iinniicciiaattiivvaa  ppooppuullaarr..  AAppóóss  oo  ggoollppee  mmiilliittaarr  eesstteevvee  eexxiillaaddoo  ppoorr  
vváárriiooss  aannooss  nnoo  CChhiillee  ee  FFrraannççaa..  CCoooorrddeennoouu,,  eennttããoo,,  uumm  iimmppoorrttaannttee  pprroojjeettoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  
iinnttiittuullaaddoo  ““PPoorr  uummaa  ssoocciieeddaaddee  ssuuppeerraannddoo  aass  ddoommiinnaaççõõeess””,,  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  vváárriiaass  
ccoonnffeerrêênncciiaass  eeppiissccooppaaiiss..  OO  pprroojjeettoo  ffooii  iinntteerrrroommppiiddoo  ppoorr  iinntteerrvveennççããoo  ddoo  VVaattiiccaannoo..  FFooii  
vveerreeaaddoorr  ddaa  cciiddaaddee  ddee  SSããoo  PPaauulloo,,  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  ddooss  TTrraabbaallhhaaddoorreess,,  ddee  11998888  aa  11999922..  FFooii  
rreellaattoorr  ddaa  CCPPII  ddaa  ccoorrrruuppççããoo  nnaa  CCââmmaarraa  mmuunniicciippaall  ddee  SSPP  ppaarraa  aappuurraarr  ooss  ddeessvviiooss  ee  
ddeessmmaannddooss  iinntteerrnnooss  ddaa  CCââmmaarraa..  SSeeuu  lliivvrroo  mmaaiiss  ccoonnhheecciiddoo  éé  OO  qquuee  éé  vveerreeaaddoorr,,  ddaa  
CCoolleeççããoo  PPrriimmeeiirrooss  PPaassssooss,,  eedd..  BBrraassiilliieennssee,,  SSããoo  PPaauulloo,,11999922,,  qquuee  vveennddeeuu  mmiillhhaarreess  ddee  
eexxeemmppllaarreess..  EEllee  éé  aauuttoorr  ddee  uumm  aarrttiiggoo  mmuuiittoo  aannaalliissaaddoo  ee  ddiissccuuttiiddoo  nnaass  EEssccoollaass  ddee  
FFoorrmmaaççããoo  PPoollííttiiccaa  iinnttiittuullaaddoo  ““PPaarrllaammeennttaarr  ccrriissttããoo::  ssiinnaall  ddee  ccoonnttrraaddiiççããoo??””,,  ppuubblliiccaaddoo  nnaa  
rreevviissttaa  VViiddaa  PPaassttoorraall,,  sseetteemmbbrroo//oouuttuubbrroo  ddee  11999966..    
  
DDiiaa::  1155  ddee  mmaaiioo  
HHoorráárriioo::  2200hh  
LLooccaall::  AAuuddiittóórriioo  PPaaddrree  WWeerrnneerr  
  
AAnntteecciippaannddoo  eessttaa  iimmppoorrttaannttee  aauullaa  iinnaauugguurraall,,  ppuubblliiccaammooss  ddooiiss  aarrttiiggooss..  UUmm  ddoo  pprróópprriioo  
FFrraanncciissccoo  WWhhiittaakkeerr,,  eessccrriittoo  llooggoo  ddeeppooiiss  ddee  tteerr  ppaarrttiicciippaaddoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddoo  
FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall,,  rreeuunniiddoo  eemm  BBaarrcceelloonnaa,,  nnoo  ffiinnaall  ddoo  mmêêss  ddee  aabbrriill  pp..pp..  EE  oouuttrroo  ddee  
MMiicchhaaeell  HHaarrddtt,,  qquuee  ffaazz  oo  ccoonnttrraappoonnttoo  ddaa  ddiissccuussssããoo  ssoobbrree  oo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall..    
  
PPuubblliiccaammooss  aa  ccoonnttiinnuuaaççããoo,,  nnaa  íínntteeggrraa,,  oo  aarrttiiggoo  ddee  FFrraanncciissccoo  WWhhiittaakkeerr,,  ppuubblliiccaaddoo  nnaa  FFoollhhaa  
ddee  SSããoo  PPaauulloo  ddoo  ddiiaa  3300  ddee  aabbrriill..  OOss  ssuubbttííttuullooss  ssããoo  nnoossssooss..  
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Fórum Social Mundial em perspectiva — Francisco Whitaker  
““OO  CCoonnsseellhhoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddoo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  eessttáá  rreeuunniiddoo,,  ppeellaa  pprriimmeeiirraa  vveezz  
ddeeppooiiss  ddee  PPoorrttoo  AAlleeggrree,,  eemm  BBaarrcceelloonnaa,,  ddeessddee  oo  úúllttiimmoo  ddoommiinnggoo..  ÉÉ  ooppoorrttuunnoo,,  eennttããoo,,  
aannaalliissaarr  oo  ffóórruumm  eemm  ppeerrssppeeccttiivvaa..  AAppóóss  oo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  ddee  22000022,,  
ppeerrgguunnttaarraamm  aa  BBooaavveennttuurraa  ddee  SSoouuzzaa  SSaannttooss  ssee  oo  ffóórruumm  tteerriiaa  ssiiddoo  
iinnssttrruummeennttaalliizzaaddoo  ppeelloo  PPTT..  OO  ssoocciióóllooggoo  ppoorrttuugguuêêss  ssoorrrriiuu  ccoomm  bbeenneevvoollêênncciiaa  ee  
rreessppoonnddeeuu  qquuee  oo  PPTT  eerraa  mmuuiittoo  ppeeqquueennoo  ppaarraa  iissssoo..  OO  pprreeffeeiittoo  ddee  PPoorrttoo  AAlleeggrree,,  
TTaarrssoo  GGeennrroo,,  eemm  eennttrreevviissttaa  àà  FFoollhhaa  nnaa  mmeessmmaa  ooccaassiiããoo,,  aaffiirrmmoouu  qquuee  ttooddooss  ooss  
ppaarrttiiddooss  ddee  eessqquueerrddaa  ddoo  mmuunnddoo,,  uunniiddooss,,  nnããoo  ccoonnsseegguuiirriiaamm  ccoonnvvooccaarr  ee  rreeaalliizzaarr  uumm  
eevveennttoo  ccoommoo  eessssee..  
OO  ffóórruumm  ffooii  iinnddiissccuuttiivveellmmeennttee  uumm  ssuucceessssoo..  DDoo  pprriimmeeiirroo  ppaarraa  oo  sseegguunnddoo,,  oo  nnúúmmeerroo  
ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  ssaallttoouu  ddee  2200  mmiill  ppaarraa  5500  mmiill..  BBooaavveennttuurraa  ee  TTaarrssoo  ppaarrtteemm  ddeessssaa  
ccoonnssttaattaaççããoo  ee  aappoonnttaamm  aass  rraazzõõeess  ddeessssee  êêxxiittoo,,  qquuee  ttêêmm  aa  vveerr  ccoomm  oo  ccaarráátteerr  ddoo  
FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall..  
EEnnttrree  ooss  qquuee  vviieerraamm  hhaavviiaa  3355  mmiill  ""oouuvviinntteess"",,  ccoommoo  eessppeecciiffiiccaavvaamm  sseeuuss  ccrraacchhááss..  
MMaass  aauummeennttoouu  bbeemm  mmaaiiss,,  pprrooppoorrcciioonnaallmmeennttee,,  oo  nnúúmmeerroo  ddee  ""ddeelleeggaaddooss"",,  iissttoo  éé,,  
ppeessssooaass  iinnssccrriittaass  ccoommoo  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  eennttiiddaaddeess  ee  mmoovviimmeennttooss  ddaa  ssoocciieeddaaddee  
cciivviill,,  qquuee  ppaassssaarraamm  ddooss  44..000000,,  eemm  22000011,,  ppaarraa  1155  mmiill,,  eemm  22000022,,  rreepprreesseennttaannddoo  
44..990099  oorrggaanniizzaaççõõeess  ddee  113311  ppaaíísseess..  
OOrraa,,  sseemm  ddúúvviiddaa  iissssoo  ssee  ddeevvee  aaoo  qquuee  oo  ffóórruumm  ttiinnhhaa  ddee  iinnoovvaaddoorr::  sseeuu  ccaarráátteerr  pplluurraall  
ee  nnããoo  ddiirreettiivvoo,,  qquuee  uunniiffiiccaa  rreessppeeiittaannddoo  aa  ddiivveerrssiiddaaddee;;  ssuuaa  aabbeerrttuurraa  aa  ttooddooss  qquuee  
qquueeiirraamm  ddeellee  ppaarrttiicciippaarr  --eexxcceettoo  ooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  oorrggaanniizzaaççõõeess  aarrmmaaddaass  ee  ooss  
ddee  ggoovveerrnnooss  ee  ppaarrttiiddooss  eennqquuaannttoo  ttaaiiss--;;  ee  oo  ffaattoo  ddee  sseerr  uummaa  iinniicciiaattiivvaa  ddaa  ssoocciieeddaaddee  
cciivviill  ppaarraa  aa  ssoocciieeddaaddee  cciivviill,,  qquuee  ffeezz  ssuurrggiirr  uumm  nnoovvoo  eessppaaççoo  ddee  eennccoonnttrroo,,  oo  pprriimmeeiirroo  
ddeessssee  ttiippoo  nnoo  ppllaannoo  mmuunnddiiaall  sseemm  oo  ccoonnttrroollee  ddee  ggoovveerrnnooss,,  mmoovviimmeennttooss,,  ppaarrttiiddooss  ee  
oouuttrraass  iinnssttiittuuiiççõõeess  nnaacciioonnaaiiss  oouu  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  qquuee  ddiissppuuttaamm  oo  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo..  

  
Porto Alegre e Davos 

PPaarraa  eesssseess  ddeelleeggaaddooss,,  oo  ffóórruumm  eerraa  rreeaallmmeennttee  oo  qquuee  sseeuuss  oorrggaanniizzaaddoorreess  
pprreetteennddeerraamm  ccrriiaarr::  uumm  eessppaaççoo  hhoorriizzoonnttaall  ddee  iinntteerrccââmmbbiioo  ddee  eexxppeerriiêênncciiaass  ee  
eessppeerraannççaass,,  eemm  qquuee  ppooddiiaamm,,  lliivvrreemmeennttee,,  ddaarr  vviissiibbiilliiddaaddee  aa  ssuuaass  pprrooppoossttaass  ee  lluuttaass,,  
aapprreennddeerr  ee  ssee  rreeaalliimmeennttaarr,,  aarrttiiccuullaarr--ssee  nnoo  ppaaííss  ee  nnoo  mmuunnddoo  sseemm  qquuee  nniinngguuéémm  llhheess  
iimmppuusseessssee  iiddééiiaass,,  rriittmmooss  oouu  hhiieerraarrqquuiizzaaççõõeess..  UUmm  ddooss  eelleemmeennttooss  eesssseenncciiaaiiss  ppaarraa  
iissssoo  éé  oo  ccaarráátteerr  nnããoo--ddeelliibbeerraattiivvoo  ddoo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall,,  eexxpprreessssaammeennttee  
eessttaabbeelleecciiddoo  eemm  ssuuaa  CCaarrttaa  ddee  PPrriinnccííppiiooss..  
NNeessssee  ppoonnttoo,,  oo  FFóórruumm  ddee  PPoorrttoo  AAlleeggrree  aasssseemmeellhhaa--ssee  aaoo  FFóórruumm  EEccoonnôômmiiccoo  
MMuunnddiiaall,,  ddee  DDaavvooss,,  aaoo  qquuaall  ssee  pprrooppõõee  ccoommoo  aalltteerrnnaattiivvaa..  AAmmbbooss  rreepprreesseennttaamm  uumm  
mmoommeennttoo  mmaaiiss  iinntteennssoo  ddee  aapprrooffuunnddaammeennttoo  ddee  ooppççõõeess  ee  aarrttiiccuullaaççõõeess,,  nnoo  nníívveell  
mmuunnddiiaall,,  qquuee  jjáá  eexxiissttiiaamm  aanntteess  ddeelleess  ee  ccoonnttiinnuuaarráá  ddeeppooiiss  ddeelleess..  MMaass  aaccaabbaa  aaíí  aa  
sseemmeellhhaannççaa::  eennqquuaannttoo  eemm  DDaavvooss  ooss  ccoonnttrroollaaddoorreess  ddoo  ccaappiittaall  bbuussccaamm  eexxppaannddiirr  
sseeuuss  nneeggóócciiooss  pprriivvaaddooss  ee  aa  pprreevvaallêênncciiaa  ddee  sseeuuss  iinntteerreesssseess  eemm  ttooddoo  oo  mmuunnddoo,,  
PPoorrttoo  AAlleeggrree  ccoonnggrreeggaa  ooss  qquuee  ssee  ooppõõeemm  aa  uummaa  gglloobbaalliizzaaççããoo  ddiittaaddaa  ppoorr  eesssseess  
iinntteerreesssseess  ee  qquueerreemm  ccoonnssttrruuiirr  uumm  oouuttrroo  mmuunnddoo,,  cceennttrraaddoo  nnoo  sseerr  hhuummaannoo  ee  
rreessppeeiittoossoo  ddaa  nnaattuurreezzaa..  UUmm  mmuunnddoo  ppoossssíívveell,,  nneecceessssáárriioo  ee  uurrggeennttee..  
AAss  ooppççõõeess  oorrggaanniizzaattiivvaass  ddoo  ffóórruumm  ffooggeemm  aaooss  ppaarraaddiiggmmaass  ddaa  aaççããoo  ppoollííttiiccaa  ee  
ppaaggaamm  sseeuu  ccuussttoo  eemm  iinnccoommpprreeeennssããoo..  AA  ddiiffeerreennççaa  ddee  oobbjjeettiivvooss  eennttrree  DDaavvooss  ee  PPoorrttoo  
AAlleeggrree  ddeetteerrmmiinnaa  ttaammbbéémm  uummaa  ddiiffeerreennççaa  ddee  mmééttooddooss..  CCoommoo  eemm  DDaavvooss,,  eemm  PPoorrttoo  
AAlleeggrree  hhoouuvvee  ccoonnffeerrêênncciiaass,,  ppaalleessttrraass  ee  ddeebbaatteess  pprrooppoossttooss  ppeellooss  oorrggaanniizzaaddoorreess..  
MMaass,,  nnoo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall,,  uumm  eessppaaççoo  iigguuaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee  eerraa  rreesseerrvvaaddoo  aa  
ooffiicciinnaass  ee  sseemmiinnáárriiooss  pprrooppoossttooss  ee  oorrggaanniizzaaddooss  ppeellooss  sseeuuss  pprróópprriiooss  ppaarrttiicciippaanntteess::  



440000  eemm  22000011,,  880000  eemm  22000022..  NNaa  vveerrddaaddee,,  éé  oo  bbuurrbbuurriinnhhoo  aalleeggrree  qquuee  ssee  ffoorrmmaa  eemm  
ttoorrnnoo  ddeessssaass  ooffiicciinnaass  ee  sseemmiinnáárriiooss  qquuee  ccrriiaa  oo  aammbbiieennttee  eennttuussiiaassmmaaddoo  eemm  qquuee  oo  
FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  ssee  ddeesseennvvoollvvee,,  eemm  ccoonnttrraassttee  ccoomm  oo  cciinnzzaa  eennggrraavvaattaaddoo  ddee  
DDaavvooss..  

  
FSM, um processo iniciado em Porto Alegre 

AAss  ooppççõõeess  oorrggaanniizzaattiivvaass  ddoo  ffóórruumm  ffooggeemm  aaooss  ppaarraaddiiggmmaass  ttrraaddiicciioonnaaiiss  ddaa  aaççããoo  
ppoollííttiiccaa  ee  ppaaggaamm,,  ppoorr  iissssoo,,  sseeuu  ccuussttoo  eemm  iinnccoommpprreeeennssããoo..  AA  ccoobbeerrttuurraa  ddaa  iimmpprreennssaa  
ssee  rreesssseennttiiuu  ddaa  iinneexxiissttêênncciiaa  ddee  uumm  ddooccuummeennttoo  ffiinnaall  ddoo  eevveennttoo,,  mmuuiittooss  ccoobbrraamm  aa  
ffaallttaa  ddee  pprrooppoossttaass  ccoonnccrreettaass  ee  hháá  ooss  qquuee  ggoossttaarriiaamm  qquuee  oo  CCoonnsseellhhoo  CCoonnssuullttiivvoo  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddoo  FFóórruumm  ssee  ttrraannssffoorrmmaassssee  eemm  uumm  nnoovvoo  ccoommaannddoo  mmuunnddiiaall  ddaa  lluuttaa  
ccoonnttrraa  oo  nneeoolliibbeerraalliissmmoo..  SSããoo  qquueessttiioonnaammeennttooss  qquuee  rreevveellaamm  ddiiffiiccuullddaaddee  eemm  
ccoommpprreeeennddeerr  qquuee  oo  ffóórruumm  nnããoo  éé  uummaa  ccúúppuullaa,,  mmaass  uummaa  ddaass  bbaasseess  ddee  uumm  
mmoovviimmeennttoo  ssoocciiaall  qquuee,,  ppaarraa  ssee  ddeesseennvvoollvveerr,,  nnããoo  ppooddee  tteerr  ccúúppuullaass  nneemm  ddoonnooss..  
NNaa  vveerrddaaddee,,  ssuurrggeemm  nnoo  ffóórruumm  cceenntteennaass  ddee  pprrooppoossttaass  ccoonnccrreettaass,,  ddee  mmaaiioorr  oouu  
mmeennoorr  eennvveerrggaadduurraa,,  mmoobbiilliizzaaççõõeess  eessppeeccííffiiccaass  ee  nnoovvaass  rreefflleexxõõeess..  MMaass  nneennhhuummaa  
ddeessssaass  pprrooppoossttaass  ee  rreefflleexxõõeess  éé  ddoo  ffóórruumm  eennqquuaannttoo  ttaall..  SSããoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddee  
qquueemm  aass  llaannççoouu  ee  ddee  qquueemm  aass  aassssuummiirr,,  ee  ccaaddaa  qquuaall  ggaannhhaarráá,,  aaoo  sseerr  lleevvaaddaa  
aaddiiaannttee,,  aa  aaddeessããoo  qquuee  sseeuuss  mméérriittooss  llhhee  vvaalleerreemm..  FFeelliizzmmeennttee,,  aass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  
ccoonnttiinnuuiiddaaddee  aassssuummiiddaass  ppeellooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  ccoonnssoolliiddaamm  oo  mmééttooddoo  ddeelliinneeaaddoo  nnaa  
CCaarrttaa  ddee  PPrriinnccííppiiooss  ddoo  ffóórruumm..  FFiirrmmaa--ssee  oo  ccoonncceeiittoo  ddee  qquuee  oo  ffóórruumm  éé  uumm  pprroocceessssoo,,  
ee  nnããoo  uumm  eevveennttoo  nneemm  uummaa  nnoovvaa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddiirriiggiiddaa  ppeellooss  llííddeerreess  ddee  aallgguumm  
ppeennssaammeennttoo  úúnniiccoo..    
PPaarraa  ooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  ddoo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall,,  oo  ggrraannddee  ddeessaaffiioo  éé  aasssseegguurraarr  aa  
ccoonnttiinnuuiiddaaddee  ddoo  ffóórruumm  nnaaqquuiilloo  qquuee  eellee  tteemm  ddee  eeffeettiivvaammeennttee  iinnoovvaaddoorr::  sseeuu  mmooddoo  ddee  
ffuunncciioonnaammeennttoo””..  
  

Fórum Social Mundial: o ‘conflito’ que não apareceu 
TTrraadduuzziimmooss  ee  ppuubblliiccaammooss  nnaa  íínntteeggrraa  oo  aarrttiiggoo  ddee  MMiicchhaaeell  HHaarrddtt,,  rreettiirraaddoo  ddaa  rreevviissttaa  
aalleemmãã  JJuunnggllee  WWoorrdd,,  nn..  1111,,  1111--0033--0022..  HHaarrddtt  ppaarrttiicciippoouu  ddoo  IIII  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall,,  
ddee  3311  ddee  jjaanneeiirroo  aa  0055  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddeessttee  aannoo,,  eemm  PPoorrttoo  AAlleeggrree..  EEllee  éé,,  ccoo--aauuttoorr  ccoomm  
TToonnii  NNeeggrrii,,  ddoo  iimmppoorrttaannttee  lliivvrroo  IImmppéérriioo,,  ppuubblliiccaaddoo  ppeellaa  EEdd..  RReeccoorrdd  ((RRJJ))  eemm  22000011..  
OOss  ssuubbttííttuullooss  ee  ggrriiffooss  ssããoo  nnoossssooss..  OO  tteexxttoo  ffooii  ttrraadduuzziiddoo  ee  ppuubblliiccaaddoo  nnoo  bboolleettiimm  
CCEEPPAATT  IInnffoorrmmaa  nnoo..  8822,,  aabbrriill  ddee  22000022,,  pp..  4488--5533..    

  
Bandung 1955 e Porto Alegre 2002 

““CCoonnttrraappoorr  aallggoo  àà  oorrddeemm  mmuunnddiiaall  vviiggeennttee,,  eessssaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  rreevveellaaddoo  ppeelloo  FFóórruumm  
SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  ddee  PPoorrttoo  AAlleeggrree  ssooaa  mmuuiittoo  mmaaiiss  ccoommoo  eeccoo  ddiissttaannttee  ddaa  CCoonnffeerrêênncciiaa  
hhiissttóórriiccaa  ddee  BBaanndduunngg,,  nnaa  IInnddoonnééssiiaa  ddoo  aannoo  ddee  11995555,,  ddoo  qquuee  ccoommoo  ppóólloo  ooppoossttoo  aaoo  
FFóórruumm  EEccoonnôômmiiccoo  MMuunnddiiaall  ddee  NNoovvaa  YYoorrkk..  PPaarraa  aa  ccoonnffeerrêênncciiaa  ddee  BBaanndduunngg  aa  oorrddeemm  
mmuunnddiiaall  vviiggeennttee  eerraa  aa  ddoo  ccoolloonniiaalliissmmoo  ee  ddaa  ccoonnffrroonnttaaççããoo  rreepprreessssiivvaa  nnaa  gguueerrrraa  ffrriiaa,,  
ppaarraa  PPoorrttoo  AAlleeggrree  eellaa  éé  oo  pprreeddoommíínniioo  ddaa  gglloobbaalliizzaaççããoo  ccaappiittaalliissttaa..  TTaammbbéémm  aass  
ddiiffeerreennççaass  ccaaeemm  ddiirreettaammeennttee  nnaa  vviissttaa..  AA  ccoonnffeerrêênncciiaa  ddee  BBaanndduunngg  rreeuunniiuu  
bbaassiiccaammeennttee  eessttaaddiissttaass  aassiiááttiiccooss  ee  aaffrriiccaannooss,,  ddeessnnuuddaannddoo  aa  ddiimmeennssããoo  rraacciissttaa  ddaa  
oorrddeemm  ccoolloonniiaalliissttaa  mmuunnddiiaall..  OO  aauuttoorr  RRiicchhaarrdd  WWrriigghhtt  ddeessccrreevveeuu  eessssaa  ddiivviissããoo  ddoo  
mmuunnddoo  ppoorr  mmeeiioo  ddaa  CCoolloorr  CCuurrttaaiinn  [[CCoorrttiinnaa  RRaacciiaall]]..  PPoorrttoo  AAlleeggrree,,  nnoo  eennttaannttoo,,  éé  
ssoobbrreettuuddoo  bbrraannccaa,,  rreellaattiivvaammeennttee  ppoouuccooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ssããoo  oorriiuunnddooss  ddaa  ÁÁssiiaa  oouu  
ÁÁffrriiccaa,,  ee  aass  ddiiffeerreennççaass  ddaass  AAmméérriiccaass  eessttããoo  rreepprreesseennttaaddaass  aappeennaass  eemm  ppeeqquueennaa  
eessccaallaa..  IIssssoo  rreemmeettee  ppaarraa  aa  ttaarreeffaa  qquuee  ssee  aapprreesseennttaa  aaooss  qquuee  ssee  rreeúúnneemm  eemm  PPoorrttoo  
AAlleeggrree::  gglloobbaalliizzaarr  ooss  mmoovviimmeennttooss,,  eemm  ttooddaass  aass  ssoocciieeddaaddeess  ee  ssiimmuullttaanneeaammeennttee  



ccoomm  aallccaannccee  mmuunnddiiaall..  OO  FFóórruumm  ccoommoo  ttaall  éé  aappeennaass  uumm  ppaassssoo..  PPoorréémm,,  eennqquuaannttoo  aa  
CCoonnffeerrêênncciiaa  ddee  BBaanndduunngg  ffooii  oobbjjeettoo  ddee  eennvvoollvviimmeennttoo  ddee  uumm  ggrruuppoo  bbaassttaannttee  rreessttrriittoo  
ddee  ppoollííttiiccooss,,  PPoorrttoo  AAlleeggrree  rreeúúnnee  uumm  sseemm--nnúúmmeerroo  ddee  aattiivviissttaass  ee  ccoonnggrreeggaa  uummaa  rreeddee  
ddee  mmoovviimmeennttooss..  EEssssaa  ‘‘mmuullttiiddããoo’’  éé  aa  ggrraannddee  iinnoovvaaççããoo  ddoo  FFóórruumm..  
  

Porto Alegre: riqueza de presenças e encontros 
AA  iimmpprreessssããoo  pprriimmeeiirraa  ee  ddoommiinnaannttee  ddoo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  ssee  ddeevvee  aa  ssuuaa  
eexxttrraaoorrddiinnáárriiaa  mmaaggnniittuuddee..  NNaa  vveerrddaaddee  éé  mmeennooss  oo  nnúúmmeerroo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  ––  ooss  
oorrggaanniizzaaddoorreess  ffaallaamm  ddee  8800  mmiill  ––  mmaass  aacciimmaa  ddee  ttuuddoo  aa  aabbuunnddâânncciiaa  ddee  eevveennttooss  ee  
eennccoonnttrrooss,,  ddee  ttooddaass  aass  ccooiissaass  qquuee  aaccoonntteecceemm..  OO  pprrooggrraammaa  ooffiicciiaall  ddaass  
ccoonnffeerrêênncciiaass,,  ddiissccuussssõõeess  ee  ooffiicciinnaass,,  ccuujjaa  mmaaiioorriiaa  aaccoonntteeccee  nnaa  uunniivveerrssiiddaaddee,,  ppoossssuuii  
ddiiaarriiaammeennttee  oo  ffoorrmmaattoo  ddee  uumm  ttaabbllóóiiddee,,  ppoorréémm  rraappiiddaammeennttee  ssee  ddeessccoobbrree  qquuee  hháá  
iinnccoonnttáávveeiiss  oouuttrrooss  eennccoonnttrrooss  iinnffoorrmmaaiiss  ee  mmaanniiffeessttaaççõõeess  ppoorr  ttooddaa  aa  cciiddaaddee,,  qquuee  ssããoo  
ddiivvuullggaaddooss  ppoorr  ccaarrttaazzeess  ee  ppaannfflleettooss  oouu  ppeellaa  pprrooppaaggaannddaa  ppeessssooaall..  OO  FFóórruumm  nnããoo  
ppooddee  sseerr  ccllaassssiiffiiccaaddoo,,  eellee  éé  ccaaóóttiiccoo  ee  ddiissppeerrssiivvoo..  EE  eessssaa  iimmeennssiiddããoo  ccrriiaa  eemm  ttooddooss,,  
mmeerrgguullhhaaddooss  nnoo  mmaarr  ddee  ppeessssooaass  ddee  ttooddooss  ooss  qquuaaddrraanntteess  ddaa  tteerrrraa,,  oo  eennttuussiiaassmmoo  
ppaarraa  ttrraabbaallhhaarr  ddee  ffoorrmmaa  hhoommooggêênneeaa  ccoonnttrraa  aa  gglloobbaalliizzaaççããoo  ccaappiittaalliissttaa  ddaa  
aattuuaalliiddaaddee..  OO  eennccoonnttrroo  aabbeerrttoo  ccoonnssttiittuuii  oo  mmoommeennttoo  mmaaiiss  iimmppoorrttaannttee  ddoo  FFóórruumm  
SSoocciiaall..  AAiinnddaa  qquuee  PPoorrttoo  AAlleeggrree  eemm  cceerrttoo  sseennttiiddoo  aapprreesseennttee  lliimmiittaaççõõeess,,  ppoorr  
eexxeemmpplloo,,  ggeeooggrrááffiiccaass  ee  ssoocciiaaiiss,,  aa  cciiddaaddee  sseemm  ddúúvviiddaa  ooffeerreeccee  uummaa  ooppoorrttuunniiddaaddee  
ppaarraa  gglloobbaalliizzaarr  aaddiiaannttee  oo  cciicclloo  ddee  lluuttaass  ddee  SSeeaattttllee  aattéé  GGêênnoovvaa..  

  
Primeiro passo: reconhecimento dos pontos comuns 

AAttéé  oo  pprreesseennttee  ssee  ppooddee  eennccoonnttrraarr,,  eemm  mmaaiioorr  oouu  mmeennoorr  ggrraauu,,  uummaa  rreeddee  ddee  
mmoovviimmeennttooss  eemm  aammbbooss  ooss  llaaddooss  ddoo  AAttllâânnttiiccoo  NNoorrttee..  AAiinnddaa  qquuee  eesssseess  mmoovviimmeennttooss  
eennffooqquueemm  ppoolliittiiccaammeennttee  nnuummeerroossooss  ppoonnttooss  qquuee  ttaammbbéémm  ssããoo  ttoommaaddooss  ppoorr  oouuttrraass  
ppaarrtteess  ccoommoo  oobbjjeettoo  ddee  ccoonnttrroovvéérrssiiaa,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  oo  pprrootteessttoo  ccoonnttrraa  aa  aattuuaall  ffoorrmmaa  
ccaappiittaalliissttaa  ddee  gglloobbaalliizzaaççããoo  oouu  ccoonnttrraa  ffoorrmmaass  iinnssttiittuucciioonnaaiiss  eessppeeccííffiiccaass  ccoommoo  aa  
ppoollííttiiccaa  ddoo  FFuunnddoo  MMoonneettáárriioo  IInntteerrnnaacciioonnaall,,  ooss  pprróópprriiooss  mmoovviimmeennttooss  ppeerrmmaanneecceerraamm  
lliimmiittaaddooss..  RReeccoonnhheecceerr  ooss  ppoonnttooss  eemm  ccoommuumm  ddoo  pprróópprriioo  pprroojjeettoo  ccoomm  ooss  ddee  oouuttrraass  
ppaarrtteess  ddoo  mmuunnddoo  rreepprreesseennttaa  oo  pprriimmeeiirroo  ppaassssoo  ppaarraa  aammpplliiaarr  aa  rreeddee  ddee  mmoovviimmeennttooss  
ssoocciiaaiiss  oouu  iinntteerrlliiggaarr  ddiivveerrssaass  rreeddeess..  AA  ddeessccoobbeerrttaa  ddee  ppoonnttooss  eemm  ccoommuumm  éé  
ffaavvoorreecciiddaa  ppeelloo  cclliimmaa  eennttuussiiaassmmaaddoo  ee  ddeessccoonnttrraaííddoo  ddoo  FFóórruumm..  

  
Passo seguinte: como poderão se transformar? 

CCoonnttuuddoo  oo  eennccoonnttrroo  nnããoo  vviissaavvaa  aappeennaass  ddaarr  vviissiibbiilliiddaaddee  aa  aallvvooss  ee  iinntteennççõõeess  
ccoommuunnss,,  mmaass  ttaammbbéémm  eexxpplliicciittaarr  aass  ddiiffeerreennççaass  ddooss  eennvvoollvviiddooss,,  ddiiffeerreennççaass  qquuee  ssããoo  
hheetteerrooggeenneeaammeennttee  ddeevviiddaass  aa  ccoonnddiiççõõeess  mmaatteerriiaaiiss  ee  oorriieennttaaççõõeess  ppoollííttiiccaass..  OOss  
ddiivveerrssooss  mmoovviimmeennttooss  mmuunnddoo  aaffoorraa  nnããoo  cchheeggaarrããoo  àà  ccooeessããoo  ssiimmpplleessmmeennttee  aassssiimm  
ccoommoo  ssããoo,,  ppoorréémm  nnoo  eennccoonnttrroo  eelleess  ppooddeerrããoo  mmooddiiffiiccaarr--ssee  mmuuttuuaammeennttee..  AAttiivviissttaass  
nnoorrttee--aammeerriiccaannooss  oouu  eeuurrooppeeuuss,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  tteerrããoo  ddee  rreeccoonnhheecceerr  aass  ddiiffeerreennççaass  
eemm  rreellaaççããoo  aaoo  MMoovviimmeennttoo  SSeemm  TTeerrrraa  ((MMSSTT)),,  ccuujjoo  ccoonntteexxttoo  ssããoo  aass  ccoonnddiiççõõeess  ddoo  
ttrraabbaallhhoo  rruurraall  ee  aa  ppoobbrreezzaa  ccaammppoonneessaa  nnoo  BBrraassiill..  AA  ppeerrgguunnttaa  éé::  qquuee  ttiippoo  ddee  
ttrraannssffoorrmmaaççããoo  ooss  mmoovviimmeennttooss  ddee  pprrootteessttoo  eeuurrooppeeuuss  ee  nnoorrttee--aammeerriiccaannooss,,  bbeemm  
ccoommoo  ooss  mmoovviimmeennttooss  llaattiinnoo--aammeerriiccaannooss  pprreecciissaamm  ppeerrccoorrrreerr,,  nnããoo  ppaarraa  ssee  iigguuaallaarr  oouu  
uunniiffiiccaarr,,  mmaass  ppaarraa  ccoonnssttiittuuiirr  ee  aammpplliiaarr  uummaa  aarrttiiccuullaaççããoo  eennttrree  ssii??  OO  FFóórruumm  ooffeerreeccee  aa  
ooppoorrttuunniiddaaddee  ppaarraa  aaddmmiittiirr  ddiiffeerreennççaass  ee  lleevvaannttaarr  eessssee  ttiippoo  ddee  qquueessttõõeess,,  ppeelloo  mmeennooss  
ppaarraa  aaqquueelleess  qquuee  ssee  ddiissppõõeemm  aa  oouuvvii--llaass..  CCoonnttuuddoo  nnããoo  ccrriiaa  aass  ccoonnddiiççõõeess  ppaarraa  
ssoolluucciioonnaarr  ooss  pprroobblleemmaass..  PPrreecciissaammeennttee  ooss  mmoommeennttooss  ddiissppeerrssiivvooss  ee  ttrraassbboorrddaanntteess  



ddoo  FFóórruumm,,  qquuee  ggeerraamm  oo  sseennttiimmeennttoo  eeuuffóórriiccoo  ddaa  lluuttaa  ccoonnjjuunnttaa,,  ddeessllooccaamm  oo  tteerrrreennoo  
nnoo  qquuaall  sseerriiaa  ppoossssíívveell  ttrraabbaallhhaarr  eessssee  ttiippoo  ddee  ddiiffeerreennççaass  ee  ccoonnfflliittooss..  

  
Estados nacionais ou Estado global? 

NNeessssee  aassppeeccttoo  oo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall  ttaallvveezz  sseejjaa  eennttuussiiaassmmaaddoo  ddeemmaaiiss,,  
ddeessccoonnttrraaííddoo  ddeemmaaiiss,,  ee  nnããoo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  ddiissppoossttoo  ppaarraa  oo  ccoonnfflliittoo..  UUmmaa  
ddiiffeerreennççaa  ppoollííttiiccaa  mmuuiittoo  ccrruucciiaall  qquuee  ppeerrppaassssaa  ttooddoo  oo  FFóórruumm  ssee  rreeffeerree  aaoo  ppaappeell  ddaa  
ssoobbeerraanniiaa  ddee  EEssttaaddooss  nnaacciioonnaaiiss..  UUmmaa  ppoollííttiiccaa  qquuee  rreeaaggee  ààss  ffoorrççaass  aattuuaallmmeennttee  
ddoommiinnaanntteess  ddaa  gglloobbaalliizzaaççããoo  ccoonnhheeccee  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  dduuaass  ppoossiiççõõeess  ppoossssíívveeiiss::  
oouu  ssee  ppooddee  ttrraabbaallhhaarr  ppaarraa  eessttaabbiilliizzaarr  aa  ssoobbeerraanniiaa  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall,,  aa  ffiimm  ddee  
eemmpprreeggáá--lloo  ccoommoo  ffrreeiioo  ccoonnttrraa  oo  ccoonnttrroollee  ppeelloo  ccaappiittaall  gglloobbaall,,  oouu  ssee  ppooddee  pprrooccuurraarr  
ppoorr  uummaa  aalltteerrnnaattiivvaa  àà  ffoorrmmaa  aattuuaall  ddaa  gglloobbaalliizzaaççããoo  qquuee  nnããoo  sseejjaa  nnooss  mmoollddeess  ddoo  
EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall,,  mmaass  ssiimm  gglloobbaall..  AA  pprriimmeeiirraa  ppoossiiççããoo  aappoossttaa  aannaalliittiiccaammeennttee  
ssoobbrreettuuddoo  nnaa  ccaatteeggoorriiaa  nneeoolliibbeerraalliissmmoo,,  oouu  sseejjaa,,  eellaa  ssee  iiddeennttiiffiiccaa  ccoommoo  iinniimmiiggaa  ddaa  
aattuuaaççããoo  gglloobbaall  ddoo  ccaappiittaall,,  qquuee  éé  ddeesseennffrreeaaddaa  ppoorr  ccaauussaa  ddee  EEssttaaddooss  nnaacciioonnaaiiss  
ffrraaccooss..  AA  sseegguunnddaa  ppoossiiççããoo  éé  mmaaiiss  ccllaarraammeennttee  aannttiiccaappiittaalliissttaa,,  iinnddeeppeennddeennttee  ddee  oo  
ccaappiittaall  sseerr  oouu  nnããoo  rreegguullaaddoo  ppeelloo  EEssttaaddoo..  AA  pprriimmeeiirraa  cchhaammaa--ssee  ccoomm  rraazzããoo  ddee  
ppoossiiççããoo  aannttiigglloobbaalliizzaaççããoo,,  ppoorrqquuee  ppaarraa  eellaa  aa  ssoobbeerraanniiaa  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall  sseerrvvee,,  
ttaammbbéémm  qquuaannddoo  eessttiivveerr  ccoonneeccttaaddaa  ccoomm  ssoolliiddaarriieeddaaddee  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ppaarraa  rreepprreessaarr  
ee  rreegguullaarr  aass  ffoorrççaass  ddaa  gglloobbaalliizzaaççããoo  ccaappiittaalliissttaa..  PPoorr  iissssoo  aa  lliibbeerrttaaççããoo  nnaacciioonnaall  
ccoonnttiinnuuaa  sseennddoo  nnoorrtteeaaddoorraa  ppaarraa  eessssaa  ppoossiiççããoo..  IIssssoo  aa  lliiggaa  ààss  aannttiiggaass  lluuttaass  
aannttiiccoolloonniiaalliissttaass  ee  aannttiiiimmppeerriiaalliissttaass..  AA  sseegguunnddaa  ppoossiiççããoo,,  nnoo  eennttaannttoo,,  rreejjeeiittaa  
qquuaallqquueerr  rreessppoossttaa  ddee  ffoorrttaalleecciimmeennttoo  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall  ee,,  eemm  ttrrooccaa,,  vviissaa  uummaa  
gglloobbaalliizzaaççããoo  ddeemmooccrrááttiiccaa..  

  
Vozes da defesa da soberania do Estado nacional 

OOss  ddeeffeennssoorreess  ddaa  ssoobbeerraanniiaa  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall  ooccuuppaarraamm  oo  eessppaaççoo  ppúúbblliiccoo  
dduurraannttee  oo  FFóórruumm  SSoocciiaall  MMuunnddiiaall..  SSuuaa  ppoossiiççããoo  éé  ddeeffeennddiiddaa  nnaass  sseessssõõeess  pplleennáárriiaass,,  
ooss  oorraaddoorreess  ooffiicciiaaiiss  ddoo  FFóórruumm  aa  rreeppeetteemm  ee  aa  iimmpprreennssaa  iinnffoorrmmaa  aa  rreessppeeiittoo..  EEssssaa  
ppoossiiççããoo  éé  aa  aaddoottaaddaa  ppeellaa  lliiddeerraannççaa  ddoo  PPaarrttiiddoo  ddooss  TTrraabbaallhhaaddoorreess  ((PPTT))  ddoo  BBrraassiill,,  
qquuee  ccoommoo  ppaarrttiiddoo  nnoo  ggoovveerrnnoo  eemm  PPoorrttoo  AAlleeggrree  ee  nnoo  EEssttaaddoo  ssee  aapprreesseennttaa  ccoommoo  
aannffiittrriiããoo..  OO  PPTT  ttiirraa  pprroovveeiittoo  ddoo  pprreessttííggiioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddoo  eevveennttoo,,  iinntteeggrraannddoo--oo  eemm  
ssuuaa  eessttrraattééggiiaa  eelleeiittoorraall..  AA  sseegguunnddaa  vvoozz  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  eemm  ffaavvoorr  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall  
ppeerrtteennccee  àà  lliiddeerraannççaa  ffrraanncceessaa  ddaa  AAttttaacc,,  qquuee  aarrttiiccuullaa  ssuuaa  aattiittuuddee  nnaass  ppáággiinnaass  ddoo  LLee  
MMoonnddee  DDiipplloommaattiiqquuee..  NNeessssee  aassppeeccttoo  aa  lliiddeerraannççaa  ddaa  AAttttaacc  eessttáá  mmuuiittoo  pprróóxxiimmaa  ddee  
aallgguunnss  ppoollííttiiccooss  ffrraanncceesseess,,  ddooss  qquuaaiiss  pprroovvaavveellmmeennttee  oo  mmaaiiss  ccoonnhheecciiddoo  éé  JJeeaann--
PPiieerrrree  CChheevvèènneemmeenntt((11)),,  ee  qquuee  ccoonnssiiddeerraamm  oo  ffoorrttaalleecciimmeennttoo  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall  
ccoommoo  oo  rreemmééddiioo  ppaarraa  aass  eennffeerrmmiiddaaddeess  ddaa  gglloobbaalliizzaaççããoo  aattuuaall..  OO  PPTT  ee  aa  AAttttaacc  
ddoommiinnaarraamm  oo  cceennáárriioo  ddoo  FFóórruumm  SSoocciiaall,,  ttaannttoo  ppaarraa  ddeennttrroo  qquuaannttoo  ppaarraa  aa  mmííddiiaa..  

  
Vozes da globalização democrática 

EEmm  ccoonnttrraappaarrttiiddaa  aa  ppoossiiççããoo  qquuee  nnããoo  pprrooppuuggnnaa  ppeellaa  ssoobbeerraanniiaa  éé  mmiinnoorriittáárriiaa  nnoo  
FFóórruumm,,  ppoorréémm  nnããoo  nnuummeerriiccaammeennttee,,  ee  ssiimm  ccoomm  vviissttaass  àà  ssuuaa  rreepprreesseennttaaççããoo..  FFaazzeemm  
ppaarrttee  ddeellaa  ooss  ddiivveerrssooss  mmoovviimmeennttooss  qquuee  ssuusstteennttaarraamm  ooss  pprrootteessttooss  ddee  SSeeaattttllee  aattéé  

                                                 
1 .- Candidato a presidente da França, Chevènement foi ministro do socialista Mitterand e renunciou quando 
este se aliou aos EUA na guerra contra o Iraque. Ele teve uma modesta atuação no Fórum Social Mundial de 
Autoridades realizado em Porto Alegre por ocasião do Fórum Social Mundial. Por exemplo, na questão da 
dívida externa, ele defende não somente que esta seja anulada pelos países ricos, mas que então devolvam, em 
forma de projetos de desenvolvimento, os juros pagos pelos países devedores. 



GGêênnoovvaa  ee  ccuujjaa  oorriieennttaaççããoo  vviiaa  ddee  rreeggrraa  nnããoo  éé  oo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall..  AA  eessttrruuttuurraa  
cceennttrraalliissttaa  ddaa  ssoobbeerraanniiaa  eessttaattaall  ssee  ooppõõee  ddiiaammeettrraallmmeennttee  àà  ffoorrmmaa  ddaass  rreeddeess  
hhoorriizzoonnttaaiiss,,  ccoommoo  aass  ddeesseennvvoollvviiddaass  ppoorr  eesssseess  mmoovviimmeennttooss..  EE  ttaammbbéémm  ooss  
mmoovviimmeennttooss  nnaa  AArrggeennttiinnaa,,  qquuee  ssuurrggiirraamm  ccoomm  aa  aattuuaall  ccrriissee  ffiinnaanncceeiirraa  ee  oorrggaanniizzaarraamm  
ooss  ccoonnsseellhhooss  ee  rreeuunniiõõeess  ddee  ddeelleeggaaççõõeess  eemm  sseeuuss  bbaaiirrrrooss  ee  cciiddaaddeess,,  ttêêmm  uummaa  
aattiittuuddee  aannttaaggôônniiccaa  ssiimmiillaarr  ddiiaannttee  ddaa  ssoobbeerraanniiaa  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall..  EE  ffiinnaallmmeennttee  
ttaammbbéémm  nnaa  bbaassee  ddooss  ppaarrttiiddooss  ee  ddaass  oorrggaanniizzaaççõõeess  pprreesseenntteess  nnoo  FFóórruumm  oo  cclliimmaa  éé  
pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  ccoonnttrráárriioo  aaoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall..  IIssssoo  vvaallee  ssoobbrreettuuddoo  ppaarraa  aa  
AAttttaacc,,  eessssaa  oorrggaanniizzaaççããoo  hhííbbrriiddaa,,  ccuujjaa  ccúúppuullaa  ((ssoobbrreettuuddoo  nnaa  FFrraannççaa))  mmeexxee  ccoomm  aa  
ppoollííttiiccaa  ttrraaddiicciioonnaall,,  eennqquuaannttoo  aa  bbaassee  eessttáá  ssoolliiddaammeennttee  aannccoorraaddaa  nnooss  mmoovviimmeennttooss..  

  
O confronto entre os dois grupos não apareceu em Porto Alegre 

EEnnttrree  aammbbaass  aass  ppoossiiççõõeess  ssee  ppooddeerriiaa  iimmaaggiinnaarr  uummaa  ccoonnttrroovvéérrssiiaa  nnoo  vveellhhoo  eessttiilloo..  
PPoorr  eexxeemmpplloo,,  aa  pprriimmeeiirraa  ppoossiiççããoo  ppooddeerriiaa  aaccuussaarr  aa  sseegguunnddaa  ddee  ffaazzeerr  oo  jjooggoo  ddoo  
nneeoolliibbeerraalliissmmoo,,  ppaarraa  ssoollaappaarr  aa  ssoobbeerraanniiaa  eessttaattaall  ee  aabbrriirr  ccaammiinnhhoo  ppaarraa  oo  aavvaannççoo  ddaa  
gglloobbaalliizzaaççããoo..  AA  ppoollííttiiccaa,,  ppoorréémm,,  ccoommoo  ssee  ppooddeerriiaa  ccoonnttiinnuuaarr  aarrgguummeennttaannddoo,,  ccaarreeccee  
ddoo  eessppaaççoo  ee  ddaass  iinnssttiittuuiiççõõeess  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall..  EE  aa  sseegguunnddaa  ppoossiiççããoo  ppooddeerriiaa  
rreepplliiccaarr  qquuee  rreeggiimmeess  nnaacciioonnaaiiss  ee  aass  ffoorrmmaass  ddaa  ssoobbeerraanniiaa,,  ccoorrrruuppttaass  ee  rreepprreessssiivvaass  
ccoommoo  ssããoo,,  ttããoo  ssoommeennttee  aattrraappaallhhaamm  aa  ttrraajjeettóórriiaa  ddaa  ddeemmooccrraacciiaa  gglloobbaall..  EEssssaa  
ccoonnffrroonnttaaççããoo,,  nnoo  eennttaannttoo,,  nnããoo  aaccoonntteeccee  eemm  PPoorrttoo  AAlleeggrree,,  ppoorr  uumm  llaaddoo,,  ppoorrqquuee  aa  
ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddoo  eevveennttoo  ttoorrnnaa  iimmppoossssíívveell  oo  ccoonnfflliittoo,,  ppoorr  oouuttrroo,,  ppoorrqquuee  ooss  
ddeeffeennssoorreess  ddaa  ssoobbeerraanniiaa  eessttaattaall  ooccuuppaarraamm  ooss  pprriinncciippaaiiss  eessppaaççooss  ddoo  FFóórruumm..  

  
Razão da não confrontação 

UUmmaa  rraazzããoo  eesssseenncciiaall  ppaarraa  aa  nnããoo--ooccoorrrrêênncciiaa  ddaa  ccoonnffrroonnttaaççããoo,,  ppoorréémm,,  rreessiiddee  nnaass  
ffoorrmmaass  oorrggaanniizzaacciioonnaaiiss  ddee  aammbbaass  aass  ppoossiiççõõeess..  PPaarrttiiddooss  ttrraaddiicciioonnaaiiss  ee  
oorrggaanniizzaaççõõeess  cceennttrraalliissttaass  ttêêmm  ppoorrttaa--vvoozzeess  qquuee  aass  rreepprreesseennttaamm  ee  ddeeffeennddeemm  ssuuaa  
ppoossiiççããoo..  NNoo  eennttaannttoo,,  nniinngguuéémm  ffaallaa  ppoorr  uummaa  rreeddee..  MMoovviimmeennttooss  oorrggaanniizzaaddooss  eemm  
rreeddeess  ddiissppõõeemm  ddee  uumm  ppooddeerr  qquuee  nnããoo  ssee  eeffeettiivvaa  ddoo  ddiiaa  ppaarraa  aa  nnooiittee..  NNaa  
ccoonnffiigguurraaççããoo  ddaa  rreeddee  ddooiiss  nnóóss  nnuunnccaa  ffiiccaamm  ffrreennttee--aa--ffrreennttee  sseemm  eessttaarr  eemm  rreellaaççããoo  
ccoomm  uumm  tteerrcceeiirroo,,  qquuaarrttoo  oouu  uumm  nnúúmmeerroo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  ddee  oouuttrrooss..  DDuurraannttee  ooss  
aaccoonntteecciimmeennttooss  eemm  SSeeaattttllee  ssuubbiittaammeennttee  ggrruuppooss,,  ddooss  qquuaaiiss  ssee  ppeennssaavvaa  qquuee  ssee  
eennccoonnttrraasssseemm  nnuumm  ddiisssseennssoo  oobbjjeettiivvoo  ––  eeccoollooggiissttaass  ee  ssiinnddiiccaalliissttaass,,  ggrruuppooss  ddee  
iiggrreejjaass  ee  aannaarrqquuiissttaass  ––  ttrraabbaallhhaarraamm  eemm  ccoonnjjuunnttoo,,  ccrriiaannddoo  uummaa  rreeddee  ddee  
mmuullttiipplliicciiddaaddee..  OOss  mmoovviimmeennttooss  ffuunncciioonnaamm  ccoommoo  uumm  eessppaaççoo  ppúúbblliiccoo  qquuee  ppeerrmmiittee  
ddiiffeerreenntteess  mmooddooss  ddee  eexxpprreessssããoo..  IIssssoo  nnããoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  rreeddeess  ffoosssseemm  ppaassssiivvaass..  
RReeddeess  ppoosstteerrggaamm  ddiissccoorrddâânncciiaass  ee  ggeerraamm  uummaa  eessppéécciiee  ddee  mmuuddaannççaa  ddee  aattmmoossffeerraa  
qquuee  ffaazz  ccoomm  qquuee  ppoossiiççõõeess  ffeecchhaaddaass  ssee  mmoovviimmeenntteemm..  AA  ffoorrççaa  ddaass  rreeddeess  ssee  
aalliimmeennttaa  ddee  ccoorrrreenntteezzaass  ssuubbtteerrrrâânneeaass..  

  
A luta política na era dos movimentos de redes 

AA  pprróópprriiaa  ‘‘mmuullttiiddããoo’’  éé  eexxcceessssiivvaa..  ÉÉ  iimmppoorrttaannttee  ppeerrcceebbeerr  aass  ddiiffeerreennççaass  qquuee  sseeppaarraamm  
ooss  mmoovviimmeennttooss  ee  ooss  ppoollííttiiccooss  ccoonnggrreeggaaddooss  eemm  PPoorrttoo  AAlleeggrree..  PPoorréémm  aaoo  mmeessmmoo  
tteemmppoo  sseerriiaa  eeqquuiivvooccaaddoo  iinntteerrpprreettaarr  aass  ddiiffeerreennççaass  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  ppaarrââmmeettrroo  
ttrraaddiicciioonnaall  ddoo  ccoonnfflliittoo  iiddeeoollóóggiiccoo  ddee  dduuaass  ppoossiiççõõeess  ooppoossttaass..  AA  lluuttaa  ppoollííttiiccaa  nnaa  eerraa  
ddooss  mmoovviimmeennttooss  ddee  rreeddeess  nnããoo  ffuunncciioonnaa  mmaaiiss  ddeessssaa  mmaanneeiirraa..  AAqquueelleess  qquuee  ssee  
pprroojjeettaarraamm  aaoo  cceennttrroo  ee  ddoommiinnaarraamm  oo  FFóórruumm  ppooddeemm  ssee  eevviiddeenncciiaarr  ccoommoo  
ppeerrddeeddoorreess,,  aappeessaarr  ddee  ssuuaa  ffllaaggrraannttee  ffoorrççaa..  PPoorrqquuee  ttaallvveezz  ooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddooss  
ppaarrttiiddooss  ee  ddaass  oorrggaanniizzaaççõõeess  cceennttrraalliissttaass  eemm  PPoorrttoo  AAlleeggrree  ssee  aasssseemmeellhheemm  ddeemmaaiiss  
aaooss  eessttaaddiissttaass  eemm  BBaanndduunngg  ––  LLuullaa,,  ddoo  PPTT  nnoo  ppaappeell  ddoo  aannffiittrriiããoo  AAcchhmmeedd  SSuukkaarrnnoo,,  



ee  BBeerrnnaarrdd  CCaasssseenn,,  ddaa  AAttttaacc,,  nnoo  ddoo  ccoonnvviiddaaddoo  ddee  hhoonnrraa  JJaawwaahhaarrllaall  NNeehhrruu..  
EEssttaaddiissttaass  ppooddeemm  pprroommuullggaarr  rreessoolluuççõõeess  ee  ddeeffeennddeerr  aa  ssoobbeerraanniiaa  nnaacciioonnaall  nnaa  mmeessaa  
ddee  nneeggoocciiaaççõõeess,,  ppoorréémm,,  nnããoo  ddiissppõõeemm  ddoo  ppooddeerr  ddeemmooccrrááttiiccoo  ddooss  mmoovviimmeennttooss..  UUmm  
ddiiaa  hháá  ddee  vvaarrrrêê--llooss  aa  mmuullttiiddããoo,,  qquuee  éé  ccaappaazz  ddee  ttrraannssffoorrmmaarr  ooss  eelleemmeennttooss  rrííggiiddooss  ee  
cceennttrraalliissttaass  eemm  nnóóss  ddee  lliiggaaççããoo  ddee  ssuuaa  rreeddee  eemm  pprroocceessssoo  ddee  eexxppaannssããoo””.. 
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No dia 9 de maio, o filósofo Ivan Domingues esteve na UNISINOS para fazer uma 
consultoria a alguns projetos do Planest.  Professor Adjunto do Departamento de 
Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais /FAFICH – UFMG, doutor em 
Filosofia pela Sorbonne - Paris I (1989), consultor da CAPES, do CNPq e de outros 
órgãos, Ivan é Diretor-Presidente do Instituto de Estudos Avançados 
Transdiciplinares (IEAT/UFMG).  
Ivan Domingues é autor dos seguintes livros: O fio e a trama: reflexões sobre o 
tempo e a história. Editora UFMG: 1996. O grau zero do conhecimento: o 
problema da fundamentação das Ciências Humanas. Loyola:1991 e é organizador 
do livro Conhecimento e transdisciplinaridade. Editora UFMG: 2001. 
Entrevistamos o prof. Ivan Domingues quando esteve aqui na UNISINOS, sobre a 
necessidade de gerar um novo intelectual e sobre os atuais paradigmas 
epistemológicos. Site: www.ufmg.br/ieat/   E-mail: ivandom@terra.com.br 

 
IHU On-Line — O que é o IEAT? 
Ivan — É um Instituto voltado para a pesquisa e que se caracteriza por um eixo e um tripé. O eixo é 
o transdisciplinar e o tripé, a excelência, a ponta e a indução. Procuramos promover a aproximação 
de disciplinas e interfaces, o recorte de objetos, mas respeitando a identidade de cada disciplina. Há 
bastante tempo, sentimos a necessidade de introduzir uma perspectiva unificadora de conhecimento, 
uma vez que as disciplinas têm-no pulverizado. E a abordagem transdisciplinar, por aproximar as 
diferentes áreas, explora as interfaces e introduz/promove uma perspectiva unificadora de 
conhecimento. 
Em relação ao tripé, a excelência não é, nem deve ser, exclusividade do transdisciplinar. No 
disciplinar, também pode ser encontrada a excelência. Contudo, no transdisciplinar, ela tenta evitar 
a postura do intelectualismo e volta-se para o novo e para o futuro. Isso tanto no objeto quanto na 
metodologia, visibilizando a ponta. O perigo que se corre é o modismo, mas a excelência deve ser 
capaz de separar o joio do trigo. Por priorizar certos temas, principalmente nos lugares onde não há 
massa crítica, por promover a reunião de pessoas, a indução é um dos tripés. 
 
IHU On-Line — Como poderíamos caracterizar o transdisciplinar? 
Ivan — Para falar de transdisciplinar precisamos ver sua palavra. Gostaria de iniciar pelo final: 
disciplina. O ponto de ancoragem e de chegada do transdisciplinar são as disciplinas. Porém, 
precisamos ir entre, através e além das disciplinas. O transdisciplinar fica com o movimento, com o 
deslocamento do foco e do ponto. Isso exige gerar um novo intelectual, com outro fundamento. 
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Deparamo-nos com o fim do generalista e do especialista. O generalista acabou, quando 
predominou o especialista. Hoje, porém, muitos especialistas ainda não se deram conta de que o 
especialista também acabou. Um bioquímico consegue ler 6% dos artigos indexados num ano, e 
isso se ele ler 10 artigos por dia. Por isso, nem generalista, nem especialista. Diria que o ponto de 
partida é o especialista que precisa reaprender a aprender com o colega e compartilhar 
conhecimentos. Acredito que surgirá um intelectual coletivo, uma espécie de coletivos pensantes. 
 
IHU On-Line — Por falar em inteligência coletiva, ela, a instabilidade do conhecimento, e os 
sistemas complexos são apontados como sendo os novos paradigmas em epistemologia?  
Ivan — Sim. As disciplinas foram uma conquista histórica que promoveu o conhecimento. Porém, a 
pulverização gerou/gera inúmeros obstáculos. Um exemplo emblemático foi o Sputnick. A NASA 
acreditava-se adiantada nos seus estudos, mas foram os russos que lograram mandar o primeiro 
satélite para o espaço. Por quê? Os americanos descobriram que seu mal era o excesso de 
enrijecimento disciplinar e que faltava um choque interdisciplinar. Corrigido isso, os americanos 
recuperaram o atraso e chegaram primeiro à lua. Esse quadro ilustrativo, nos ensina que precisamos 
fazer novas abordagens que vão em busca da complexidade, das inovações e das transformações. A 
crise de fundamentos, a valorização do conhecimento como capital, a constante geração de 
inovações tecnológicas apontam para esses novos paradigmas. Os novos modelos, com maiores e 
melhores detalhamentos, a possibilidade de simulações acabaram com paradigmas marcados. 
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No dia 7 de maio, a Coordenação e a Equipe de Comunicação do IHU realizaram um 
encontro com diversos professores e funcionários da Universidade que estão 
diretamente ligados à comunicação e aos veículos de comunicação internos da 
UNISINOS. O encontro contou com a presença de Paulo Torino, Neemias Freitas e 
Douglas Alves, respectivamente, diretor e repórteres da Rádio Unisinos 103.3 FM; 
Daniel Pedroso, da TV Unisinos; Jim Pereira Pompeu e Elair Nogueira, da Agência 
Experimental de Publicidade e Propaganda; Helenice Carvalho e Cléia Marques, da 
Agência Experimental de Relações Públicas; Anarita Buffé de Mello, diretora de 
Comunicação Social e Marketing; Isabel Lima, do Setor de Publicidade e 
Propaganda, da Diretoria de Comunicação Social e Marketing (Dicom); Angela 
Rahde e Deivison Campos, do Setor de Jornalismo; André  Luís Marques da Silveira 
e Mônica Klafke, do Setor Hipermídia da Dicom; José Moacir Gomes Pereira, 
coordenador da disciplina de Estágio em Relações Públicas;  Marta Cioccari, 
coordenadora do Curso de Jornalismo; e Lauro Antônio Lacerda D Avila, 
coordenador do Curso de Relações Públicas. No evento, o coordenador do IHU, 
Inácio Neutzling, apresentou a proposta e a estrutura do Instituto. Após a exposição, 
os participantes manifestaram suas impressões e  disponibilizaram os veículos nos 
quais trabalham para serem parceiros do Instituto.  

"O encontro foi altamente positivo e foi uma honra  ter sido convidado. Achei uma 
estratégia extremamente inteligente, convidar pessoas ligadas à comunicação, e me 
chamou a atenção a forma planejada, simples e objetiva como foi apresentado o 
Instituto por seu coordenador. Percebi que os projetos do IHU são de grande impacto 
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e que as pessoas que nele trabalham têm uma vontade bem determinada de realizar os 
objetivos propostos. Lerei o material distribuído e pensarei com calma de que forma 
nosso curso pode ser parceiro do Humanitas”.  

Lauro Antônio Lacerda D Avila - Coordenador do Curso de Relações Públicas 
   
 
“Eu achei muito interessante o fato de o Instituo Humanitas abrir um espaço para que 
as pessoas relacionadas à comunicação, na UNISINOS, pudessem conhecer os 
projetos e o local onde está instalado o Instituto. Acho que as pessoas convidadas 
foram muito bem escolhidas, porque pertencem às mais diversas áreas e veículos de 
comunicação e, com certeza, ajudarão a levar adiante o trabalho do IHU”. 

 Isabel Lima, Setor de Publicidade e Propaganda- DICOM 
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De 17 a 19 de maio, às 20h, acontecerá o terceiro módulo do Ciclo de Estudos 
Religião e Pós-modernidade. O assunto desse módulo será Religiosidade e Mídia 
na Pós-Modernidade e o ministrante, o professor Dr. Pe. Pedro Gilberto Gomes, SJ. 
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De 12 a 19 de maio, as Igrejas-membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(CONIC) promovem a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Com o tema 
Pois em ti está a fonte da vida, as igrejas Católica Apostólica Romana, Católica 
Ortodoxa Siriana, Cristã Reformada, Anglicana, Luterana, Metodista e 
Presbiteriana Unida reforçarão a campanha Década para Superar a Violência.  Na 
UNISINOS, a data será lembrada com um culto ecumênico, no dia 15 de maio, às 
18h30min, na Capela Universitária. Sites: www.casadareconciliacao.com.br ou 
www.conic.org.br. 
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A legislação e as Práticas Sociais de Justiça no Brasil: O caso da abolição da 
escravatura é tema que será abordado no dia 13 de maio às 19h30min, no Auditório 
do Centro de Ciências Jurídicas. O encontro é organizado pelo grupo de Estudantes 
de Comunidade Afro da UNISINOS (ECAU), pela passagem dos 114 anos da 
abolição da escravatura. O palestrante será o prof. Marcelo da Veiga Beckhausen, 



Mestre em Direito na área de Ciência Política e Direito Constitucional.  
Dissertação: Reconhecimento Constitucional da Cultura Indígena. 
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OO  QQUUEE  NNOOSS  FFAAZZ  PPEENNSSAARR??  
 
Jean-Pierre CHANGEUX – Paul RICOEUR. O que nos faz pensar? Um 
neurocientista e um filósofo debatem ética, natureza humana e cérebro. Lisboa, 
Portugal: Edições 70, 2001. (Original francês: Ce qui nous fait penser. La Nature et 
la Règle. Paris: Odile Jacob, 1998). 

 
Publicamos o prelúdio e o capítulo final do livro, intitulado Fuga, escrito pelos dois 
autores.  

 
Prelúdio 
Seria razoável confrontar um cientista e um filósofo a propósito das neurociências, 
dos seus resultados e projetos, da capacidade de sustentar um debate sobre a moral, 
as normas, a paz? Do lado da ciência, surgiriam os confrontos com os preconceitos 
de uma opinião pública que ora confia nela, ou lhe testemunha mesmo entusiasmo, 
ora teme o seu domínio sobre a vida e a ameaça sobre o futuro comum. Do lado da 
filosofia, seria preciso superar o narcisismo de uma disciplina preocupada com a 
sobrevivência e, em geral, pouco interessada pelo recente desenvolvimento das 
ciências, tão fechada vive sobre uma imensa herança textual.  
Para vencer os obstáculos que se opõem a uma cultura científica racional, Odile 
Jacob recorreu a um cientista investigador, que fez do cérebro humano o objeto 
privilegiado da sua investigação e cujos trabalhos são bem conhecidos do grande 
público, depois da publicação de O Homem Neuronal. Para subtrair filosofia ao seu 
recinto fechado, a editora escolheu um filósofo que, depois de ter recapitulado a 
sua obra em Soi-même comme un autre, se aventurou pelo campo do que os 
medievos chamavam as questões discutidas ao lado de magistrados, médicos, 
historiadores, politólogos.  

Assim sendo, a escolha da editora recaiu sobre o diálogo a duas vozes. Deveria ser 
contraditório. E foi-o, com tudo, o que comporta de constrangimentos na postura de 
cada um dos protagonistas: beliscadura provocada pelo argumento mordaz do 
filósofo, beliscadura provocada pelos fatos pungentes apresentados pelo cientista. 
Para terminar, ato de confiança na maturidade do leitor, convidado a participar no 
debate, mais como parceiro do que como árbitro. Na verdade, o debate de idéias é 
muito raro na França. Afirmações peremptórias, críticas unilaterais, discussões 
incompreensíveis, sarcasmos fáceis não cessam de obstruir o terreno sem a devida 
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atenção aos argumentos que, antes de serem convincentes, aspiram a ser 
considerados plausíveis, isto é, dignos de ser defendidos.  
Neste aspecto, viver um diálogo totalmente livre e aberto entre um cientista e um 
filósofo constitui uma experiência excepcional para ambos. Começando por ser 
uma conversa sem programa, depois debate gravado, o diálogo revelou-se, uma vez 
escrito, mais incisivo, por vezes mais acerbo. Não estaremos perante um modelo 
reduzido das dificuldades que enfrenta qualquer debate quando se verga a uma ética 
exigente da discussão? Esperemos que, entre as mãos do público, esta conversa a 
dois se torne uma intercompreensão a vários.  

 
Fuga 
Um diálogo sobre a <<voz humana>> – essa interpretação de órgão que imita o 
timbre da voz, capta a melodia do canto e nos leva a sonhar em conjunto, para além 
de toda a palavra – nunca esgotará o debate de idéias sobre as relações da ciência e 
da ética. Não pode fechar-se sobre si próprio. Se der que pensar, terá atingido o seu 
objetivo. Paralelamente a uma história do pensamento filosófico de excepcional 
riqueza, paralelamente a múltiplos testemunhos da experiência dos homens, da sua 
sabedoria, a reflexão sobre as neurociências continua a ser fragmentária. Mesmo 
imperfeitas, as tentativas de síntese destes saberes em constante evolução são raras. 
Se apenas contribuir para suscitar mais reflexão no contexto de uma troca sincera 
entre ciências biológicas e ciências humanas, este diálogo já terá desempenhado 
algum papel. 
Suscitar mais reflexão, mas também tornar vigilante. Os conflitos que o nosso 
planeta sofre não têm com certeza uma causa única: rivalidades econômicas, 
relações de forças entre poderes políticos, sujeição a mercados cada vez mais 
mundializados. Mas, estes choques entre culturas, a impenetrabilidade e a aparente 
incompatibilidade das doutrinas morais, filosóficas e religiosas parecem pôr 
constantemente em causa a própria existência e a perpetuação de uma sociedade 
justa e estável, constituída por cidadãos livres e iguais. A não ser que! A não ser 
que, em vez de se confrontarem fisicamente, os parceiros em presença aceitem ter 
em conta o ensino de todas as sabedorias humanas a fim de construir um projeto 
comum – projeto de paz, projeto de civilização universal, livre, justa e sobre a 
ordem da alegria.  

�
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FFRREEII  CCAARRLLOOSS  JJOOSSAAPPHHAATT  
 

A Igreja e os Escândalos Sexuais 
Reproduzimos a entrevista que Frei Carlos Josaphat, OP concedeu ao Jornal da 
Tarde, 29 de abril de 2002. 

 
Quem é Frei Josaphat? 
Frei Carlos Josaphat, teólogo e membro da Ordem dos Frades Dominicanos, explica 
que o celibato é uma disposição disciplinar da Igreja e não um dogma, que obrigaria 
os padres a uma conduta indiscutível. Ele fala ainda sobre pedofilia e 
homossexualidade.  



 
Nesta entrevista, a série de escândalos sexuais, envolvendo padres nas últimas 
semanas, deu a Frei Carlos Josaphat a oportunidade de retomar uma velha briga: o 
fim do celibato obrigatório para sacerdotes, que ele sempre defendeu. Como a 
imprensa tem noticiado amplamente, o problema está provocando uma mobilização 
sem precedentes na cúpula da Igreja e, nesse contexto, as palavras de Frei Carlos, 
como é chamado, ganham uma dimensão maior, porque, além de religioso - 
pertence à Ordem dos Frades Dominicano -, ele é teólogo. Está, portanto, 
credenciado a opinar sobre os assuntos de Deus e da Igreja.  
 
A caminho dos 80 anos - que comemorará em novembro - , ele mora em uma casa 
da Ordem no Jardim da Saúde, onde dedica boa parte do tempo aos seus estudos e 
escritos. Já perdeu a conta dos livros publicados, que versam sobre questões 
religiosas e História, mas lembra que sua média, desde que voltou da Europa (Suíça 
e França) em 1993 - após três décadas lá - tem sido de um por ano. "Posso dizer que 
esses livros são de grande qualidade de auto-ajuda: a pessoa começa ler e dorme na 
hora", diz bem-humorado.  
 
 

Nota do IHU On-Line: Frei Carlos Josaphat foi fundador do importante periódico Brasil Urgente, 
que marcou época antes do golpe de 1964. Existe, inclusive, uma tese de doutorado sobre a 
importância do Brasil Urgente na história brasileira. Depois do golpe de 1964, ele foi para a Suíça, 
onde se notabilizou como um dos grandes estudiosos de teologia moral.  
 
Jornal da Tarde - A discussão sobre a sexualidade dentro do clero, que ocorre no momento, traz 
de novo, na sua esteira, a questão do celibato obrigatório. O que o senhor pensa a respeito? 
 
Frei Carlos Josaphat - Numa discussão como essa, sempre há uma exploração sensacionalista, 
daí a grande repercussão. Na realidade, o celibato obrigatório é uma disposição disciplinar da 
Igreja. Portanto, não está ligado ao dogma, à doutrina essencial da Igreja, que é imutável. Trata-se 
de uma questão pragmática. No início da Igreja, os discípulos de Cristo, que foram escolhidos como 
apóstolos, não praticavam o celibato. Muitos dos grandes santos da Igreja foram casados. O celibato 
está merecendo reconsideração de parte da Igreja. Uma reconsideração que deve consultar o 
conjunto do clero e das comunidades para se avaliar se é conveniente ou não mantê-lo obrigatório.  
 
Jornal da Tarde - Mas o papa não fecha questão pelo celibato obrigatório? 
 
Frei Carlos Josaphat - Para ser padre, a pessoa deve fazer a opção pelo celibato, é a lei da 
Igreja. Mas não é algo imposto, e sim uma condição, esta sim, imposta para quem quer receber o 
presbiterato. Sabemos que uma lei importante como essa não se coloca facilmente em discussão. O 
Santo Padre pensa que não deve ser colocada em discussão. Por outro lado, da parte dos bispos, 
padres e fiéis há uma posição mais matizada, no sentido de que essa discussão seria oportuna e que 
a decisão deveria ser tomada após essa apreciação geral. Com toda franqueza, como teólogo, minha 
posição é que os religiosos que querem fazer profissão de guardar a castidade a serviço do reino de 
Deus, que continuem com essa disposição. Eu, por exemplo, fiz a profissão há muitos anos, sempre 
vivendo na linha da castidade. Mas se eu ou qualquer outro sacerdote percebermos que não 
podemos levar adiante a obrigação assumida voluntariamente e que podemos trabalhar muito bem 
fora do celibato, nesse caso acho que deve haver liberdade de a pessoa escolher ou reescolher a 
maneira de viver a sua vida cristã de se dedicar aos outros. Se o celibato não ajuda na generosidade, 
liberdade e vontade de se dar aos outros, deve ser deixado de lado.  



 
Jornal da Tarde - Então o sacerdócio não seria conflitante com uma vida sexual normal?  
 
Frei Carlos Josaphat - Isso. Vida sexual normal e responsável. Há uma parte da Igreja Católica 
no Oriente em que os padres são casados. É interessante: na tradição do Oriente, os bispos não são 
casados, porque os fiéis orientais acham que o celibato é uma espécie de consagração do ministro, 
confiam mais nos celibatários. Mas não é obrigatório: antes de se ordenar, o sacerdote opta se quer 
casar ou ficar celibatário.  
 
Jornal da Tarde - E como funcionaria dentro da Igreja ? Se o sacerdote preferir casar, teria a 
mesma condição de exercer o sacerdócio que o outro não casado?  
 
Frei Carlos Josaphat - Sim. Falei de liberdade e isto serve para as comunidades. Uma 
comunidade poderia manifestar a preferência por um sacerdote casado ou celibatário. A Igreja deve 
ser um grande exemplo de democracia, valorizando as pessoas e as comunidades. Acho que nós 
estamos hoje em condições de discutir serenamente esse tema na Igreja. A História mostra que há 
momentos de liberação progressiva dos costumes. Do pós-guerra (1946) para cá, houve mudanças 
generalizadas na consciência coletiva. Nos séculos passados, um padre que tivesse relacionamento 
sexual causava arrepios na população. Eu diria que hoje o celibato é objetivamente mais difícil, 
como, aliás, qualquer cumprimento de todo rigor que possa cercar a prática da sexualidade.  
 
Pedofilia 
Jornal da Tarde - E quanto aos casos de pedofilia na Igreja?  
 
Frei Carlos Josaphat - Do ponto de vista cristão, é um pecado mais grave, porque parte de 
alguém cuja profissão se destaca pelo respeito e aspecto sagrado que inspira; do ponto de vista 
jurídico, um crime qualificado. Devemos encarar o problema com todo o rigor e tomar todas as 
medidas de modo que não haja, nem indiretamente e nem por omissão, qualquer espécie de 
conivência. É necessário que a Igreja seja um espelho de justiça. É uma das expressões de que eu 
gosto muito e que o papa empregou no começo do seu pontificado. Espelho de justiça quer dizer 
não apenas praticar justiça, mas fazer resplandecer o apego da Igreja à Justiça.  
Nós, teólogos, devemos ser um pouco as vozes mais livres na Igreja. Não impomos nenhuma 
posição, mas propomos posições que pareçam razoáveis e bem fundadas. Enquanto teólogo, 
aconselharia as autoridades da Igreja a não apenas se reunirem entre papa, cardeais e bispos para 
debater o assunto, mas levá-lo para as comunidades. É um assunto que interessa a todos os homens 
e mulheres. 
 
Jornal da Tarde - O intenso contato humano propiciado pelo sacerdócio não atrairia pedófilos 
para seu meio? Não seria adequado ter um filtro maior para os candidatos?  
 
Frei Carlos Josaphat - Sem dúvida. Hoje há uma grande atenção no sentido de avaliar a 
motivação do candidato ao presbiterato. Existe uma espécie de conselho que precede sua aceitação, 
formado por assessores qualificados nas comunidades religiosas e nos seminários, inclusive 
psicólogos. Essa boa prática já está aceita e generalizada. Mas, dada a dificuldade e complexidade 
do problema, é de se perguntar se não seria necessário ter mais cuidado ainda. Mas penso que já 
procedemos bem em trabalhar por etapas: primeiramente, a pessoa passa por um período de 
observação, que chamamos de postulado; depois, há um período de noviciado; depois, o momento 
de fazer a profissão de religioso temporário. A profissão definitiva só ocorre muitos anos depois.  
 



Homossexualidade 
Jornal da Tarde - Quem tem uma doença como a pedofilia não pode ser sacerdote. Mas no caso 
do homossexual, não seria diferente?  
 
Frei Carlos Josaphat - A questão é saber o que vamos considerar como sendo o homossexual. 
Se é um sacerdote que tenha tendências para a homossexualidade, como alguém que tem tendência 
heterossexual, nesse caso não se vê porque fazer discriminação. Porém, assim como não há uma 
prática sexual autorizada para heterossexuais, naturalmente não haverá para os homossexuais. O 
problema não é haver preconceito ou não contra a homossexualidade e sim, de que esse sacerdote 
não está se realizando na vocação sacerdotal de modo conveniente. A Igreja está atenta: se a pessoa 
se apresenta para o sacerdócio tendo propensão homossexual, examina suas responsabilidades, vai 
educá-la. É como pedir numa empresa que o funcionário não adote comportamento exterior de 
homossexualidade no sentido de sedução, etc.  
 
Moral, Amor e Humor 
Jornal da Tarde - O senhor levantou a possibilidade de um sacerdote optar ou não pelo celibato. 
Isso valeria para o homossexual?  
 
Frei Carlos Josaphat - A Igreja, sem condenar ninguém, não autoriza e nem reconhece como 
válida a prática homossexual. Ela vai aconselhar a pessoa que, na sua consciência, procure o seu 
caminho. Quando se manifestam as coisas que não dependem da pessoa, que se impõem como uma 
força, a Igreja respeita essa condição. Tratei a homossexualidade com bastante cuidado no meu 
livro Moral, Amor e Humor. Proponho que a pessoa busque, por si só ou com ajuda de outros, desde 
cedo, um conhecimento da origem de sua tendência homossexual; se é uma influência externa 
precoce - hoje a sexualidade é despertada precocemente - ou assimilada depois de adulto; se é algo 
ligado à sua própria constituição sexual. As influências são o caso mais geral. A pessoa deve 
considerar essa busca como instrumento muito importante para encontrar a melhor forma do seu 
equilíbrio sexual, mas sem se angustiar e nem se culpar. Dessa forma, poderá receber com mais 
facilidade um tratamento ou uma terapia. É um problema sério, mas que não deve ser tratado na 
linha do interdito, e sim, de procura de sentido na vida. Nesse aspecto, acho que estamos precisando 
de uma ética sexual muito mais ampla para a humanidade; mais profunda e matizada, mais 
condescendente em alguns casos. E mais rigorosa para pessoas que banalizam a sexualidade.  
 
Jornal da Tarde - Quais seriam as linhas básicas dessa ética sexual que o senhor propõe?  
 
Frei Carlos Josaphat - A primeira coisa é ver se, na base de tudo, há o amor, a capacidade de 
amar e de buscar a felicidade, partilhando-a com outros; de procurar o prazer partilhando-o, baseado 
no amor. A sexualidade nos animais visa diretamente à procriação e à transmissão da vida. No ser 
humano, a sexualidade visa ao amor e à transmissão da vida no amor. Quem vai nascer, nascerá de 
um amor do casal. Esse amor do casal precede ao amor dos pais aos filhos, faz com que estes 
possam ser educados convenientemente. De modo que seria muito importante a sexualidade 
começar no amor. E há, também, um lado da verdade sobre si mesmo, da verdade sobre o próprio 
corpo e sobre as próprias inclinações que cada pessoa realiza a dois - no casal. Acredito que, 
quando um casal de jovens se encontra e ainda não se conhece plenamente como parceiros de 
sexualidade e de amor, eles vão se ajudar um ao outro a se educar, a descobrir um amor que segue 
sua idade morfológica, biológica, psicológica e também a sua idade de liberdade. Conforme as 
idades das pessoas, vamos ter uma prática do amor e uma prática da sexualidade; os parceiros vão 
jogando com mais ou menos sabedoria.  
 
Jornal da Tarde - O senhor acredita que a sexualidade pode ser uma expressão de amor entre um 



homem e uma mulher, independentemente deles procriarem? Eles podem praticar o sexo só porque 
se amam, só para ter prazer?  
 
Frei Carlos Josaphat - Sem dúvida. No passado se defendia que eram os filhos que justificavam 
a prática sexual. Ao contrário: a prática da sexualidade amorosa entra como a criação do clima 
necessário para que os pais tenham uma verdadeira tranqüilidade, uma verdadeira alegria para 
serem capazes de educar. Devemos corrigir um grande erro da humanidade durante milênios, de que 
a sexualidade humana é vista no estilo da sexualidade animal. Ela é completamente diferente, pois 
tem uma qualidade: é essencialmente uma linguagem do amor.  
 
Jornal da Tarde - Como teólogo, o senhor acredita que Deus abençoa a busca de prazer no casal 
que se ama?  
 
Frei Carlos Josaphat - Sim. O casal que se ama, que se dá um ao outro na intimidade sexual, 
realiza algo de sagrado, algo que representa de fato uma forma mais elevada e íntima do amor, 
única, alguma coisa de singular e de extraordinário. Nossa civilização deveria intensificar a 
valorização da sexualidade como verdadeiro amor, e não apenas como uma prática instintiva que 
leva ao pensamento - "enquanto gosto dessa pessoa e ela está me atraindo, então estou amando" - 
que se transforma em "já não estou amando mais", quando diminui o desejo sexual. O que me 
parece importante dizer é que existe uma educação no amor, há um processo de crescimento do 
amor. Penso que isso está faltando de forma trágica na humanidade, há o erotismo que é confundido 
com o verdadeiro amor e todas as suas etapas. As etapas das idades, do seu encaminhamento, do 
conhecimento mútuo, etc.  
 
Jornal da Tarde - Para um casal que se ama, seria permitido evitar filhos ?  
 
Frei Carlos Josaphat - A esse respeito, o papa Paulo VI lançou a encíclica Humanae Vitae, em 
julho de 1968. Ele havia nomeado uma comissão de cerca de 70 pessoas, entre cardeais, sexólogos, 
casais, e outros, que admitiu a prática da contracepção ou algo que fosse conveniente para casais, 
devidamente aconselhado pelo médico, desde que os casais quisessem realizar o amor dentro da sua 
consciência. Mas o papa rejeitou, alegando que o preservativo atingia a natureza do ato sexual em 
si, uma vez que este visa à geração. Essa doutrina é repetida constantemente. Mas, hoje em dia, a 
maior parte dos padres lembra que a posição da autoridade da Igreja é esta: a decisão fica a cargo da  
consciência dos casais, para encontrar a melhor solução. Pessoalmente, acho que a autoridade da 
Igreja poderia fazer uma revisão dessa doutrina por outra que não seja a da facilidade, mas que 
oriente o casal a conduzir sua sexualidade no amor, respeito mútuo e na procura de uma 
fecundidade razoável. Hoje ninguém pode dizer que família numerosa é uma boa solução para a 
humanidade.  
 
Jornal da Tarde - Voltando àquela questão da pedofilia: a Igreja sairá manchada dessa história?  
 
Frei Carlos Josaphat - Não. Acredito em profundidade que esta ocasião pode ser, deve ser e está 
sendo uma oportunidade de aprofundamento doutrinal e pastoral da Igreja. Na minha opinião, este 
debate tem um aspecto de vital importância para a humanidade na busca de uma sexualidade 
autêntica. A Igreja está abordando a questão com toda a seriedade, com toda serenidade e com toda 
a vontade de acertar.  
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CCEEPPAATT  IINNFFOORRMMAA  
 

O Mundo do Trabalho em Mutação 
CEPAT Informa, nº. 83, maio de 2002, número especial dedicado ao tema O Mundo 
do Trabalho em Mutação. A revista se divide em três grandes partes: 1.- O 
esgarçamento do mundo do trabalho; 2.- A radical mutação do mundo do trabalho; 
3.- A difícil, mas necessária, busca de alternativas. A primeira parte traz um amplo 
levantamento de dados estatísticos do mundo do trabalho brasileiro e uma análise 
da precarização das relações de trabalho engendradas pelo NAFTA no México e a 
nova ‘religião’ do trabalho nos EUA. Na segunda parte, entre outros artigos, 
ressaltam os artigos de Yves Pagès, intitulado O ‘moderno’ mundo do trabalho e de 
Alain Caillé, O trabalho não fala mais. 
Na terceira parte, a tradução de uma entrevista de André Gorz, publicada 
originalmente no livro de Françoise Gollain, Une Critique du Travail. Entre 
écologie et socialisme. Paris: La Découverte, 2000, é um importante subsídio para 
todos e todas que se interessam pelas transformações do mundo do trabalho, hoje. 
Esta revista pode ser consultada na secretaria e na setor de documentação do IHU. 
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OO  PPAARRAADDOOXXOO  ""AAMMBBIIEENNTTAALL""  
 

O paradoxo ‘ambiental', de  WASHINGTON NOVAES, publicado n'O Estado de 
São Paulo, 3 de maio de 2002. 

 
No artigo W. Novaes pergunta: “De que mundo se está falando, quando se trata de 
biodiversidade?” E responde: “Se dermos crédito ao "papa" dessa área, o 
entomólogo norte-americano Edward O. Wilson, em seu recém-publicado livro O 
Futuro da Vida (Editora Campus), "no final de 2001 a natureza está desaparecendo 
diante dos nossos olhos, retalhada, esmagada, arrasada, substituída por artefatos 
humanos (...). Estamos à beira de um apocalipse (...). Nossa única esperança é saber 
gerenciar com parcimônia os recursos que nos restam".  
Isso exigirá, entretanto, mudanças profundas. Wilson lembra que hoje são 
necessários, em média, no mundo, 2,1 hectares de terras e águas produtivas por 
pessoa, para atender a nossas necessidades de alimentos, habitação, energia, 
transporte, comércio, eliminação de resíduos. Nos Estados Unidos, no entanto, essa 
média sobe para 9,6 hectares por pessoa, enquanto nos chamados países em 
desenvolvimento não passa de 1,6 hectare. Se o padrão de consumo fosse igualado 
para todos os habitantes da Terra, precisaríamos de quatro planetas como este, diz 
ele - na mesma linha do Living Planet Report 2001 (Pnuma-WWF), já citado aqui.  
Se a economia mundial crescer a 3% ao ano até 2050, lembra Wilson, o produto 
interno bruto mundial passará dos US$ 31 trilhões de hoje para US$ 138 trilhões, e 
isso não seria viável, não haveria recursos para tanto, nem seria suportável o nível 



de degradação e poluição. É urgente implantar outra visão. "Talvez tenha chegado a 
hora de parar de chamá-la de ambientalista", sugere ele.  
Uma das curiosas possibilidades com que exemplifica é a de renunciar ao consumo 
de carne: "Se todos aceitassem uma dieta vegetariana, o atual 1,4 bilhão de hectares 
de terras aráveis seria suficiente para produzir alimentos para 10 bilhões de 
pessoas" (a previsão para 2050 está entre 8 bilhões e 9 bilhões). Difícil e 
complicado, mas lógico.  
Se não for por caminhos de redução do consumo, "no ritmo atual, um quinto das 
espécies de plantas e animais estará extinto ou fadado à extinção em 2030 e metade 
até o final do século 21. (...) O homem está hoje desempenhando o papel de um 
assassino planetário, preocupado apenas com sua sobrevivência a curto prazo".  
Palavras muito fortes. Mas Wilson acha, por exemplo, que preservar apenas 10% 
das florestas tropicais, a amazônica aí incluída, é pouco: a floresta não se salvaria. E 
a conservação de florestas foi exatamente o tema mais polêmico da reunião da 
Holanda, com os "ambientalistas" exigindo moratória imediata no corte de florestas 
primárias, e os países detentores destas - Brasil incluído, ao lado da Malásia e 
outros aliados - argumentando que é preciso pensar também em uso sustentável, 
exploração econômica adequada. Além do mais, seria preciso que os países mais 
ricos - que são os maiores consumidores das madeiras - aceitassem discutir também 
sua responsabilidade, contribuíssem com recursos financeiros para as soluções”.  
E W. Novaes continua: “Retorna-se a Edward Wilson: "A criação de uma ética para 
o meio ambiente é a única forma de a humanidade e o resto da vida terrestre 
conseguirem passar pelo gargalo em que nossa espécie imprudentemente se meteu." 
Mais duro ainda: "A trilha do homo sapiens, o assassino em série da biosfera, chega 
aos recantos mais remotos do planeta."  
Não se pense que Wilson seja um fatalista: "Nem tudo está perdido. Sabemos o que 
fazer. Talvez ainda haja tempo para agir." E, a seu ver, a bioprospecção, com um 
mínimo de danos ao ambiente - um dos temas polêmicos em Haia, por causa da 
biopirataria - "é o caminho do futuro", porque "toda espécie é uma biblioteca viva", 
da qual pouco ou nada sabemos e extinguimos antes de saber. (...) "Conservar a 
diversidade biológica é investir na imortalidade". A responsabilidade do Brasil, 
nesse caso, é enorme, pela considerável parte da diversidade biológica que se 
encontra aqui. Mas, em compensação, grande parte do futuro pode estar aqui, se 
formos competentes.  
E W. Novaes conclui, voltando a citar Edward Wilson: "Acredito", afirma Wilson, 
"que faremos a escolha correta. Uma civilização capaz de intuir a existência de 
Deus e iniciar a colonização do espaço certamente encontrará um meio de salvar a 
integridade deste planeta e as formas magníficas que ele abriga." Nesse caso, 
provavelmente terá de "recuperar a relação com o sagrado", da qual fala o biólogo 
Paulo R. Ehrlich. Mas esse já é outro papo”. 
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AABBRRIILL  DDEESSPPEEDDAAÇÇAADDOO  
 

Abril Despedaçado – diretor Walter Salles 
O filme discute a tensão entre a liberdade e o determinismo social. Publicamos o 
comentário de Luiz Zanin Oricchio, publicado n’O Estado de São Paulo, 3-5-02. 



 
O texto está disponível na rede, na página d’O Estado de São Paulo e na secretaria 
do IHU. 

 
 

 
 
Formação Política 
No dia 4 de maio, Inácio Neutzling, coordenador do IHU, ministrou a aula inaugural da Escola de 
Formação Política, da diocese de Apucarana, PR. 
 
Edições Loyola 
No dia 6 de maio, Inácio Neutzling, participou da reunião do Conselho Editorial das Edições 
Loyola, em São Paulo, SP. 
 
Conjuntura Nacional 
No dia 8 de maio, das 18h às 20h30min, o coordenador do IHU discutiu a conjuntura sócio-político-
econômica brasileira, tendo em vista as próximas eleições presidenciais, com a Comunidade 
Missionária de Cristo Ressuscitado. 
 
Recebemos e agradecemos o envio para a coordenação do IHU das seguintes publicações: 
 

Ética e gênero 
— Do prof. Dr. José Roque Junges, articulador do subgrupo temático Bioética e co-articulador do 
grupo temático Teologia do IHU: Ética e Gênero: o paradigma do cuidado, Convergência, 
dezembro 2001, p. 591-609,  
 
ALCA 
— Do prof. Álvaro Antônio Louzada Garcia, a revista Indicadores Econômicos v. 29, no. 3, 
novembro de 2001. Toda ela dedicada ao seguinte tema: Área de Livre Comércio das Américas - 
ALCA. 
Entre outros artigos, a revista publica o de Paulo Fagundes Vizentini, A ALCA e seu sentido 
estratégico: desafio ao Brasil e ao Mercosul”; de Roberto Bouzas, El proceso del ALCA: 
incertidumbre y desafios; de Álvaro Antônio Garcia, O impacto da ALCA na 
economia brasileira: alguns comentários; e de Kjeld Jakobsen, Ao menos seis boas razões para 
rejeitar a ALCA. 
 

Ética e Direito 
— Do prof. Dr. Marcelo Fernandes de Aquino, Ética e Direito em Hegel. A propósito da 
Introdução à Filosofia do Direito.  
 

Estratégias do sertanejo 
— Do prof. Dr. Leonardo Maltchik, As estratégias do sertanejo, Ciências Hoje, setembro de 1998. 
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De quem é a água? 
— Do prof. Dr. Heraldo Campos, Idéias para o futuro da água, Jornal VS, 12 de setembro de 2001; 
A Geologia da Libertação, Jornal VS, 30 de setembro de 2000; De quem é a água?, entrevista 
concedida ao jornalista Marcos Sá Corrêa e publicada no site http://marcos.no.com.br 
 
Futuro do Trabalho 
— Do prof. Dr. José Ivo Follmann, recebemos o artigo de André Brie, Zukunft der Arbeit: Eine 
alternative Agenda für Vollbeschäftigung (Futuro para o Trabalho: uma agenda alternativa), 
UTOPIE kreativ, nº. 137, março de 2002, p. 206-221. (Observação: a revista Utopie kreativ é 
dirigida por Michael Brie que participará do Simpósio Nacional Bem Comum e Solidariedade, de 
25 a 27 de junho). 
 
CDs 
— Da Comunidade Missionária de Cristo Ressuscitado, recebemos o CD Uma boa nova, com a 
voz, entre outras, de Cláudia Acosta que trabalha no Setor Religiões, Teologia e Pastoral do IHU. 
 
— Da profª. Dra. Clecy Fávero, recebemos o CD Imagens e Palavras, produzido pelo Centro de 
Ciências Humanas da UNISINOS, que contém  a pesquisa feita pela professora 
sobre a imigração italiana, através da análise de panos de parede usados pelas imigrantes nas suas 
casas. 
 
 

 
 

Acompanhe a agenda do IHU Idéias: 
Quando? Toda quinta-feira das 17h30min às 19h. 

Onde? Na sala 1C103 (Centro de Ciências Humanas). 
O quê? Apresentação de livros, teses, idéias, debates. 

Será servido um cafezinho. 
 
História do RS 
No dia 09 de maio, aconteceu, no IHU Idéias, a apresentação da Obra em três volumes História do 
Rio Grande do Sul dos Dois Primeiros Séculos, de autoria do Pe. Carlos Teschauer e apresentada 
pelo Prof. Luiz Osvaldo Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFGRS. O evento 
reuniu funcionários, estudantes e professores da Universidade. Entre os participantes do IHU Idéias 
estavam o editor da obra, Pe. Arthur Rabuske, SJ e o Provincial (BRM) da Companhia de Jesus Pe. 
Guido Kuhn. 
 

"Apenas lastimo não poder estar todas as quintas-feiras participando do IHU Idéias. 
Neste evento, são realizados estudos importantíssimos que permitem novos 
desafios, novas leituras, novas análises, ajudando a situar-nos no contexto da 
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sociedade local, a não nos perder nos problemas do dia-a-dia. É um instrumento que 
ajuda a levantar o olhar e compreender o tempo que estamos vivendo. A abordagem 
histórica que tivemos hoje da apresentação do livro História do Rio Grande do Sul 
para mim foi fascinante". Pe. Guido Kuhn, Provincial (BRM) da Companhia de 
Jesus e presidente da entidade mantenedora da UNISINOS. 

 
Analíticos e continentais — Na próxima quinta-feira, IHU Idéias terá a apresentação 
do livro Analíticos e continentais. Guia à filosofia dos últimos trinta anos, de Franca D´Agostini e 
traduzido pelo prof. Benno Dischinger.  Prefácio de Gianni Vattimo. O livro faz parte da Coleção 
Idéias, coordenada pelo Prof. Dr. Marcelo Fernandes de Aquino e foi editado pela Editora Unisinos 
São Leopoldo, 2002. O livro será apresentado pela Profª. Ana Carolina Regner, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFGRS.  
 
A autora 
Franca D’Agostini ensina Filosofia Contemporânea no Politécnico de Turim. Além do livro 
Analíticos e Continentais, publicado em italiano no ano de 1997 e já traduzido, em 2001, para o 
espanhol, Franca D’Agostini publicou os seguintes livros: Filosofia Analítica, 1997; Breve storia 
della filosofia nel Novecento, 1999; Logica del Nichilismo, 2000 (este livro está sendo traduzido 
para ser publicado pela Editora Unisinos). A autora acaba de lançar, na Itália, o livro Disaventure 
della verità, Torino, 2002. 
 
Analíticos e continentais. Um guia à Filosofia, hoje 
“É, sem dúvida, uma tarefa algo desmedida, buscar dar conta da ‘filosofia atual’ de um modo 
sistemático”, escreve José Luis Pardo, no jornal espanhol El País, comentando a tradução 
espanhola, em meados do ano 2001, do livro de Franca D’Agostini. “O livro de Franca D’Agostini 
tem a singularidade de se ater a um critério ‘espacial’(o continental e o não-continental) e o 
‘temporal’(os últimos 30 anos) relativamente simples mas que nos remete, mais que a movimentos 
ou correntes intelectuais, a um estilo ou a um ethos que sobressai, inclusive, para além dos traços 
doutrinais, e que, portanto, subsiste inclusive quando estes desapareceram. Para visualizar o 
persistente desta distinção estilística, basta pensar na brilhante conferência de Heidegger, em 1929, 
O que é a metafísica, dedicada, fundamentalmente, ao tratamento do nada, mas onde se tem uma 
constante defesa da dignidade da filosofia, e na chacota que dela fez Rudolf Carnap no seu artigo 
Superação da metafísica mediante a análise lógica da linguagem, em 1932,  onde submete o texto 
de Heidegger a uma ‘análise lógica’ (esse tipo de análise que Heidegger considerava ‘árida até a 
desolação’) que o reduz a ‘uma sucessão de palavras sem sentido’. Sessenta anos depois, John 
Searle volta a ter como objeto de suas iras a um ‘continental’ defensor da Filosofia, Jacques 
Derrida, imaginando uma paródia na qual alguém apela ao mecânico para que revise o carburador 
do seu automóvel. O técnico, que se tornou um desconstrutivista, lhe responde que o carburador não 
é mais que um texto e que não há mais do que falar unicamente da sua textualidade. Os ‘analíticos’, 
que defendem para a Filosofia uma normatividade cujo modelo é a ciência, não podem ver nos 
discursos continentais mais do que ‘literatura’, enquanto os ‘continentais’, que conhecem os 
aspectos mitológicos e ideológicos que se escondem sob a aparente neutralidade da ‘ciência’, 
detectam na ‘normatividade’ analítica algo da cegueira histórica e muito da prepotência tecnológica. 
Por isso, tem sentido que o livro de D’Agostini dedique um interesse especial às teorias da 
complexidade próprias dos novos campos científicos”.  
 
Por sua vez, no prefácio do livro, escrito por Gianni Vattimo, importante filósofo italiano, autor de 
inúmeros livros, entre os quais, destacamos Credere di Credere, Milão, 1996, traduzido para o 
francês com o título Espérer Croire, Paris, 1998, lamentavelmente não traduzido para o português, 
escreve sobre a ousadia de Franca D’Agostini, concluindo:  



“Por fim, embora se trate de um tema que, por muitas boas razões, aparece apenas 
marginalmente no trabalho de Franca D’Agostini, a dicotomia analíticos-continentais, passando 
através daquela entre linha kantiana e linha hegeliana, entre analítica da verdade e ontologia da 
atualidade, entre argumentação e narração, acaba por conduzir, mediante um outro deslize, até 
aquela que se pode caracterizar com os nomes das duas grandes tradições religiosas que envolveram 
o Ocidente moderno: o hebraísmo e o cristianismo. Mais uma vez, justamente dada a importância 
decisiva do pensador, o discurso gira aqui em torno de Jacques Derrida, mas também em torno do 
nome daquele que talvez tenha sido o seu verdadeiro mestre, Emmanuel Lévinas. Até que ponto 
Lévinas e Derrida podem ser colocados na filosofia continental, quando esta é caracterizada 
especificamente como hegeliana, antes que kantiana, como ontologia da atualidade, mais do que 
como analítica da verdade, etc.? Considerando o tema da historicidade, é fácil descobrir que a 
historicidade, da qual se pode falar em relação a Derrida e Lévinas, equivale pura e simplesmente à 
finitude. Para ambos, historicidade da existência significa que somos “sempre” jogados numa 
condição finita, específica, etc. Mas o que importa à filosofia, aqui, é o “sempre”, e não os traços 
determinados da concreta situação. Não parece arbitrário chamar de hebraico tal modo de 
considerar a historicidade, ao menos no sentido de que o aguardo daquele (ou daquilo) que há de vir 
– e que ainda é um componente essencial de muitos escritos, sobretudo recentes, de Derrida – não é 
reforçado por nenhum evento histórico específico já ocorrido, que articule e dê sentido definido a 
tempos e épocas. É possível pensar autenticamente a temporalidade e a historicidade fora da 
perspectiva da parúsia, como retorno de um messias que já veio e é, portanto, reconhecível, mesmo 
na articulação de momentos efetivamente diversos de uma história da salvação (mas também em 
uma história do ser)? Um outro sinal da fecundidade da dicotomia que move este livro poderia ser 
precisamente a sua capacidade de, por vias que permitem rearticular de múltiplas maneiras o 
panorama da Filosofia hodierna, conduzir ao extremo do encontro da problemática relação entre 
esta filosofia e a tradição religiosa do Ocidente. Que esta tradição se apresente sob a forma de uma  
alternativa entre hebraísmo e cristianismo – que, porém, implica – esconde, reclama, afirma – uma 
profunda, decisiva continuidade (pense-se, entre os autores dos quais aqui se fala, em Franz 
Rosenzweig) - , poderia com bom direito, ser tomado como um sinal do fato de que, mesmo no caso 
da problemática relação entre Filosofia Analítica e Filosofia Continental ou entre “verdade” e 
“atualidade”, entre estrutura e evento, o que está diante da Filosofia como sua tarefa é, após a 
desconstrução, um trabalho de recostura e recomposição”.  
 
 
Aqüífero Guarani — No dia 23 de maio, no IHU Idéias, o professor Heraldo Campos 
abordará o assunto Aqüífero Guarani: o grande manancial do CONE SUL.  
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Adevanir Aparecida Pinheiro é natural de Cambira,  Paraná. Segunda filha de sete irmãos, 
aprendeu, desde pequena, a ativa participação na Comunidade e em movimentos sociais.   Formada 
em Serviço Social e especialista em família pela UNISINOS, hoje cursa mestrado em Cências 
Sociais Aplicadas. 
Atualmente, Deva, como é chamada pelos amigos, trabalha no programa GDIREC (Gestando o 
Diálogo Inter-Religioso e o Ecumenismo) e participa do ECAU (grupo de estudantes de 
Comunidades Afro da UNISINOS). 
 
Inícios: Até a quarta série, estudava e ajudava meus pais na lavoura. Depois, meu pai me levou para 
trabalhar fora, embora meu sonho fosse estudar. Fiz de tudo ao longo dos anos para poder ir 
avançando nos estudos enquanto trabalhava. 
 
Movimentos sociais: Aos 27 anos, fui contratada pela Comissão Estadual de Direitos Humanos de 
Santa Catarina para trabalhar com os movimentos populares e o presídio de Itajaí, para acompanhar 
os processos finais dos presos e acompanhar suas famílias. Nessa época, terminei o segundo grau e 
fiz vestibular para Estudos Sociais. Depois de cursar dois anos de faculdade, tive a possibilidade de 
vir morar em São Leopoldo e cursar Serviço Social, na UNISINOS.  
 
Mestres: Minha avó e meus pais, porque me ensinaram a compreender a existência e o Pe. Sérgio 
Giacomelli, por seu trabalho com os direitos humanos.  
 
Livro que marcou: a Bíblia; Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, ambos 
de Paulo Freire. 
 
Autores: Leonardo Boff e Karl Marx. 
 
Filme: À espera de um milagre, de Frank Darabont.(este nome está correto? Sugiro conferir e 
conferir...) 
 
Presente: Livros. 
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Nossa entrevistada relâmpago nesta edição é... 



Horas livres: Concentração reikiana.  
 
Uma grande paixão: Organizar grupos de pessoas excluídas e reintegrá-las na sociedade.  
 
Raça negra: É fantástico ser negro e assumir, a cada dia, a negritude. 
 
Zumbi: Um exemplo de luta. 
 
Escravidão: Uma selvajaria para com o meu povo. Uma situação que deixou profundas marcas na 
cultura brasileira.  
 
UNISINOS: Uma crença na promoção humana. 
 
IHU: Mudança de paradigmas. Um aprofundamento do humano. 
 
GDIREC: Aprendizado do diálogo. 
 
ECAU: Um desafio junto à raça negra. O desafio de trabalhar o negro como um todo, a família afro 
como um todo. 
 
Um sonho: Ver verdadeira integração do povo negro na sociedade. 
 
 
 

 
Envie sua opinião, pergunta ou sugestão.  

Ocupe seu espaço no IHU On-Line, escrevendo a   
ihuinfo@poa.unisinos.br 

 
 


