
306
Ano IX

31.08.2009
ISSN 1981-8469

Anna Carolina Regner       
Deus e a ciência: a controvérsia interna de 
Darwin 

William Stoeger         
Não haveria evolução biológica sem a evolução 
cósmica

Aldo Mellender 
A seleção sexual darwiniana: espinho na 
cauda do pavão E mais:

>> André Wenin: 
Aprender a ser humano. Uma 

leitura do Gênesis

>> David Kupfer:
A política cambial e o 

crescimento econômico

Ecos de Darwin

flash.indd   1 31/8/2009   18:40:15



IHU On-Line é a revista semanal do Instituto Humanitas Unisinos – IHU – Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. ISSN 1981-8769. 
Diretor da Revista IHU On-Line: Inácio Neutzling (inacio@unisinos.br). Editora executiva: Graziela Wolfart MTB 13159 (grazielaw@unisi-
nos.br). Redação: Márcia Junges MTB 9447 (mjunges@unisinos.br) e Patricia Fachin MTB 13062 (prfachin@unisinos.br). Revisão: Vanessa 
Alves (vanessaam@unisinos.br). Colaboração: César Sanson, André Langer e Darli Sampaio, do Centro de Pesquisa e Apoio aos Traba-
lhadores – CEPAT, de Curitiba-PR. Projeto gráfico: Bistrô de Design Ltda e Patricia Fachin. Atualização diária do sítio: Inácio Neutzling, 
Greyce Vargas (greyceellen@unisinos.br) e Juliana Spitaliere. IHU On-Line pode ser acessada às segundas-feiras, no sítio www.unisinos.
br/ihu. Sua versão impressa circula às terças-feiras, a partir das 8h, na Unisinos. Apoio: Comunidade dos Jesuítas - Residência Concei-
ção. Instituto Humanitas Unisinos - Diretor: Prof. Dr. Inácio Neutzling. Gerente Administrativo: Jacinto Schneider (jacintos@unisinos.br). 
Endereço: Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo, RS. CEP 93022-000 E-mail: ihuonline@unisinos.br. Fone: 51 3591.1122 – ramal 4128. E-mail 
do IHU: humanitas@unisinos.br - ramal 4121.

E
x

p
e

d
ie

n
te

Ecos de Darwin 

Passados dois séculos do nascimento de Charles Darwin (1809-1882), e 150 anos do lançamen-
to da primeira edição de sua obra fundamental, A origem das espécies, a IHU On-Line dedica a 
matéria de capa desta edição a discutir o seu legado, sua influência dentro e fora do campo das 
ciências. Uma semana antes do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin, estas entrevistas 
podem ser lidas em conjunto com a edição número 300, de 13-07-2009, intitulada Evolução e fé. 
Ecos de Darwin.

 
Diversos conferencistas do Simpósio concederam entrevistas e enviaram artigos especiais. O 

historiador italiano Pietro Corsi, docente na Universidade de Oxford, Inglaterra, assegura que po-
demos questionar nossa época a partir de Darwin, sobretudo “o pressuposto bastante desarrazoado 
de que o universo todo foi criado para nós”. Edward Manier, biólogo docente na Universidade de 
Notre Dame, EUA, enfatiza que Darwin enfraqueceu o antropocentrismo, e que ele “não fez nada 
para diminuir o status da razão e sentimentos morais”. O cientista jesuíta William Stoeger, da 
Universidade do Arizona, pondera que não haveria evolução biológica sem a evolução cósmica. 
Louis Caruana, filósofo, também jesuíta, e professor da Universidade de Londres, analisa a ligação 
entre a Teoria da Evolução e os fundamentos da moral, além de discutir o mau uso do darwinismo 
pela eugenia. Aldo Mellender de Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, se 
vale da metáfora “espinho na cauda do pavão” para examinar tópicos da seleção sexual darwinia-
na. O pensamento biogeográfico em tempos darwinianos é o tema de Gervásio Silva Carvalho, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. O geólogo Charles Smith, professor 
na Western Kentuky University, nos EUA, examina as conexões entre Wallace e Darwin, enquanto 
Heloísa Maria Bertol Domingues escreve sobre o darwinismo no Brasil e na América Latina. A filó-
sofa Anna Carolina Krebs Pereira Regner, especialista em Darwin, também enviou artigo especial 
à IHU On-Line, e Lilian Al-Chueyr Pereira Martins, docente na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo - PUC-SP, e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, complementa 
a discussão.

Completam esta edição as entrevistas com o economista David Kupfer, sobre a atual política 
cambial, com Jair Krischke, ativista de direitos humanos, sobre os 30 anos da Lei da Anistia, e com 
o exegeta André Wenin, que analisa, a partir da leitura do Gênesis, o difícil aprendizado de nos 
tornarmos humanos.

Por sua vez¸ Manoelito Carlos Savaris, presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore 
do Rio Grande do Sul, fala sobe a consecução do direito à cultura e a valorização da identidade 
regional, e Gustavo Oliveira Vieira, professor de Direito da Unisinos, analisa e critica a posição do 
Brasil em relação às bombas cluster.

Excepcionalmente, em função do feriado de 7 de setembro, a próxima IHU On-Line circulará 
em sua versão online na tarde da terça-feira, dia 8 de setembro, e na versão impressa na manhã 
de quarta-feira, 9 de setembro.

A todos e a todas uma ótima semana e uma excelente leitura!
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Ecos de Darwin 

Passados dois séculos do nascimento de Charles Darwin (1809-1882), e 150 anos do lançamen-
to da primeira edição de sua obra fundamental, A origem das espécies, a IHU On-Line dedica a 
matéria de capa desta edição a discutir o seu legado, sua influência dentro e fora do campo das 
ciências. Uma semana antes do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin, estas entrevistas 
podem ser lidas em conjunto com a edição número 300, de 13-07-2009, intitulada Evolução e fé. 
Ecos de Darwin.

 
Diversos conferencistas do Simpósio concederam entrevistas e enviaram artigos especiais. O 

historiador italiano Pietro Corsi, docente na Universidade de Oxford, Inglaterra, assegura que po-
demos questionar nossa época a partir de Darwin, sobretudo “o pressuposto bastante desarrazoado 
de que o universo todo foi criado para nós”. Edward Manier, biólogo docente na Universidade de 
Notre Dame, EUA, enfatiza que Darwin enfraqueceu o antropocentrismo, e que ele “não fez nada 
para diminuir o status da razão e sentimentos morais”. O cientista jesuíta William Stoeger, da 
Universidade do Arizona, pondera que não haveria evolução biológica sem a evolução cósmica. 
Louis Caruana, filósofo, também jesuíta, e professor da Universidade de Londres, analisa a ligação 
entre a Teoria da Evolução e os fundamentos da moral, além de discutir o mau uso do darwinismo 
pela eugenia. Aldo Mellender de Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, se 
vale da metáfora “espinho na cauda do pavão” para examinar tópicos da seleção sexual darwinia-
na. O pensamento biogeográfico em tempos darwinianos é o tema de Gervásio Silva Carvalho, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. O geólogo Charles Smith, professor 
na Western Kentuky University, nos EUA, examina as conexões entre Wallace e Darwin, enquanto 
Heloísa Maria Bertol Domingues escreve sobre o darwinismo no Brasil e na América Latina. A filó-
sofa Anna Carolina Krebs Pereira Regner, especialista em Darwin, também enviou artigo especial 
à IHU On-Line, e Lilian Al-Chueyr Pereira Martins, docente na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo - PUC-SP, e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, complementa 
a discussão.

Completam esta edição as entrevistas com o economista David Kupfer, sobre a atual política 
cambial, com Jair Krischke, ativista de direitos humanos, sobre os 30 anos da Lei da Anistia, e com 
o exegeta André Wenin, que analisa, a partir da leitura do Gênesis, o difícil aprendizado de nos 
tornarmos humanos.

Por sua vez¸ Manoelito Carlos Savaris, presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore 
do Rio Grande do Sul, fala sobe a consecução do direito à cultura e a valorização da identidade 
regional, e Gustavo Oliveira Vieira, professor de Direito da Unisinos, analisa e critica a posição do 
Brasil em relação às bombas cluster.

Excepcionalmente, em função do feriado de 7 de setembro, a próxima IHU On-Line circulará 
em sua versão online na tarde da terça-feira, dia 8 de setembro, e na versão impressa na manhã 
de quarta-feira, 9 de setembro.

A todos e a todas uma ótima semana e uma excelente leitura!
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A seleção sexual darwiniana: espinho na cauda do pavão
Aldo Mellender de Araújo utiliza metáfora de historiadora da biologia para expli-
car mecanismo de seleção sexual darwiniano, muito mais brando do que a seleção 
natural, que envolve “reprodução e morte/sobrevivência”        

Por Márcia Junges 

“A 
seleção natural envolve reprodução e morte/sobrevivência. A seleção sexual é 
mais branda neste sentido, envolvendo apenas maior ou menor número de des-
cendentes”. A explicação é do pesquisador Aldo Mellender de Araújo, na entre-
vista exclusiva que concedeu, por e-mail, à IHU On-Line. Usando a metáfora do 
“espinho na cauda do pavão”, cunhado por uma historiadora da biologia, ele ex-

plica que certas estruturas físicas dos animais poderiam ser explicadas por outro tipo de função. “Esta 
função poderia ser aumentar a atratividade por parte das fêmeas, ou, como nos cascudos, subjugar 
machos rivais, em confrontos por disputa de fêmeas”, acentua. O mecanismo de seleção sexual seria, 
contudo, bem mais brando, pois não envolvia morte.

Mellender é graduado em História Natural e doutor em Genética e Biologia Molecular pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com a tese A estrutura populacional e malformações 
congênitas da população de Porto Alegre. É pós-doutor pela Universidade de Liverpool, Universidade 
Estadual de Campinas – Unicamp, e Universidade Cornell, nos Estados Unidos. É professor e pesquisador 
do Departamento de Genética, no Instituto de Biociências da UFRGS. Escreveu dezenas de artigos técni-
cos. Em 11 de setembro, proferirá  no IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin a conferência Um 
espinho na cauda do pavão: reflexões sobre a teoria da seleção sexual de Darwin. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Quais são as principais 
proposições da teoria da seleção se-
xual de Darwin? 
Aldo Mellender de Araújo - Darwin ob-
servou que além das diferenças sexuais 
óbvias entre machos e fêmeas de dife-
rentes espécies, ligadas ao aparelho re-
produtor, havia outras que não estavam 
relacionados à reprodução diretamente, 
tais como as penas dos machos de mui-
tas aves, que apresentam coloração in-
tensa (a cauda do pavão, por exemplo). 
Em insetos, como alguns cascudos, por 
exemplo, os machos apresentam estru-
turas na cabeça, tais como projeções 
espinhosas, enormes mandíbulas em ou-
tros casos, que não tinham uma relação 
direta com o ato da reprodução. Ele ima-
ginou que estes “ornamentos” poderiam 
ser explicados por algum outro tipo de 
função. Esta função poderia ser aumen-
tar a atratividade por parte das fêmeas, 
ou, como nos cascudos, subjugar machos 
rivais, em confrontos por disputa de fê-
meas. Então, a evolução destas estrutu-
ras, ou cores, ou comportamento muito 

diferente entre os sexos, ele imaginou 
que poderiam ser explicados por um ou-
tro mecanismo, análogo ao da seleção 
natural, mas sem envolver morte; ele 
chamou a este processo, seleção sexual.

 
IHU On-Line - Por que os aspectos 
sobrevivência e reprodução estavam 
separados no processo de seleção 
natural? 
Aldo Mellender de Araújo - O proces-
so de seleção natural foi definido por 
Darwin como a sobrevivência das va-
riações que são vantajosas e a elimina-
ção das variações desvantajosas. Como 
isso seria feito? Ao reproduzirem, os 
indivíduos portadores destas variações 
vantajosas, teriam um maior número 
de descendentes (que por sua vez te-
riam o mesmo tipo de variação) do que 
aqueles que possuem variações desvan-
tajosas. Aqui Darwin teve que imaginar 
que estas variações seriam herdáveis, 
caso contrário o mecanismo da seleção 
natural não funcionaria. Desde os anos 
1930 do século XX, a seleção natural 

passou a estar associada a dois compo-
nentes: a viabilidade (sobrevivência) e 
a fertilidade (reprodução diferencial). 
Assim, ao contrário do que a pergunta 
enfatiza, sobrevivência e reprodução 
NÃO estão separadas. 

 
IHU On-Line - Quais são as diferen-
ças entre seleção sexual e seleção 
natural? 
Aldo Mellender de Araújo - A seleção na-
tural envolve reprodução e morte/sobre-
vivência; a seleção sexual é mais branda 
neste sentido, envolvendo apenas maior 
ou menor número de descendentes. Um 
pavão com uma cauda muito bonita, com 
desenhos bem delineados e cores vivas, 
tem muito mais chance de ter um núme-
ro grande de filhotes, do que um macho 
que não tenha esta “beleza” na estrutura 
da cauda. Este último terá filhos, prova-
velmente, mas em menor número. Isso 
não significa que as fêmeas de pavão te-
nham um “senso” estético. Simplesmen-
te a escolha que elas fazem deste padrão 
bonito de cauda do macho está associada 

flash.indd   5 31/8/2009   18:40:19



6                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 31 DE AGOSTO DE 2009 | EDIÇÃO 306

a uma menor infestação de ectoparasitos 
no macho, a uma frequência menor de in-
fecções bacterianas, e assim por diante. 
Logo, estes machos são os mais saudá-
veis; eles terão mais descendentes e seus 
filhos machos provavelmente exibirão 
caudas similares, enquanto que as filhas 
deverão ter o mesmo gene (ou genes) de 
escolha tal como a mãe teve.  

 
IHU On-Line - O que quer dizer a 
metáfora “um espinho na cauda do 
pavão”? O que isso revela sobre a te-
oria da seleção sexual? 
Aldo Mellender de Araújo - O “espinho 
na cauda do pavão” foi a metáfora em-
pregada por uma historiadora da biolo-
gia, ao referir-se à evolução de orna-
mentos como a cauda do pavão ou dos 
machos de cascudos, para ficar apenas 
com estes dois exemplos. Darwin já havia 
se referido, em cartas, que o espetáculo 
da cauda do pavão o fazia ficar doente. 
Uma estrutura como o olho, com toda 
a sua estrutura fina de ajuste de foco, 
por exemplo, o perturbava também. 
Só que no caso do olho, ele o via como 
um órgão altamente vantajoso; mas e a 
cauda do pavão? Esta parecia antes uma 
extravagância, sem uma função aparen-
te. Seria até desvantajosa para o seu 
possuidor, pois sob a perseguição de um 
predador, dificultaria a fuga. Portanto, 
ele utilizou o conceito de seleção sexual 
para explicar a existência de estruturas 
sem função aparente, mas que poderiam 
servir como atração sexual. Em algumas 
espécies de aranha da região do municí-
pio de Osório, Maquiné e outros do nosso 
Estado, o macho captura uma presa (um 
inseto, em geral), o enrola com fios de 
seda e sai à procura de uma fêmea. Ela 
“oferece” este “presente nupcial” às 
fêmeas, como uma condição para a có-
pula. Se não tiver “presente”, não tem 
cópula! Este comportamento (muito raro 
em aranhas, mas comum entre insetos) 
evoluiu por seleção sexual.

 
IHU On-Line - Alguns críticos argu-Alguns críticos argu-
mentam que as ideias de Darwin 
sobre a seleção sexual foram forte-
mente influenciadas pela cultura da 
Inglaterra vitoriana, refletindo um 
viés chauvinista. O que há de verda-
deiro nessa afirmação?� 
Aldo Mellender de Araújo - De fato, al-

guns autores já pensaram nesta possibi-
lidade, não apenas em relação à teoria 
da seleção sexual, mas em relação a 
toda a teoria darwiniana da evolução. A 
sociedade vitoriana era uma sociedade 
capitalista emergente, onde a competi-
ção era importante e os homens eram os 
protagonistas desta competição. Darwin 
utilizou, muitas vezes, explicações em 
função de “custos” e “benefícios”, o 
que foi explicitado pela biologia evo-
lutiva do século XX, constituindo-se em 
importante forma de explicação evoluti-
va. Um filósofo brasileiro vai mais longe, 
propondo que, desde a revolução cien-
tífica do século XVII, a ciência se tornou 
machista; o filósofo em questão é Hilton 
Japiassú,1 que publicou um interessante 
ensaio com o título de O projeto mas-
culino-machista da ciência moderna� 
(capítulo do livro editado por Luiz Carlos 
Soares, 2000 - Da Revolução Científica à 
Big (Business) Science. Editora Hucitec 
em colaboração com a Editora da Uni-
versidade Federal Fluminense).

 
IHU On-Line - Qual é a atualidade 
da obra fundamental de Darwin 150 
anos após sua publicação? 
Aldo Mellender de Araújo - Darwin con-
tinua atual como antes. Quase todos os 
grandes problemas evolutivos da atua-
lidade já foram mencionados por ele. A 
leitura de A origem das Espécies é fun-
damental para qualquer evolucionista 
contemporâneo. Outras obras de Darwin 
que constituem as bases de abordagens 
contemporâneas, são: A Expressão das 
Emoções no Homem e nos Animais, que 
é uma aula sobre diferentes comporta-
mentos e o seu significado evolutivo, 

1 Hilton Japiassú: filósofo brasileiro, autor de, 
entre outros, Psicanálise: ciência ou contra-
ciência? (São Paulo: Imago, 1998), As paixões 
da ciência (São Paulo: Letras e Letras, 1999). 
(Nota da IHU On-Line)
2 Sobre esse tema, confira a obra A ciência é 
masculina? É, sim senhora! (São Leopoldo: Uni-
sinos, 2007). (Nota da IHU On-Line)

sendo um ponto de partida para a Psico-
logia Evolucionista; A Origem do Homem 
e a Seleção Sexual, obra de referência 
sobre evolução humana em uma época 
em que pouquíssimos fósseis de hominí-
deos estavam disponíveis; nesta obra ele 
previu que a origem dos humanos teria 
sido na África, o que veio a ser confirma-
do plenamente no século XX. Além dis-
so, mais da metade desta obra aborda 
o tema da seleção sexual em todos os 
grupos de animais, incluindo humanos.

 
IHU On-Line - Gostaria de acrescen-
tar algum aspecto não questionado?
Aldo Mellender de Araújo - Darwin tem 
sido muito reverenciado justamente nes-
te ano em que completaria 200 anos de 
idade; a sua obra mais conhecida, A Ori-
gem das Espécies, fará, em novembro, 
150 anos. Todavia, há um outro autor 
contemporâneo dele e cuja vida se es-
tendeu até a primeira década do século 
XX, que foi também muito importante, 
não só porque chegou independentemen-
te ao conceito de seleção natural, que foi 
Alfred Russel Wallace3. Este autor reco-
nheceu que Darwin tinha a prioridade em 
relação à ideia de seleção natural, mas 
comparando os textos de ambos, que fo-
ram lidos perante a Sociedade Lineana 
de Londres, percebe-se que a narrativa 
de Wallace é bem mais compreensível do 
que a de Darwin. É verdade que Darwin 
teve que fazer, às pressas, um resumo de 
toda a sua teoria e talvez, devido a isso, 
suas ideias pareçam, às vezes, menos cla-
ras do que as de Wallace. Este autor tam-
bém publicou livros importantíssimos; no 
entanto ele é menos conhecido do que 
Darwin; um desses livros teve por título 
Darwinism.

3 Alfred Russel Wallace (1823-1913): natura-
lista, geógrafo, antropólogo e biólogo galês. 
Desenvolveu trabalho no campo da Teoria da 
Evolução e enviou o respectivo manuscrito a 
Charles Darwin, com quem mantinha corres-
pondência, ao invés de enviar diretamente 
para um editor. Darwin, apercebendo-se que o 
trabalho de Wallace tinha similaridades com a 
teoria que tinha estado a desenvolver nos últi-
mos vinte anos, decidiu terminá-la e publicá-la 
rapidamente. Wallace foi o primeiro a propor 
uma “geografia” das espécies animais e, como 
tal, é considerado um dos precursores da eco-
logia e da biogeografia e, por vezes, chamado 
de “Pai da Biogeografia”. Confira, nesta edição, 
as entrevistas com Gervásio da Silva Carvalho, O 
pensamento biogeográfico em tempos darwinia-
nos, e Charles Smith, As conexões entre Wallace 
e Darwin. (Nota da IHU On-Line)

“A leitura de A origem 

das Espécies é 

fundamental para 

qualquer evolucionista 

contemporâneo”
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“Sem a evolução cósmica não haveria evolução biológica”
Cientista jesuíta William Stoeger explica formação do universo e das espécies, 
além de avaliar conexões entre Teoria da Evolução, Teoria Geral dos Sistemas e 
autocausação        

Por Márcia Junges 

M
esmo que Darwin não estivesse consciente da evolução cósmica, que foi entendida e co-
nhecida na metade do século passado, o cientista jesuíta William Stoeger assegura que 
sem uma evolução cósmica, não poderia haver evolução biológica. “O universo começou 
muito simplesmente como uma configuração quente e plana, sem uma química que fosse 
realmente digna de menção. Ele se tornou gradativamente muito mais complexo – com 

estrelas, galáxias e conjuntos de galáxias se formando em grande escala, e os 92 elementos químicos 
naturais sendo sintetizados em escala nuclear e atômica. Mais tarde, estes últimos se combinaram 
para formar moléculas de todas as espécies”. Na entrevista a seguir, exclusiva, concedida, por e-mail, 
à IHU On-Line, Stoeger analisa, ainda, as possíveis conexões entre a Teoria Geral dos Sistemas, de 
Bertalanffy, o conceito de autocausação e a Teoria da Evolução. 

Stoeger é cientista do Grupo de Pesquisas do Observatório do Vaticano (VORG) e especialista em Cos-
mologia Teórica, Astrofísica de altas energias e estudos interdisciplinares relacionados com a ciência, a 
filosofia e a teologia. É doutor em Astrofísica pela Universidade de Cambridge desde 1979. Entre 1976 
e 1979, foi pesquisador associado ao grupo de física gravitacional teórica da Universidade de Maryland, 
em College Park, Maryland. É membro da Sociedade Americana de Física, de Astronomia e da Socieda-
de Internacional de Relatividade Geral e Gravitação. Atualmente, leciona na Universidade do Arizona 
e na Universidade de São Francisco. É também membro do Conselho do Centro de Teologia e Ciências 
Naturais (CTNS). Entre outros, publicou As Leis da Natureza - Conhecimento humano e ação divina (São 
Paulo: Paulinas, 2002). Na noite de 11 de setembro, dentro da programação do IX Simpósio Internacional 
IHU: Ecos de Darwin, Stoeger proferirá a conferência Da evolução cósmica à evolução biológica. Emer-
gência, relacionalidade e finalidade. Confira a entrevista.

IHU On-Line - A partir da perspecti-
va da Teoria da Evolução de Darwin, 
que relações o senhor estabeleceria 
entre evolução cósmica e evolução 
biológica? 
William Stoeger - Darwin não estava 
de modo algum consciente da evolução 
cósmica – isto é algo que só se tornou 
conhecido e foi entendido em meados 
do século XX. Assim, não há conexão di-
reta entre a teoria de Darwin e a evo-
lução cósmica. Não há realmente uma 
seleção natural darwiniana implicada 
na evolução cósmica. Entretanto, há 
mudança! O universo começou muito 
simplesmente como uma configuração 
quente e plana, sem uma química que 
fosse realmente digna de menção. Ele 
se tornou gradativamente muito mais 
complexo – com estrelas, galáxias e 

conjuntos de galáxias se formando em 
grande escala, e os 92 elementos quími-
cos naturais sendo sintetizados em es-
cala nuclear e atômica. Mais tarde, es-
tes últimos se combinaram para formar 
moléculas de todas as espécies. Assim, 
a evolução cósmica produz os compo-
nentes, bem como os locais mais fres-
cos quimicamente ricos e as fontes de 

energia, necessários para o surgimento 
da vida e o funcionamento da evolução 
biológica. Sem a evolução cósmica não 
haveria evolução biológica.

IHU On-Line - Como a emergência, a 
relacionalidade e finalidade se inter-
ligam nessas evoluções?
William Stoeger - Tanto a emer-

“Darwin não estava de modo algum consciente da 

evolução cósmica – isto é algo que só se tornou 

conhecido e foi entendido em meados do século XX. 

Assim, não há conexão direta entre a teoria de 

Darwin e a evolução cósmica”
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gência quanto a relacionalidade são 
pressupostas pela evolução darwi-
niana, embora Darwin e outros que 
se seguiram imediatamente a ele 
não tenham se dado plenamente 
conta disso. Para que ocorra a evo-
lução biológica através da seleção 
natural, pressupõem-se toda a física 
e a química, bem como as capaci-
dades auto-organizadoras que fluem 
desses aspectos fundamentais da 
natureza. Elas implicam, em cada 
nível, relações importantes que pos-
sibilitam que sistemas novos e mais 
complexos surjam a partir de sis-
temas mais fundamentais. Assim, a 
emergência também está automati-
camente implicada. E, embora não 
haja uma finalidade consciente im-
plicada nesses casos, uma direciona-
lidade básica e uma teleologia fun-
cional emergem efetivamente – cada 
componente num sistema, organis-
mo ou rede complexo cumpre uma 
certa função ou “finalidade” dentro 
daquele sistema – o que possibilita 
que o sistema prospere. É por isso 
que aquele componente particular 
está lá!

IHU On-Line - É correto afirmar que a 
Teoria da Evolução coloca em cheque 
a noção de causalidade linear aris-
totélica? Por quê? O que essa nova 
causalidade demonstra a respeito do 
surgimento da vida?
William Stoeger - Certamente, uma 
causalidade eficiente estritamente 
linear está longe de ser adequada 
para descrever o comportamento de 
qualquer espécie de sistema com-
plexo e, a fortiori, para descrever 
o comportamento dos organismos e 
sua evolução. Mas as noções de cau-
salidade de Aristóteles1 eram muito 
mais cuidadosas do que simplesmen-
te a causalidade eficiente linear. Ele 

1 Aristóteles de Estagira (384 a C. – 322 a. 
C.): filósofo nascido na Calcídica, Estagira, um 
dos maiores pensadores de todos os tempos. 
Suas reflexões filosóficas — por um lado ori-
ginais e por outro reformuladoras da tradição 
grega — acabaram por configurar um modo de 
pensar que se estenderia por séculos. Prestou 
inigualáveis contribuições para o pensamento 
humano, destacando-se: ética, política, física, 
metafísica, lógica, psicologia, poesia, retóri-
ca, zoologia, biologia, história natural e ou-
tras áreas de conhecimento. É considerado, 
por muitos, o filósofo que mais influenciou o 
pensamento ocidental. (Nota da IHU On-Line)

também enfatizou vigorosamente as 
causalidades material, formal e fi-
nal. E embora nossa modelagem da 
causalidade em sistemas complexos 
e na biologia vá muito além des-
sas categorias aristotélicas simples 
– em particular, tornando-as muito 
mais dinâmicas e dando-nos conta 
dos intricados circuitos causais e do 
feedback existentes em tais sistemas 
(em que não podemos distinguir com 
facilidade entre causas e efeitos) –, há 
causas formais e finais aristotélicas 
implicadas em sistemas biológicos. 
Sempre que houver uma rede de re-
lações, por exemplo, haverá causa 
formal.

IHU On-Line – É possível estabele-
cer relações entre as descobertas 
de Darwin e a Teoria Geral dos Sis-
temas, de Bertalanffy2?
William Stoeger - Depois de a Teoria 
Geral dos Sistemas (TGS) se tornar 
conhecida, ela foi levada em conta, 
até certo ponto, pela biologia, mas 
nunca teve realmente uma grande 
influência na biologia evolutiva, em-

2 Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): 
biólogo criador da Teoria geral dos sistemas. 
Cidadão austríaco, desenvolveu a maior parte 
do seu trabalho científico nos Estados Unidos 
da América. É autor de Teoria Geral dos Sis-
temas (Petrópolis: Vozes, 1968). (Nota da IHU 
On-Line)

bora algumas pessoas tenham feito 
uso dela. Recentemente, porém, 
desdobramentos muito mais sofisti-
cados – que poderiam ser conside-
rados sucessores da TGS –, a teoria 
de sistemas dinâmicos e a física de 
sistemas complexos e de redes – es-
tão sendo cada vez mais usados na 
biologia evolutiva e na genética mo-
lecular.

IHU On-Line - Tomando isso em con-
sideração, é possível relacionar a au-
tocausação com a Teoria da Evolução 
de Darwin? Por quê?
William Stoeger - Eu não diria que 
há qualquer autocausação ocorrendo 
na evolução biológica. O desenvolvi-
mento evolutivo de um organismo im-
plica muitos fatores causais externos 
e internos que agem em consonância 
uns com os outros. Suponho que os 
fatores causais internos possam ser 
considerados “causa sui” – há dina-
mismos interiores em cada sistema e 
cada organismo. Mas esses dinamis-
mos dependem substancialmente de 
outras causas e constrições causais 
para conseguir seu sustento, sua efi-
cácia e seu foco. Além disso, tenho 
certeza de que influências neoplatô-
nicas não tiveram grande importân-
cia no sentido de influenciar nossa 
compreensão da evolução biológica. 
A teoria básica da evolução biológi-
ca introduzida por Darwin é muito 
relevante atualmente! Ela realmen-
te proporciona – só que junto com 
a genética – o fundamento de nossa 
compreensão de biologia. Isto inclui 
a descendência com modificação 
de organismos, a percepção de que 
todos os organismos têm ancestrais 
comuns, o processo chave da seleção 
natural, que opera sobre variações 
dentro de cada organismo etc.

Leia Mais...
>> William Stoeger já concedeu outra en-

trevista à IHU On-Line. O material está disponí-
vel na nossa página eletrônica do IHU.
Entrevista:
* Astrofísica, cosmologia e a busca de Deus no 
universo. Publicada nas Notícias do Dia 26-06-
2006, e disponível no link http://www.ihu.uni-
sinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid
=18&task=detalhe&id=3029 

“Depois de a Teoria 

Geral dos Sistemas (TGS) 

se tornar conhecida, ela 

foi levada em conta, até 

certo ponto, pela 

biologia, mas nunca teve 

realmente uma grande 

influência na biologia 

evolutiva, embora 

algumas pessoas tenham 

feito uso dela”
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O universo não foi criado para nós

Historiador inglês Pietro Corsi acentua originalidade e atualidade de A origem das 
espécies e credita a seu autor o mérito de nos convidar a uma investigação séria 
sobre “o pressuposto bastante desarrazoado de que o universo todo foi criado 
para nós”        

Por Márcia Junges 

U
m livro notável e inovador. Assim o historiador Pietro Corsi, da Universidade de Oxford, 
Inglaterra, define A origem das espécies, de Darwin. Junto da genialidade darwiniana, 
ele destaca, também, a importância de Wallace como seu predecessor. Contudo, assinala, 
“muito poucos naturalistas do século XIX aceitavam a centralidade da seleção natural no 
processo evolutivo”. E acrescenta que algo intrigante para Darwin eram “as implicações 

antropomórficas da ideia de complexidade. Por que um molusco deveria ser visto como menos “eleva-
do” do que um tigre ou um ser humano? Por que ficamos dizendo que o ser humano é o mais complexo 
e ‘perfeito’ de todos os animais?”

Corsi se diz apavorado com as campanhas contra o ensino de Darwin nas escolas: “Apavorado não só 
por causa de sua falta de compreensão da história e da natureza, mas também da total falta de compre-
ensão do que são pesquisas e atividades intelectuais. Darwin representou indubitavelmente um momen-
to importante na história da ciência e no processo pelo qual os seres humanos aprenderam a olhar o que 
são e de onde vieram”. Questionado se Darwin, a exemplo de Copérnico, lançou mais um dardo contra 
o antropocentrismo, foi categórico: “Temo que eu não pense que o antropocentrismo recebeu qualquer 
golpe de Darwin nem de Copérnico. Na última década do século XX e na primeira década do século XXI, 
o antropocentrismo tristemente até está fazendo falta, se olharmos para a ascensão da intolerância e 
a completa bestialidade dos seres humanos contra eles mesmos, revelada pelo uso legal de tortura por 
parte de países que reivindicam ser os bastiões da democracia e dos direitos humanos”. E arremata: 
“Darwin certamente convidou todas as pessoas a investigar séria e criticamente o pressuposto bastante 
desarrazoado de que o universo todo foi criado para nós”. Duas boas razões para continuar lendo Darwin 
são utilizar sua obra “como um modelo de raciocínio científico e como um autor crucial para se enten-
der a vida intelectual, política e social dos dois últimos séculos. Ler Darwin dentro da história de sua 
época significa fazer perguntas importantes também sobre nossa própria época”.

Professor Catedrático de História das Ciências na Universidade de Oxford, Corsi é um dos maiores 
especialistas mundiais da história da Ciência e Tecnologia do século XVIII, e particularmente do período 
pré-Darwin. Entre dezenas de trabalhos acadêmicos, foi inovador na utilização da Internet como ferra-
menta de difusão dos documentos e legados históricos, tendo sido o autor e responsável científico pelos 
sites oficiais de biólogos eminentes desta época, mormente de Buffon (http://www.buffon.cnrs.fr/) ou 
de Lamarck (http://www.lamarck.cnrs.fr/). Entre outros, é autor de Information Sources in the History 
of Science and Medicine (London: Butterworth Scientific, 1983), Science And Religion: Baden Powell 
And The Anglican Debate, 1800-1860 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). Está no prelo, 
a ser lançada em 2010, a obra Evolution before Darwin. Em 10 de setembro, Pietro Corsi proferirá a 
conferência Histórias não contadas: a questão das espécies antes de Darwin, dentro da programação do 
X Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin. Confira a entrevista.
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IHU On-Line - Qual era a situação dos 
estudos das espécies antes de Da-
rwin? 
Pietro Corsi - No esboço histórico que 
Darwin acrescentou à terceira edição 
de A origem das espécies, ele listou 
37 autores que, de alguma maneira, 
tinham “antecipado” seu trabalho. 
Alguns tinham proposto um mecanis-
mo selecionista para explicar como 
as variedades surgem e se preservam; 
outros, como Lamarck,1 expressaram 
sua crença num desenvolvimento pro-
gressivo da vida ao longo de toda a 
história da Terra. A respeito de alguns, 
ele escreveu que todas as informações 
que podia reunir vinham de fontes 
secundárias contemporâneas, como, 
por exemplo, as obras publicadas por 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire2. Assim, 
Darwin mencionou que, de acordo 
com Isidore, Bory de Saint-Vincent3 
provavelmente acreditava na transfor-
mação das espécies. De modo geral, 
os historiadores seguiram a indicação 
de Darwin e aceitaram sua concepção 
de que o debate sobre as espécies era 
praticamente não existente até 1859, 
ou ao menos que o debate se carac-
terizava por expressões rapsódicas 
e desconexas de dúvida referente à 
estabilidade das formas orgânicas. 
Entretanto, é possível reconstruir um 
quadro muito diferente, baseado na 
leitura sistemática de periódicos, di-
cionários, correspondências e discur-
sos públicos e relatos de reuniões de 
sociedades científicas em toda a Euro-
pa desde o final da década de 1790 até 
a publicação do livro de Darwin. Além 
disso, é intrigante ver como Darwin ne-
gou que estivesse consciente das cren-
ças transformistas de um autor como 

1 Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet 
- Chevalier de Lamarck (1744-1829): natu-
ralista francês que desenvolveu a teoria dos 
caracteres adquiridos. Personificou as ideias 
pré-darwinistas sobre a evolução. Foi ele que, 
de fato, introduziu o termo biologia. Antes de 
1800, acreditava que as espécies eram imutá-
veis. Mas graças ao seu trabalho sobre os mo-
luscos da Bacia de Paris, ficou convencido da 
transmutação das espécies ao longo do tempo, 
e desenvolveu a sua teoria da evolução, apre-
sentada ao público em 1809 na sua Philosophie 
Zoologique. (Nota da IHU On-Line)
2 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861): 
zoólogo francês, criador do termo etologia. 
(Nota da IHU On-Line)
3 Jean-Baptiste Geneviève Marcellin Bory de 
Saint-Vincent (1778-1846): naturalista e geó-
grafo francês. (Nota da IHU On-Line)

Bory, cujas obras ele tinha lido duran-
te a viagem com o Beagle e comenta-
do até meados da década de 1840.

IHU On-Line - Quais são as histórias 
não contadas que irá discutir no Sim-
pósio Ecos de Darwin, da Unisinos?
Pietro Corsi - Vou tentar mostrar 
que, no início da década de 1800, e, 
de novo, durante as décadas de 1820, 
1840 e 1850, vários autores atuantes 
em diferentes países europeus deba-
teram questões como a distribuição 
geográfica de animais e plantas, a 
sucessão das espécies ao longo da his-
tória da Terra ou a possibilidade de 
descobrir o mecanismo responsável 
pelo crescimento embrionário indivi-
dual e pelo crescimento de estruturas 
orgânicas cada vez mais complexas. 

As obras de Lamarck, que, de 1800 a 
1820, havia escrito amplamente para 
promover sua própria versão da evo-
lução, estavam longe de ser negligen-
ciadas, ridicularizadas ou totalmente 
ignoradas, como sustentou a revista 
autoritativa Nature em seu último 
número (n. 460, 9 ago. 2009). Elas fo-
ram, pelo contrário, amplamente li-
das e submetidas a várias interpreta-
ções e integradas em marcos teóricos 
e disciplinares que eram profunda-
mente não lamarckianas, exatamente 
como aconteceu com Darwin depois 
de 1859. Assim, tomando novamente 
o exemplo de Bory, durante a década 
de 1820, ele se tornou um dos mais 

convictos admiradores de Lamarck, 
embora sua concepção de evolução 
tivesse pouco em comum com aque-
la proposta pelo autor da Philosophie 
zoologique. O mesmo poderia ser dito 
a respeito de Etienne Geoffroy Saint-
Hilaire, que louvou repetidamente 
Lamarck durante as décadas de 1820 
e 1830, mas propôs um modelo de 
mudança evolutiva completamente in-
dependente daquele elaborado por La-
marck. Até mesmo autores que Darwin 
e historiadores ilustres consideram ter 
pertencido ao núcleo raro de lamar-
ckianos, como Robert Edmond Grant,4 
professor de Darwin em Edimburgo, 
estavam adotando uma posição “la-
marckiana” da qual Lamarck teria 
discordado profundamente. As déca-
das precedentes à publicação da obra 
de Darwin se caracterizaram pela dis-
cussão de uma pluralidade de opções, 
e não poucos autores tomaram o par-
tido da concepção de que as espécies 
não eram estáveis e mudaram ao lon-
go da história da Terra, e mudaram 
na superfície, como bem mostravam 
as peculiaridades da distribuição geo-
gráfica de plantas e animais.

IHU On-Line - Que rupturas A origem 
das espécies promoveu nesse cená-
rio anterior a Darwin?
Pietro Corsi - A origem das espécies 
é, sem dúvida, um livro muito notá-
vel, além de extremamente inova-
dor. Darwin pesquisou quase todas as 
principais disciplinas que lidavam com 
organismos vivos – e mortos, é claro, 
através da exposição da paleontolo-
gia –, mostrando que só a hipótese da 
modificação através da descendência 
em decorrência da ação da seleção na-
tural podia explicar os fenômenos es-
tudados pela embriologia e anatomia 
comparada, biogeografia ou etologia 
(em nossos termos). A acumulação me-
ticulosa e maciça de informações sur-
preendeu muitas pessoas e convenceu 
algumas, embora a maioria permane-
cesse com sua convicção pré-1859. Um 
número restrito de naturalistas, geral-
mente das gerações mais jovens, ado-
tou a versão da evolução de Darwin e, 
é desnecessário dizer, de Wallace, mas 
mesmo dentro desse núcleo dos fiéis 

4 Robert Edmond Grant (1793-1874): físico e 
biólogo escocês. (Nota da(Nota da IHU On-Line)

“A seleção sexual 

desempenhou um 

papel chave na teoria de 

Darwin, tão importante 

quanto a seleção natural, 

e talvez até mais, no caso 

do ser humano e de 

outros vertebrados 

complexos”
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havia divergência de opiniões sobre a 
eficácia da própria seleção natural, ou 
sobre até que ponto o princípio expli-
cava todas as características dos fenô-
menos da vida na Terra.

IHU On-Line - Podemos falar em um 
novo paradigma da ciência depois de 
Darwin? Por quê?
Pietro Corsi - Sou bastante cético 
quanto aos “paradigmas”, e, com 
efeito, mesmo que se aceite esse 
conceito, Alfred Russell Wallace foi 
tão responsável quanto Darwin (ini-
cialmente, ao menos) pela promo-
ção dele. Entretanto, muito poucos 
naturalistas do século XIX aceitavam 
a centralidade da seleção natural no 
processo evolutivo. Doutrinas pré-
darwinianas ou novos modelos foram 
seguidos, em detrimento do modelo 
do próprio Darwin. Se lermos perió-
dicos científicos e de cultura geral 
da segunda metade do século XIX, 
fica-se espantado com a multiplici-
dade de concepções propostas para 
explicar as mudanças pelas quais a 
vida passa. Isto sem mencionar os 
naturalistas que se opunham à evo-
lução em si ou à evolução darwinia-
na em particular e, muitas vezes, 
estavam muito distantes de ser igno-
rantes ou incompetentes, ou aqueles 
que simplesmente acreditavam que 
os discursos sobre a “evolução” só 
eram interessantes para os natura-
listas com uma propensão filosófica 
e seus oponentes religiosos. 

Embriologia experimental

Perto do fim do século XIX, muitos 
acreditavam que a embriologia expe-
rimental, o estudo da hereditariedade 
ou a elaboração de modelos taxonô-
micos sofisticados eram assuntos de 
investigação bem mais interessantes. 
Poder-se-ia sustentar, entretanto, que 
a autoridade e reputação mundial de 
Darwin, junto com a produção cientí-
fica que se seguiu a 1859, proporcio-
naram legitimidade e credibilidade a 
áreas da pesquisa evolutiva que, antes 
disso, muitos consideravam controver-
tidas demais para que se arriscassem a 
envolver-se nelas. Isto sem mencionar 
os fatores intelectuais, sociais e polí-

ticos mais amplos que tornaram a evo-
lução, e a versão darwiniana dela, pa-
latável para vários comentadores que 
raramente davam muita atenção aos 
detalhes das propostas apresentadas 
pelo naturalista inglês. É importante 
salientar que várias formas de darwi-
nismo social foram de fato defendidas 
por pessoas que provavelmente nunca 
tinham lido a obra de Darwin.

IHU On-Line - Como as teorias de 
Darwin podem nos auxiliar a com-
preender a evolução do desenvolvi-
mento e da complexidade?
Pietro Corsi - Darwin permaneceu du-
rante toda a sua vida intrigado com o 
crescimento de complexidade orgâni-
ca mostrada pelos organismos vivos, 
do organismo unicelular até verte-
brados altamente complexos. Por um 
lado, ele não tinha dúvida de que a 
descendência através da modificação 
afetada pela seleção natural podia 

explicar o surgimento de novas estru-
turas complexas através de passos às 
vezes imperceptíveis. Assim, ele dedi-
cou muitas páginas à exposição do de-
senvolvimento do olho, desde células 
sensíveis à luz até órgãos mais e mais 
especializados, tornando a visão possí-
vel nas mais diferentes condições, das 
profundezas dos mares às grandes al-
turas alcançadas por algumas aves. Em 
A descendência do homem, ele aplicou 
esse modelo ao desenvolvimento da se-
xualidade, desde animais que dividiam 
seu corpo em dois para se reproduzir 
até vertebrados que desenvolviam 
formas complexas de comportamento 
a fim de atingir o mesmo resultado. A 
seleção sexual desempenhou um papel 
chave na teoria de Darwin, tão impor-
tante quanto a seleção natural, e tal-

vez até mais, no caso do ser humano 
e de outros vertebrados complexos. 
O que realmente o intrigava eram as 
implicações antropomórficas da ideia 
de complexidade. Por que um molusco 
deveria ser visto como menos “eleva-
do” do que um tigre ou um ser huma-
no? Por que ficamos dizendo que o ser 
humano é o mais complexo e “perfei-
to” de todos os animais?

IHU On-Line - A teoria de Darwin é a 
que melhor explica a origem das es-
pécies? Por quê? 
Pietro Corsi - Pessoalmente, acho 
que não deveríamos juntar coisas que 
são muito diferentes. A biologia evo-
lutiva sempre foi e sempre será um 
campo de pesquisa muito complexo 
e articulado. A insistência de Darwin 
nas variações individuais que são se-
lecionadas e, portanto, transmitidas 
à geração seguinte mostrou ser um 
modelo muito convincente para ex-
plicar características biológicas com 
que o próprio Darwin nunca trabalhou 
– por exemplo, os processos seletivos 
estudados pelos imunologistas, ou ca-
racterísticas da seleção neuronal. Há, 
portanto, traços da obra de Darwin 
que continuam sendo extremamente 
frutíferos, como foi crucial sua abor-
dagem da evolução como um campo 
de pesquisa complexa, precisa, inter-
disciplinar, tão perto quanto possível 
dos organismos que vivem em seu pró-
prio ambiente. Ao mesmo tempo, sou 
muito cético em relação a pessoas que 
chamam de “darwiniana” toda carac-
terística da pesquisa na evolução. Se 
me for permitido expressar uma opi-
nião muito pessoal, também acho os 
debates tradicionais a favor ou contra 
Darwin anacrônicos e, muitas vezes, 
tão simplificados que qualquer pessoa 
que sabe ler e escrever se considera 
no direito de dar lições sobre o que 
a evolução, Darwin, a vida e a mor-
te realmente significam. Sendo histo-
riador, minha concepção de Darwin é 
inevitavelmente diferente daquela de 
um biólogo evolutivo, paleontólogo 
ou biólogo molecular contemporâneo 
– cada um destes, entretanto, também 
terá suas próprias percepções privile-
giadas do assunto. Não obstante, fico 
apavorado com as pessoas que lançam 

“Gostaria de enfatizar 

que o antropocentrismo 

também é um construto 

histórico, e não um 

‘objeto natural’” 
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campanhas contra Darwin, tentando 
impedir que suas concepções sejam 
estudadas nas escolas. Apavorado não 
só por causa de sua falta de compre-
ensão da história e da natureza, mas 
também da total falta de compreensão 
do que são pesquisas e atividades inte-
lectuais. Darwin representou indubita-
velmente um momento importante na 
história da ciência e no processo pelo 
qual os seres humanos aprenderam a 
olhar o que são e de onde vieram.

IHU On-Line - Em que sentido A ori-
gem das espécies lança mais um dar-
do ao antropocentrismo, fato inicia-
do por Copérnico quando detectou 
que o homem não era o centro do 
Universo?
Pietro Corsi - Temo que eu não pen-
se que o antropocentrismo recebeu 
qualquer golpe de Darwin nem de Co-
pérnico. Na última década do século 
XX e na primeira década do século 
XXI, o antropocentrismo tristemente 
até está fazendo falta, se olharmos 
para a ascensão da intolerância e a 
completa bestialidade dos seres hu-
manos contra eles mesmos, revelada 
pelo uso legal de tortura por parte de 
países que reivindicam ser os bastiões 
da democracia e dos direitos huma-
nos. Os nacionalismos cegos, disputas 
territoriais quase tribais, purificação 
e discriminação étnica, o tratamen-
to de refugiados como criminosos até 
mesmo num país como a Itália fazem 
um indivíduo não antropocêntrico 
como eu desejar que as pessoas reser-
vem ao menos para seus semelhantes 
o mesmo grau de respeito que muitas 
espécies animais mostram por seus 
semelhantes... Os seres humanos são 
constitucionalmente antropocêntri-
cos, e Darwin poderia ter dito que um 
certo grau de antropocentrismo é um 
produto da evolução, uma caracterís-
tica biológica, em outras palavras. 

Antropocentrismo

Do ponto de vista do historiador, 
não há dúvida de que Darwin se juntou 
a uma longa série de pensadores – na-
turalistas, mas também filósofos e fi-
guras literárias – na reflexão sobre essa 
característica interessante e bastante 

comum que os membros da espécie exi-
bem. Se você se der o trabalho de ler o 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, do poeta italiano Giacomo 
Leopardi,5 descobrirá uma avaliação 
muito humana e simpática, ainda que 
trágica, do antropocentrismo. Darwin 
teria concordado com grande parte 
do que Leopardi tinha a dizer sobre 
isso. Darwin tinha uma postura muito 
crítica para com o antropocentrismo, 
mas defendia apaixonadamente nossos 
deveres para com os demais membros 
da espécie. Ele tinha horror da escra-
vidão e violência, embora ao mesmo 
tempo se opusesse a todas as formas 
de antropocentrismo que resultassem 
em discriminação e exclusão. 

Deveríamos nos lembrar que, em 
sua época e em seu contexto, a ideia 

de que os seres humanos ocupam uma 
posição especial no universo e na Terra 
se expressava em mais detalhes: ha-
via de fato alguns seres humanos que 
ocupavam uma posição até melhor 
no esquema, como os seres humanos 
brancos (embora não as mulheres) de 
países europeus. O antropocentrismo 
europeu não estendia seus benefícios 
aos demais seres humanos que habita-
vam continentes inteiros. Em nome da 
missão especial que o homem branco 
tinha no esquema da criação, os tas-
manianos6 foram todos mortos, um a 

5 Giacomo Taldegardo Francesco di Sales 
Saverio Pietro Leopardi (1798-1837): poeta, 
ensaísta, filósofo e filologista italiano. (Nota(Nota 
da IHU On-Line)
6 Tasmanianos: nativos da Tasmânia, ilha do 
estado australiano, situada a 240 km da costa 

um, no espaço de tempo de poucas 
décadas. 

A “missão” civilizadora fracassou 
na Austrália porque as distâncias e o 
clima ajudaram a preservar os habi-
tantes que tiveram a sorte de escapar 
ao encontro com a Maravilha da Natu-
reza, o homem branco feito à seme-
lhança de seu criador... Para ser mais 
específico, eu gostaria de enfatizar 
que o antropocentrismo também é um 
construto histórico, e não um “objeto 
natural”. O antropocentrismo que os 
seres humanos expressam em diversos 
níveis conscientes e inconscientes, re-
lacionado à necessidade de dar sentido 
à sua existência, tem pouco a ver com 
formas social e politicamente organi-
zadas de antropocentrismo dispostas a 
matar quem discorda ou não pertence 
ao clube. Darwin certamente convidou 
todas as pessoas a investigar séria e 
criticamente o pressuposto bastante 
desarrazoado de que o universo todo 
foi criado para nós.

IHU On-Line - Por que é importante 
continuar a estudar A origem das es-
pécies 150 anos após seu lançamen-
to? 
Pietro Corsi - Por várias razões ób-
vias. Em primeiro lugar, ele é um livro 
altamente legível, embora sua simpli-
cidade seja muitas vezes enganosa: 
por baixo de anedotas, exemplos e 
cenas da vida natural muitas vezes 
se encontram problemas teóricos 
profundos e, às vezes, contradições 
não resolvidas. É, ao mesmo tempo, 
um exemplo empolgante de raciocí-
nio denso, honestidade intelectual e 
investigação ampla. E, é claro, ele é 
um livro que exerceu uma influência 
vasta e controvertida durante os dois 
últimos séculos. Para recuperar a di-
mensão histórica de Darwin dentro de 
sua época, também é essencial per-
ceber as interpretações às vezes per-
versas a que seu livro foi submetido 
– na maioria das vezes, por parte de 
pessoas que nunca o leram.

Não há dúvida de que a obra de 
Darwin, os debates dos quais ele fez 
parte e os que gerou, as chamadas 
“aplicações” de suas ideias a uma 
variedade de programas políticos, so-
ciais, filosóficos – à direita e à esquer-

sudeste da Austrália. (Nota da IHU On-Line)

“No esboço histórico 

que Darwin acrescentou 

à terceira edição de A 

origem das espécies, ele 

listou 37 autores que, de 

alguma maneira, tinham 

‘antecipado’ seu 

trabalho”
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da do espectro político – transforma-
ram o naturalista britânico numa das 
mais eminentes personalidades da 
cultura ocidental dos dois últimos 
séculos. Por isso, é profundamente 
perturbador o fato de que de vez em 
quando sejam publicados livros que fa-
zem de Darwin “o pai dos Gulags”, dos 
campos de concentração, de qualquer 
coisa ruim que tenha acontecido à 
nossa chamada civilização. Na verda-
de, Darwin estava bastante solitário 
em sua luta contra o racismo e a vio-
lência: os colonialistas e extremistas 
usaram alguma vulgarização de suas 
ideias para dar sustentação ao que 
estavam fazendo há pelo menos cinco 
décadas, e depois de 1859 eles teriam 
feito a mesma coisa em nome de al-
guma outra concepção da natureza. A 
maioria dos horrores dos séculos XIX 
e XX foram de fato perpetrados em 
nome da “autoridade da natureza”, 
mas também em nome de filosofias 
religiosas ou políticas.

Há, portanto, duas razões prin-
cipais para continuar lendo Darwin: 
como um modelo de raciocínio cien-
tífico e como um autor crucial para se 
entender a vida intelectual, política 
e social dos dois últimos séculos. Ler 
Darwin dentro da história de sua épo-
ca significa fazer perguntas impor-
tantes também sobre nossa própria 
época.

“Há, portanto, duas 

razões principais para 

continuar lendo Darwin: 

como um modelo de 

raciocínio científico e 

como um autor crucial 

para se entender a vida 

intelectual, política e 

social dos dois últimos 

séculos”

Teoria da evolução é útil para compreender origens humanas e 
suas capacidades. Darwin tentou aplicar suas ideias ao funda-
mento da moral. Há um mau uso do darwinismo pela eugenia, 
assegura Louis Caruana  

Por Márcia Junges

R
elacionando a teoria da evolução com os fundamentos da mo-
ral, o cientista jesuíta Louis Caruana assinalou que Darwin mostra 
“que alguns sentimentos moralmente significativos surgiram por 
seleção natural porque eles são vantajosos para a comunidade 
que os tem. Mas isto não é tudo. Depois de esses sentimentos se 

tornarem objeto de pensamento, os seres humanos podem refletir sobre eles 
e julgá-los de maneira diferente”. E continua: “A teoria da evolução é muito 
útil para entender as origens dos seres humanos em todas as suas capacida-
des. O próprio Darwin tentou aplicar suas ideias ao fundamento da moral”. 
Caruana analisa, também, o abuso sofrido pela teoria darwinista, erronea-
mente ligada à eugenia: “Darwin de fato foi abusado por pessoas que querem 
minar a dignidade da pessoa humana. Elas criam notícias sensacionalistas 
sugerindo que, depois de Darwin, o ser humano individual não importa mais. 
O que importa é a população, na medida em que luta para se adaptar melhor 
a seu ambiente, ou os vários genes microscópicos que usam o ser humano 
individual como portador para sobreviverem.”

Filósofo, Caruana lecionou na Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma – PUG, e hoje é professor titular de Filosofia no Heythrop College, na 
Universidade de Londres, Inglaterra. É professor adjunto no Observatório 
Vaticano. Organizou a obra Darwin and Catholicism The Past and Present 
Dynamics of a Cultural Encounter (Oxford: T & T Clark International, 2009) 
e escreveu, entre outros, Holism and the Understanding of Science, and of 
Science and Virtue: An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on 
Moral Character (Aldershot: Ashgate, 2000). Em 12 de setembro, Caruana 
será um dos conferencistas que encerram a programação do IX Simpósio 
Internacional IHU: Ecos de Darwin. Confira a entrevista.

Darwin e os fundamentos da moral

IHU On-Line - Como é possível con-
ciliar teoria da evolução com fun-
damentos da moral?
Louis Caruana - Os filósofos têm dis-
cutido os fundamentos da moralida-
de desde o início da história. Há três 
tradições principais. Uma tradição 
sustenta que todo comportamento 
moral é determinado por sentimen-
tos ou emoções. Outra tradição tem 
a concepção oposta. Ela sustenta 
que todo comportamento moral tem 

a ver com a superação dos sentimen-
tos e emoções pela razão. A terceira 
tradição assume a posição interme-
diária. Ela afirma que o comporta-
mento moral é uma interação com-
plexa tanto da razão quanto dos 
sentimentos. A teoria da evolução é 
muito útil para entender as origens 
dos seres humanos em todas as suas 
capacidades. O próprio Darwin ten-
tou aplicar suas ideias ao fundamen-
to da moral. Desde aquela época, 
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alguns filósofos tentaram mostrar que 
Darwin refutou tudo o que havia sido 
dito sobre a moral antes dele. Mas isto 
está incorreto. Na verdade, sua teoria 
está em consonância com a terceira 
tradição. Ela mostra que alguns senti-
mentos moralmente significativos sur-
giram por seleção natural porque eles 
são vantajosos para a comunidade que 
os tem. Mas isto não é tudo. Depois de 
esses sentimentos se tornarem objeto 
de pensamento, os seres humanos po-
dem refletir sobre eles e julgá-los de 
maneira diferente. O bem que os se-
res humanos buscam depende da es-
pécie de organismo que eles são, e os 
seres humanos buscam esse bem não 
só pelo instinto, mas também pelo 
raciocínio. Assim, o comportamento 
moral humano é uma combinação de 
disposições adquiridas, herdadas do 
passado evolutivo e da atividade do 
raciocínio.

IHU On-Line - Dentro dessa perspec-
tiva moral, como podemos compre-
ender as apropriações indevidas da 
teoria darwiniana, sobretudo no que 
diz respeito à eugenia, por exem-
plo?
Louis Caruana - Como todas as outras 
coisas, a teoria da evolução pode ser 
abusada. Às vezes, as pessoas ten-
tam usá-la em seu próprio interesse, 
mesmo que aquilo que elas querem 
provar não tenha nada, ou muito 
pouco, a ver com a teoria. Darwin 
de fato foi abusado por pessoas que 
querem minar a dignidade da pessoa 
humana. Elas criam notícias sensa-
cionalistas sugerindo que, depois de 
Darwin, o ser humano individual não 
importa mais. O que importa é a po-
pulação, na medida em que luta para 
se adaptar melhor a seu ambiente, 
ou os vários genes microscópicos que 
usam o ser humano individual como 
portador para sobreviverem. Essas 
duas tendências representam equívo-
cos graves. Elas se opõem à revelação 
de Deus e minam o que é mais caro à 
civilização: a dignidade da pessoa hu-
mana, os direitos humanos, os valores 
da família e a paz. O exemplo da eu-
genia é muito significativo, especial-
mente porque seus traços ainda estão 
presentes, atualmente, em algumas 
políticas relativas à biotecnologia hu-

mana. A eugenia é o estudo de como 
melhorar a população humana pela 
reprodução controlada pelo Estado. 
Ela se tornou popular simultanea-
mente com a obra de Darwin. Assim, 
algumas pessoas pensam que Darwin 
forneceu a justificação definitiva da 
eugenia. Mas este não é o caso. A con-
tribuição principal de Darwin tratou 
da seleção natural como o principal 
mecanismo para a diversidade da vida 
orgânica. Assim, ele eliminou a ideia 
de finalidade no processo. A eugenia 
é completamente diferente. Ela im-
plica uma opção deliberada referen-
te à direção da evolução humana. E 
a deliberação implica uma finalidade 

ou um objetivo. Por conseguinte, pre-
cisamos recorrer a princípios morais 
que não podem ser derivados da teo-
ria da evolução.

IHU On-Line - O que é o darwinismo 
social? Como podemos compreender 
a transposição para as ciências sociais 
de um conceito oriundo da biologia?
Louis Caruana - O darwinismo social 
não se originou com Darwin, mas com 
seu colega Herbert Spencer, que produ-
ziu trabalhos sobre a sobrevivência dos 
mais aptos numa sociedade industriali-
zada. Desde então surgiram vários tipos 
de darwinismo social. A característica 
unificadora de todas essas variações 
reside em seu pressuposto comum. To-
das elas pressupõem que os humanos, 

como outros animais, competem pela 
existência e que essa característica 
fundamental explica os mais úteis as-
pectos da realidade social e política. 
Às vezes, esse pressuposto é mais en-
fatizado, e disso resulta uma posição 
mais radical. Se pressupusermos que a 
competição pela existência explica não 
apenas a maioria dos aspectos da rea-
lidade social e política, mas toda essa 
realidade, acabamos na sociobiologia. 
O darwinismo social, em algumas de 
suas formas, pode ser útil. Pode mostrar 
como algumas tendências na sociedade 
prosperam, ou se extinguem. Mas ele 
não pode substituir a responsabilidade 
da sociedade. A sociedade é sempre 
responsável por decidir que tendên-
cias quer apoiar e quais quer suprimir. 
A sociedade, e especialmente a ciência 
econômica, não pode simplesmente se 
sentar e deixar as coisas acontecerem 
por conta própria. É um erro dizer que 
os membros individuais da sociedade 
são inúteis e que eles só deveriam agir 
em seu próprio interesse, buscando sua 
própria sobrevivência a todo custo e 
deixando os fracos morrerem uma mor-
te natural.

IHU On-Line - Conhecido como “o je-
suíta de Darwin”, Teilhard de Char-
din1 procura harmonizar teoria da 

1 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): 
paleontólogo, teólogo, filósofo e jesuíta, que 
rompeu fronteiras entre a ciência e a fé com 
sua teoria evolucionista. O cinquentenário 
de sua morte foi lembrado no Simpósio In-
ternacional Terra Habitável: um desafio para 
a humanidade, promovido pelo Instituto Hu-
manitas Unisinos de 16 a 19-05-2005. Sobre 
Chardin, confira o artigo de Carlos Heitor 
Cony, publicado nas Notícias Diárias do site 
do IHU, www.unisinos.br/ihu, de 16-06-2006, 
Teilhard: o fenômeno humano. O jesuíta foi 
precursor do que foi chamado de evolucionis-
mo cristão. A edição 140 da IHU On-Line, de 
09-05-2005, dedicou-lhe o tema de capa sob o 
título Teilhard de Chardin: cientista e místico, 
disponível em http://www.unisinos.br/ihuon-
line/uploads/edicoes/1158268345.05pdf.
pdf. A edição 304 da IHU On-Line, de 17-
08-2009, intitula-se O futuro que advém. A 
evolução e a fé cristã segundo Teilhard de 
Chardin. Confira, ainda, as entrevistas Char-
din revela a cumplicidade entre o espírito e 
a matéria, http://www.unisinos.br/ihuonli-
ne/uploads/edicoes/1158267341.59pdf.pdf, 
publicada na edição 135, de 05-05-2005 e 
Teilhard de Chardin, Saint-Exupéry, publica-
da na edição 142, de 23-05-2005, em http://
www.unisinos.br/ihuonline/uploads/edicoes/
1158266847.13pdf.pdf, ambas com Waldecy 
Tenório. Na edição 143, de 30-05-2005, Geor-
ge Coyne concedeu a entrevista Teilhard e a 
teoria da evolução, disponível para download 

“A verdade que vem da 

ciência genuína não pode 

estar em contradição 

com a verdade dentro do 

cristianismo porque 

ambas as espécies de 

verdade têm a mesma 

fonte; ambas se originam 

em Deus”
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evolução e cristianismo. O se-
nhor acredita que são campos 
conciliáveis? Por quê?
Louis Caruana - A verdade que 
vem da ciência genuína não pode 
estar em contradição com a ver-
dade dentro do cristianismo por-
que ambas as espécies de verda-
de têm a mesma fonte; ambas se 
originam em Deus. Quando sur-
gem inconsistências entre esses 
dois campos, é preciso fazer um 
trabalho cuidadoso em ambos os 
campos para descobrir onde está 
a verdade. Pierre Teilhard de 
Chardin, S.J. (1881-1955) traba-
lhou visando a uma síntese entre 
a evolução e o cristianismo. Sua 
obra ainda é útil e inspiradora 
hoje em dia. Em vez de partir da 
matéria e depois construir sua 
explicação, indo na direção dos 
seres humanos, como os darwi-
nianos normalmente fazem, ele 
faz o inverso. Para ele, o darwi-
nismo explica tudo o que há a ex-
plicar sobre a vida na Terra até a 
aparição dos humanos. O darwi-
nismo enfatiza a dispersão e a 
ramificação. Mas Teilhard insiste 
que também há um movimento 
oposto na vida: convergência e 
síntese. Traços desta última di-
mensão já estão presentes na 
história pré-humana da vida, 
mas eles se tornam realmente 
evidentes quando os humanos 
aparecem. A luta entre conver-
gência e divergência está sem-
pre presente. Para interpretá-la 
corretamente, o que depende da 
virtude da esperança, Teilhard 
sustenta que precisamos fazer 
referência à doutrina cristã do 

em http://www.unisinos.br/ihuonline/
uploads/edicoes/1158266098.47pdf.
pdf. (Nota da IHU On-Line)

Mistério Pascal. Este é um exem-
plo de como se pode estabelecer 
harmonia entre a evolução e o 
cristianismo. Esta não é a única 
forma. Com efeito, o trabalho 
nessa área continua sendo um 
campo de pesquisa empolgante.

IHU On-Line - Qual é o significado 
de se comemorar o bicentenário 
do nascimento de Darwin e os 
150 anos de sua obra fundamen-
tal?
Louis Caruana - A obra de Charles 
Darwin realizou um avanço enor-
me na maneira como entendemos 
o mundo orgânico e nosso próprio 
lugar dentro dele. Sua teoria da 
evolução deu início a um novo 
paradigma intelectual que afeta 
não só as ciências biológicas, mas 
também várias outras disciplinas. 
Como no caso de todas as grandes 
pessoas na história, ele dependeu 
do trabalho de outros que o ante-
cederam. Não obstante, sua rea-
lização pessoal é notável e digna 
de nossa admiração. A comemora-
ção de Darwin em 2009 é uma óti-
ma oportunidade para valorizar 
seu trabalho e estimular estudos 
adicionais nesse campo. Também 
pode ajudar as pessoas hoje em 
dia a ir além da ideia da evolução 
como uma teoria abstrata. Pode 
ajudá-las a se encontrar com o 
homem Darwin de forma pessoal. 
Pode ajudá-las a perceber como 
ele viveu passando por sucessos 
e fracassos, alegrias e tristezas, 
períodos de fé religiosa e perío-
dos de dúvida. Tudo isso dá uma 
face humana ao trabalho cientí-
fico e destaca a necessidade de 
pensar responsavelmente sobre 
seu avanço e suas consequências.

“O exemplo da eugenia é muito significativo, 

especialmente porque seus traços ainda estão 

presentes, atualmente, em algumas políticas 

relativas à biotecnologia humana”
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O pensamento biogeográfico em tempos darwinianos

Pesquisador Gervásio Silva Carvalho aponta erro de Darwin quando considera, sem 
muita discussão, “a questão da fixidez dos continentes”. Wallace, contemporâneo 
de Darwin, valeu-se da teoria evolucionária para analisar endemismos e regiões 
biogeográficas, afirma        

Por Márcia Junges 

P
ara o pesquisador Gervásio da Silva Carvalho, “em termos biogeográficos, Darwin cometeu 
um erro em considerar, sem muita discussão, a questão da fixidez dos continentes, pois 
uma coisa é pensar a distribuição dos organismos em uma Terra fixa, outra é pensar em uma 
Terra em movimento”. A afirmação faz parte da entrevista a seguir, concedida, por e-mail, 
à IHU On-Line. Ele explica que Wallace, contemporâneo de Darwin, utilizou a teoria evo-

lucionária para explicar endemismos e regiões biogeográficas. E completa: “Wallace compartilhava 
com as ideias darwinianas e estabelecia rotas de dispersão comuns, pontes oceânicas, para explicar 
eventos espetaculares de dispersão massiva”.

Graduado em História Natural, é especialista em Ciências Biológicas, Zoologia, e mestre em Bioci-
ências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Doutorou-se pela Universi-
dade Federal do Paraná – UFPR, com a tese Revisão e análise cladística e de gêneros de cercopídeos 
neotropicais. Carvalho é professor no departamento de pós-graduação em Biociências da PUCRS. Em 11 
de setembro, proferirá a conferência O pensamento biogeográfico em tempos darwinianos dentro da 
programação do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Em que consistia o 
pensamento biogeográfico nos tem-
pos darwinianos? 
Gervásio Silva Carvalho - Em tempos 
darwinianos (século XIX), a biogeo-
grafia, em princípio, seguia as ideias 
de Linnaeus1 (1709-1778) e de Buffon2 
(1707-1788), isto é, os animais e as 
plantas surgiram em uma pequena 
área ou centro de criação e moviam-
se, dispersando-se por outras áreas 
próprias à sua sobrevivência (Teoria 
do Centro de Origem / Dispersão). 
Darwin e Wallace seguiram essa ideia 
no tocante à distribuição dos seres vi-
vos, embora contemporâneos e ami-

10 Carolus Linnaeus (1709-1778): botânico, 
zoólogo e médico sueco, criador da nomen-
clatura binominal e da classificação científica, 
considerado o pai da taxonomia moderna. Foi 
um dos fundadores da Academia Real das Ciên-
cias da Suécia. (Nota da IHU On-Line)
20 Georges-Louis Leclerc (conde de Buffon; 
1707-1788): naturalista, matemático e escri-naturalista, matemático e escri-, matemático e escri-matemático e escri- e escri-escri-
tor francês. Suas teorias influenciaram duas francês. Suas teorias influenciaram duasfrancês. Suas teorias influenciaram duas. Suas teorias influenciaram duas 
gerações de naturalistas, entre os quais se 
contam Jean-Baptiste de Lamarck e CharlesJean-Baptiste de Lamarck e Charles e CharlesCharles 
Darwin. (Nota da. (Nota da IHU On-Line)

gos, como DeCandolle3 (1778-1841) e 
Sclater4 (1829-1913), em seus escri-
tos começassem a pôr em dúvida essa 
explicação única para a distribuição. 
DeCandolle afirmava que a dispersão 
explicava somente uma parte da dis-
tribuição, e Sclater previa as possíveis 
inter-relações entre as áreas.

IHU On-Line - De que forma as ideias 
de Wallace, considerado o “pai da 
biogeografia” influenciaram Darwin 
e/ou convergiram com suas pesqui-
sas? 
Gervásio Silva Carvalho - Wallace, 
contemporâneo de Darwin, utilizou a 
teoria evolucionária para explicar en-
demismos e regiões biogeográficas. Ele 
acreditava que, através da seleção na-
tural, espécies dominantes de plantas 
e animais que ocorriam em pequenos 
centros de origem se dispersavam e se 
diversificavam na procura de outras 

30 Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841): 
botânico suíço. (Nota da IHU On-Line)
40 Philip Lutley Sclater (1829-1913): advoga-
do e zoólogo inglês. (Nota da(Nota da IHU On-Line)

áreas. Wallace compartilhava com as 
ideias darwinianas e estabelecia rotas 
de dispersão comuns, pontes oceâni-
cas, para explicar eventos espetacu-
lares de dispersão massiva. As expli-
cações de Wallace estão baseadas na 
teoria que as maiores características 
geográficas da Terra, como os conti-
nentes e os oceanos, tenham sido sem-
pre estáveis, durante a evolução e a 
dispersão dos seres vivos.

IHU On-Line - Como Darwin e Wallace 
continuam influenciando essa ciên-
cia atualmente? 
Gervásio Silva Carvalho - O fato de 
Darwin e Wallace terem aceitado a 
visão prevalente de que a geografia 
era estável, inevitavelmente forçou-
os a explicar padrões de disjunção de 
distribuição como sendo resultado de 
dispersão através de barreiras exis-
tentes (oceanos, desertos, cadeia de 
montanhas). Os princípios fundamen-
tais do programa dispersionista diziam 
que a história das regiões consiste 
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em grandes integrações de biotas5 de 
procedência diversa ou a substituição 
de uma biota dominante por outra; 
e, para tanto, a origem das espécies 
que formam as biotas se localizam 
em uns poucos, se não um só, centros 
de origem. Para Darwin e Wallace, os 
centros de origem se localizaram pos-
sivelmente na Eurásia, por ser uma 
região de instabilidade ambiental, 
com área de distribuição maior, o que 
favorecia a formação de espécies ou 
linhagens dominantes. A biogeografia 
de Darwin-Wallace caracterizou-se 
por um endurecimento teórico, devi-
do principalmente à autoridade dos 
dois, e também da adoção de uma 
teoria que aparentemente explicava 
tudo (Centro de Origem-Dispersão). 
Os neodarwinistas, como Matthew 
(1915), Simpson6 (1940 e 1965), 
Mayr7 (1946) e Darlington8 (1957), 
não discutiram a teoria e aceitaram 
plenamente esse único modelo expli-
cativo para a distribuição.

IHU On-Line - Qual é a importância 
do legado darwiniano para a ciência 
do século XXI? 
Gervásio Silva Carvalho - Seu lega-
do para a ciência foi obviamente de 
extrema importância, pois Darwin foi 
um exemplar observador e descrevia 
minuciosamente suas observações. Ele 
viveu na época certa das discussões so-
bre origem e evolução dos seres vivos. 
Seus escritos eficientes e sua principal 
teoria nos deixaram ideias para pros-
seguir, tanto que até hoje são objetos 
de discussões e novas interpretações. 
É desse “combustível” que a ciência 
necessita para evoluir (mudar suas hi-
póteses).

IHU On-Line - Até que ponto o con-
ceito de bifurcação ajuda a explicar 
as variações das espécies segundo a 
Teoria da Evolução? Essa aproxima-

50 Biota: conjunto de seres vivos de um ecos-
sistema, o que inclui a flora, a fauna, os fun-
gos e outros grupos organismos. (Nota da(Nota da IHU 
On-Line)
60 George Gaylord Simpson (1902-1894): pa-
leontólogo e biólogo teórico norte-americano. 
(Nota da IHU On-Line)
70 Ernst Mayr (1904-2005): biólogo alemão 
que dedicou grande parte da sua carreira ao 
estudo da evolução, genética de populações e 
taxonomia. (Nota da IHU On-Line)
80 Cyril Dean Darlington (1903-1981): biólogo 
e geneticista inglês. (Nota da IHU On-Line)

ção é uma hipótese plausível?
Gervásio Silva Carvalho - A ideia de ár-
vore da vida sempre atraiu a atenção 
dos pensadores (até no Jardim do Édem 
tinha uma árvore – a macieira). Muito 
antes do advento da evolução, já havia o 
reconhecimento de que a diversidade de 
seres vivos pode ser organizada de forma 
hierárquica, como um vasto sistema de 
grupos dentro de grupos. Para Darwin, 
essa hierarquia certamente significava 
algo, mas não relacionado à criação di-
vina, e sim ao processo de diversificação 
e ramificação da vida – resultado do pro-
cesso evolutivo. A alegoria da árvore ser-
ve muito bem a ideia contrária às mul-
ticriações divinas. Imediatamente ele 
identificou uma tremenda concordância 
entre os padrões de classificações dos se-
res vivos e a evolução: os padrões eram 

o resultado da história evolutiva. Aliás, 
a importância dos padrões filogenéticos 
para sua teoria era tamanha que um dia-
grama filogenético é a única ilustração 
do Origem das espécies.

IHU On-Line - Em março deste ano, 
pesquisadores norte-americanos ma-
pearam no cérebro as áreas ativadas 
quando se pensa em Deus (veja o link 
http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=
18&task=detalhe&id=20564). Como 
você compreende descobertas como 
essas tendo em vista o debate fé e 
ciência? 
Gervásio Silva Carvalho - Provavel-
mente haja distintas reações e áreas 
específicas no cérebro quando se pensa 
ou se fala acerca de algum conteúdo. 
Não seria diferente quando se pensa 
em Deus. Minhas convicções acerca da 
relação fé é ciência segue o pensamen-
to de Gould9 (1999) em que ele distin-
gue dois Magistérios não-interferentes 
(MNI), isto é, o Magistério da Fé e o 
Magistério da Ciência. Cada um tem os 
seus princípios e estes não são confli-
tantes, então não existe necessidade 
de buscar uma síntese entre elas.

IHU On-Line - Gostaria de acrescen-
tar algum aspecto não questionado?
Gervásio Silva Carvalho - Gostaria de 
acrescentar que, em termos biogeográ-
ficos, Darwin cometeu um erro em con-
siderar, sem muita discussão, a questão 
da fixidez dos continentes, pois uma 
coisa é pensar a distribuição dos orga-
nismos em uma Terra fixa, outra é pen-
sar em uma Terra em movimento. Além 
do mais, Darwin com sua autoridade, 
não pensou nem discutiu as ideias de 
seus contemporâneos, tais como De-
Candolle e Sclater e de seus anteces-
sores, como Buffon, que já defendia a 
hipótese que os continentes da América 
do Sul e África eram unidos.

90 Stephen Jay Gould (1941-2002): um dos 
evolucionistas mais destacados do século XX. 
Ele é autor de inúmeros livros, entre os quais 
Montanha de moluscos de Leonardo da Vinci 
(2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004) 
e Vida maravilhosa (São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990). Este livro foi apresentado no 
evento Abrindo o Livro, promovido pelo IHU 
em 5 de outubro de 2004, pela professora Tâ-
nia Dutra, da Unisinos. (Nota da IHU On-Line) 

“Muito antes do advento 

da evolução, já havia o 

reconhecimento de que 

a diversidade de seres 

vivos pode ser 

organizada de forma 

hierárquica, como um 

vasto sistema de grupos 

dentro de grupos. Para 

Darwin, essa hierarquia 

certamente significava 

algo, mas não 

relacionado à criação 

divina, e sim ao processo 

de diversificação e 

ramificação da vida 

– resultado do processo 

evolutivo”
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Darwin enfraqueceu o antropocentrismo
Teoria do cientista britânico contribui para enfraquecer visão de que a Terra e to-
dos seres vivos existem em benefício do ser humano, pontua Edward Manier. Entre-
tanto, Darwin não fez nada para diminuir o status da razão e sentimentos morais        

Por Márcia Junges 

P
ara o biólogo Edward Manier, certamente a teoria darwiniana enfraquece o antropocentris-
mo que compreende a existência das espécies vivas e do planeta como estando à disposição 
dos seres humanos. Além disso, ele mencionou na entrevista que concedeu, por e-mail, à 
IHU On-Line, “Darwin não fez nada para diminuir a importância ou o status desses ‘pode-
res superiores’ – a razão e os sentimentos morais”. Não é útil dizer que somos diferentes 

depois de Darwin, e Manier matiza as mudanças causadas por A origem das espécies: “As mudanças 
não foram cataclísmicas, mas muito, muito gradativas e multidimensionais”. Sobre a recepção do 
darwinismo, ele assinala que este só foi “apoiado por um amplo consenso entre os cientistas no se-
gundo quartel do século XX, junto com o desenvolvimento da chamada ‘nova síntese’ que associava o 
darwinismo, o mendelismo e teorias crescentemente sofisticadas e empiricamente bem sustentadas 
da hereditariedade e mutação”.

Manier é professor de Filosofia do Reilly Center, na Universidade de Notre Dame, nos Estados Uni-
dos. Graduado por essa mesma instituição, fez PhD em Filosofia pela Universidade St. Louis. Seu site é 
http://www.nd.edu/~amanier/. Em 9 de setembro, na primeira noite do IX Simpósio Internacional IHU: 
Ecos de Darwin, será exibida sua conferência intitulada O desenvolvimento das visões de Darwin sobre 
a sua teoria: os primeiros anos. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Quais são os principais 
desenvolvimentos pelos quais passou 
a teoria de Darwin desde os seus pri-
meiros anos?
Edward Manier – Eu citaria os seguin-
tes, em específico:

a) redescoberta do mendelismo,1 
1 Gregor Johann Mendel (1822-1884): monge 
agostiniano, botânico e meteorologista austrí-
aco. Desde a infância costumava observar e 
estudar as plantas. Aos 21 anos ingressa num 
mosteiro da Ordem de Santo Agostinho na atu-
al República Checa, em Brno. Aí Mendel tinha 
a seu cargo a supervisão dos jardins do mos-
teiro. Dedicou-se ao estudo do cruzamento 
de muitas espécies, como feijões, chicória, 
bocas-de-dragão, plantas frutíferas, abelhas, 
camundongos e, principalmente, ervilhas cul-
tivadas na horta do mosteiro onde vivia anali-
sando os resultados matematicamente, duran-
te cerca de sete anos. Gregor Mendel, “o pai 
da genética”, como é conhecido, foi inspirado 
tanto pelos professores como pelos colegas 
do mosteiro que o pressionaram a estudar a 
variação do aspecto das plantas. Propôs que 
a existência de características (tais como a 
côr) das flores é devido à existência de um par 
de unidades elementares de hereditariedade, 
agora conhecidas como genes. (Nota da IHU 
On-Line)

desenvolvimento da teoria cromossô-
mica do gene

b) genética populacional, teoria 
genética da seleção natural

c) causas da mutação; estrutura do 
DNA e decifração do código genético

d) evolução de sistemas desenvol-
vimentais (“evo devo” [evolução e de-
senvolvimento])

e) ecologia comportamental

IHU On-Line - Darwin nos “destro-
nou” de nosso antropocentrismo? 
Que implicações isso nos traz en-
quanto sujeitos numa perspectiva 
cósmica e, também, ética?
Edward Manier – Eu contestaria a 
expressão “nos destronou de nosso 
antropocentrismo” porque ela toma 
por certos os contextos polêmicos 
específicos em que Darwin usou essa 
retórica. Darwin sustentou que nos-
sos chamados “poderes superiores” 
da razão científica, estética e moral 

não exigiam uma intervenção divina 
especial, isto é, que eles poderiam 
ser plausivelmente vistos como o 
resultado genealógico de um conti-
nuum natural desses poderes exis-
tente no reino animal. Ele sustentou 
que a tradição da teologia natural 
inglesa arrogantemente “entroni-
zou” os seres humanos como se es-
tivessem especialmente ligados ao 
divino, e se opôs e, de modo geral, 
minou essa tradição específica e seu 
correlato filosófico (dualista).

Darwin não fez nada para diminuir 
a importância ou o status desses “po-
deres superiores” – a razão e os sen-
timentos morais. Quando jovem, ele 
achava que suas concepções aponta-
riam o caminho para uma nova síntese 
das concepções de Hume2 (empirismo) 

2 David Hume (1711-1776): filósofo e histo-
riador escocês, que com Adam Smith e Tho-
mas Reid, é uma das figuras mais importantes 
do chamado Iluminismo escocês. É visto, por 
vezes, como o terceiro e o mais radical dos 
chamados empiristas britânicos. A filosofia de 
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e de Kant3 (o papel da “razão pura” na 
ciência e na moralidade). Sua compre-
ensão de Kant era mínima, mas sua po-
sição se encontra na linhagem ances-
tral de esforços atuais para encontrar 
as raízes transculturais dos sentimen-
tos morais humanos numa única natu-
reza humana (p. ex., James Q. Wilson, 
The Moral Sense, Free Press, 1997). É 
claro que a teoria de Darwin efetiva-
mente enfraquece qualquer “antropo-
centrismo” que implique que a Terra 
e todas as coisas vivas nela tivessem 
sido colocadas aqui para o benefício 
dos seres humanos e só deles.

IHU On-Line - A partir disso, podemos 
dizer que somos diferentes depois de 
Darwin? Por quê?
Edward Manier – As mudanças não fo-
ram cataclísmicas, mas muito, muito 
gradativas e multidimensionais. Elas 
ocorreram no contexto de uma opo-
sição teológica e científica passional-
mente enérgica. Vários aspectos da 
abordagem darwiniana se refletiram 
em correntes independentes do pen-
samento europeu do século XIX:

• exaltação romântica da grandiosi-
dade da natureza;

• retratos realistas da dor e do so-
frimento da vida humana comum;

Hume é famosa pelo seu profundo ceticismo. 
Entre suas obras, merece destaque o Tratado 
da natureza humana. (Nota da IHU On-Line)
3 Immanuel Kant (1724-1804): filósofo prussia-
no, considerado como o último grande filósofo 
dos princípios da era moderna, representante 
do Iluminismo, indiscutivelmente um dos seus 
pensadores mais influentes da Filosofia. Kant 
teve um grande impacto no Romantismo ale-
mão e nas filosofias idealistas do século XIX, 
tendo esta faceta idealista sido um ponto de 
partida para Hegel. Kant estabeleceu uma 
distinção entre os fenômenos e a coisa-em-si 
(que chamou noumenon), isto é, entre o que 
nos aparece e o que existiria em si mesmo. A 
coisa-em-si não poderia, segundo Kant, ser ob-
jeto de conhecimento científico, como até en-
tão pretendera a metafísica clássica. A ciência 
se restringiria, assim, ao mundo dos fenôme-
nos, e seria constituída pelas formas a priori 
da sensibilidade (espaço e tempo) e pelas ca-
tegorias do entendimento. A IHU On-Line nú-
mero 93, de 22-03-2004, dedicou sua matéria 
de capa à vida e à obra do pensador com o tí-
tulo Kant: razão, liberdade e ética, disponível 
para download em http://www.ihuonline.uni-
sinos.br/uploads/edicoes/1161093369.8pdf.
pdf. Também sobre Kant foi publicado este 
ano o Cadernos IHU em formação número 2, 
intitulado Emmanuel Kant - Razão, liberda-
de, lógica e ética, que pode ser acessado em 
http://www.ihu.unisinos.br/uploads/publica-
coes/edicoes/1158328261.83pdf.pdf. (Nota 
da IHU On-Line)

• atenção crescente às condições 
materiais da história humana;

• influência crescente dos estu-
dos transculturais de instituições hu-
manas (religião, arte, direito);

• desenvolvimento da linguísti-
ca comparada.

O darwinismo só foi apoiado por um 
amplo consenso entre os cientistas no 
segundo quartel do século XX, junto 
com o desenvolvimento da chamada 
“nova síntese” que associava o darwi-

nismo, o mendelismo e teorias crescen-
temente sofisticadas e empiricamente 
bem sustentadas da hereditariedade e 
mutação. O “darwinismo”, por exem-
plo, era tido em mais alta consideração 
pelos teóricos jurídicos que escreve-
ram no início do século XX do que pela 
comunidade científica da época. De 
modo geral, não considero útil dizer 
que “nós nos tornamos diferentes de-
pois de Darwin”, porque, por exemplo, 

essa expressão pouco ou nada nos aju-
da a entender as diferenças na ficção 
britânica antes (Jane Austen4) e depois 
(Trollope,5 Thomas Hardy6) da publica-
ção de A origem das espécies.

IHU On-Line - Qual é a atualidade de 
A origem das espécies?
Edward Manier – A influência do li-
vro em si nos Estados Unidos atual-
mente é em grande parte acadêmi-
ca, e, na medida em que os alunos e 
alunas chegam a lê-lo, sua atenção 
geralmente se restringe aos quatro 
primeiros capítulos, aceitando as 
premissas básicas da teoria: a va-
riação hereditária, capacidades re-
produtivas que excedem os recursos 
ambientais, a mudança geológica 
que leva a variações ambientais ex-
tremas e ao surgimento e à queda 
de barreiras naturais à migração. Os 
alunos e alunas ouvem dizer, muitas 
vezes, que “nada na biologia faz sen-
tido exceto à luz da evolução”, mas 
não estudam mais as provas darwinia-
nas: a taxonomia com base genealó-
gica, a anatomia e embriologia com-
parada, os indícios biogeográficos da 
descendência de uma ancestralidade 
comum.

Nos Estados Unidos, os críticos 
religiosos fundamentalistas da evo-
lução darwiniana continuam a pregar 
a respeito de “falhas” contidas na 
teoria (p. ex., consequências episte-
mológicas supostamente contrapro-
ducentes de explicações naturalis-
tas da evolução da razão humana, a 
deficiência de “elos perdidos” etc.), 
explorando a credulidade e o analfa-
betismo científico de seus seguidores 
e a carência de uma boa formação 
científica em escolas de ensino funda-
mental e médio nos Estados Unidos. 
Recomendo vigorosamente o livro de 
Philip Kitcher7 Living with Darwin: 

4 Jane Austen (1775-1817): escritora inglesa 
proeminente, considerada por alguns como a 
segunda figura mais importante da literatura 
inglesa depois de Shakespeare. (Nota da IHU 
On-Line)
5 Anthony Trollope (1815-1882): escritor in-
glês da era vitoriana. (Nota da IHU On-Line)
6 Thomas Hardy (1840-1928): escritor inglês. 
(Nota da IHU On-Line)
7 Philip Kitcher (1947): matemático, filósofo 
e historiador inglês. Lecionou em diversas uni-
versidades americanas, como Vassar College, 
University of Vermont, University of Minneso-
ta, University of California at San Diego e Co-

“Os alunos e alunas 

ouvem dizer, muitas 

vezes, que ‘nada na 

biologia faz sentido 

exceto à luz da 

evolução’, mas não 

estudam mais as provas 

darwinianas: a 

taxonomia com base 

genealógica, a anatomia 

e embriologia 

comparada, os indícios 

biogeográficos da 

descendência de uma 

ancestralidade comum”
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Evolution, Design and the Future of 
Faith (Oxford: Oxford 2007), particu-
larmente o último capítulo, “A Mess 
of Pottage”, como explicação clara e 
convincente do surpreendente fenô-
meno de que os cidadãos americanos 
deixam de assimilar o darwinismo no 
esquema cultural que usam para en-
tender a si mesmos e sua relação com 
o meio ambiente natural.

IHU On-Line - Quais foram as desco-
bertas que o senhor fez em sua pes-
quisa sobre o “sistema simples na 
neurosciência cognitiva, a estrutura 
celular e molecular no mecanismo de 
aprendizado pavloviano”?
Edward Manier – Meus resultados, 
lamentavelmente, foram negati-
vos. Eles podem ser resumidos da 
seguinte maneira: No presente, os 
neurobiólogos moleculares não con-
seguiram explicar as características 
do condicionamento clássico que 
são da maior utilidade para expli-
car comportamentos complexos em 
pombos e ratos, por exemplo: 1) o 
“bloqueio” do aprendizado de varia-
ção redundante ou irrelevante no ní-
vel da estimulação e 2) o cálculo da 
frequência relativa de estímulos não 
condicionados na presença e ausên-
cia de estímulos condicionados.

É lamentável que o maior pres-
tígio e influência da neurociência 
tenha eclipsado os achados dura-
mente conquistados dos psicólogos 
experimentais relativos às sutilezas 
com que os mecanismos pavlovianos 
de aprendizado funcionam em ver-
tebrados terrestres. (Veja o trabalho(Veja o trabalho 
de Robert Rescorla,8 particularmente 
Pavlovian Conditioning: It’s Not What 
You Think It Is, American Psycholo-
gist, v. 43, n. 3, p. 151-160, 1988).

IHU On-Line - Quais são as conexões 
que o senhor realiza entre a evolu-
ção humana e a psiquiatria evolucio-
nária? Que descobertas realizou?
Edward Manier – Sou um historiador 
e filósofo da ciência; um crítico, não 

lumbia. Entre suas áreas de interesse figuram 
a filosofia da ciência, filosofia da matemática e 
filosofia da biologia. (Nota da IHU On-Line)
8 Robert A. Rescorla: professor de psicologia 
na Universidade da Pennsylvania e criador do 
modelo Rescorla-Wagner. (Nota da IHU On-
Line)

um investigador, e não reivindico 
descobertas originais. Como crítico, 
julgo que nem a psicologia evoluti-
va, nem a psiquiatria evolutiva são 
uma disciplina científica unificada 
na atualidade. Especificamente, 
muitos psicólogos e psiquiatras evo-
lutivos tenderam a explorar modelos 

de investigação desenvolvidos de 
maneira inteiramente independente 
da teoria evolutiva, como, por exem-
plo, a “modularidade da mente”. 
Em consequência disso, muito pouca 
atenção experimental e clínica tem 
sido dada ao trabalho de indivíduos 
como Steven Suomi e Jerome Kagan9 

9 Jerome Kagan (1929): psicólogo norte-ame-

sobre variabilidade hereditária em 
manifestações precoces de tempe-
ramento em crianças pequenas e 
jovens humanos e infra-humanos 
e sobre variabilidade culturalmen-
te transmitida em comportamentos 
maternos e estilos de criação.

O que eu chamo de “turbulência 
no fluxo das informações científicas” 
impediu a consolidação de qualquer 
consenso relativo às prioridades em-
píricas e teóricas nesse campo. Por 
exemplo, os fortes vieses hereditá-
rios e biológicos de Kagan o colocam 
em desacordo com muitos psicólogos 
desenvolvimentais tradicionais, e 
sua teoria da “inibição comporta-
mental para o discrepante” (p. ex., 
cautela ao ser confrontado com es-
tímulos ambíguos, difíceis de classi-
ficar) não foi desenvolvida para se 
tornar uma teoria geral do tempera-
mento na atualidade.

Também parece haver pouca ou 
nenhuma interação significativa, 
associando 1) o trabalho de um psi-
quiatra experimental e clínico dos 
Estados Unidos que começou a tra-
balhar na integração de uma teoria 
geral do temperamento com uma 
teoria de traços de caráter apren-
didos, C. Robert Cloninger,10 M.D., 
e o trabalho de 2) proponentes da 
amplamente aceita “teoria dos cin-
co fatores da personalidade”, Perso-
nality in Adulthood, Second Edition: 
A Five-Factor Theory Perspective, 
de Robert R. McCrae11 e Paul T. Cos-
ta Jr., Guilford, 2002. Veja também 
http://www.millon.net/content/
evo_theory.htm sobre o trabalho 
de Theodore Millon12 e http://www.
anthropediafoundation.org/ sobre o 
trabalho de C. Robert Cloninger13.

ricano. (Nota da IHU On-Line)
10 Claude Robert Cloninger (1944): psiquiatra 
e geneticista. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
11 Robert R. McCrae: psicólogo norte-ameri-
cano. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
12 Theodore Millon (1928): psicólogo naturali-
zado norte-americano. (Nota da IHU On-Line)
13 Claude Robert Cloninger (1944): psiquiatra 
e geneticista. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
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As conexões entre Wallace e Darwin
Cientistas compartilhavam de algumas ideias, mas algumas divergências ainda não 
foram resolvidas, destaca Charles Smith        

Por Márcia Junges 

“O
utros tinham estudado a geografia das espécies animais por muitos anos, mas 
Wallace é considerado central para seu desenvolvimento porque solidificou o pa-
pel da evolução na explicação dessa geografia. Ele também introduziu métodos 
sistemáticos para o estudo dela e meios para descrever sucintamente as carac-
terísticas mais salientes dos padrões de distribuição observados”, disse o cien-

tista Charles Smith na entrevista exclusiva que concedeu, por e-mail, à IHU On-Line. Ele assinala que 
os esforços anteriores a Darwin “não tinham conseguido identificar qualquer mecanismo de mudança 
– ou seja, ‘por que’ as espécies deveriam mudar e como elas faziam isso. Darwin tinha acumulado um 
conjunto enorme de evidências que incidiam sobre todos os elementos da questão conhecidos na épo-
ca, e ninguém mais tinha sequer chegado perto de fazer isso”. As ideias serão aprofundadas em sua 
conferência Alfred Russel Wallace e a noção das causas finais em evolução, que proferirá na noite de 10 
de setembro, dentro da programação do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin. Smith leciona 
na Western Kentuky University, nos EUA, e é especialista em Wallace, teoria da evolução e história da 
ciência. Graduado em geologia pela Wesleyan University, mestre em geografia pela Universidade de 
Indiana, e doutor em geografia pela Universidade de Illinois, escreveu Natural Selection and Beyond: The 
Intellectual Legacy of Alfred Russel Wallace (Oxford: Oxford University Press, 2008). Confira a entrevista.

IHU On-Line - O que é a noção das cau-
sas finais em evolução, de Wallace?�
Charles Smith - Wallace acreditava 
que havia forças mais remotas atu-
antes na evolução do que aquelas das 
quais estamos plenamente conscien-
tes. No início de sua carreira, aparen-
temente ele as concebia como tendo 
uma origem ambiental ou cósmica, e, 
embora mais tarde nunca pareça ter 
abandonado essa ideia, ele acrescen-
tou a ela uma crença (incluindo cren-
ças espiritualistas, mas sem se limitar 
a elas) de que existiam seres não físi-
cos (“espíritos”, “anjos” etc.) que ser-
viam à evolução, ajudando sutilmente 
a modificar nossos comportamentos 
através de sonhos e outros contatos 
desses. Sua abordagem neste tocante, 
embora seja decididamente não mate-
rialista, difere das abordagens criacio-
nistas ou baseadas no design inteligen-
te por sustentar firmemente a ideia de 
que todos esses processos ocorrem de 
acordo com a “lei natural”, de que só 

existe a natureza baseada em leis e de 
que não há algo assim como “Causas 
Primeiras” no sentido de intervenções 
divinas arbitrárias.

IHU On-Line - Qual é a proximidade 
dessa ideia com as teorias de Darwin?
Charles Smith - Em termos gerais, 
Wallace apoiava a maioria das ideias 
de Darwin a respeito de como a se-
leção natural levou à produção de 
novas espécies ao longo do tempo, 
mas, ao contrário de Darwin, ele 
não acreditava que a consciência 
fosse o produto específico da evo-
lução biológica do cérebro. Wallace 
acreditava, antes, que a consciên-
cia fosse algo separado da biologia, 
só sendo “juntada a ela” depois de 
uma estrutura biológica suficiente-
mente complexa para recebê-la ter 
evoluído. Eles discordavam em vá-
rias outras questões, algumas das 
quais não estão plenamente resolvi-
das ainda.

IHU On-Line - Poderia nos dar deta-
lhes sobre a publicação simultânea 
dos trabalhos de Darwin e Wallace 
na Linnean Society of London? O que 
motivou essa iniciativa?
Charles Smith - Wallace topou com a 
ideia de seleção natural enquanto es-
tava no campo, na Indonésia, durante 
um surto de doença. Ele estava ciente 
do interesse de Darwin pela “questão 
das espécies”; assim, depois de escre-
ver um ensaio sobre o assunto, enviou-
o a Darwin, na esperança de que este 
o repassasse ao geólogo Charles Lyell 
para que este, por sua vez, o comen-
tasse. Ele não disse nada a respeito 
de publicação. Darwin pediu conse-
lhos sobre a questão a seus amigos 
Lyell e Joseph Hooker, botânico, que 
o atenderam sugerindo que o ensaio 
de Wallace e dois textos inéditos de 
Darwin sobre a seleção natural fossem 
lidos na reunião seguinte da Linnean 
Society, o que aconteceu em julho de 
1858. Wallace não foi consultado. É 

flash.indd   21 31/8/2009   18:40:24



22                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 31 DE AGOSTO DE 2009 | EDIÇÃO 306

patente que Darwin não queria perder 
a prioridade no assunto, que vinha es-
tudando há 20 anos mas sobre o qual 
não tinha publicado ainda. A solução 
que Lyell e Hooker encontraram era 
razoavelmente justa, mas forçou a 
publicação do texto de Wallace sem o 
consentimento deste, um ato que, sob 
quase todas as circunstâncias, seria 
considerado inapropriado.

IHU On-Line - Por que Wallace é con-
siderado o primeiro a propor uma 
“geografia” das espécies animais?�
Charles Smith - Outros tinham estuda-
do a geografia das espécies animais por 
muitos anos, mas Wallace é considera-
do central para seu desenvolvimento 
porque solidificou o papel da evolu-
ção na explicação dessa geografia. Ele 
também introduziu métodos sistemá-
ticos para o estudo dela e meios para 
descrever sucintamente as caracte-
rísticas mais salientes dos padrões de 
distribuição observados.

IHU On-Line - Qual foi a principal no-
vidade trazida em A origem das es-
pécies?
Charles Smith - Eu diria que é o uso do 
conceito de seleção natural para ex-
plicar tanto por que a adaptação era 
importante e funcional quanto a ma-
neira como as espécies podiam mudar 
ao longo de extensos períodos de tem-
po, inclusive mudar para formas intei-
ramente novas.

IHU On-Line - Quais são as diferenças 
dessa obra em relação às anteriores 

que tratam sobre evolução? 
Charles Smith - Os esforços anterio-
res não tinham conseguido identificar 
qualquer mecanismo de mudança – ou 
seja, “por que” as espécies deveriam 
mudar e como elas faziam isso. Darwin 
tinha acumulado um conjunto enorme 
de evidências que incidiam sobre to-
dos os elementos da questão conhe-
cidos na época, e ninguém mais tinha 
sequer chegado perto de fazer isso.

IHU On-Line - Até que ponto o con-
ceito de bifurcação ajuda a explicar 
as variações das espécies segundo a 
teoria da evolução? Essa aproxima-
ção é uma hipótese plausível?
Charles Smith - Suponho que por “bi-
furcação” você se refira às divergên-
cias das linhagens de espécies ao lon-
go do tempo através de um processo 
de “cisão populacional”. Esta é uma 
questão muito ampla, mas há ao me-
nos duas linhas destacadas de evidên-
cias que apontam para a divergência e 
suas implicações para avaliar relações 
anteriores entre populações. A primei-
ra é a “lei” de Wallace, de 1855, de 
que a combinação dos padrões geográ-
ficos, então atuais, e do registro fóssil 
atesta claramente que houve um pro-
cesso de “bifurcação” de espécies ao 
longo do tempo e do espaço. A outra 
é o registro do DNA, que, através de 
seu grau de semelhança de espécie 
para espécie, atesta com igual clareza 
que houve um padrão “em forma de 
árvore” de divergências de espécies ao 
longo do tempo.

“Os esforços anteriores não tinham conseguido 

identificar qualquer mecanismo de mudança – ou 

seja, ‘por que’ as espécies deveriam mudar e como 

elas faziam isso. Darwin tinha acumulado um 

conjunto enorme de evidências que incidiam sobre 

todos os elementos da questão conhecidos na época, 

e ninguém mais tinha sequer chegado perto 

de fazer isso”
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O darwinismo no Brasil e na América Latina
Historiadora analisa recepção da teoria de Darwin em nosso país e continente, e 
acentua que aqui houve polêmica em sua interpretação. Repercussões ideológicas 
foram amplas

Por Márcia Junges 

E
m artigo escrito especialmente à IHU On-Line, a historiadora Heloísa Domingues mencionou 
que “o caso do Brasil em relação à teoria darwiniana foi talvez o mais original. Ao mesmo 
tempo em que o país foi palco da construção da teoria e da sua comprovação, não fugiu 
à polêmica da interpretação”. De acordo com ela, a teoria darwinista “teve repercussões 
ideológicas amplas, pois colocava em jogo a ideia de criação, o que foi chocante na maioria 

dos países de tradição católica, como eram praticamente os países ibero-americanos”.
Graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, e mestre 

em História pela Universidade Federal Fluninenses - UFF, cursou doutorado em História Social pela 
Universidade de São Paulo – USP, com a tese Ciência, um caso de política: ciências naturais e agricul-
tura no Brasil Império. Pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, é coordenadora de História da Ciência e será a conferencista de abertura do 
IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin, com a palestra A recepção do darwinismo na América 
Latina. Confira o artigo.

Tem sido comum interpretar darwi-
nismo associado a evolucionismo, a tal 
ponto que chega-se a confundir a teo-
ria de Darwin com a ideia de evolução, 
bem como classifica-se opositores da 
teoria darwiniana como darwinistas. 
A teoria de Darwin teve repercussões 
ideológicas amplas, pois colocava em 
jogo a ideia de criação, o que foi cho-
cante na maioria dos países de tradi-
ção católica, como eram praticamente 
os países ibero-americanos. Porém, no 
Brasil, sua recepção parece ter sido 
menos problemática, conforme cha-
mou a atenção Thomas Glick1, na In-
trodução do livro A recepção do darwi-
nismo no Brasila.

De um modo geral, no final do sé-
culo XIX, nos países ibero-americanos, 
a teoria de Darwin estava difundida 
entre os intelectuais e havia se deslo-
cado principalmente para o social, via 
Spencer. O darwinismo na sociedade, 
ou o darwinismo social, pretendia que 
os mecanismos da seleção darwiniana 

1 GLICK, Thomas, Introdução. DOMINGUES, 
Heloisa M. B., ROMERO SÁ, Magali e GLICK, T. 
(Org.), A recepção do Darwinismo no Brasil, 
Rio, Editora FIOCRUZ, 2003. (Nota da entre-
vistada)

pudessem ser transferidos de manei-
ra válida às sociedades humanas (com 
ideias, tais como, a de concorrência 
vital, a de luta pela vida ou a de se-
leção natural). Herbert Spencer foi o 
mais famoso promotor do biologismo 
social.

Diferentes recepções

A introdução da teoria de Darwin 
através da obra de outros cientistas 
foi frequente. Na América espanhola 
e portuguesa, conforme observaram 
Rosaura Ruiz2 e Francisco Ayala3, é 
importante considerar Ernst Haeckel, 
Herbert Spencer e Francis Galton.4 O 
primeiro foi o mais importante dos 
difusores do darwinismo no sécu-
lo XIX e os outros dois tiveram um 
papel fundamental na extensão das 

2 Rosaura Ruiz Gutiérrez: bióloga, ex vice-
presidente da Academia Mexicana de Ciências. 
(Nota da IHU On-Line)
3 Francisco José Ayala (1934): biólogo hispa-
no-americano, biólogo e filósofo, professor na 
Universidade da Califórnia, Irvine. (Nota da 
IHU On-Line)
4 Francis Galton (1822-1911): antropólogo, 
meteorologia, matemático e estatístico inglês. 
(Nota da IHU On-Line)

ideias de Darwin para âmbitos que 
este jamais pensou quando elaborou 
sua teoria, tais como o da evolução 
social humana e o do melhoramento 
da espécie humana. No Brasil, além 
do próprio Darwin, os dois primeiros 
tiveram papel relevante, porém, a 
Galton não se encontra referências 
no século XIX, como se encontrava 
em outros países. Por exemplo, na 
Argentina, as teorias de Galton jo-
garam forte papel e a eugenia se 
organizou no país desde a década 
de 70 do século XIX. Conforme ob-
servou Pedro Pruna,5 sobre o darwi-
nismo em Cuba, mesmo na Biologia 
o evolucionismo que se admitia não 
era darwinista, embora, fosse con-
fundido com eleb. Na introdução do 
livro The comparative reception of 
Darwinism Thomas Glick6 comentou 
que o próprio Darwin observara que 
a recepção às suas ideias havia sido 
diferente segundo as nacionalida-
desc. No Chile, por exemplo, confor-

5 PRUNA et alli, idem. (Nota da entrevistada)
6 GLICK, Thomas (Ed.), GLICK, Thomas (Ed.), The comparative re-
ception of Darwinism. Chicago, The University 
of Chicago Press, 1988; First ed. 1976. (Nota(Nota 
da entrevistada)
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me estudos recentes, Darwin teve 
influência direta, pois as observa-
ções de seu diário, sobre a geologia 
da região, chegaram a influir na ge-
opolítica do país.

O caso brasileiro

O caso do Brasil em relação à teo-
ria darwiniana foi talvez o mais origi-
nal. Ao mesmo tempo em que o país 
foi palco da construção da teoria e da 
sua comprovação, não fugiu à polêmi-
ca da interpretação. O país foi tam-
bém palco da tentativa de descons-
trução da teoria realizada por Louis 
Agassiz7 que viajou para o Brasil, na 
década de 1860, com o firme propósi-
to de provar que Darwin estava erra-
do. Agassiz contou com o apoio do Im-
perador Pedro II e de grande parte da 
intelectualidade brasileira. Ao mesmo 
tempo, a influência de cientistas, in-
térpretes de Darwin, como Haeckel e 
Spencer não foi pequena, instaurando 
a confusão entre evolução e darwi-
nismo, bem como a convivência das 
resistências e dos partidarismos à re-
volucionária teoria.

Darwin passou quatro meses no 
Brasil, em 1832, quando pela primeira 
vez entrou em contato com a floresta 
tropical e deixou evidente o seu des-
lumbramento com a paisagem. A partir 
daqueles primeiros contatos com a na-
tureza tropical, formulou a imagem da 
interdependência ecológica, que ca-
racterizou e deu base à sua concepção 
de mundo orgânico.

Mas, foi no sul do país, em Santa 
Catarina, com o trabalho de um na-
turalista emigrado da Alemanha, em 
1852, Fritz Müller,8 que efetivamen-
te se iniciou o processo da recepção 
da teoria de Darwin no Brasil, e onde 
se viu concretamente a aplicação de 
ideias centrais da teoria à natureza 
do Brasil. Müller foi considerado pelo 
próprio Darwin o “príncipe dos obser-
vadores”, por ter sido um dos primei-

7 Jean-Louis-Rodolphe Agassiz (1807-1873): 
naturalista, anatomista compartivo, paleontó-
logo, glaciólogo e geólogo suíço. (Nota da IHU 
On-Line)
8 Johann Friedrich Theodor Müller (1821-
1897): naturalista e biólogo alemão que 
emigrou para o Brasil, onde estudou história 
natural da selva amazônica e foi um grande 
defensor da Teoria da Evolução. (Nota da IHU 
On-Line)

ros a demonstrar a teoria da seleção 
natural, analisando pequenos animais 
e plantas do meio natural da região 
catarinense. 

Edição alemã de A origem 
das espécies

Em 1861, Müller recebeu a primei-
ra edição alemã do livro de Darwin, A 
Origem das Espécies, e imediatamente 
passou a fazer estudos de aplicação da 
teoria. Os primeiros resultados foram 
publicados pouco depois, em 1864, 
no pequeno livro “Für Darwin”, onde 
mostrou como operavam biologica-
mente vários aspectos do evolucionis-
mo de Darwin. O livro foi publicado na 

Alemanha (Leipzig, W. Engelmann). 
Em 1869, foi traduzido para o inglês e 
publicado na Inglaterra, por recomen-
dação do próprio Darwin. Em 1882-83, 
apareceu uma tradução em francês: 
Pour Darwin, no Bulletin scientifique 
du Départment du Nord et des pays 
voisin (14: 354-382, 418-462; 15: 10-
47). A tradução no Brasil surgiu muito 
mais tarde. Em 1912, Alipio Miranda 
Ribeiro, do Museu Nacional, publicou 
a primeira tradução do livro, sem as 
imagens que continha o original ou 
os comentários sobre elas, na Revis-
ta Kosmos. Somente em 1990, depois 

de 17 anos tentando, Hitoshi Nomura9 
conseguiu um financiamento da Funda-
ção Catarinense de Cultura, do Estado 
de Santa Catarina, e da Companhia de 
Pesquisas de Recursos Minerais, do De-
partamento Nacional de Produção Mi-
neral, para publicar na íntegra a tra-
dução do inglês: Fatos e Argumentos 
a favor de Darwin. Nenhuma editora 
jamais se interessou por publicá-lo. O 
que mostra que apesar do enorme re-
conhecimento internacional alcançado 
por Müller, a teoria de Darwin, em si, 
não teve ampla repercussão no país.

Proposta poligenista da origem 
das espécies

A correspondência de Darwin in-
dica que foi Ernest Haeckel que lhe 
apresentou os trabalhos de Müller. 
Foi também Haeckel que enviou a 
Müller a primeira tradução alemã 
de A Origem, a qual aderiu imedia-
tamente, sem reservas, e se tornou 
um dos maiores interlocutores de 
Darwin, até a sua morte, em 1882. 
Foram 50 cartas entre eles. É preci-
so observar que Darwin não somente 
discutia com ele, mas discutia os re-
sultados que Müller apresentava com 
outros cientistas renomados, como 
indica sua correspondência. Faz 
pouco tempo que o nome de Müller 
começou a ganhar o reconhecimento 
da história das ciências. David West10 
publicou, Fritz Müller, um naturalis-
ta no Brasil, em 2003, nos Estados 
Unidos. O filósofo francês, Patrick 
Tort, em 1997, deu a uma coletânea 
de História das Ciências o título do 
livro de Fritz Müller: “Pour Darwin” 
e explicou, na Introdução, que o seu 
objetivo era fazer ressurgir concei-
tos teóricos do evolucionismo darwi-
niano, libertos dos ideologismos que 
tanto haviam distorcido o darwinis-
mo. Ele considerou o trabalho de 
Müller como o mais representativo 

9 Hitoshi Nomura: historiador natural, do-
cente na Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz Usp, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba. Sua obra mais recente se chama 
Folclore dos animais inferiores (Mossoró, RN: 
Fundação Vingt-un Rosado, 2003). (Nota da 
IHU On-Line)
10 David West: biólogo norte-americano, au-
tor de Fritz Müller: a naturalist in Brazil 
(Blacksburg: Pocahontas Press, 2003). (Nota da 
IHU On-Line)

“O caso do Brasil em 

relação à teoria 

darwiniana foi talvez o 

mais original. Ao mesmo 

tempo em que o país foi 

palco da construção da 

teoria e da sua 

comprovação, não fugiu 

à polêmica da 

interpretação”
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porque era, ao mesmo tempo, livre 
de preconceitos, e o que melhor in-
terpretara a teoria da evolução por 
seleção natural.

Na verdade, no final do século 
XIX, ainda mais impacto que Darwin 
no Brasil teve a vinda de Agassiz e 
sua proposta poligenista da origem 
das espécies, que contrariava o mo-
nogenismo de Darwin em todos os 
sentidos. O próprio Darwin mani-
festou, em sua correspondência, in-
dignação aos ataques de Agassiz. No 
Brasil, certamente, contou o fato de 
ser Agassiz, um cientista internacio-
nalmente reconhecido, facilitando a 
interação no meio intelectual brasi-
leiro. Ele deu várias palestras no Rio 
de Janeiro, e em Belém, onde che-
gou a sugerir a organização do Museu 
de História Natural a Ferreira Penna, 
que o iniciou, dando origem ao que é 
hoje o Museu Paraense Emilio Goel-
di. No Museu Nacional do Rio de Ja-
neiro, os trabalhos de Antropologia, 
realizados por João Batista de La-
cerda e Rodrigues Peixoto, também 
estavam conforme o poligenismo 
professado por Agassiz, ao mesmo 
tempo em que a orientação teórica 
de seus trabalhos provinha de opo-
sitores de Darwin, tal como foram 
os franceses Quatrefages de Bréau 
(tido como o ‘pai’ da teoria da su-
perioridade do homem branco), seu 
antecessor Paul Broca, criador da So-
ciedade Francesa de Antropologia e 
também do alemão Rudolf Virchow, 
presidente da Sociedade Alemã de 
Antropologia e Etnologia, no final 
do século XIX. Com estes Lacerda e 
Peixoto mantinham correspondência 
e trocavam material fóssil de análi-
se osteométrica. Contudo, no Museu 
Nacional não havia somente oposi-
ção a Darwin. Na sua revista, foram 

publicados 17 dos duzentos e tantos 
trabalhos de Fritz Müller, que traba-
lhou para a instituição como viajan-
te naturalista a convite de Ladislau 
Netto, diretor entre os anos 1870 e 
90, que não era anti Darwin, embo-
ra deva ser considerado mais lamar-
quista do que darwinista.

Contudo, a ampla repercussão do 
evolucionismo no Brasil se deu no 
âmbito social, no qual o biologismo 
spenceriano foi de maior influência 
e jogou forte na literatura brasilei-
ra, na qual destacou-se o trabalho 
de Silvio Romero.11 Embora se dizen-
do um darwinista, em A História da 
Literatura Brasileira Silvio Romero 
deu relevo à questão da origem do 
homem, reconhecendo a fusão das 
raças como característica da for-
mação evolutiva – poligenista - do 
Brasil. Silvio Romero é um exemplo 
do intelectual que se via darwinista, 
mas aplicava ideias contrárias a ele. 
Ele criticava os intelectuais que que-
riam reduzir a um tipo único as raças 
americanas, como Ladislau Netto ou 
Barbosa Rodrigues, pois, “as raças 
americanas são um produto do meio 
americano.” Silvio Romero também 
aplicou a ideia de luta pela existên-
cia. Porém, para ele, no inconscien-
te da história do Brasil, “na luta pela 
existência, o português suplantou o 
caboclo e o jesuíta. O negro serviu-
lhe de armas e de apoio; tal era o 
seu grande título histórico no Novo 
Mundo”. O português ele via como o 
elo de ligação com a civilização eu-
ropéia, porém, este era íbero-latino 
o que trazia também prejuízos.

11 Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Ro-
mero (1851-1814): poeta, escritor, crítico li-
terário, filósofo e político brasileiro. (Nota da 
IHU On-Line)

“No final do século XIX, ainda mais impacto que 

Darwin no Brasil teve a vinda de Agassiz e sua 

proposta poligenista da origem das espécies, que 

contrariava o monogenismo de Darwin em todos 

os sentidos”
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Teoria de Darwin deve ser pensada a partir de Lamarck
Tomando em consideração a não linearidade da história da ciência, Lilian Al-Chueyr 
Pereira Martins frisa que ideias do cientista britânico precisam ser compreendidas 
sob o prisma do legado de Lamarck

Por Márcia Junges 

“S
e considerarmos que a história da ciência não é linear nem cumulativa e que as 
ideias não surgem do nada e que sempre há um antes, envolvendo acertos e er-
ros, veremos que a teoria de Darwin não poderia ser pensada a partir de algumas 
propostas anteriores, mas sim a partir da proposta de Lamarck”. A afirmação é da 
pesquisadora Lilian Al-Chueyr Pereira Martins, em entrevista exclusiva, por e-mail, 

à IHU On-Line. Sobre A origem das espécies, ela acentua que essa obra “mudou o antigo paradigma 
da fixidez das espécies”.

Docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, e pesquisadora da Universidade 
Estadual de Campinas - Unicamp, Lilian é graduada em História Natural pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUC-PR, especialista em História da Ciência, mestre e doutora em Genética pela 
Unicamp com a tese histórica A teoria cromossômica da hereditariedade proposta: fundamentação, 
crítica e aceitação. É pós-doutora pela Unicamp, autora de A teoria da progressão dos animais, de 
Lamarck (Rio de Janeiro: Booklink; FAPESP; GHTC, 2007) e uma das organizadoras de Filosofia e His-
tória da Biologia (São Paulo: MackPesquisa, 2007) e Ciências da Vida: Estudos filosóficos e históricos 
(Campinas: AFHIC, 2006). Também é presidente da Associação Brasileira de Filosofia e História da 
Biologia (ABFHiB). Em 10 de setembro, proferirá a conferência Evolucionistas pós-darwinianos no 
final do século XIX, dentro da programação do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin. Confira 
a entrevista.

IHU On-Line - Qual é a novidade das 
pesquisas dos evolucionistas pós-
darwinianos no final do século XIX, 
com William Bateson de um lado, e 
de Karl Pearson e Raphael Weldon do 
outro? 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins – Em 
primeiro lugar, no final do século XIX, 
os cientistas que você mencionou se 
consideravam seguidores de Darwin. 
Inicialmente William Bateson1 e Walter 
Frank Raphael Weldon2 eram amigos e, 
como orientandos de Frank Balfour,3 
seguindo uma das sugestões de estudos 
que Darwin fizera em Origin of species, 
procuraram esclarecimentos sobre o 
processo evolutivo através de estudos 

1 William Bateson (1861-1926): biólogo inglês 
que ficou conhecido como o pai da genética. 
(Nota da IHU On-Line)
2 Walter Frank Raphael Weldon (1860-1906): 
zoólogo evolutivo e biomético britânico. (Nota(Nota 
da IHU On-Line)
3 Francis Maitland Balfour (1851-1882): bi-
ólogo britânico, considerado um dos maiores 
sucessores de Darwin. (Nota da IHU On-Line)

morfológicos. Porém, perceberam que 
a reconstrução da filogenia através da 
morfologia se baseava em suposições 
que podiam conduzir a erros e muda-
ram de método. Em 1886, Bateson foi 
para a região central da Ásia Ociden-
tal onde permaneceu durante um ano 
e meio procurando investigar as rela-
ções que existiam entre as variações 
da fauna e flora nos lagos salgados e 
as condições sob as quais os organis-
mos viviam. Ele encontrou casos que 
sugeriam que essas variações eram 
contínuas e casos em que essas varia-
ções eram descontínuas. Os resultados 
obtidos não permitiram concluir que 
a variabilidade encontrada fosse um 
efeito de mudança física, nem que re-
sultasse da seleção. Weldon assumiu a 
cátedra Jodrell no University College 
em Londres (1890-1899), onde convi-
veu proximamente com o matemático 
e estatístico Karl Pearson4. Ambos se 

4 Karl Pearson (1857-1936): matemático, 
estatístico britânico. (Nota da IHU On-Line) 

tornaram parceiros e amigos, além de 
colaboradores. Nessa época, Weldon, 
que era um biólogo, aprimorou seus 
conhecimentos de matemática e esta-
tística e publicou seu primeiro trabalho 
sobre a variação no camarão Crangon 
vulgaris, onde calculou os primeiros 
coeficientes de relação orgânica. A se-
guir, Bateson se dedicou à coleta de 
fatos sobre a variação de animais e 
plantas. A descrição desses fatos apa-
rece no livro Materials for the study 
of variation (1894), em que dentro do 
espírito darwiniano, ele reuniu uma 
série de fatos que substanciavam as 
variações descontínuas. Pretendia pu-
blicar um outro volume onde cataloga-
ria fatos relacionados às variações con-
tínuas, mas não o fez. Depois Bateson 
voltou-se para os estudos envolvendo 
cruzamentos experimentais, seguindo 
a antiga tradição dos hibridistas que 
estiveram bastante presente na épo-

universitário dedicado à estatística em todo o 
mundo.
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ca da publicação do Origin of species 
de Darwin tendo dado prosseguimento 
com este tipo de estudo, após o con-
tato com o artigo de Mendel sobre as 
plantas híbridas (1900) até sua mor-
te. Weldon e Pearson deram prosse-
guimento a seus estudos utilizando o 
método biométrico. Eles estudavam 
principalmente as características que 
variam de forma contínua como peso e 
estatura, onde o papel da seleção na-
tural é fortalecido. Ao passo que Ba-
teson, em seus estudos experimentais, 
analisava características que variam 
principalmente de forma descontínua. 
Nesse caso, o papel da seleção natural 
era minimizado. Devido às diferenças 
metodológicas, conceituais e de vários 
outros fatores como a luta pela auto-
ridade no campo da hereditariedade e 
evolução, ocorreu no início do século 
XX uma acirrada controvérsia entre os 
biometricistas (Weldon e Pearson) e os 
mendelianos liderados por Bateson.      

IHU On-Line - Que diferenças sua 
compreensão da ciência e da vida 
apresentam em relação a Darwin? 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins – Como 
comentei anteriormente, Weldon, Pear-
son e Bateson, consideravam-se seguido-
res de Darwin e aceitavam a teoria da 
descendência com modificação. Acei-
tavam também que a seleção natural 
era o principal meio de modificação das 
espécies. Para Weldon e Pearson, as va-
riações mais relevantes para o processo 
evolutivo eram as variações contínuas, 
como pensava Darwin. Para Bateson, as 
variações descontínuas também eram 
relevantes para o processo evolutivo. 
Weldon e Bateson seguiram as sugestões 
de Darwin ao procurar reconstruir a fi-
logenia através da morfologia. Bateson 
seguiu Darwin no trabalho de coleta e 
catalogação de fatos sobre a evolução, 
na obtenção de informações com o agri-
cultor, criador de animais e correspon-
dência com outros naturalistas, além de 
seguir a antiga tradição hibridista. A me-
todologia utilizada por Weldon e Pearson 
em seus estudos era bastante diferente 
daquela empregada por Darwin. Nesse 
sentido, Bateson estava mais próximo de 
Darwin. 
 
IHU On-Line - Como o contexto da 

época influenciou essas pesquisas?� 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins – A 
publicação de Origin teve um grande 
impacto. Mudou o antigo paradigma da 
fixidez das espécies. Além disso, Darwin 
propôs novas linhas de investigação que 
poderiam trazer esclarecimentos sobre a 
origem das espécies: os estudos geológi-
cos, os estudos embriológicos, as afini-
dades mútuas entre os seres vivos etc. 
No entanto, era necessário testar expe-
rimentalmente os pressupostos darwi-
nianos. Havia perguntas que precisavam 
ser respondidas: Será que o processo 
evolutivo ocorria principalmente através 
da Seleção Natural? Mas afinal como agia 
a Seleção Natural? Será que só as varia-
ções contínuas eram relevantes? Como 
as variações eram herdadas? Havia he-
rança de caracteres adquiridos através 
do uso e desuso como pensava Darwin? 
Nesse sentido, apareceram as contribui-
ções dos personagens mencionados.    

IHU On-Line - Em outra entrevista 
que nos concedeu, disponível no link 
http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=1
8&task=detalhe&id=18895, a senho-
ra afirma que Darwin seria impensá-
vel sem Lamarck. Poderia aprofundar 
essa ideia dando-nos mais detalhes?  
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins – Se 
considerarmos que a história da ciência 
não é linear nem cumulativa e que as 
ideias não surgem do nada e que sempre 
há um antes, envolvendo acertos e er-
ros, veremos que a teoria de Darwin não 
poderia ser pensada a partir de algumas 
propostas anteriores, mas sim a partir da 
proposta de Lamarck. Existem algumas 
propostas que algumas vezes são atribu-
ídas aos “precursores” de Lamarck como 
Robinet e De Maillet ou mesmo Buffon. 
A meu ver, isso não procede. Robinet es-
creveu uma obra de metafísica, De Mail-
let, uma obra de ficção, obras cuja natu-
reza era diferente daquela de Lamarck, 
que partiu de um estudo de história 
natural. Embora Buffon fosse um natu-
ralista, durante sua vida não apresentou 
uma posição definida sobre a origem das 
espécies. Em alguns pontos de sua obra, 
aparece a ideia de que as espécies são 
fixas. Quando ele se refere à transforma-
ção das espécies, é num sentido de de-
generação. Lamarck, ao contrário deles, 

apresentou uma teoria coerente lidando 
com o surgimento dos primeiros seres 
vivos até o aparecimento do homem. 
Sua obra partiu de um estudo de história 
natural, e mesmo que não aceitemos a 
maior parte de seus pressupostos atual-
mente, foi uma proposta valiosa em seu 
tempo.  

IHU On-Line - Nessa mesma entrevis-
ta a senhora comenta que a teoria 
de evolução não foi aceita como um 
“pacote fechado”. Qual é a situação 
atual junto à comunidade científi-
ca? Que aspectos estão superados e 
quais continuam atuais?
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins – A 
proposta de Darwin foi significativa por-
que permitiu um novo enfoque sobre o 
estudo dos seres vivos. Por exemplo, o 
estudo da classificação dos seres vivos 
(sistemática) passou a ser feito de outra 
forma, levando em conta sua origem e 
relações com outras espécies. Além dis-
so, não era uma proposta fechada, pois 
embora considerasse que a seleção na-
tural era o principal meio de modifica-
ção das espécies, esclareceu que não era 
o único. Além disso, sugeria outros tipos 
de estudos que poderiam trazer esclare-
cimentos sobre o processo evolutivo. 

Mesmo entre aqueles que aceitaram 
a proposta de Darwin na época, hou-
ve restrições à mesma. Por exemplo, 
Thomas Huxley5 considerava que as 
variações descontínuas também eram 
relevantes para o processo evolutivo e 
que a hipótese da pangênese podia ser 
dispensada. Herbert Spencer atribuía 
maior importância à herança de carac-
teres adquiridos do que à seleção na-
tural e Alfred Russel Wallace defendia 
que as faculdades superiores do homem 
não podiam ser explicadas pela seleção 
natural como pensava Darwin. 

Algumas bases da teoria evolutiva 
de Darwin são: uma teoria de heredi-

5 Thomas Henry Huxley (1825-1895): biólo-
go britânico conhecido como “O buldogue de 
Darwin” por ser o principal defensor público da 
Teoria da Evolução de Charles Darwin. Figura 
como um dos principais evolucionistas ingle-
ses do século XIX. Talentoso popularizador da 
ciência, cunhou o termo “agnosticismo” para 
descrever seu posicionamento sobre a crença 
religiosa. A ele é creditada a invenção do con-
ceito de biogênese, teoria que diz que todas 
as células provêm de outras células. Ao longo 
de sua vida, Huxley também contribuiu para 
a embriologia, taxonomia e morfologia. (Nota 
da IHU On-Line)
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tariedade, a luta pela sobrevivência; a 
existência de variações e a seleção na-
tural. Atualmente algumas das ideias 
de Darwin são aceitas com adaptações, 
e outras são rejeitadas. Por exemplo: 
não são aceitas a herança de caracte-
res adquiridos por uso e desuso – que 
ele aceitava – nem a sua hipótese de 
hereditariedade (hipótese da pangê-
nese). Atualmente se aceita que a se-
leção natural está relacionada às al-
terações da frequência dos genes em 
uma população, complementada pelo 
desenvolvimento da genética clássica, 
que ocorreu algumas décadas depois da 
morte de Darwin. Mas isso não tira todo 
o valor da proposta de Darwin, que se 
destacou em sua época, como um pas-
so importante na história da evolução. 
Darwin acreditava que podia haver es-
peciação sem isolamento geográfico, o 
que não se aceita atualmente. 

IHU On-Line - Gostaria de acrescentar 
algum aspecto não questionado? 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins – Do 
ponto de vista da historiografia da his-
tória da ciência atual, não se pode 
considerar que alguns aspectos da te-
oria de Darwin tenham sido superados, 
pois uma contribuição deve ser con-
siderada dentro de seu contexto. Os 
desenvolvimentos da genética clássica 
e outros foram bem posteriores à pro-
posta de Darwin. Assim, não se pode 
culpá-lo por não haver introduzido 
ideias, conceitos e explicações rela-
cionados a conhecimentos construídos 
em um período posterior. Poderíamos 
talvez censurá-lo por não haver utili-
zado os conhecimentos que estavam 
disponíveis em sua própria época, no 
sentido de “o que ele poderia ter feito 
e não fez”.

Leia Mais...
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins já conce-

deu outra entrevista à IHU On-Line. Confira o 
material na nossa página eletrônica.
* A ciência antes e depois de Darwin. Entrevista 
especial com Lilian Al-Chueyr Pereira Martins e 
Roberto de Andrade Martins. Publicada nas No-
tícias do Dia do sítio do IHU em 15-12-2008, dis-
ponível no link 
h t t p : / / w w w. i h u . u n i s i n o s . b r / i n d e x .
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=18895 

Por anna caroLina Krebs Pereira regner

G
raduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS, Regner é mestre em Filosofia, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Doutorou-
se em Educação pela UFRGS e é pós-doutora pela Universidade 
de Stanford, nos Estados Unidos. Atualmente, é professora no 

PPG em Filosofia da Unisinos e faz parte da coordenação e da comissão téc-
nico-científica do evento Ecos de Darwin. Escreveu Charles Darwin, notas de 
viagem: a tessitura social no pensamento de um naturalista (Porto Alegre: 
EST/Grafosul, 1988). Em 12 de setembro, profere a conferência de encerra-
mento do IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin, com o mesmo título 
que inspira este artigo. Confira o texto.

Deus e a ciência: a controvérsia 
interna de Darwin 

Ao longo do seu “um argumento 
longo”, como chama sua A Origem 
das Espécies, Charles Darwin faz 
uso do debate - em particular, das 
‘controvérsias’1 como meio para es-

1 Embora todo o debate envolva o confronto 
de posições conflitantes, uma tipologia mais 
acurada, como a proposta por Marcelo Das-
cal, em diversas passagens de sua obra (2005, 
2005a), distingue três categorias: discussões 
(buscam determinar a posição verdadeira à 
luz de procedimentos de decisão e pressupo-
sições partilhadas e não questionadas pelos 
contendores), disputas (buscam a vitória so-
bre o adversário muitas vezes dirigindo-se à 
platéia antes que a seu oponente apelando 
a fatores externos à persuasão racional) e 
controvérsias. ‘Controvérsias’ são um tipo 
intermediário, que até certo ponto mitiga 
o caráter dicotômico dos outros dois, ainda 
que nem sempre resulte em uma concilia-
ção de oposições. De fato, mesmo quando 
dela resulta uma terceira via, trata-se antes 
de uma ‘inovação’ do que de uma ‘concilia-
ção’ propriamente. Seu alvo é persuadir o 
oponente ou uma audiência competente, e 
embora possa começar com um assunto bem 
definido, pode facilmente se estender tanto 
‘horizontalmente’ como ‘verticalmente’, de 
modo que pressuposições e procedimentos 
de decisão e mesmo interpretações podem 
ser postos em questão. Enquanto a ‘dis-
cussão’ é regida pela racionalidade ‘dura’ 
da ‘lógica da demonstração’, a usar uma 
expressão de Dascal, e a ‘disputa’ pouco 
repousa na racionalidade, a racionalidade 
que guia a ‘controvérsia’ é por ele chama-
da de racionalidade ‘soft’, cujo modelo é o 
da balança, em que o peso das razões (não 
necessariamente quantificáveis ou indepen-
dentes do contexto) para um lado ou outro 
‘inclina sem necessitar’, movimentando-se 

tabelecer e defender o poder  ex-
plicativo de sua teoria. Como modo 
de formatar e explorar argumentos, 
controvérsias estão no cerne não só 
da Origem, mas já dos Notebooks 
de 1836 a 1839, onde Darwin forjou 
todo o vasto programa de pesquisa 
que desenvolveria ao longo de sua 
vida. O objetivo do presente texto é 
preparar a discussão de um dos te-
mas a ter lugar no IX Simpósio Inter-
nacional IHU - Ecos de Darwin, sobre 
um outro nível de controvérsia, um 
debate interno que se trava em di-
ferentes etapas da vida de Darwin  e 
exibe diferentes versões ao longo do 
caminho de Darwin entre Deus e a Ci-
ência. Não obstante, Darwin também 
experimentou outro nível de debate, 
que envolveu convicções religiosas e 
afetou sua visão de ciência, e que se 
configurou como uma controvérsia 
interna2, travada com ele mesmo: 
argumento moral contra a existência 
de Deus versus argumento cosmoló-
gico a favor, ordem versus chance, 

dentro da vasta área do ‘razoável’, cobrindo 
um número grande de situações teóricas e 
práticas onde incerteza e imprecisão são as 
regras. (Nota da entrevistada)
2 A religião permaneceu um tema sobre qual 
Darwin nunca debateu publicamente, exceto 
quando perguntado em sua correspondência, 
ou quando escreveu a Autobiografia, dirigida 
a seus familiares. (Nota da entrevistada)
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projeto na Natureza (ou ‘plano de 
criação’) versus leis naturais, ciência 
versus religião. Permeando todos es-
ses níveis, desenha-se um conflito en-
tre convicções científicas e religiosas, 
tomando por critério para sua avalia-
ção a evidência empírica e o raciocínio 
sólido. Em face dos limites de espa-
ço, no presente texto examinarei os 
traços principais das versões de suas 
questões, reservando maiores deta-
lhes e a discussão da natureza dessa 
controvérsia como sendo a de uma 
controvérsia ‘real’ para Darwin para a 
ocasião do Simpósio.

   
1. O sofrimento do mundo e a Sele-
ção Natural versus um Deus pessoal

Quando jovem estudante em Edim-
burgo, seguindo a orientação de sua 
irmã Caroline, Darwin lê a Bíblia e 
os Evangelhos (carta para Caroline 
Darwin de 8 de abril de 1826 – Darwin, 
1985 vol. 1: p.39). Em Cambridge, em 
1829, Mr. Herbert pergunta-lhe se po-
deria dizer que acreditava estar sen-
do intimamente movido pelo espírito 
santo para entrar na carreira religiosa 
e Darwin respondeu-lhe que não pode-
ria. Mas depois, em maio de 1830, em 
uma carta a seu primo Fox, diz estar 
pensando em ler Divinity com Henslow 
(Darwin 1958: 114). Muito de suas in-
terrogações sobre a existência de Deus 
despertaram no período de 1836-1839, 
depois de voltar da viagem à bordo 
do Beagle e durante o tempo em que 
exaustivamente escreveu  o programa 
de pesquisa de sua vida nos Notebooks 
de 1836 a 1844. Em sua Autobiogra-
fia, diz que durante os seus anos mais 
produtivos, aqueles que imediatamen-
te seguiram sua viagem, foi levado a 
pensar muito em religião e que gradu-
almente chegou à conclusão de que o 
Velho Testamento, por sua manifesta-
mente falsa história do mundo e por 
atribuir a Deus os sentimentos de um 
tirano vingativo, não deveria ser mais 
confiável que os livros sagrados dos 
hindus ou do que as crenças de qual-
quer bárbaro, nem lhe parecia crível 
que Deus tivesse estabelecido alguma 
conexão especial entre o Velho Testa-
mento e o Cristianismo. 

Não só a falta de ‘evidência em-

pírica’ para as revelações da Bíblia e 
Evangelhos concorreu para suas crí-
ticas a um Deus pessoal e ao Cristia-
nismo. Em um nível mais profundo, 
a existência de um Deus pessoal en-
volveu também para Darwin um con-
flito moral provocado pelo “ser para 
todo o sempre castigado”, por um 
“tirano vingativo” e pela existência 
do sofrimento no mundo. Seria revol-
tante, argumenta Darwin, pensar que 
a bondade de um Deus onipotente e 
onisciente não seja ilimitada. Como 
explicar que vantagem pode haver no 

sofrimento de milhões de animais in-
feriores por um tempo quase infinito, 
pergunta-se Darwin (Darwin 1993: 90). 
O sofrimento no mundo pareceu-lhe 
uma razão decisiva contra a convicção 
na existência de Deus, sendo, em tro-
ca, explicável pelas leis de variação 
e seleção natural. Variação e seleção 
natural podem levar um animal a pro-
curar o curso de ação que seja o mais 
benéfico à espécie, pelo sofrimento ou 
pelo prazer, embora, ao fim, Darwin 
acredite que a felicidade prevalece-

rá (Darwin 1993: 88-89). Não apenas 
poderia o sofrimento ser explicado 
por ‘causas naturais’ como também a 
conduta moral, a qual parece resultar 
de nossa ‘natureza’ enquanto baseada 
em sentimentos, desejos, recordações 
e reflexão - todos por sua vez base-
ados em nossos ‘instintos sociais’ - e 
evoluindo ao grau de um guia íntimo 
ou consciência, o último ‘juiz moral’ 
(Darwin, 1993: 94-95)

2. Ordem cosmológica e Deus 
versus chance 

Sentimentos íntimos como o sen-
so do sublime foram desconsiderados 
pelo Darwin maduro, mas não pelo jo-
vem Darwin na América do Sul, como 
um argumento para a existência de 
Deus. Para o Darwin maduro, esse 
seria um argumento válido se o fosse 
para todos os homens, mas não lhe pa-
recia ser esse o caso. Contudo, havia 
uma fonte de convicção na existência 
de Deus baseada na razão (e não em 
sentimentos) que impressionou mesmo 
o Darwin maduro. Essa fonte consiste 
em uma visão cosmológica segundo a 
qual o Universo não pode ser o pro-
duto de mera chance, e à luz da qual 
Darwin diz ter sido um teísta quando 
escreveu a Origem (Darwin 1993: 92-
93). Bem mais tarde, em uma carta a 
N. D. Doedes de 2 de abril de 1873, 
Darwin diz que tal parecia ter sido o 
argumento principal a favor da exis-
tência de Deus, mas, como em outros 
momentos, o argumento do ‘sofrimen-
to no mundo’ contrapõe-se a esse, e 
a conclusão mais segura parece-lhe 
ser a de que a questão toda está para 
além do alcance do intelecto humano, 
ainda que o homem possa cumprir com 
o seu dever moral (Darwin 1958: 61). 

Até este ponto, parece haver uma 
controvérsia moral-cosmológica: se 
há um Deus onisciente como uma Pri-
meira Causa inteligente, o mundo é 
ordenadamente determinado; se o 
mundo é ordenadamente determina-
do, o sofrimento deve ser explicado 
pelo desígnio de uma Primeira Causa 
inteligente. Revolta, contudo, a nossa 
compreensão supor que Deus não seria 
ilimitadamente benevolente. Então, 
o sofrimento não pode ser explicado 
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pelo desígnio de uma Primeira Causa 
inteligente e o mundo não é deter-
minado ordenadamente. Se o mundo 
não é determinado ordenadamente, é 
um produto da chance e não pode ser 
explicado. A controvérsia desdobra-se, 
assim, na pergunta pela natureza da 
ordem que devemos esperar. 

3. Natureza e leis naturais 
versus Desígnio 

Quando estudante em Cambridge, 
Darwin foi fortemente impressionado 
pela lógica do ‘argumento do desígnio’ 
de William Paley, e não questionou 
suas premissas. Em sua Autobiogra-
fia, porém, põe as premissas de Paley 
em questão e, ao invés de desígnio, 
explica os produtos da Natureza em 
termos de ‘leis fixas’: “Parece não ha-
ver mais desígnio na variabilidade dos 
seres orgânicos e na ação da seleção 
natural do que no curso que toma o 
vento. Tudo na natureza é o resultado 
de leis fixas” (Darwin 1993a: 87). As 
controvérsias sobre o desígnio serão 
um tema recorrente em sua corres-
pondência (carta a Lyell de 15 de abril 
de 1860, carta a John Herschel de 23 
de maio de 1861, a Lyell de 1º e de 
21 de agosto de 1861, entre outras) e 
Darwin mantém que, contemplando as 
produções individuais antes que o con-
junto da Natureza, não vê evidências 
de desígnio. Sua visão da variação, va-
riedades e raças formadas através de 
seleção natural não dependia de qual-
quer lei mais alta de arranjo providen-
cial. A seleção natural como uma lei 
natural pertence à Natureza. Sua visão 
de Natureza apresenta-se como a de 
uma unidade de tal modo que se desíg-
nio não é requerido a uma determina-
da classe de fenômenos naturais, não 
é requerido a qualquer outra classe. 
Desígnio deve ser aceito ou rejeitado 
em todos os casos (Darwin 1993a vol. 
8: 160-161; 1994 vol. 9: 226-227, 238). 
A essa altura, Darwin omite da discus-
são uma pergunta que dirá estar para 
além da razão humana: livre arbítrio e 
determinismo.

Não obstante, a pergunta sobre de-
sígnio na Natureza não se reduz a ter-
mos tão simples. De acordo com Asa 
Gray, um dos grandes amigos defen-

sores e correspondentes de Darwin, 
não haveria nenhum conflito entre 
seleção natural e teologia natural se 
a torrente de variações que se apre-
sentam para seleção pela Natureza 
fosse ‘guiada’ ou ‘planejada’ – ao que 
Darwin se opunha, bem como pensava 
ser escandaloso supor que os desígnios 
de Deus tivessem em vista satisfazer 
os fins do homem. Apesar disso, como 
diz em carta a Herschel de 1º de agos-
to de 1861, variações podem se tor-
nar propositais por meio de seleção 
natural. Sendo assim, pode-se pensar 
que o desígnio ao qual se oporiam as 
leis naturais seria um desígnio ‘super-
natural’, guiando o curso da Nature-
za ‘externamente’. Também em carta 
a Asa Gray de 3 de julho de 1860, o 

argumento de Darwin contra o desíg-
nio parece focalizado em sua crítica a 
um guia ‘externo’, e segue a mesma 
linha acima: ou o desígnio é aplicável 
a todos os casos, ou não é aplicável a 
nenhum. Curiosamente, talvez, há um 
tom moral na argumentação darwinia-
na, ao dizer que não podia persuadir a 
si mesmo de que a ação da eletricida-
de, o crescimento da árvore e a aspi-
ração do homem às concepções mais 
altas - tudo partisse de uma força bru-
ta e cega (Darwin 1993a vol.8: 275). E, 
mais uma vez, em carta a Asa Gray de 
26 de novembro de 1860, Darwin diz 

pensar que permaneceria em tal esta-
do (confuso) de espírito.

Central à questão parece ser o que 
entender por ‘lei natural’. Na sua Au-
tobiografia, diz que quanto mais co-
nhecemos as leis fixas de natureza, 
mais não críveis tornam-se os mila-
gres. Desde agosto de 1838, quando 
leu a Augusto Comte, compartilhou as 
ideias desse sobre as leis da Natureza, 
dispensando ideias divinas ou metafí-
sicas para a explicação dos fenômenos 
naturais. No Esboço Histórico da Ori-
gem, Darwin elogia Lamarck por ser o 
primeiro a despertar a atenção para a 
probabilidade que de toda a mudança 
no orgânico, como também no mundo 
inorgânico, seja o resultado de lei, e 
não de interposição milagrosa (Darwin 
1993b: 6). Logo, estar conforme a re-
gularidades sem requerer interposi-
ções extraordinárias ou não-naturais 
parece ser a base para distinguir a 
solidez das convicções científicas em 
face das religiosas. Ao longo da Ori-
gem, Darwin exalta a superioridade 
explicativa de sua teoria sobre sua 
oponente porque traz o maravilhoso 
ou o excepcional à ordem e transforma 
o inesperado no esperado, ou, em não 
sendo isso possível, pelo menos mostra 
por que se trataria de um caso de ‘ex-
ceção’, abrindo o caminho para assim 
procurar regularidades explicativas 
novas. Porém, aqui podem ser feitas 
duas observações: a ideia de ‘leis na-
turais’, defendida por muitos teístas 
e por explicações em termos de ‘leis 
secundárias’ não exclui per se a ideia 
de um Deus; a ‘seleção natural’ não 
exclui per se a questão sobre a ocor-
rência de ‘propósito’ na Natureza. 

Em uma carta ao Reverendo W. 
Graham, de 3 de julho de 1881, Darwin 
agradece –lhe o envio de seu livro sobre 
o Credo da Ciência e comenta algu-
mas de suas divergências, destacando 
a sua oposição à ideia defendida por 
Graham de que as ‘leis naturais’ impli-
cam ‘propósito’, embora Darwin igual-
mente re-afirme sua crença íntima de 
que o Universo não é o resultado da 
Chance  (Darwin 1888  vol. I: 315-316). 
Nessa carta, Darwin claramente rejei-
ta que as leis naturais estejam desti-
nadas a satisfazer ‘propósitos’. No en-
tanto, a separação entre ‘leis naturais’ 
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e ‘propósito’ não é tão simples. Se a 
seleção natural (ou a sobrevivência do 
mais apto, como também é chamada 
na 5ª e 6ª edições da Origem) fosse 
plenamente destituída de propósito, 
conduziria, não obstante, à preserva-
ção natural de variações favoráveis e 
à destruição das prejudiciais (Darwin 
1875: 49). Então, a lei de seleção na-
tural acabaria por introduzir propósito 
na Natureza, ou seja, faria com que a 
Natureza agisse como se fosse intrin-
secamente dotada de ‘propósito’. A 
atenção a ‘leis naturais’ não deixa de 
fora, por exemplo, explicações de fe-
nômenos naturais em termos de ‘pro-
pósito’, ‘fins’ ou ‘funções’ na Origem 
de Espécies. O método da Natureza, 
segundo Darwin, alcança o mesmo fim 
através de meios diferentes, ou satis-
faz propósitos diferentes pelos mes-
mos meios, enquanto operando por 
‘leis fixas’ para explicar fenômenos 
naturais (Darwin 1875: 414).

Poderia o aparente conflito entre 
desígnio e leis naturais ser resolvido 
por alguma ideia inovadora relaciona-
da a ‘leis naturais’? 

4. Ciência versus Religião 

Darwin tentou manter a ciência à 
parte da religião e chegava a lamen-
tar ter usado o termo do Pentateuco, 
‘criação’, ao falar de ‘centros singula-
res de criação’, ou se referir à forma 
primordial “na qual a vida fora primei-
ro soprada” 3. Richard Owen valeu-se 
de tais expressões para declarar que 
Darwin “só poderia expressar” a for-
ça criativa responsável para a origem 
de vida em termos do Pentateuco 
(Athenæum, 28 March 1863, p. 419), 
e usou desse argumento para impug-
nar o compromisso de Darwin com 
uma explicação naturalista. Em carta 
escrita a F.E. Abbot em 6 de setembro 
de 1871, um clérigo americano que 
defendia a liberdade de pensamento 
e ‘verdadeira religião’ e com quem 
Darwin se correspondeu regularmente 
desde 1871, Darwin responde ao comen-
tário de Abbot sobre a compatibilidade 
da teoria de Darwin com sentimentos 
religiosos, a ser apresentada em uma 

3 Da terceira edição da Origem em diante, 
essa frase foi omitida. (Nota da IHU On-Line)

conferência ministrada por Abbot, de-
clinando de enviar-lhe uma nota para 
a conferência e de comentar sobre tal 
compatibilidade, alegando que suas 
próprias visões não eram claras e que 
nunca havia podido decidir até que 
ponto a convicção interna de que deve 
haver algum Criador ou Causa Primeira 
seria realmente uma evidência confi-
ável. 

Às razões acima, Darwin acresce 
que se sentia em certa medida sem 
vontade de expressar-se publicamente 
sobre matérias religiosas por não ha-
ver pensado sobre tais questões com 
profundidade suficiente para justificar 
qualquer manifestação pública (Darwin 
1888 vol. I: 305-306). Posteriormente, 
ante novos pedidos de Abbot e de ou-

tros, Darwin recusa-se novamente a 
escrever sobre ciência e religião e a 
participar de reuniões para a discussão 
sobre como ciência e religião pode-
riam correr harmoniosamente juntas, 
por não ver nenhum benefício a re-
sultar de tais reuniões, se o tema não 
fosse tratado em sua devida extensão, 
e porque, em sua opinião, um homem 
que desejasse formar um juízo sobre 
a questão, deveria pesar a evidência 
e não ser influenciado pelo fato de 
que um número considerável de cien-
tistas podem reconciliar os resultados 
da ciência com a religião revelada 
ou natural (Darwin Correspondence 
Project - http://www.darwinproject.

ac.uk/content/blogcategory/36/63/ - 
cartas 12931, 12930, 12918, 12919, e 
12789). Tal atitude reforça um aspecto 
comum ao tratamento que Darwin dá 
a muitos questionamentos de ordem 
religiosa: pertencem ao foro íntimo 
de cada indivíduo. Em uma carta de 
5 de maio de 1880, Darwin desenco-
rajou sua prima F. J. Huges (a irmã do 
seu grande William Fox) a enviar um 
papel sobre o Gênesis e Ciência a ser 
publicado em uma revista científica, 
dizendo-lhe que nenhuma boa revis-
ta o publicaria. De um lado, a ciência 
progride pela descoberta de novos fa-
tos e pelas deduções a partir deles. De 
outro, inúmeras já haviam sido as ten-
tativas da reconciliação do Gênesis e 
da Ciência, esgotando o interesse em 
publicá-las (Darwin Correspondence 
Project - http://www.darwinproject.
ac.uk/content/blogcategory/36/63/ 
- 12596).

Em que pese a recusa de Darwin em 
buscar uma (re)conciliação entre ciên-
cia e religião, várias foram as tenta-
tivas feitas por seus contemporâneos 
(leitores diversos, clérigos, naturalis-
tas) nessa direção, no que concerne 
à própria teoria darwiniana e mesmo 
sobre as crenças pessoais de Darwin 
sobre questões religiosas. Darwin res-
pondia aos pedidos e perguntas cor-
dial, mas firmemente, dizendo que 
não poderia esclarecer suas dúvidas, 
que a evidência requerida pela ciên-
cia era de natureza diferente da con-
vicção religiosa, que as questões pro-
postas lhe eram muito abstrusas e que 
não tinha se aprofundado o suficiente 
nelas para responder. Quando direta-
mente perguntado sobre suas crenças 
pessoais, informava que não acredita-
va na Bíblia como uma revelação divi-
na e que, portanto, não acreditava em 
Jesus Cristo como o filho de Deus (por 
exemplo, em Darwin Correspondence 
Project –http://www.darwinproject.
ac.uk/content/blogcategory/36/63/   
- carta 12851). Quando um estudante 
alemão de 17 anos, N. A. Mengden, que 
estava confuso lendo Darwin e os tra-
balhos de Haeckel, perguntou a Darwin 
se um crente na teoria de Darwin acre-
ditaria em Deus (2 de abril de 1879), 
Emma Darwin respondeu-lhe em nome 
de Darwin (8 de abril de 1879), que 
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Darwin considerava ser sua teoria com-
patível com a crença em Deus, mas 
que diferentes pessoas têm definições 
diferentes do que entendem por Deus 
(Darwin 1888 vol. I: 307). O estudante 
escreve-lhe novamente e Darwin pes-
soalmente responde-lhe que a ciência 
não tem nada a ver com Cristo, exceto 
por tornar o homem de ciência mais 
cauteloso com a evidência e que, de 
sua parte, Darwin não acreditava em 
qualquer revelação. Quanto a uma 
vida futura, cada um deveria julgar 
por si mesmo à base de probabilidades 
vagas e conflitantes (Darwin 1888 vol. 
I: 307). Na opinião de Darwin, todo o 
homem deveria pesar para si mesmo, 
imparcialmente e tenazmente todos 
os argumentos a favor e contra a pos-
sibilidade de qualquer revelação ter 
sido feita ao homem. Em resumo, para 
Darwin, manter Ciência e Religião em 
separado parecia ser a coisa mais sá-
bia a fazer, chegando mesmo a dizer, 
em uma carta a Joseph Hooker de 8 de 
setembro de 1868, em face de uma re-
senha publicada em Pall Mall Gazette, 
de 22 de agosto de 1868, sobre “Dr. 
Hooker on Religion and Science”, que 
talvez fosse plenamente o mais sábio 
para homens de ciência ignorar todo 
o assunto de religião (Darwin, 1903 
vol.1: 308-309). 

4.1 Agnosticismo e a origem material 
versus origem imaterial da mente 
humana; necessidade versus livre 
arbítrio 

Na sua Autobiografia (1876), logo 
após dizer que merecia ser chamado 
de teísta à época em que escreveu a 
Origem (1959), Darwin diz: “O misté-
rio do início de todas as coisas é inso-
lúvel para nós; de minha parte, devo 
contentar-me com permanecer um Ag-
nóstico” (Darwin 1993a: 93-94)4. Nessa 
mesma passagem, antecedendo a essa 
conclusão, uma das bases para a sua 

4 Em carta de 7 de maio de 1879, respondendo 
a John Fordyce, um escritor sobre ceticismo e 
ciência moderna, Darwin declara que, enquan-
to mantinha suas privadas e ‘flutuantes’ opini-
ões sobre o tema, nunca fora um ateu no senti-
do de negar a existência de Deus e que não via 
incompatibilidade entre Teísmo e Evolução, 
sendo ‘agnóstico’ o que mais corretamente 
descreveria seu estado de espírito (Darwin 
Correspondence Project - http://www.darwin-
project.ac.uk/content/blogcategory/36/63/ - 
carta 12041). (Nota da entrevistada)

atitude repousa em sua visão da men-
te humana, evoluindo desde as formas 
mais inferiores de vida, sem qualquer 
interferência milagrosa. Pergunta-se 
Darwin: não serão as grandiosas con-
clusões a que chega a mente humana 
meramente o resultado de conexões 
causais às quais atribuímos necessi-
dade, mas que não passam de expe-
riência herdada? Não é provável que a 
ideia que temos de Deus tenha sido in-
culcada nas mentes infantis produzin-
do um efeito forte e talvez hereditá-
rio em seus cérebros em formação de 
modo que “seria tão difícil desfazer-se 
da sua crença em Deus como o é para 
o macaco desfazer-se de seu medo e 

ódio instintivo a uma serpente?” 
O intelecto por si mesmo não esta-

belece uma distinção essencial entre 
o homem e os outros animais. O inte-
lecto é uma modificação do instinto e 
o instinto é uma modificação da estru-
tura corpórea (Darwin 1987: 576– No-
tebook N, entrada 48). Na Origem, Da-
rwin cita Pierre Huber: “Uma pequena 
dose de juízo ou razão, como Pierre 
Huber o expressa, frequentemente en-
tra em jogo, mesmo com animais infe-
riores na escala da natureza” (Darwin 
1875: 205). Darwin considera uma ‘vi-
são importante’ que, ao conceder ra-
zão para qualquer animal com instinto 
social e sexual, esse animal ‘deve ter’ 
também consciência. Na entrada 4 do 
Notebook N, Darwin aplica o anterior 
raciocínio de que para explicar a ideia 
de Deus talvez como um instinto da 
consciência do homem que sente em si 
as regras que transmitirá a seus filhos 

(Darwin 1987: 564). 
A visão darwiniana da mente é ma-

terialista no sentido de que compara 
as atividades mentais, como o pensa-
mento, a um esforço físico. Essa era 
uma das acepções de ‘materialista’ à 
época5. Pensamentos são vistos como 
funções prováveis da mesma parte de 
cérebro que afeta a associação da lem-
brança intencional de qualquer coisa, 
“ou a tendência do hábito a produzir 
um dado curso de pensamento” (No-
tebook M, entrada 46). A produção das 
faculdades mentais superiores como 
o pensamento abstrato e a linguagem 
resultariam da evolução de faculdades 
mais simples. De um modo semelhan-
te, nossos sentimentos mais elevados, 
como o religioso, teriam evoluído gra-
dualmente de sentimentos encontra-
dos nos animais mais inferiores. Em 
seu Notebook N, entradas 1, 2, e 3, 
Darwin compara a consciência humana 
e a animal, examinando o caso do cão 
que, como nós, experimenta muitas 
vezes motivações contraditórias em 
seu comportamento.  Ao conceder ra-
zão a qualquer animal com instinto so-
cial e sexual, deve-se, segundo Darwin, 
também conceder-lhe consciência –“esta 
é uma visão importante”, considera. A 
diferença entre consciência de cães 
e homens repousa em seus instintos 
originalmente distintos e no fato de 
que “o homem argumenta muito em 
suas ações o que faz sua consciência 
ser mais sensitiva.” O senso moral é 
um atributo universal que varia para 
se adaptar a circunstâncias diferentes 
e, assim, diferentes nações possuem 
diferente senso moral. Na entrada 4 
de seu Notebook N, Darwin aplica ra-
ciocínio anterior para explicar a ideia 
de Deus talvez como um instinto da 
consciência do homem que sente em 
seu coração as regras que quer trans-
mitir a seus descendentes (Darwin 
1987: 564). O materialismo de Darwin, 
portanto, não afetaria o senso e o 
comprometimento moral do homem. 
Em seu Notebook M, entrada 74, res-
salta que, vendo-se de um modo mais 
humilde, enquanto evoluindo dos ani-
mais mais inferiores, o homem lutaria 

5 Edward Manier (1978, capítulo IV), seguindo 
a Maurice Mandelbaum, distingue quatro senti-
dos principais de ‘materialismo’ à época, sem 
que necessariamente todos impliquem a não-
existência de Deus. (Nota da entrevistada)

“Poderia o aparente 

conflito entre desígnio 

e leis naturais ser 

resolvido por alguma 

ideia inovadora 

relacionada às ‘leis 

naturais’? ”
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para aperfeiçoar-se para o bem de 
seus filhos e para o efeito benéfico de 
seu exemplo para os demais (Darwin 
1987: 536-537).

A visão de Darwin de mente e cor-
po, desde um ponto de vista episte-
mológico, foi certamente influenciada 
pelo empirismo e pela leitura e expli-
cação de David Hume para a formação 
de nossas ideias abstratas e nossa ideia 
de Deus, bem como para o papel a ser 
jogado pelo hábito nas nossas opera-
ções mentais. Repetição transforma 
um ato voluntário em um involuntário. 
Porém, o peso que Darwin coloca nos 
sentidos tem em vista aquilo que pos-
sam explicar em termos da origem das 
ideias como objetos de interesse e in-
tencionalidade (Notebook M, entradas 
104 e 105), descartando impressões e 
ideias inconscientes. Algumas ideias, 
como a de causação, não podem ser 
explicadas apenas através de impres-
sões externas, nem pode o seu uso me-
tafísico ser destruído, como no caso 
de sua conexão com a ideia de Deus. 
Isso não significa que nós teríamos 
algumas ideias necessárias em nossa 
mente oriundas de uma preexistência 
(platônica) da alma. Ao invés, ‘pre-
existência’ significa para Darwin ‘nos-
sos antepassados’(Darwin 1987: 551). 
Em um comentário que faz em 1838 
às Provas e Ilustrações dos Atributos 
de Deus por John Macculloch (1837), 
Darwin diz: “eu não vejo nenhuma 
razão por que a estrutura de cérebro 
não deva nascer com a tendência para 
fazer com que o animal execute al-
guma ação. – como também a ganhe 
através de hábito” (Darwin 1987: 638, 
entrada 59). A ideia de causação é tão 
forte que quando não há uma causa 
aparente a ser dada “a pessoa fixa-se 
em seres imaginários, muitos deles vi-
cários, como nós mesmos”. Assim, os 
selvagens consideram o trovão e o raio 
como testemunhos diretos de Deus. 
Juntamente com a ideia de ‘causação’, 
a ideia de Deus pode surgir da ideia de 
um ‘dever moral’ (Darwin 1987: 558). 
Novamente, a questão de Deus revela 
sua base cosmológica e moral.

Resumindo, à luz da convicção de 
Darwin na origem material da mente 
humana cujas faculdades e atividades 
superiores evoluíram das mais simples 

e de sua visão dos limites da mente 
humana para assuntos abstrusos como 
livre arbítrio versus necessidade, seu 
agnosticismo é um predicamento ra-
zoável. No caso da origem e natureza 
da mente humana, Darwin parece não 
experimentar nenhum tipo de confli-
to em suas convicções, embora ainda 
deva responder a algumas questões. 
O homem e os outros animais têm ra-
zão, instinto, e aprendem por hábito, 
transmissão hereditária de mudanças 
ocasionada por hábito e experiência 
individual. Ao mesmo tempo, até mes-
mo na esfera de emoções há algo que 
é próprio ao homem e o diferencia de 
outros animais, como o ruborizar-se, 
devido a nosso pensamento sobre o que 
os outros pensam sobre nós. Pergunta-
se Darwin: seríamos seres que ‘pensam’ 
em um sentido diferente daquele em os 
outros animais ‘pensam’? Teriam nossas 
atividades ficado apenas mais comple-
xas, ou haveria uma diferença qualita-

tiva de natureza quando atingimos a 
consciência ética? O embate entre livre 
arbítrio e necessidade parece ser mais 
problemático e sugestivo de um conflito 
interno (embora nem sempre presente) 
e insolúvel. Sobre o livre arbítrio, os 
primeiros pensamentos de Darwin en-
contram-se em seus Notebooks M (15 
de julho a 2 de outubro de 1838) e N (2 
de outubro de 1838 a metade de 1839). 
Na entrada 49 do Notebook N, a vida e 
a vontade dos animais mais inferiores 
não se opõem qualitativamente à vida 
e mente do homem. Nós podemos nos 
experimentar como agentes causais que 
têm vontade livre, mas podemos sus-
peitar que mesmo nossa vontade sur-
ja de ‘leis fixas’ de organização, e que 
“livre arbítrio seja para a mente o que 
a chance seja para a matéria” (Darwin 
1987: 535, 536). Se a mente tem uma 
estrutura corpórea e como tudo o mais 
está sujeita a leis naturais, o livre arbí-
trio nada mais é além de chance. O que 
resulta por chance não pode ser conhe-
cido racionalmente. Como explicar o 
que acontece por casualidade? Ficaria 
para sempre cerrada ao entendimento 
a controvérsia livre arbítrio versus ne-
cessidade? Se não houvesse livre arbí-
trio, por que seríamos frequentemente 
enganados por nossos sentimentos? Por 
fim, em que sentido, se em algum, a 
mente do homem diferiria da dos ou-
tros animais? 

4.2 Evidência empírica e científica 
versus convicções religiosas 

O problema cosmológico de um 
mundo ordenado ao invés de um mun-
do guiado por chance cega busca re-
solver-se, sobretudo, por meio de 
‘convicções científicas’ apoiadas em 
‘leis naturais.’ Esse parece ser o pon-
to-chave da questão. A distinção entre 
ciência e religião não se pode basear 
no fato que a religião, mas não a ciên-
cia, repousa em ‘convicção’. Darwin 
continua falando sobre convicções ao 
fazer ciência. ‘Convicções religiosas’, 
porém, muitas vezes parecem ser ir-
reconciliáveis com convicções fun-
dadas ou apoiadas por leis naturais. 
Se convicções científicas e religiosas 
opõem-se tão profundamente, em que 
consiste sua diferença? A princípio, 
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cordial, mas 
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parece estar no grau de solidez a ser 
encontrada em cada caso. A pergunta 
envolve considerações de ordem epis-
temológica. Estariam as primeiras, di-
ferentemente das segundas, baseadas 
em evidência empírica? Não haveria 
nenhuma evidência para apoiar os mi-
lagres sobre os quais, de acordo com 
Darwin, o Cristianismo está baseado. 
Acrescente-se a isso, segundo o argu-
mento de Darwin, que os homens ao 
tempo dos Evangelhos eram ignoran-
tes e crédulos, que não há provas de 
os Evangelhos terem sido escritos si-
multaneamente com os eventos, que 
eles diferiram em detalhes importan-
tes (Darwin não diz em quais deta-
lhes). Com base nessas considerações, 
Darwin veio gradualmente a descrer no 
Cristianismo como revelação divina. Em 
resumo, tais convicções não puderam 
ser sustentadas por evidência empí-
rica, como é requerido por qualquer 
evidência razoável. 

Não obstante, que tipo de evidência 
estava Darwin procurando? Ele mesmo 
admite que escassamente um único 
ponto da sua teoria, que é suposta-
mente científica, é discutido sobre o 
qual não possam ser aduzidos fatos 
conduzindo a conclusões opostas 
(Darwin 1875: 2). Consequentemen-
te, ele não parece estar defendendo 
o apoio de ‘evidência imediata’ como 
uma condição para a solidez distinti-
va das convicções científicas. Em uma 
passagem da sua Autobiografia (onde 
aspectos epistemológicos e morais vêm 
juntos, novamente) Darwin parece re-
querer da religião uma literalidade de 
significado que sugere a necessidade 
de uma precisão linguística e concei-
tual: “Bonita como é a moralidade do 
Testamento Novo, dificilmente se pode 
negar que sua perfeição depende em 
parte da interpretação que nós hoje 
pomos em suas metáforas e alegorias” 
(Darwin 1993: 86). No entanto, tal uma 
exigência também o deixaria sem con-
vicções científicas, dado que metáforas 
desempenham um papel central tanto 
na sua como em outras teorias científi-
cas, como ele o admite claramente no 
princípio do capítulo quatro da Origem, 
a partir de sua 3ª edição. 

A diferença mais promissora entre 
‘convicções científicas’ e ‘convicções 

religiosas parece então estar no apoio 
que as ‘leis naturais’ conferem às pri-
meiras. Duas perguntas surgem, então: 
como são as leis determinadas? Como 
operam no mundo não só produzindo 
eventos regulares, mas eventos novos, 
como a origem de espécies novas? Se 
‘chance’ é, como o Darwin diz na Ori-
gem (1875: 106), o nome da nossa ig-
norância de causas, e se há ordem por 
meio de leis naturais de tal modo que 
essas permitam o aparecimento do 
novo (novas formas orgânicas), então 
a resposta a essas perguntas requer 
um modo novo de conceber Natureza 
não estritamente mecanicista ou po-
sitivista. Na Origem, Darwin traz-nos 
uma visão de Natureza como um sis-
tema dinâmico, autorregulado cujas 
‘leis’ tal como Darwin as concebe, são 

antes ‘tendências’ determinadas por 
esse sistema na medida em que, como 
sistema ‘autorregulado’, estabelece 
as condições de possibilidade para 
sua ordem e, como sistema dinâmico, 
admite multifacéticas configurações 
empíricas em sua manutenção como 
sistema. Esta visão traz algo que é um 
resultado próprio às controvérsias: o 
aparecimento de ideias inovadoras.

5. Por que ‘controvérsia’ ‘interna’?

Neste item conclusivo, nada mais 
podemos oferecer do que um preâm-

bulo de questões para o debate que 
está por vir. 

Um traço importante do presente 
debate para caracterizá-lo como ‘in-
terno’ está em que ele não foi travado 
para persuadir qualquer oponente ‘pú-
blico’. Em termos ‘públicos’, Darwin 
concentrou-se em defender sua teoria 
e persuadir aos demais em aceitá-la. 
Seu poder explicativo não dependeria 
de provar ou não a existência de Deus. 
Essa prova era o ônus de seu opositor 
o Criacionismo, de acordo com o qual 
cada espécie vinha a existência por um 
especial ato do Criador. Darwin respon-
deu ao Criacionismo em bases cientí-
ficas, deixando de lado a questão da 
existência de Deus ao explicar como as 
coisas acontecem na Natureza.  

As questões acima em que se des-
dobrou a polêmica Ciência versus Deus 
no pensamento darwiniano, tais como 
reveladas na intimidade de sua corres-
pondência, muitas vezes mostram-nos 
um Darwin que parece estar tentando 
convencer a si mesmo, como no caso 
de seus recorrentes debates com Asa 
Gray sobre desígnio. O formato dos 
debates é antes o de uma ‘lógica da 
deliberação’, de uma racionalidade 
‘soft’, do que de uma lógica da de-
monstração’ (discussão), ou a de um 
convencimento a qualquer preço (dis-
puta). O fato de persistir, através de 
diferentes etapas de sua vida como um 
contínuo debate, marcado por carac-
terísticas próprias a cada um desses 
contextos, sem alcançar uma resolu-
ção, embora alcançando sucessivos ní-
veis de inteligibilidade, também exibe 
características de controvérsias cujos 
resultados ‘possíveis’ incluem esclare-
cimento do que está em jogo. 

Do ponto de vista de seus reflexos 
sobre a questão de Deus, o resultado 
que trouxe para Darwin pode ser des-
crito como o do seu estado ‘agnóstico’, 
fazendo jus ao processo da controvér-
sia interna que o acompanhou e que 
pode ser traduzido no reconhecimento 
de que o problema é insolúvel, apesar 
dos consideráveis esforços para que um 
lado da questão pudesse racionalmente 
persuadir o outro. Darwin nunca negou 
a existência de Deus, mas não podia 
aceitá-la como ‘provada’. Do ponto de 
vista de seus reflexos sobre a questão 
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da ciência, seu re-pensar das ‘leis na-
turais’ à luz de sua visão de Natureza 
acima referida, certamente trouxe-nos 
uma de suas mais inovadoras contri-
buições, com repercussões para além, 
quem sabe, de seus próprios intentos. 
Uma visão que, curiosamente, como o 
advertiu Thomas Huxley então e, con-
temporaneamente, Francisco Ayala, re-
pôs a teleologia na Natureza.
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Leia Mais...
Anna Carolina Krebs Pereira Regner já 

concedeu outra entrevista à IHU On-Line. Con-
fira o material na nossa página eletrônica.
* “Somos melhores depois de Darwin”. Entrevista 
publicada nas Notícias do Dia do sítio do IHU em 
13-07-2009, disponível no link 
h t t p : / / w w w. i h u . u n i s i n o s . b r / i n d e x .
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=20440
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Brasil em Foco

A política cambial e o crescimento econômico

Economia brasileira mostra mais capacidade de crescimento quando é dinamizada 
pelo mercado interno, assegura o economista David Kupfer          

Por Patricia facHin

N
a opinião do economista David Kupfer, “há uma dimensão conjuntural que explica a velo-
cidade com que a taxa de câmbio se apreciou. Mas há também uma dimensão estrutural 
que explica porque essa tendência à apreciação retornou logo que a crise saiu do horizon-
te”. Novamente elevada, a taxa cambial tem gerado uma competitividade desigual entre 
produção doméstica e internacional. Na atual conjuntura, esclarece o professor da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, a valorização cambial está causando um impacto indireto 
na rentabilidade da produção para o mercado interno, o que significa “perda de competitividade da 
indústria brasileira” consequente à menor atratividade dos investimentos. Como a produção interna 
tem maior impacto na economia brasileira, “esse efeito indireto sobre a rentabilidade da produção 
doméstica atinge uma parcela do PIB maior e um número de trabalhadores e empresas muito maior”, 
esclarece em entrevista concedida, por telefone, à IHU On-Line.

Segundo Kupfer, “ao logo da sua história, o Brasil mostrou muito mais capacidade de crescimento quan-
do foi dinamizado pelo mercado interno”. Assim, “historicamente, os momentos de grande dinamismo do 
mercado interno é que trazem crescimento econômico”. “Tudo o que aconteceu no momento pré-crise 
– constata - teve um valor muito positivo de mudar o contexto da economia e trazer o dinamismo do cres-
cimento para o mercado interno. O mais importante, no entanto, é o ciclo de investimento que estava 
começando antes da crise e que foi abortado. Não é claro que ele vai retornar com muita agilidade”.

David Kupfer é mestre e doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Atualmente, é coordenador do grupo de pesquisa em Indústria e Competitividade (GIC-IE/
UFRJ). É autor de inúmeros artigos sobre inovação, competitividade e concorrência na indústria brasileira 
além de e co-autor do livro Made in Brazil (Rio de Janeiro: Campus, 1996) e organizador do livro Economia 
Industrial (Rio de Janeiro, Campus, 2002). Confira a entrevista.

IHU On-Line - A sobreapreciação cam-
bial que está novamente se manifes-
tando na economia é conjuntural ou 
estrutural?
David Kupfer – É um pouco das duas 
coisas. Ela tem uma dimensão conjun-
tural que provavelmente está refletin-
do uma espécie de excesso de liquidez 
temporária que está rodando no mer-
cado internacional, provavelmente em 
função da injeção de liquidez que os 
governos fizeram para combater a cri-
se. É provável - como sugerem os ana-
listas de conjuntura – que os mercados 
estejam passando por uma bolha em 
função dessa ação. 

A outra dimensão do problema tem 
a ver com a retomada dos preços dos 
produtos básicos, as commodities metá-
licas, minerais e agrícolas, que rapida-
mente estão retornando a níveis de pre-
ços que, embora não sejam tão elevados 
comparativamente com os do ano pas-
sado, já são bastante remuneradores. O 
aumento desses preços pode estar sina-
lizando que está se tornando dominante 
a percepção de que os bens baseados em 
recursos naturais estão ficando escassos. 
Isso corresponderia a uma mudança na 
estrutura de preços relativos, um fenô-
meno de fato estrutural. Esses bens, que 
no passado eram vendidos por um valor 

baixo - e que o processo de concorrência 
tornava ainda mais baratos, agora, em 
função de uma nova percepção – inclu-
sive de sustentabilidade no processo de 
crescimento -, podem passar a ter um 
preço relativamente mais alto. 

Sintetizando: há uma dimensão 
conjuntural que explica a velocidade 
com que a taxa de câmbio se apre-
ciou. Mas há também uma dimensão 
estrutural que explica porque essa 
tendência à apreciação retornou logo 
que a crise saiu do horizonte. Então, 
não dá para explicar o que aconteceu 
com o câmbio brasileiro somente por 
uma ou outra versão; é uma conjuga-
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ção de fatos, ou seja, é uma tendência 
a longo prazo, de natureza estrutural 
que está sendo propelida, acelerada 
por fatores conjunturais. 

IHU On-Line - Quais são as consequên-
cias da sobreapreciação cambial para a 
economia nacional? 
David Kupfer – As consequências de-
vem ser pensadas em dois planos; isso 
é típico de análises de riscos e oportu-
nidades. Um deles seria considerar a 
apreciação cambial em uma economia 
que não tenha capacidade de respos-
ta, quer dizer, analisar os impactos 
da mudança do câmbio, tudo o mais 
ficando constante. Nesse caso, as con-
sequências são bastante negativas do 
ponto de vista das possibilidades de 
expansão do setor industrial no Brasil. 

A taxa de câmbio muito valorizada 
evidentemente dificulta as exporta-
ções, mas o principal efeito da taxa de 
câmbio elevada, no meu modo de ver, 
não é o impacto direto que ela exerce 
nas exportações, mas sim o impacto 
indireto que desempenha sobre a ren-
tabilidade da produção para o merca-
do doméstico. Então, é um problema 
de competição entre produção domés-
tica e importações, ou seja, da perda 
de competitividade da indústria brasi-
leira frente à produção internacional 
na disputa pelo mercado doméstico. A 
consequencia é uma piora na atrativi-
dade do investimento industrial. A in-
terrupção ou mesmo a desaceleração 
dos investimentos pelas empresas pro-
voca uma estagnação da produtividade 
e da inovação da indústria, causando 
perda ainda maior de competitividade 
no futuro.

Vejo, nesse prisma, que as ex-
portações podem se prejudicar por 
um câmbio muito apreciado, e isso é 
ruim para os exportadores, pois sig-
nifica menos produção para exportar, 
menos emprego, menos renda para o 
setor exportador. Mas o setor expor-
tador ainda representa um segmento 
pequeno na economia brasileira. Por 
isso, o efeito indireto sobre a renta-
bilidade da produção doméstica pode 
ser considerado o problema central da 
sobreapreciação cambial, pois atinge 
uma parcela do PIB maior e um núme-
ro de trabalhadores e empresas muito 
maior. 

Respostas frente à apreciação 
cambial 

No segundo plano de análise, preci-
samos pensar em condições para que a 
indústria tenha alguma capacidade de 
resposta a essa tendência de valorização 
do câmbio. Penso que os setores base-
ados em recursos naturais altamente 
competitivos vão conseguir manter uma 
inserção internacional favorável. No en-
tanto, eles vão tender a exportar menos 
e a investir mais no exterior, o que não 
é necessariamente ruim, mas pode des-
viar renda e empregos para o exterior se 
determinadas contrapartidas de investi-
mento no Brasil não forem contempladas 
por essas empresas. De outra parte, te-
ríamos provavelmente uma dificuldade 
muito grande de manter ou sustentar os 
níveis de produção da indústria tradicio-
nal que vai estar em competição com a 

China e demais asiáticos. Com o câmbio 
contrário, certamente o Brasil não terá 
competitividade para resistir a essa con-
corrência e vai ter que buscar segmentos 
nos quais sejam maiores as intensidades 
tecnológicas de processos e produtos, 
independentemente dessas tecnologias 
estarem disponíveis nas formas incor-
poradas (em insumos e bens de capital) 
ou não. Na prática, isso vai significar um 
tremendo desafio tecnológico para as 
empresas brasileiras e, certamente, irá 
requerer uma mudança de patamar no 
esforço de pesquisa e desenvolvimento 
realizados pelos setores público e priva-
do no país. Por isso, imagino que precisa 
haver uma profunda reestruturação da 
indústria brasileira. Para que ela consiga 
reagir ao câmbio muito valorizado, será 

necessário mudar de fato o perfil produ-
tivo, as capacitações, a inserção inter-
nacional. Esse processo é lento, difícil e 
depende de incentivos, de planejamen-
to e coordenação por parte da política 
industrial. Então, me preocupa a velo-
cidade com que o câmbio está se valo-
rizando e, consequentemente, impondo 
um custo muito pesado para a indústria 
brasileira por ausência de tempo para 
promover a reestruturação necessária.

IHU On-Line – Em que medida o capi-
tal que entra no país representa ou 
não melhorias efetivas para a econo-
mia brasileira e para a distribuição 
de renda? 
David Kupfer – Isso depende da quali-
dade do capital atraído. Se for um ca-
pital de curto prazo, especulativo, que 
entra e sai com muita agilidade, isso 
não tem efeito nenhum além de dete-
riorar as condições de volatilidade com 
que operam os mercados monetários e 
financeiros, – fazendo a economia refém 
desses movimentos. Agora, a entrada de 
capitais de investimento pode ser posi-
tiva se vier suplementar a capacidade 
de investimento da indústria brasileira 
e se trouxer mais diversificação para a 
nossa estrutura produtiva. Então, nesse 
momento, o que está atraindo capital 
para o Brasil, de fato, não é somente o 
circuito financeiro. Há capitais que estão 
vindo para o Brasil em busca de aplica-
ções produtivas, e isso é positivo desde 
que não se dê em detrimento do desen-
volvimento industrial local 

IHU On-Line - O governo deveria in-
tervir no sistema de cambio flutuan-
te, principalmente, depois da crise 
internacional? 
David Kupfer – O sistema de câmbio flu-
tuante está em questão na medida em 
que recorrentemente tem levado a um 
afundamento do câmbio – ele não flu-
tua, afunda. Entretanto, é preciso ter 
cautela antes de mexer em alguma coi-
sa. Talvez seja possível tentar introduzir 
algum tipo de controle de capitais por 
meio de algum imposto sobre aplicações 
de curto prazo, uma vez que esse capi-
tal realmente não contribui mais para 
o equilíbrio do balanço de pagamento 
brasileiro, como já ocorreu em tempos 
passados. Isso provavelmente não terá 
um efeito bombástico, mas pode ajudar 
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a segurar um pouco o excesso de dólares. 
De qualquer modo, penso que o mais im-
portante nesse momento seja pensar na 
constituição de algum fundo de estabili-
zação cambial, alguma forma de atuação 
que não seja o controle de capitais exa-
tamente para encontrar uma alternativa 
para o escoamento desses dólares que 
estão abundantes no momento. O Brasil 
vive um quadro de abundância de dóla-
res que é muito raro na história brasilei-
ra. Talvez seja necessária a ousadia de 
sair do convencional e buscar soluções 
inovadoras que ajudem a resolver o eter-
no problema que é o financiamento do 
desenvolvimento brasileiro. 

IHU On-Line - A economia brasileira 
começou a se recuperar via consumo. 
Isso foi suficiente para retomar o cír-
culo de crescimento pós-crise? Como 
o senhor caracteriza a economia bra-
sileira após a turbulência financeira 
internacional? 
David Kupfer – A reativação do con-
sumo nos anos pré-crise estava sendo 
necessária para disparar o processo de 
crescimento na medida em que criou 
um sinal, que era ansiosamente aguar-
dado, de que o pólo dinâmico da eco-
nomia estava mudando do setor exter-
no para o setor interno. Ao logo da sua 
história, o Brasil mostrou muito mais 
capacidade de crescimento quando foi 
dinamizado pelo mercado interno. Isso 
não significa que não se deseja expor-
tar, mas quando se dependeu das ex-
portações para dinamizar a economia, 
o crescimento foi baixo. Na verdade, 
é o contrário, quando o crescimento é 
baixo, as exportações ganham espaço 
na dinâmica da economia brasileira. 
Historicamente, os momentos de gran-
de dinamismo do mercado interno é 
que trazem crescimento econômico. 
Então, tudo isso que aconteceu no mo-
mento pré-crise teve um valor muito 
positivo de mudar o contexto da eco-
nomia e trazer o dinamismo do cresci-
mento para o mercado interno. O mais 
importante, no entanto, é o ciclo de 
investimento que estava começando 
antes da crise e que foi abortado. Não 
é claro que ele vai retornar com muita 
agilidade. Então, há muito que fazer 
na tentativa de retomar o crescimento 
que foi interrompido pela crise. 

Para Jair Krischke, a importância de lembrar a anistia política 
no Brasil está em examinar, passados 30 anos, o quanto ainda 
estamos devendo à sociedade brasileira  

Por grazieLa woLfart 

Q
ual o maior legado dos crimes políticos da época da ditadura 
no Brasil? A impunidade, segundo o historiador Jair Krischke, 
coordenador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Ele 
concedeu a entrevista que segue, por telefone, à IHU On-Line, 
onde fez uma análise da lei de anistia no Brasil em função de 

seus 30 anos, completados no último dia 28 de agosto. Para Krischke, uma das 
dívidas que o país tem com a sua cidadania e com a sua história é a abertura 
dos arquivos, “que deveria fazer parte do conjunto de anistia, para saber 
quem fez o que, quem foram os torturados, quem foram os desaparecedores, 
para termos memória. Que democracia é essa que não é capaz de resistir à 
abertura dos arquivos? Temos que enfrentar isso”. Jair é enfático quando 
defende que “não precisamos revisar a Lei da Anistia. O que nós precisamos 
é lê-la com atenção. Só isso”, para interpretá-la corretamente e entender 
que a anistia não foi dada para todos, como muitos querem entender. E so-
bre o exílio ele dispara: “a volta do exílio é terrível, porque a pessoa nunca 
volta para o mesmo país. O desexílio, em muitos e muitos casos, é um novo 
exílio”. Ele ainda fala sobre a derrubada de Salvador Allende do governo do 
Chile, em setembro de 1973, e declara: “a ditadura brasileira tinha um papel 
muitíssimo mais além do que o governo americano no golpe chileno”.

Jair Krischke é graduado em História pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Atua como ativista dos direitos humanos no Brasil, Argentina, 
Uruguai, Chile e Paraguai. Em 1979, ele fundou o Movimento de Justiça e Di-
reitos Humanos (a principal Organização Não-Governamental ligada aos Direi-
tos Humanos da Região Sul) e o Comitê de Solidariedade com o Povo Chileno.
Confira a entrevista.

Os 30 anos da anistia no Brasil

Entrevista da Semana

IHU On-Line - Qual a importância 
de lembrar os 30 anos da anistia 
política no Brasil? 
Jair Krischke – A importância é de 
examinarmos com toda a tranquili-
dade, passados 30 anos, e vermos o 
quanto ainda estamos devendo à so-
ciedade brasileira. 

IHU On-Line - Qual a herança que 
permanece ainda hoje dos crimes 

políticos da época da ditadura?
Jair Krischke – Lamentavelmente, o 
maior legado é a impunidade. E isso 
é muito importante porque, quando 
se fala no Brasil de impunidade – e é 
verdade, somos o país da impunidade 
– muitas vezes se esquece de exami-
nar que essa impunidade nasce quan-
do se quer cobrir, colocar um manto 
de esquecimento, sobre aqueles que 
violaram os direitos humanos, e o 
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fizeram enquanto agentes do Estado. 
Isso é muito grave. Esta impunidade, 
em geral, que hoje vivemos, tem sua 
origem seguramente por aí. Quando se 
deixam impunes os agentes do Estado, 
que praticaram crimes de lesa-huma-
nidade, estamos diante de um mal 
contagioso, que vai se alastrando e se 
propagando pela sociedade brasileira. 
Se é permitido impunemente cometer 
verdadeiras barbaridades, então é cla-
ro que outros crimes que são menores 
não tem porque serem punidos. E a 
anistia, lamentavelmente, foi incom-
pleta. Nós lutamos sempre por uma 
anistia ampla, geral e irrestrita. E isso 
não aconteceu. Temos que fazer leis 
no país para alcançar aquele segmento 
que ficou desamparado.    

IHU On-Line - Quais os principais li-
mites da Lei da Anistia? 30 anos de-
pois, é preciso de uma revisão? 
Jair Krischke – Nós não precisamos 
revisar a Lei da Anistia. O que nós 
precisamos é lê-la com atenção. Só 
isso. Porque há um discurso tendo es-
pecialmente como vertente as forças 
armadas, inclusive os militares “de 
pijama”, de que ambos os lados fo-
ram anistiados. Mas não é isso o que 
está escrito na Lei da Anistia. Porque 
aqueles que se rebelaram contra a di-
tadura e que lutaram contra a viola-
ção à Constituição e que tomaram em 
armas, estes não foram anistiados. A 
lei dizia que os crimes de sangue não 
foram anistiados. Vários e vários com-
panheiros meus ficaram nas prisões. 
Mesmo depois de 28 de agosto. Em 
fevereiro de 1980, houve uma greve 
de fome porque ainda tínhamos pre-
sos políticos. No entanto, não foi tudo 
igual para todos. Quero saber qual o 
militar, qual o agente do Dops, qual 
o membro da repressão política que 
passou cinco segundos numa prisão 
neste país. Nenhum. Na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão 
da Revolução Francesa, há um artigo 
que fala sobre o direito à rebelião. O 
cidadão tem o direito, frente a uma 
situação de opressão, a se rebelar. E 
o rebelar-se significa, inclusive, tomar 
em armas. Então, é preciso ler a Lei da 
Anistia com atenção.      

Por outro lado, temos ainda um se-
tor que não foi anistiado: os familiares 
dos desaparecidos. Porque até agora 
eles não sabem onde estão os restos 
mortais dos seus entes queridos. E este 
direito mais do que milenar, histórico 
da humanidade, de prantear os seus 
mortos, a eles ainda não foi permiti-
do. Portanto, os familiares dos desa-
parecidos até o dia de hoje não foram 
anistiados. Isso é algo que clama por 
justiça. Ainda dentro deste processo 
de anistia, aqueles que tiveram suas 
vidas profissionais destruídas pelo exí-
lio – o mais longo da história do Brasil 
-, em alguns segmentos, ainda hoje, 
não resolveram seus problemas. E isso 
vai se arrastando. Há hoje, sim, uma 
lei de reparação. E quem examina as 
reparações é uma comissão que se diz 
de anistia. Mas anistia já é o que existe 

hoje. Estamos falando de uma comis-
são de reparação. Há um mal produzi-
do pelo Estado. E essa reparação está 
sendo feita, mesmo que muito lenta-
mente. Eu gostaria que fosse bem mais 
rápida. As pessoas estão ficando velhas 
e morrendo. Elas precisam desta repa-
ração para continuar sobrevivendo e 
ter um fim de vida com um pouco de 
qualidade. E está demorando.        

IHU On-Line - Como o senhor vê a 
questão do exílio comparando a situ-
ação de grandes líderes políticos com 
o povo simples, que precisou se exi-
lar muitas vezes dentro do próprio 
país? 
Jair Krischke – Há exílios e exílios. Ah, 

isso é incrível. Há exílios em que as 
criaturas, por terem melhores condi-
ções, viveram fora do país, o que já é 
um sofrimento, mas puderam ter boas 
condições de vida. Alguns, por terem 
uma capacidade econômica para so-
breviver no exterior; outros, por sua 
qualificação profissional, foram ser 
professores, foram trabalhar na UNES-
CO, na ONU, o que lhes facilitou o exí-
lio. Mas há um número grande, espe-
cialmente de gente jovem, que teve 
que sair do país ainda estudante, que 
ainda não tinha uma formação profis-
sional completa. E estes tiveram que 
comer o “pão que o diabo amassou” no 
exterior. Sofreram muito. E há aqueles 
que ficaram aqui no país. Alguns clan-
destinos, que até trocaram de nome. 
Eu conheço casos de companheiros 
nossos aqui do Rio Grande do Sul que 
viveram em vários locais do Brasil, 
que trocaram de nomes, tiveram filhos 
nesse período, foram registrados com 
nomes falsos, e de repente, acossados 
pela repressão, tiveram novamente 
que mudar de estado, trocar os no-
mes, bem como o nome dos filhos. E 
depois, para regularizar a situação, 
não é fácil.  

IHU On-Line - Qual o destino dessas 
pessoas? O que aconteceu com elas 
depois do exílio?
Jair Krischke – A volta do exílio é ter-
rível, porque a pessoa nunca volta 
para o mesmo país. O desexílio, em 
muitos e muitos casos, é um novo exí-
lio. Quando a pessoa saiu do seu país 
a situação era uma, e quando volta 
todas as coisas se modificaram, pois 
a dinâmica do tempo se encarrega de 
fazer isso. Geralmente os pais falece-
ram, bem como os irmãos, os amigos. 
A pessoa chega para viver no local que 
não é mais o mesmo que ela deixou. O 
círculo de convivência também não é 
mais o mesmo. Então, é um novo exí-
lio. Vou contar um caso, mas não vou 
citar o nome da pessoa, porque é um 
jornalista muito reconhecido no Bra-
sil. Quando ele chegou do exílio, me 
disse que iria comprar uma das casas 
grandes do bairro Teresópolis para vi-
ver ali. E juro que não tive coragem 
de dizer para ele que aquelas casas 
não existiam mais, porque tudo tinha 

“Se é permitido 

impunemente cometer 

verdadeiras 

barbaridades, então é 

claro que outros crimes 

que são menores não 

têm porque serem 

punidos”

flash.indd   40 31/8/2009   18:40:37



SÃO LEOPOLDO, 31 DE AGOSTO DE 2009 | EDIÇÃO 306                                                                                                                 41

ido abaixo e havia ali edifícios. Esta 
mesma pessoa voltou do exílio, ficou 
aqui uns dois anos e não aguentou. Foi 
refazer o exílio. Viveu um tempo em 
Buenos Aires, depois foi para o México, 
Portugal, lugares onde ele tinha anda-
do no exílio. A pessoa não se encontra 
mais. A volta é muito problemática do 
ponto de vista afetivo e cultural. É um 
segundo exílio, mesmo estando no país 
e na cidade natal. É muito doloroso. É 
a segunda dor.     

IHU On-Line - Como o senhor analisa 
a questão da memória em relação à 
ditadura e à tortura? O senhor en-
tende esse período como obscuro na 
história brasileira? 
Jair Krischke – É de uma escuridão 
atroz. A memória é fundamental para 
se consolidar o processo de redemo-
cratização. Se não tivermos uma me-
mória clara, bastante sólida do que 
aconteceu nesse período, afinal foram 
21 anos de ditadura, nossa democracia 
será sempre capenga e frágil. Tenho 
uma inveja da Argentina, do Uruguai, 
do Chile, que vão abrindo esse espaço 
da memória, que vão tratando do as-
sunto de forma muito ampla, não só 
no âmbito governamental. Por exem-
plo, há uma produção literária e aca-
dêmica fantástica nesses países sobre 
o período da ditadura. O que tem de 
filmografia é outra coisa impressio-
nante. O pequenino Uruguai, com três 
milhões de habitantes, o que produz 
em livros e documentários sobre o 
tema ultrapassa em muito o Brasil. 
Isso tudo é memória. Ao mesmo tem-
po, no âmbito do Estado, os grandes 
repressores da Argentina estão presos. 
As menores penas são de 25 anos de 
prisão e alguns generais receberam 
como pena a prisão perpétua. Nesse 
momento, a Argentina tem mais de 
420 condenações de repressores. E há 
processos em andamento que atingem 
um universo de mais de 600 a serem 
julgados. No Uruguai hoje temos pre-
sos o presidente da ditadura (general 
Gregório Álvarez), e vários coronéis e 
generais. No Chile temos generais pre-
sos. E, no Brasil, nem o cabo da guarda 
é molestado. Então, a memória é im-
portante porque ela não significa olhar 
para trás, mas para frente. 

IHU On-Line - E qual sua opinião so-
bre a abertura dos arquivos da dita-
dura? 
Jair Krischke – A outra dívida que o 
país tem com a sua cidadania e com a 
sua história é a abertura dos arquivos, 
que deveria fazer parte do conjun-
to de anistia, para saber quem fez o 
que, quem foram os torturados, quem 
foram os responsáveis pelos desapare-
cimentos, para termos memória. Que 
democracia é essa que não é capaz de 
resistir à abertura dos arquivos? Temos 
que enfrentar isso.  

IHU On-Line - Como o senhor vê a 
questão de que o presidente Médici 
teria se aliado aos EUA para derrubar 
o governo de Salvador Allende, a pe-
dido de Nixon? 
Jair Krischke – Essa informação saiu 
na imprensa, mas está incompleta. O 
informe completo é bem mais amplo. 
Foi o seguinte: o presidente Médici foi 
falar com Nixon1 e com Kissinger2 e 
geralmente estava presente o general 
Vernon Walters3 – figura muito impor-
tante no golpe aqui no Brasil, pois era 
muito vinculado aos militares brasilei-
ros, especialmente aqueles que foram 
combater na segunda grande guerra, 
na Itália. O general Walters falava por-
tuguês. Em 1964, quando do golpe do 
Brasil, ele era nada mais, nada menos, 
do que o adido militar4 norte-america-

1 Richard Milhous Nixon (1913-1994) foi o 
37° presidente dos Estados Unidos da América 
(1969-1974). (Nota da IHU On-Line) 
2 Henry Alfred Kissinger (1923) é um diploma-
ta estadunidense que teve um papel importan-
te na política estrangeira dos Estados Unidos 
da América entre 1968 e 1976. (Nota da IHU 
On-Line)
3 Vernon A. Walters (1917–2002) foi um oficial 
das Forças Armadas dos Estados Unidos e di-
plomata. (Nota da IHU On-Line) 
4 Adido militar é um oficial das Forças Arma-

no aqui. Um dos assuntos que foram 
tratados nesse encontro foi a eleição 
no Uruguai. Eu tenho documentos so-
bre isso. Médici foi tratar disso. Porque 
havia sido constituída a Frente Ampla 
e, assim, poderia se chegar a um go-
verno de esquerda, o que não era per-
mitido. E o Brasil atuou fortemente 
aí, intervindo na eleição uruguaia. A 
outra questão tratada entre eles foi a 
situação do Chile, que já era um fato 
concreto: Salvador Allende, um socia-
lista, estava no governo. Isso causava 
um desconforto imenso para o Brasil, 
especialmente porque, naquele mo-
mento, nós tínhamos mais de cinco mil 
brasileiros exilados no Chile. E muito 
bem tratados. Por isso, o Brasil agia 
fortemente para derrubar o governo 
de Salvador Allende. E direi agora coi-
sas que a imprensa não publicou sobre 
esse assunto. O embaixador brasileiro, 
em Santiago do Chile, Câmara Canto, 
trabalhou permanentemente tramando 
o golpe. Quando do golpe no Chile, dia 
11 de setembro de 1973, a embaixada 
brasileira, que é um prédio lindíssimo 
do patrimônio histórico do Chile, esta-
va com as luzes todas acesas e o nosso 
embaixador fazia um brinde e dizia so-
lenemente “ganamos!”. Ele foi uma fi-
gura tão importante no golpe do Chile, 
que era considerado o quinto homem 
da junta militar que tomou o poder. O 
Brasil foi o primeiro país a reconhecer 
os golpistas. Nós temos hoje informa-
ções muito boas de como o Brasil agia. 
O Médici não só tramou com Nixon, 
mas também executou. Isso é tão in-
teressante. Existem relatos no Senado 
dos EUA em que um ex-embaixador 
conta que o embaixador brasileiro Câ-
mara Canto o convidava para reuniões 
com outros embaixadores tratando do 
golpe. E há um livro publicado por um 
outro embaixador americano no Chile 
sobre o mesmo assunto. Médici tinha 
um papel protagônico. A ditadura bra-
sileira tinha um papel muitíssimo mais 
além do que o governo americano no 
golpe chileno.        

das acreditado junto de uma representação 
diplomática com a finalidade de trabalhar em 
estreita ligação com as autoridades militares 
locais, permutando informação específica. Por 
regra, uma embaixada dispõe de um adido 
militar ou rotativamente proveniente de cada 
um dos três ramos das Forças Armadas ou, jun-
to dos Estados de maior relevância, três adidos 
de cada um dos ramos. (Nota da IHU On-Line) 

“Quero saber qual o 

militar, qual o agente 

do Dops, qual o membro 

da repressão política 

que passou cinco 

segundos numa prisão 

neste país. Nenhum”
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IHU On-Line – Por que o Brasil tinha 
tanto interesse na derrubada de Al-
lende? 
Jair Krischke – Porque no Brasil havia 
a vigência da doutrina da segurança 
nacional, que trata do que se chama 
de “espaço vital”. O Brasil queria ser 
hegemônico na América Latina e en-
tendia que as fronteiras não eram só 
geográficas. Eram também ideológi-
cas. Não podia ter muito próximo de si 
um país cujo governo fosse socialista. 
Não podia ter lá uma sociedade que 
servisse de modelo de contestação ao 
que vinha sendo feito no Brasil.

IHU On-Line – Ou seja, existia uma 
preocupação com o crescimento de 
uma política de esquerda na América 
Latina? 
Jair Krischke – Exatamente. É essa a 
questão.  

IHU On-Line - Que relação pode ser 
estabelecida entre a queda de Allen-
de e de João Goulart? 
Jair Krischke – Isso foi fruto de um 
projeto, com uma matriz ideológica e 
econômica. Os países da região tinham 
que ficar vinculados economicamente, 
gravitando em torno dos interesses 
econômicos norte-americanos. Havia 
o seguinte viés econômico: nós temos 
que fornecer matérias-primas bara-
tas para os EUA e temos que comprar 
produtos manufaturados somente dos 
EUA. A questão ideológica envolvia o 
comunismo e a esquerda, para o que 
se dizia “não”. Esse era o pensamento 
dos EUA e começaram a imprimi-lo na 
região. O primeiro país a adotar esse 
pensamento foi o Brasil, em 1964. O 
golpe militar ocorrido naquele ano 
trouxe como a grande novidade a dou-
trina da segurança nacional. Daqui, 
se contaminou toda a região. O Bra-
sil influiu no golpe do Uruguai, que foi 
em junho de 1973; no golpe do Chile, 
em setembro do mesmo ano; no golpe 
da Bolívia, em que forneceu armas e 
munição e deu o apoio logístico para 
os militares golpistas bolivianos. Cla-
ro que o Brasil, como introdutor da 
doutrina da segurança nacional teve 
um papel muitíssimo importante para 
concorrer na derrubada da democracia 
dos países vizinhos e introduzir a nova 

doutrina. Depois, nos processos de 
transição, de novo o Brasil jogou um 
papel importante, fazendo a transição 
controlada. Conversando com algumas 
pessoas que conheceram bem a reali-
dade do período, acabei descobrindo 
porque João Figueiredo não entregou 
a faixa para o Sarney: porque Sarney 
era um traidor. Ele tinha sido da Are-
na e depois traiu. Figueiredo teria dito 
que se fosse para Tancredo Neves ele 
entregaria a faixa, mas para o traidor 
do Sarney, não. Interessante, não?

IHU On-Line – Muito, ainda mais nes-
te momento...
Jair Krischke – Exatamente. 

IHU On-Line - A partir deste tema, 
como o senhor se sente em relação a 
sua luta pelos direitos humanos? 
Jair Krischke – Você me pegou num 
bom momento. Eu já andava meio aba-
tido na minha luta, porque o tempo vai 
passando e ele é muito cruel por isso. 
Não vejo muitos avanços no Brasil. Fico 
olhando para os países vizinhos, em que 
as coisas estão andando e não vejo aqui 
se abrirem os arquivos, nem punir os 
que torturaram. Isso vai acabrunhando 
a gente. Mas agora, dia 06 de agosto, 
no Supremo Tribunal Federal, nós tive-
mos uma vitória fantástica, importan-
tíssima e que vai ter reflexos fortíssi-
mos no Brasil. É que aqui no Rio Grande 
do Sul, em Santana do Livramento, 
está um coronel do Exército do Uru-
guai, chamado Manoel Cordero, que é 
um condor,5 que matou ou desapareceu 

5 Sobre a Operação Condor acesse o sítio do 
IHU (www.ihu.unisinos.br) e leia uma série de 
artigos e entrevistas. Entre eles citamos Ope-
ração Condor: inquérito contra brasileiros 
(24/6/2008 http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=14875); Cooperação na repressão foi ante-
rior à Operação Condor (13/1/2008 http://www.
ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias
&Itemid=18&task=detalhe&id=11664); Operação 
Condor. Brasil, um santuário para torturadores? 
(10/1/2008 http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=deta
lhe&id=11623); Operação Condor. Artigo de Jan 
Rocha (6/1/2008 http://www.ihu.unisinos.br/
index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task
=detalhe&id=11573); Operação Condor. A estru-
tura continua existindo. Entrevista especial com 
Neusa Maria Romanzini Pires (28/5/2007 http://
www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_no
ticias&Itemid=18&task=detalhe&id=7402); Ope-
ração Condor eliminou fronteiras da repressão 
política (11/12/2006 http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&t
ask=detalhe&id=2214) (Nota da IHU On-Line)

com mais de 100 pessoas. Estava aqui 
escondido e nós o localizamos. Foi uma 
luta minha de cinco anos. Ele foi preso 
aqui, em 2007, para ser extraditado. É 
claro que os crimes de homicídio estão 
prescritos, pois são de 1986, mas o de 
sequestro com desaparecimento, não. 
Isso é crime permanente. Ou o desa-
parecido aparece, ou o seu cadáver. 
Enquanto não acontece nem uma coisa 
nem outra, o crime continua. E Corde-
ro respondia por onze desaparições e 
uma apropriação de menor de idade. 
Por estes crimes é que o Brasil conce-
deu a extradição para a Argentina. Isso 
significa que, ao conceder essa extradi-
ção, o nosso STF reconheceu que os cri-
mes de desaparição estão em vigência. 
E que aqueles brasileiros que fizeram 
desaparecer pessoas ainda hoje podem 
ser processados. Foi uma vitória fantás-
tica. Lamentavelmente a imprensa tem 
tratado mal este assunto. 

Leia Mais...
>> Jair Krischke já concedeu outras en-

trevistas à IHU On-Line. Confira o material na 
nossa página eletrônica.

* Caravana da Anistia. A luta pela preservação 
da memória brasileira. Publicada nas Notícias 
do Dia do sítio do IHU em 16-10-2008, disponí-
vel no link http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=17425 
* “Há uma relação direta entre a violência e a 
questão socioeconômica”. Publicada na revista 
IHU On-Line número 252, de 31-03-2008, dis-
ponível no link http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?option=com_tema_capa&Itemid=2
3&task=detalhe&id=943&id_edicao=280 
* ‘Quem inaugurou a Operação Condor, quando 
sequer havia esse nome, foi o Brasil’. Publicada 
nas Notícias do Dia do sítio do IHU em 01-02-
2008, disponível no link http://www.ihu.unisi-
nos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=
18&task=detalhe&id=11954 

>> Sobre o tema da anistia leia as seguintes en-
trevistas no sítio do IHU: 

* Anistia: “O povo tem memória sim”. Entrevista 
com Oswaldo Munteal Filho, publicada nas Notí-
cias do Dia de 26-08-2009, disponível em http://
www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_ent
revistas&Itemid=29&task=entrevista&id=25163 
* Lembranças vivas, feridas abertas: a punição 
aos torturadores da ditadura no Brasil. Entre-
vista com José Carlos Moreira da Silva Filho, pu-
blicada nas Notícias do Dia de 22-08-2009, dis-
ponível em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_entrevistas&Itemid=29&task=e
ntrevista&id=24825  
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Teologia Pública

Aprender a ser humano. Uma leitura do Gênesis

André Wenin, exegeta, aponta cobiça como fonte da violência narrada no primeiro 
livro da Bíblia. Relatos do primeiro livro do Antigo Testamento promovem o respeito 
pela alteridade, “desde que não se procure neles exemplos a imitar”          

Por Márcia Junges

D
e acordo com o exegeta francês André Wenin, “na exploração narrativa do fenômeno da 
violência humana, o Gênesis põe claramente em evidência que sua raiz é a cobiça. Enten-
do por cobiça o desejo humano que não aceita ser estruturado por um justo limite. Ele 
invade, então, aquele que deseja, se torna mestre dele e o precipita na violência”. A afir-
mação faz parte da entrevista especial a seguir, concedida, por e-mail, à IHU On-Line. Ele 

reflete que os relatos do primeiro livro do Antigo Testamento “promovem o respeito de toda alterida-
de, desde que não se procure neles exemplos a imitar, mas como textos que fazem pensar sobre o que 
é a humanidade”. Relacionando a ética da psicanálise com uma ética universalista, Wenin pergunta 
se “aprender a ser humano não é aprender a conjugar desejos singulares ajustando da melhor forma 
o seu próprio desejo e o do outro, a sua própria liberdade e a do outro?” Em sua opinião, essa “tarefa 
deve ser retomada sem cessar, porém é isto que torna inventivo e que faz a riqueza do amor”.

Wenin é doutor em ciências bíblicas pelo Instituto Pontifício Bíblico de Roma. Especialista em 
exegese do Antigo Testamento, leciona na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e é professor 
visitante da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma - PUG. Foi membro de inúmeros comitês de 
publicações científicas, como Graphè, Revue Théologique de Louvain, La char et le Souffle, Estudios 
Bíblicos e Collection Epifania della Parola. De sua produção bibliográfica, traduzida para o português, 
citamos Homem Bíblico: leituras do Primeiro Testamento (São Paulo, Loyola: 2006). Escreveu, ainda, 
Joseph ou l’invention de la fraternité. Lecture narrative et anthropologique de Genèse 35–50 (Le 
livre et le rouleau �1). (Bruxelles: Lessius, 2005) e D’Adam à Abraham, ou les errances de l’humain 
(Livre la Bible 148). (Paris: Cerf, 2007). Com Jean-Pierre Lebrun, psiquiatra e psicanalista, publicou 
o livro Des Lois pour être humain (Paris: Erès. 2008). Confira a entrevista.

IHU On-Line - A Bíblia nos oferece o 
primeiro relato sobre um homicídio, 
quando Caim mata Abel. Como se re-
lacionam desejo e violência no livro 
do Gênesis?
André Wenin – Não entrarei em deta-
lhes porque seria preciso escrever mais 
de um livro para elucidar essa questão 
completamente. Para dar uma pista 
geral (bem identificável na história de 
Caim), direi o seguinte: na exploração 
narrativa do fenômeno da violência 
humana, o Gênesis põe claramente 
em evidência que sua raiz é a cobiça. 
Entendo por cobiça o desejo humano 
que não aceita ser estruturado por um 

justo limite. Ele invade, então, aque-
le que deseja, se torna mestre dele 
e o precipita na violência. Assim com 
Caim: ele mata porque está possuído 
pela inveja que se origina no fato de 
ele não ter a única coisa à qual ele pa-
rece se ater: a consideração de Deus 
que olha a oferenda de seu irmão. E 
ele mata. 

Para ampliar um pouco a reflexão, 
consideremos o que se torna o outro 
quando a cobiça se apossa de alguém. 
Ele pode ser tomado como o objeto da 
cobiça: então se “quer” o outro para 
si, para se locupletar (e é preciso a 
todo preço que o outro não escape: é 

a origem de uma forma de inveja bem 
conhecida dos amorosos). Ele também 
pode ser visto como um obstáculo à co-
biça, como um concorrente: um rival 
que possui o que eu desejo, que quer 
se apossar do que eu cobiço, ou que 
quer tomar-me o que eu quero guardar 
só para mim (é a fonte da inveja de 
Caim). Ele ainda pode ser considerado 
como um meio do qual vou me servir 
para chegar a satisfazer minha cobiça 
e obter o que eu quero. Mas, nos três 
casos da figura (e não vejo outra), quer 
seja ele objeto, rival ou instrumento, 
o outro não é jamais considerado como 
um sujeito. Aquele que cobiça torna-o 
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um satélite, por assim dizer, ele o ane-
xa ao seu desejo e o faz girar em torno 
de si. Ora, negar a outro o lugar de su-
jeito parceiro já é fazer-lhe violência. 
Basta ler, por exemplo, a história de 
José com a mulher de seu mestre em 
Gênesis 39, 7-21 e para compreender 
o que eu quero dizer. 

IHU On-Line - Como essas caracterís-
ticas humanas apresentadas na Bíblia 
dialogam com o respeito pela alteri-
dade em nossos dias?
André Wenin - Em nossos dias, não sei. 
Não cabe a um exegeta da Bíblia se posi-
cionar sozinho sobre tal questão. A única 
coisa que posso dizer é que, quando se 
explicam os textos do Gênesis no senti-
do que eu venho indicar, eles se põem a 
falar aos nossos contemporâneos e lhes 
fornecem chaves de compreensão da re-
alidade na qual eles vivem. Com efeito, 
relatos que desmontam assim os meca-
nismos ocultos em que a violência toma 
raiz, que exploram as formas variadas 
que toma a cobiça ou que expõem as 
consequências mortíferas desse tipo de 
atitude são verdadeiramente de nature-
za a tornar os leitores lúcidos sobre os 
cacifes cruciais dos comportamentos e 
das escolhas que são as nossas, mas tam-
bém sobre as lógicas profundas de uma 
sociedade moderna que se constrói (ou 
prepara sua própria destruição) sobre 
tais bases. Os relatos do Gênesis promo-
vem o respeito de toda alteridade, des-
de que não se procure neles exemplos a 
imitar, mas como textos que fazem pen-
sar sobre o que é a humanidade. 

IHU On-Line - Como o estrangeiro é 
representado no Antigo Testamento? 
Como se estabelece, a partir do re-
lato bíblico, a importância do Outro, 
da alteridade na existência humana?
André Wenin - A questão do estran-
geiro na Bíblia é uma vasta questão, 
porque a Bíblia é o fruto de uma longa 
história em que a relação de Israel ao 
estrangeiro tem variado. Em síntese, 
direi isto. A Bíblia testemunha em di-
versos momentos que o povo de Isra-
el se apresenta como um povo eleito 
por Deus para o serviço das nações. 
Esta “eleição” faz de Israel um povo 
diferente, à parte das outras nações 
(ver, p.ex., Êxodo 19, 5-6). A lei que 
ele recebe de Deus o obriga, aliás, a 

cultivar até certo ponto esta diferen-
ça (por exemplo, para a circuncisão, a 
prática do sabbat). Cultivar assim sua 
singularidade pode levar a duas atitu-
des diferentes: a primeira consiste em 
considerar sua diferença como uma 
superioridade vis-à-vis de todos os 
outros, o que conduz rapidamente ao 
desdém, ou até ao desprezo dos outros 
e à separação com eles (esta atitude 
é muito bem posta em evidência nos 
livros de Neemias e de Esdras); a se-
gunda atitude consiste em viver a elei-
ção como uma diferença que envolve 
um acréscimo de responsabilidade em 
face dos outros e então a pôr-se ao seu 
serviço, testemunhando um Deus cujo 
amor é universal (ver, por exemplo, o 
livro de Jonas). Nesta segunda ótica, a 
singularidade não é mais vivida como 
superioridade, mas como a afirmação 
do direito de cada um a ser diferente. 
Esta orientação é a da aliança, na qual 
a alteridade não é percebida no modo 
do exclusivismo, mas, ao contrário, 
como a condição necessária para que 
haja verdadeiramente encontro fe-
cundo (que supõe parceiros distintos, 
separados). A Bíblia novamente não dá 
testemunho de um ideal. E sobre este 
ponto também, ela explora, em seus 
textos, pistas diferentes para que o 
leitor veja aonde eles conduzem, quais 
são os impasses e quais, ao contrário, 
conduzem a ser realmente humanos. 

IHU On-Line - É possível conciliar a 
ética da psicanálise, voltada a uma 
ética particular (tomando como refe-

rência a citação de Lacan1 “não ce-
das do teu desejo”) com uma ética 
universalista, kantiana?
André Wenin - Eu não sou especialis-
ta nestas matérias, sendo um simples 
leitor de textos na Bíblia hebraica. 
Mas, se é preciso entender a palavra 
de Lacan em seu sentido óbvio (mas, 
será que Lacan jamais falava sem se-
gundas intenções?), eu penso que não 
há contradição entre esta palavra e 
a ética universalista, desde que cada 
um aceite que o outro também tenha 
o seu desejo e que ele não ceda dele. 
No fundo, aprender a ser humano não 
é aprender a conjugar desejos singula-
res, ajustando da melhor forma o seu 
próprio desejo e o do outro, a sua pró-
pria liberdade e a do outro? A tarefa 
deve ser retomada sem cessar, porém, 
é isto que torna inventivo e que faz a 
riqueza do amor. Se quisermos reler o 
Gênesis (já que é de lá que partimos) 
à luz desta chave de leitura, sem dú-
vida não perderemos o nosso tempo, 
pois, em seu relato, ele explora preci-
samente a dificuldade da tarefa (tor-
nada sem cessar difícil pela cobiça que 
ronda, mudando sem cessar [de pele] 
como uma serpente) e a riqueza que 
ressalta do combate que se trava para 
tentar ser humano. Para os que crêem, 
estes relatos também ilustram o de-
sejo de Deus e seu compromisso, por 
vezes oculto ou paradoxal, para que o 
empreendimento humano seja exitoso 
além e contra tudo. 

1 Jacques Lacan (1901-1981): psicanalista 
francês. Realizou uma releitura do trabalho de 
Freud, mas acabou por eliminar vários elemen-
tos deste autor (descartando os impulsos sexu-
ais e de agressividade, por exemplo). Para La-
can, o inconsciente determina a consciência, 
mas este é apenas uma estrutura vazia e sem 
conteúdo. Confira a edição 267 da Revista IHU 
On-Line, de 04-08-2008, intitulada A função 
do pai, hoje. Uma leitura de Lacan, disponível 
em http://www.unisinos.br/ihuonline/uploa-
ds/edicoes/1217878435.7423pdf.pdf. Sobre 
Lacan, confira, ainda, as seguintes edições 
da revista IHU On-Line, produzidas tendo em 
vista o Colóquio Internacional A ética da psi-
canálise: Lacan estaria justificado em dizer 
“não cedas de teu desejo”? [ne cède pas sur 
ton désir]?, realizado em 14 e 15 de agosto de 
2009: edição 298, de 22-06-2009, intitulada De-
sejo e violência, disponível para download em 
http://www.ihuonline.unisinos.br/uploads/
edicoes/1245697518.4536pdf.pdf e 303, e edi-
ção 303, de 10-08-2009, intitulada A ética da 
psicanálise. Lacan estaria justificado em dizer 
“não cedas de teu desejo”?, disponível para 
download em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1249936179.2884pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)

“Os relatos do Gênesis 

promovem o 

respeito de toda 

alteridade, desde que 

não se procure neles 

exemplos a imitar, mas 

como textos que fazem 

pensar sobre o que é a 

humanidade”
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Pensando a interatividade televisiva: 
construção de espaços sociais na 

digitalização
   Por ana Maria rosa* 

* Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos - Unisinos, graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS, pós-graduada em Assessoria Linguística pelo Centro Universitário Ritter dos Reis 
- UNIRITTER e participante do Grupo de Pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade 
(CEPOS), apoiado pela Ford Foundation. E-mail: <anamariaoliveirarosa@yahoo.com.br>.

Em uma visão da comunicação como bem público, 
o desenvolvimento dos usos interativos da televisão deve ser 

uma construção coletiva, abarcando outros agentes e lógicas, 
permitindo a inclusão sócio-digital

Entender a interatividade na tele-
visão digital simplesmente como mais 
um dos tantos processos de migração 
tecnológica é deixar de compreender 
a oportunidade social que está por trás 
desse instrumento. Como se vivencia 
um modelo de comunicação voltado ao 
mercado, fica difícil até mesmo ima-
ginar uma comunicação que possa ser 
feita em proveito da sociedade, sem 
vinculação com audiências e com o lu-
cro. Apesar disso, é papel de quem está 
em busca da democratização da comu-
nicação promover ideias e valores que 
possam transformar os meios e aproxi-
má-los das pessoas.

A interatividade possível em um 
meio de comunicação pode ser ava-
liada de diversas formas. O simples 
uso do controle remoto como forma 
de acessar os diversos canais disponí-
veis é considerado interação para al-
guns. Para outros, deveríamos tratar 

como interativo apenas um meio que 
permita colaboração, que convide 
seus espectadores para fazerem par-
te de sua construção.

Nesta fase de transição do analógi-
co para o digital, ainda está distante da 
maioria da população o entendimento 
sobre o que vem a ser a interatividade 
na televisão. O que tem sido divulga-
do também não permite que se imagi-
ne realmente que essa possa ser uma 
proposta contestadora dos padrões de 
mercado: anuncia-se que, com a inte-
ratividade, os telespectadores poderão 
comprar produtos e serviços através 
do equipamento televisivo, participar 
de jogos e enquetes, ou escolher en-
tre uma gama de conteúdos dentro do 
mesmo canal.

Sim, isso faz parte do que se pro-
põe ao interativo da televisão, mas 
há outros espaços para pensamento e 
inovação, com propostas que podem 
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promover uma mudança no próprio 
modelo de exploração do meio televi-
sivo. Para isso, é preciso também pen-
sar no contexto da própria sociedade.

A cada dia mais, os movimentos 
sociais se organizam em redes, e isso 
já acontece desde muito antes da In-
ternet. Quando se vêem excluídos dos 
espaços hegemônicos, os sujeitos aca-
bam por reunirem-se com outros que 
estão na mesma condição. Nesse en-
contro de indivíduos, formam-se gru-
pos identitários, mas, além deles, há 
uma conformação de movimentos so-
ciais, onde esses grupos identitários se 
colocam em rede e contribuem entre 
si, já que percebem diversos pontos 
de convergência em suas causas. 

Essa rede de movimentos sociais sou-
be se apropriar de alguns instrumentos 
de comunicação: jornais alternativos 
circulam em diversos espaços e as rá-
dios comunitárias também se apresen-
tam, quando bem utilizadas, em favor 
das lutas desses grupos. Se hoje se pode 
dizer que a Internet dá espaço para ou-
tras vozes, muito se deve aos grupos que 
dela se utilizam para dividir opiniões 
e amarrar suas tramas em rede. E são 
esses mesmos grupos que podem ajudar 
na construção de uma rede de televisão 
interativa.

Uma televisão em rede, nesse caso, 
é muito diferente do que se entende por 
rede de emissoras, conforme temos di-
versos exemplos no mercado brasileiro 
hoje. Essa rede televisiva seria baseada 
na tecnologia interativa da televisão, de 

forma que congregasse em si espaços 
para divulgação de conteúdos diversos, 
como os conteúdos que são produzidos 
pelos movimentos sociais.

Na prática, o telespectador acessaria 
um grande menu de conteúdos e poderia 
escolher o que deseja ver. Nesse menu 
estariam tanto conteúdos hegemônicos 
quanto contra-hegemônicos – desde a 
corriqueira novela das 8 até um docu-
mentário feito pelos alunos de uma es-
cola da cidade. Os itens para escolha não 
precisam ser somente audiovisuais – po-
dem ser também sonoros e textuais. 

Efetivamente, isso já pode ser fei-
to hoje sem que se tenha a televisão 
interativa – os conteúdos que circulam 
via Internet são abrangentes, diversos, 

tanto vinculados às grandes corpora-
ções do mercado de comunicação quan-
to resultantes de pequenas produções, 
muitas vezes, até mesmo individuais.

De qualquer forma, é preciso pensar 
que grande parte da população ainda não 
tem acesso à rede mundial de computa-
dores e que a televisão é o veículo mais 
difundido em todo o mundo. Além disso, 
a convergência entre os diversos meios é 
inevitável e aproxima cada vez mais os 
conteúdos e formatos – a televisão seria 
apenas uma das portas de acesso a esse 
mundo digital que se está conformando.

Sabe-se que esse é um passo grande 
e difícil de ser efetivado, mas cabe o 
pensamento sobre como o digital efe-
tivamente impactaria o social. Em um 
país como o Brasil, de assimetrias cons-
trangedoras, o próprio Governo Fede-
ral tem articulado o uso da interativi-
dade televisiva com propósitos sociais: 
já foi divulgada a intenção de utilizar 
aplicativos televisivos para marcação 
de consultas pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde) e também para consulta ao 
sistema de financiamento de imóveis 
da Caixa Federal.

Seria essa mudança efetiva para que 
haja mais vozes na comunicação ou os 
telespectadores continuariam escolhen-
do a programação que lhes serviu até 
hoje? Não se sabe ainda, mas, pela pos-
tura de alguns integrantes do mercado 
televisivo, parece que dividir a audiên-
cia com essa programação alternativa 
pode ser perigoso para o atual modelo 
de negócios de mídia eletrônica. 

“A convergência entre 

os diversos meios é 

inevitável e aproxima 

cada vez mais os 

conteúdos e formatos 

– a televisão seria 

apenas uma das portas 

de acesso a esse mundo 

digital que se está 

conformando”
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Destaques On-Line
Essa editoria veicula entrevistas que foram destaques nas Notícias do Dia do sítio do IHU. 

Apresentamos um resumo delas, que podem ser conferidas, na íntegra, na data correspondente. 

Entrevistas especiais feitas pela IHU On-Line e disponí-
veis nas Notícias do Dia do sítio do IHU (www.ihu.unisi-
nos.br) de 25-08-2009 a 29-08-2009.  

A utopia tecnológica: uma quase realidade. 
Entrevista com Luli Radfahrer, professor da USP 
Confira nas Notícias do Dia de 25-08-2009 
“Acredito sinceramente que tecnologias, quando che-
gam a uma maturidade, tornam-se transparentes. Foi 
assim com luz, água, saneamento, lixo”, aponta o pro-
fessor da USP.
 
Anistia: “O povo tem memória sim”. 
Entrevista com Oswaldo Munteal Filho, doutor em 
história social
Confira nas Notícias do Dia de 26-08-2009 
Para o doutor em história social “o povo tem memória 
sim, mas não tem esclarecimento, educação, formação 
e cultura política, inclusive uma cultura política de es-
querda, uma cultura política avançada e progressista”.

Somos Todos Elton Brum da Silva. 
Depoimentos especiais 
Confira nas Notícias do Dia de 27-08-2009
Elton Brum da Silva virou símbolo para o movimento dos tra-
balhadores sem-terra do RS. A seguir publicamos os depoi-
mentos de Michelini Oliveira e Minna Ponin, companheiras 
de Elton no movimento, Antonio Cechin e Jacques Alfonsin.

100 dias para Copenhagen: “não temos tempo a perder”. 
Entrevista com Lisa Gunn, antropóloga 
Confira nas Notícias do Dia de 28-08-2009
“O Brasil precisa ter uma posição agressiva nas nego-
ciações internacionais e, por outro lado, ser bastante 
rápido para conseguir fazer esta revolução dos padrões 
de produção e consumo internamente”, apontou a an-
tropóloga. 

O processo secreto contra Queiruga
Entrevista com Glória Viero, teóloga
Confira nas Notícias do Dia de 29-08-2009
Para a teóloga, “a obra de Queiruga surpreende, faz pen-
sar e encanta. Instiga a mente e dilata o coração. Impul-
siona ao diálogo com outras teologias. Ajuda a uma nova 
experiência da relação entranhável de Deus conosco: 
Deus, amor e salvação, na vida, e a vida em Deus; Deus 
na história, e a história com seus conflitos, esperanças e 
gemidos em Deus”.

Leia as Notícias 
do Dia em

www.ihu.unisinos.br

Análise da Conjuntura

A Conjuntura da Semana está no ar. Confira no 
sítio do IHU - www.ihu.unisinos.br, publicada em 
26-8-2009. 

A análise é elaborada pelos colegas do Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores 
- CEPAT - com sede em Curitiba, PR, em fina sintonia com o IHU
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Eventos
Movimento Tradicionalista Gaúcho na 
consecução do direito à cultura
No tradicionalismo, o mais importante é a possibilidade de convívio social baseado 
em valores de grupos locais, como “a confiança, o mutirão, o compadresco e a parti-
cipação familiar”, assinala Manoelito Carlos Savaris          

Por Patricia facHin 

“O 
MTG é um movimento conservador! Ele trabalha com tradição, com folclore, 
com princípios consagrados no mundo ao longo da história da humanidade”, 
frisa Manoelito Carlos Savaris, presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e 
Folclore do Rio Grande do Sul e mestre em História. Embora seja conhecido 
por manter as tradições, explica Savaris, o MTG não está isolado do processo 

evolutivo. As mulheres, por exemplo, que antigamente desempenhavam apenas atividades domésti-
cas, estão incorporadas em “tarefas de gerência e mando (...). Como acontece em nossas casas, as 
mulheres dividem o mesmo espaço de direção dos homens e esses passaram a contribuir nas tarefas 
‘domésticas’ de uma forma efetiva e natural”. Em entrevista concedida, por e-mail, à IHU On-Line, 
Savaris, lembra que o sucesso dos CTGs está naquilo que ele oferece aos participantes: convivência 
harmoniosa. Ele explica: “No CTG, a família convive pacificamente. É isso que atrai as pessoas, assim 
como as regras de convivência em que o respeito é fundamental”. 

Savaris estará no Auditório Maurício Berni, na Unisinos, na próxima quarta-feira, 02-09-2009, às 20h, 
apresentando uma palestra sobre o papel do Movimento Tradicionalista Gaúcho na consecução do direito à 
cultura e valorização da identidade regional. Confira a entrevista

IHU On-Line - Qual é o papel do mo-
vimento tradicionalista gaúcho na 
consecução do direito à cultura e va-
lorização da identidade regional? 
Manoelito Carlos Savaris - Por se tratar 
de uma iniciativa popular, o movimen-
to tradicionalista gaúcho democratiza 
naturalmente o acesso à cultura típica 
sul-rio-grandense, não somente dando 
oportunidade de o cidadão ser expecta-
dor - como na maioria dos casos -, mas 
de ser protagonista, ou seja, nos CTGs, 
as pessoas fazem cultura, praticam, no 
dia-a-dia, as atividades atinentes à cul-
tura regional. A questão da valorização 
da identidade regional está inserida no 
contexto. Por se tratar de espaço de-
mocrático de prática da tradição, há 
naturalmente a reprodução de elemen-
tos que valorizam a identidade regio-
nal, seja nos usos e costumes, seja nos 

princípios e valores.

IHU On-Line - Como o estilo de vida 
tradicionalista é cultivado entre os 
gaúchos? 
Manoelito Carlos Savaris - Trata-se de 
uma escolha de convivência social. Os 
CTGs são locais de convivência harmo-
niosa entre as gerações, isso implica em 
participação familiar integral. Não há 
atividade que exclua pela idade ou pelo 
sexo. Os tradicionalistas são cidadãos 
comuns que acreditam na força e no va-
lor dos aspectos tradicionais, o que não 
significa desconhecer, rejeitar ou relegar 
o uso da tecnologia, da comunicação, de 
ferramentas avançadas etc.

IHU On-Line - É possível seguir, nos 
dias de hoje, o tradicionalismo como 
um estilo de vida? Ou ele adquiriu, 

ao longo dos anos, um caráter mais 
festivo?
Manoelito Carlos Savaris – A festa, a 
comemoração, a atividade lúdica, os 
rodeios, os fandangos fazem parte do 
sistema como forma de estímulo à par-
ticipação. Porém, o mais importante e 
o que realmente interessa é a possibili-
dade de convívio social calcado em va-
lores próprios dos grupos locais como a 
confiança, o mutirão, o compadresco e 
a participação familiar.

IHU On-Line - Como compreender a 
participação das mulheres no MTG 
tendo em vista as mudanças sociais 
ocorridas ao longo dos anos e a am-
plitude concedida às mulheres na so-
ciedade?
Manoelito Carlos Savaris - Por se tratar 
de uma iniciativa social de base, o MTG 
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incorporou as mulheres em tarefas de 
gerencia e “mando”, tal qual ocorreu na 
sociedade brasileira a partir do aprofun-
damento da industrialização. No início 
do movimento, as mulheres cuidavam de 
tarefas “domésticas” dentro dos CTGs. 
Hoje, porém, como acontece em nossas 
casas, as mulheres dividem o mesmo es-
paço de direção dos homens e esses pas-
saram a contribuir nas tarefas “domésti-
cas” de uma forma efetiva e natural.

IHU On-Line - O MTG é considera-
do por muitos como um movimento 
conservador. O senhor concorda com 
essa ideia? Em que medida o MTG re-
flete aspectos da sociedade gaúcha?�  
Manoelito Carlos Savaris - O MTG é 
um movimento conservador! Ele tra-
balha com tradição, com folclore, com 
princípios consagrados no mundo ao 
longo da história da humanidade. Isso 
não significa isolamento ou exclusão 
do processo evolutivo. A incorporação 
de novos conceitos (em todas as áreas) 
se dá de forma lenta, gradual e com a 
garantia de que essa incorporação não 
venha destruir ou distorcer a tradição 
(tradição tida como o ato de transfe-
rência de valores, crenças, princípios, 
usos, hábitos e costumes de uma gera-
ção para outra). 

IHU On-Line - Como o senhor vê o 
duelo entre o tradicionalismo e os 
grupos representados pelo tchê mu-
sic, por exemplo?
Manoelito Carlos Savaris - As coisas são 
tradicionais não porque alguém quer que 
elas sejam, mas porque se mantêm imu-
táveis na passagem de uma geração para 
outra. A questão da música se enquadra 
nesse conceito. Quando alguém toma 
um ritmo ou um gênero musical tradicio-
nal e o altera com a inclusão de outros 
gêneros e ritmos “importados” de cultu-
ras diferentes, estará fazendo uma nova 
música que pode ter semelhança com a 
música tradicional, mas não mais poderá 

ser qualificada como tal.

IHU On-Line - Como entender a disse-
minação dos MTGs pelo mundo? A que 
o senhor atribui tanta popularidade? 
Manoelito Carlos Savaris - O segre-
do está no que o CTG oferece ao ser 
humano. Uma das necessidades psico-
lógicas mais importantes do homem 
moderno que quer ser social é a de 
convivência harmoniosa entre avós, fi-
lhos e netos. No CTG, a família convive 
pacificamente. É isso que atrai as pes-
soas, assim como as regras de convi-
vência em que o respeito é fundamen-
tal. A hierarquia e a disciplina também 
ajudam. As questões da tradição e do 
folclore são ganhos paralelos.

Leia Mais...
>> Sobre o tradicionalismo gaúcho, leia as 

seguintes entrevistas no sítio do IHU:  

* Historicamente, o Rio Grande é multicultural 
e multi-étnico. A íntegra do Manifesto contra o 
Tradicionalismo, publicada nas Notícias do Dia 
de 16-04-2007, disponível em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=6506 
* O Movimento Tradicionalista Gaúcho em dis-
cussão. ‘A missa crioula é uma ode ao mundo 
estancieiro’. Entrevista com Tau Golin, publi-
cada nas Notícias do Dia de 16-04-2007, dis-
ponível em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_entrevistas&Itemid=29&task=e
ntrevista&id=6505 
* Uma conversa sobre gauchismo, Sepé Tiaraju e 
Simões Lopes Neto. Entrevista com Agemir Ba-
varesco e Luís Borges, publicada nas Notícias do 
Dia de 22-09-2006, disponível em http://www.
ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&
Itemid=18&task=detalhe&id=216 
* Pelos caminhos do gauchismo. Entrevista com 
Maria Eunice Maciel, publicada nas Notícias do 
Dia de 14-09-2006, disponível em http://www.
ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&
Itemid=18&task=detalhe&id=273 
* Ser Gaúcho em tempos de globalização. Revista 
IHU On-Line número 35, de 16-09-2002, disponí-
vel para download em http://www.ihuonline.uni-
sinos.br//uploads/edicoes/1161371240.42pdf.pdf 
* A invenção do gaúcho. Revista IHU On-Line nú-
mero 75, de 15-09-2003, disponível para downlo-
ad em http://www.ihuonline.unisinos.br//uplo-
ads/edicoes/1161284788.76pdf.pdf 

“As coisas são tradicionais não porque 

alguém quer que elas sejam, mas porque se 

mantêm imutáveis na passagem de uma 

geração para outra”
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Bombas cluster: a posição brasileira
O conceito de segurança precisa ser revisto. É preciso focar “na segurança humana 
que conceba a soberania como a responsabilidade dos estados de protegerem os 
cidadãos, e não suas armas”          

Por Patricia facHin 

A
s bombas cluster também conhecidas como bombas cacho “podem funcionar como minas 
terrestres”, escreve Gustavo Oliveira Vieira, em entrevista concedida, por e-mail, à IHU 
On-Line. Isso porque, elas se abrem e se espalham antes de tocar o solo, difundindo o 
impacto das explosões. Ao se abrirem no ar, explica, “projetam dezenas ou centenas de 
submunições que passam a funcionar ao modo de granadas, que por sua vez deverão explo-

dir ao tocaram o solo”. Contrário à fabricação das bombas cluster, o professor frisa que as taxas de 
falha são altíssimas. Como exemplo, cita os quatro milhões de submunições jogadas por Israel no sul 
do Líbano, em 2006. Segundo ele, estimativas mostram que aproximadamente um bilhão falhou.

O Brasil é produtor, armazenador e exportador dessas armas e essa é uma das justificativas para que o 
país não apóie negociações internacionais de combate a esse modelo de armamento. Na opinião de Vieira, 
o impedimento brasileiro está relacionado ao comércio internacional. “Foi liberada, ano passado, uma 
exportação dessas armas com mais de meio bilhão de reais”, informa. Segundo o pesquisador, “a delegação 
brasileira inclusive no ano passado chamou um diretor da indústria fabricante destas armas para a nego-
ciação da Convenção sobre Certas Armas Convencionais CCAC – dando mais um indício que a preocupação 
primordial pode ser comercial e econômica”.

Para ele, iniciativas como essa representam uma afronta aos princípios constitucionais que devem guiar 
a política externa brasileira. “A Constituição brasileira no seu artigo 4º estabelece como princípios a defesa 
da paz, a prevalência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 
Esses princípios não são opcionais, possíveis de aderir por conveniência, eles deveriam vincular cada uma 
das decisões do Brasil nas relações internacionais”, complementa. 

Gustavo Oliveira Vieira é graduado e mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 
Além de docente na Unisinos, atualmente, também é professor do Centro Universitário Franciscano – UNI-
FRA. Dedicado a estudos relacionados ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, Vieira apresentará 
a palestra Paz por meio do Direito Internacional: a Convenção de Oslo sobre bombas cluster e a (crítica) 
posição brasileira, na quarta-feira, 02-09-2009, das 9h às 11h, no Auditório Maurício Berni, na Unisinos.  
Confira a entrevista. 

IHU On-Line - Quais são as caracte-
rísticas e os perigos causados pelas 
bombas cluster? Elas podem ser com-
paradas a minas terrestres? 
Gustavo Oliveira Vieira - As bombas 
cluster – também chamadas de sub-
munições cluster, bombas cacho ou 
de fragmentação – são artefatos béli-
cos jogados do ar ou do solo por meio 
de um contêiner, e, ao se abrirem no 
ar, projetam dezenas ou centenas de 
submunições que passam a funcionar 
ao modo de granadas, que por sua vez 
deverão explodir ao tocarem o solo ou 
o alvo. O problema é que as taxas de 

falha são altíssimas (dos quatro mi-
lhões de submunições jogadas por Isra-
el no sul do Líbano em 2006, estima-se 
que um milhão falhou), a imprecisão 
é grande (varia conforme o tipo de 
solo, inclinação, vento, pressão, ma-
nutenção do artefato etc.) e o poder 
explosivo é muito grande, muitas com 
potencial para penetrar blindados. 

Dessa forma, podem funcionar 
como minas terrestres, gerando um 
efeito indiscriminado, durante e após 
os conflitos, acionadas pela própria ví-
tima. Mais do que isso, o uso das armas 
erradas gera problemas ambientais e 

atraso ou impedimento do desenvol-
vimento em países afetados. O pro-
blema é que os Estados armazenam 
bilhões destas submunições, e não ha-
via, até a Convenção de Oslo, aberta 
para assinaturas em dezembro último, 
um instrumento legal vinculante que 
proibisse este armamento.  
 
IHU On-Line - O que significa a posição 
da diplomacia e dos militares brasi-
leiros que se demonstram contrários 
a negociações de acordos sobre esse 
armamento e, em especial, a rejei-
ção brasileira ao Tratado de Oslo? 
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Há justificativas para tal decisão?� 
Gustavo Oliveira Vieira - O Brasil é 
produtor, armazenador e exportador 
deste tipo de arma. Parece extre-
mamente lógico que os militares não 
queiram abrir mão de nenhuma arma 
que possa ter utilidade militar, ainda 
que marginal. Mas a decisão é do Ita-
maraty. E a justificativa variou.

Primeiro o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) questionou a legiti-
midade do processo de Oslo de nego-
ciação, disse que o único fórum cor-
reto seria aquele da Convenção sobre 
Certas Armas Convencionais (CCAC). 
No entanto, isso jamais impediu o 
Brasil de ser parte de tratados inter-
nacionais. Tanto as Convenções de Ge-
nebra, que o Brasil promove, como o 
Tratado de Ottawa sobre erradicação 
das minas terrestres foram negociados 
fora da Organização das Nações Unidas 
(ONU) – embora conte com todo apoio 
da organização, do próprio Secretário-
Geral, das suas agências -, e depois de 
fechados retornam à ONU para ope-
racionalização. Ora, as negociações 
no âmbito da CCAC só ocorrem por 
consenso – e consenso com os Estados 
membros da CCAC não tem condições 
de enfrentar problemas humanitários. 
Se um se opõe, não sai, ou fragiliza o 
texto – foi o que ocorreu com o tema 
das minas. Ademais, é bem menos 
universal, pelo número de Estados-
partes  que a Convenção de Ottawa, 
por exemplo, que conta hoje com 156 
Estados, enquanto a CCAC não chegou 
a 100. Hoje, a Convenção de Oslo está 
depositada na ONU, com 17 países que 
a ratificaram. Quando chegar a 30 es-
tados que tenham depositado o instru-
mento de ratificação, ela entrará em 
vigor.  

Depois do texto do tratado de Oslo, 
concluído nas negociações, o MRE o 
rechaçou por considerar o tratado de 
Oslo discriminatório, pois não conside-
ra bomba cluster quando combinar sis-
temas de segurança e precisão do tipo 
guiadas por sensores, autodestruição 
eletrônica, autodesativação, com me-
nos de dez submunições e mais de 4 
quilos cada submunição. Nós, como 
campanha internacional pela erradica-
ção das bombas clusters (CMC), como 
sociedade civil organizada participan-
do do processo, buscamos um tratado 

sem qualquer exceção – que erradicas-
se todas. O Brasil não quis participar 
das negociações. De toda forma, real-
mente essa exceção exige mecanismos 
importantes para amenizar o problema 
humanitário e banir todas as submuni-
ções clusters até hoje utilizados.  

O que não é dito pelo Itamaraty é 
a questão do comércio internacional. 
Foi liberada, ano passado, uma expor-
tação dessas armas com mais de meio 
bilhão de reais. Talvez a causa maior. 
O que aponta à direção de um pragma-
tismo amoral da política externa brasi-
leira. A delegação brasileira, inclusive 
no ano passado, chamou um diretor da 
indústria fabricante destas armas para 
a negociação da CCAC – dando mais um 

indício que a preocupação primordial 
pode ser comercial e econômica. 

A meu ver, isso representa uma 
afronta aos princípios constitucionais 
que devem guiar a política externa do 
Brasil. A Constituição brasileira, no seu 
artigo 4º, estabelece como princípios a 
defesa da paz, a prevalência dos direi-
tos humanos e a cooperação entre os 
povos para o progresso da humanida-
de. Esses princípios não são opcionais, 
possíveis de aderir por conveniência, 
eles deveriam vincular cada uma das 
decisões do Brasil nas relações inter-
nacionais. 

IHU On-Line - Os militares brasileiros 

alegam que não utilizam essas bom-
bas. O que justifica, então, tanta re-
sistência em banir a fabricação des-
ses armamentos?
Gustavo Oliveira Vieira - Os militares 
brasileiros não vão à guerra para de-
fender o Brasil há mais de 60 anos. Por 
isso também não usam essas armas. E 
está certo, faz parte da nova lógica in-
ternacional de cooperação, militares 
preparados para apoiar a construção 
da soberania na Amazônia, missões 
de paz, crises internas, enfim. Ainda 
assim, na lógica militar não faz sen-
tido abrir mão de qualquer arma. Mas 
quem decide não pode utilizar uma 
lógica militar, mas olhar o todo. O Bra-
sil decidir isso é considerar que todos 
podem agir também dessa maneira. E 
como líder mundial, o Brasil oferece 
um exemplo que puxa outros países 
consigo. É uma questão de política 
interna, voltada para o mundo. Será 
uma política belicosa ou pacifista? 
 
IHU On-Line - Militares brasileiros di-
zem ainda que as munições cluster 
são mais eficazes que outros arma-
mentos e, além disso, são acessíveis a 
países com forças relativamente me-
nores. Considerando posições como 
essa, o senhor acredita que é possível 
chegar a um consenso internacional?  
Gustavo Oliveira Vieira - Sendo rea-
lista, inexiste solução tudo ou nada. 
Uma solução única para todos os males 
mundiais. Se pensarmos assim, nunca 
vamos dar um passo à frente no sentido 
da paz ou dos direitos humanos. É pre-
ciso reduzir a complexidade e avançar 
passo a passo. Esse é um passo concre-
to que podemos avançar – acabar com 
as bombas cluster. Se não o mundo, 
grande parte dos países do mundo. O 
que, por sua vez, tem a capacidade de 
gerar um estigma que mesmo os países 
que não fazem parte desta Convenção 
de Oslo poderão se ver impedidos de 
usar tal armamento.

Consenso absoluto é infelizmen-
te impossível. Veja o caso das minas 
terrestres antipessoal. Dezenas de mi-
lhões de minas plantadas no planeta. 
Também são armas de pobres, como 
se diz, matando pessoas mais pobres 
ainda em quase cem países. E algu-
ma utilidade militar as minas teriam. 
Agora, a produção caiu de 50 países 

“Nós, como campanha 

internacional pela 

erradicação das bombas 

clusters (CMC), como 

sociedade civil 

organizada participando 

do processo, buscamos 

um tratado sem qualquer 

exceção – que 

erradicasse todas”
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na década de 90 para menos de dez, 
dois países apenas usaram no último 
ano, apontando uma redução substan-
cial. Mas quem mais tem utilizado são 
as guerrilhas – os atores armados não-
estatais. O trabalho está dando muito 
resultado. Dezenas de milhões de mi-
nas foram destruídas para implemen-
tação do Tratado de Ottawa – veja o 
sentido preventivo, parou a produção, 
destruíram estoques. O futuro está 
sendo preservado, e isso é difícil de 
contabilizar. Se o consenso é impossí-
vel, um passo a frente de cada vez é, 
sem dúvida, necessário.

IHU On-Line - O Brasil tem uma for-
te campanha pelo desarmamento e, 
ao mesmo tempo, se opõem ao ba-
nimento das bombas cluster. Isso é 
uma contradição?
Gustavo Oliveira Vieira - A meu ver, 
sim. O Brasil e o MRE têm posições 
exemplares em muitos aspectos. Veja 
o caso do desarmamento nuclear. O 
Brasil, a partir da embaixada para de-
sarmamento em Genebra, com o Em-
baixador Soares e o Conselheiro Julio 
Laranjeira, está tentando um programa 
de ação para o desarme nuclear. Algo 
fundamental para a própria espécie 
humana. No campo dos direitos huma-
nos o Brasil é parte da grande maioria 
de instrumentos internacionais, sub-
meteu-se à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (coerente com o que 
diz a Constituição e inclusive o artigo 
7º da ADCT que indicava que o Brasil 
propugnaria por um tribunal interna-
cional de direitos humanos). Falta esse 
passo agora, das bombas cluster. 
Ainda assim, o Brasil tem positiva-
mente tentando negociar um proto-
colo no âmbito da CCAC para regular 
bombas cluster. Isso não resolverá o 
problema humanitário, e por isso não 
é suficiente, mas é muito mais do que 
nada. Será um passo positivo, se sair. 
 
IHU On-Line - Como percebe a pro-
posta de lei do deputado Fernando 
Gabeira para o fim da fabricação des-
tas bombas no Brasil? Esse projeto 
demonstra que o Brasil está disposto 
a rever sua posição quanto à produ-
ção das bombas cluster? 
Gustavo Oliveira Vieira - O deputa-

do Fernando Gabeira é uma voz lúci-
da, mas, infelizmente, minoritária no 
Congresso Nacional. Há milhares de 
projetos de lei. A proposta dele tem 
muito a ver com a necessidade de se 
pautar o tema no Congresso. É preciso 
que se debata o tema, se leve à esfera 
pública.   
 
IHU On-Line - A que o senhor atribui 
o avanço da corrida armamentista na 
América Latina e no mundo de modo 
geral?
Gustavo Oliveira Vieira - À ausência 
de um projeto civilizatório global. Os 
Estados gastaram ano passado 1,4 tri-

lhões de dólares em defesa e armas. 
Sendo que o mundo poderia acabar 
com a fome com pouco mais de 60 
bilhões. A sociedade internacional 
demonstra com isso uma incoerência 
trágica. Sinal que a fome e a morte de 
milhões de pessoas são muito mais um 
problema de vontade política do que 
de falta de recursos.

Sobre o armamentismo, cada região 
e cada país têm um contexto interno e 
internacional muito peculiar. No caso 
do Brasil, o aumento do orçamento 

militar tem, em grande parte, a ver 
com o sucateamento dos instrumen-
tos e salários. É preciso meios, mas, 
no século XXI, penso que conhecimen-
to é tão ou mais importante para se 
garantir soberania quanto às armas. 
Um exemplo é o caso da Amazônia. 
É óbvio que nosso conhecimento e, 
consequentemente, soberania sobre 
a Amazônia é ainda precário. Culpa 
da falta de armas? Não, certamente 
que não, mas da política interna e da 
falta de conhecimento que temos da 
região, das espécies e até das pessoas 
que moram lá.

A concepção de soberania para o 
século XXI mudou. Não pode mais ser 
a westfaliana do século XVII. Será que 
as armas não têm hoje uma importân-
cia mais econômica que de segurança, 
efetivamente? Senão, quais seriam os 
inimigos do Brasil? 

O próprio conceito de segurança 
precisa ser revisitado. Da segurança 
nacional, de meados do século XX, é 
preciso se focar hoje na segurança hu-
mana que conceba a soberania como a 
responsabilidade dos Estados de prote-
gerem os cidadãos, e não suas armas. 

 
IHU On-Line - Como construir a paz 
por meio do Direito Internacional? 
Isso é possível, considerando que os 
países apresentam interesses dife-
rentes?
Gustavo Oliveira Vieira - As coletivi-
dades sempre terão que apontar in-
teresses e culturas diferentes. Aliás, 
faz parte do direito internacional e 
dos direitos humanos o respeito e a 
própria manutenção das diferentes 
culturas, assim como na Carta da ONU 
a autodeterminação dos povos. Isso é 
fundamental para uma construção de-
mocrática. Ainda que a democracia no 
sistema internacional seja um dos seus 
grandes déficits. 

Nesse sentido, o conflito no direito 
internacional precisa ser encaminha-
do pelas vias de solução pacíficas. A 
guerra é uma das formas de solução 
de controvérsias. Para atender a essa 
demanda, muitos mecanismos de so-
lução pacífica de controvérsias são 
sistematicamente criados exatamen-
te para fazer com que se resolvam os 
conflitos, as diferenças, antes que se 

“O Brasil não quis 

participar das 

negociações. De toda 

forma, realmente essa 

exceção exige 

mecanismos importantes 

para amenizar o 

problema humanitário 

e banir todas as 

submunições clusters 

até hoje utilizados”
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tornem expressivas a ponto de chegar 
ao uso da força.

Portanto, o papel do direito in-
ternacional para a construção da 
paz percorre(rá) necessariamente 
a domesticação da força dos Esta-
dos, pelo controle de armas, pelo 
desarmamento,sistemas de segurança 
coletiva, mecanismos de cooperação 
internacional mais densos, construção 
da confiança entre os povos, criação 
de jurisdições internacionais, órgãos 
interestatais para tomadas de deci-
sões com força cogente etc. A União 
Européia é um exemplo disso tudo 
– basta ver o que são os 50 anos antes 
da União Européia (EU) ser criada e os 
50 posteriores. 

A construção da paz por meio do di-
reito e por meio do direito internacio-
nal é uma resposta a qual muitos au-
tores renomados se debruçam (desde 
Kant a Kelsen,1 Bobbio,2 Höffe, Haber-

1 Hans Kelsen: jurista austríaco, autor da te-
oria pura do direito. De origem judia, foi per-
seguido pelo nazismo e fugiu para os Estados 
Unidos da América. Viveu um período turbulen-
to da história. Suas obras foram escritas desde 
pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas 
foi no período entre guerras e após a Segunda 
Guerra Mundial que ela tomou uma forma mais 
definitiva. Kelsen tem uma obra muito vasta. 
Seus livros contam-se às centenas, além de 
inumeráveis artigos. Sua obra abrange a Teoria 
do Direito, principalmente, mas também filo-
sofia do direito, dogmática Jurídica, especial-
mente quanto ao direito constitucional e direi-
to internacional, além de obras propriamente 
políticas, filosofia da justiça e sociologia. Cita-
mos entre suas obras Teoria Geral do Direito 
e do Estado São Paulo (Martins Fontes, 2000), 
A Ilusão da Justiça (São Paulo: Martins Fontes, 
2000), O que é justiça? (São Paulo: Martins 
Fontes, 2001). (Nota do IHU On-Line) 
2 Norberto Bobbio (1910-2004): filósofo e se-
nador vitalício italiano. Considerado um dos 
grandes intelectuais italianos, Bobbio era dou-
tor em Filosofia e Direito pela Universidade de 
Turim, fez parte do grupo antifascista Giusti-
zia e Liberta (Justiça e Liberdade). Adepto do 
socialismo liberal, Bobbio foi preso durante 
uma semana, em 1935, pelo regime fascista 
de Benito Mussolini. Em 1994, Bobbio assumiu 
publicamente uma posição contra as políticas 
defendidas por Silvio Berlusconi, que repre-
sentava o centro-direita nas eleições gerais. 
Nesta altura, escreveu um dos seus ensaios 
mais conhecidos Direita e Esquerda, no qual 
se pronunciou contra a “nova direita”. Além 
desta obra, Bobbio assinou e realizou mais de 
1300 livros, ensaios, artigos, conferências e 
entrevistas. Autor de livros de impacto, tinha 
como principais matrizes de sua obra a discus-
são da guerra e da paz, os direitos humanos e 
a democracia. Alguns dos livros mais recentes 
são: Teoria Geral da Política (Rio de Janeiro: 
Campus, 1999); Diálogo em Torno da Repúbli-
ca (Rio de Janeiro: Campus, 2001); Entre Duas 
Repúblicas (Brasília: Ed. UnB, 2001); O Filóso-

mas,3 entre muitos outros). Os Estados 
precisam passar a definir suas políticas 
internas e internacionais tendo como 
referência a construção de uma socie-
dade mundial. 
 
IHU On-Line – Qual é o papel da uni-
versidade na construção dos direitos 
humanos? 
Gustavo Oliveira Vieira - Penso que 
a Universidade, como espaço de co-
nhecimento, tem papel fundamen-
tal para esta construção. Há pouco 

mais de 50 anos foi criado o campo 
de estudos chamado de “estudos de 
paz”, ainda pouco explorado e di-
fundido no Brasil. Se há um tempo a 
Universidade fornecia uma resistên-
cia marxista, na guerra das ideolo-

fo e a Política (Rio de Janeiro: Contraponto, 
2003). Na 89ª edição da Revista IHU On-Line, 
de 12-01-2004, na editoria Memória, além de 
um artigo de Ricupero, um de Janine Ribeiro, 
foi publicada a biografia de Norberto Bobbio, 
em virtude de seu falecimento aos 94 anos, no 
dia 9-01-2004. (Nota da IHU On-Line)
3 Jürgen Habermas (1929): filósofo alemão, 
principal estudioso da segunda geração da Es-
cola de Frankfurt. Herdando as discussões da 
Escola de Frankfurt, Habermas aponta a ação 
comunicativa como superação da razão ilumi-
nista transformada num novo mito que enco-
bre a dominação burguesa (razão instrumen-
tal). Para ele, o logos deve contruir-se pela 
troca de idéias, opiniões e informações entre 
os sujeitos históricos estabelecendo o diálogo. 
Seus estudos voltam-se para o conhecimento e 
a ética. (Nota da IHU On-Line)

gias, penso que hoje a ideia da paz 
e dos direitos humanos representam 
categorias capazes de apontar um 
potencial emancipatório adequado à 
sociedade contemporânea. 

Na Unifra criamos um Grupo de 
Estudos e Ações Pacifistas onde se 
estuda o tema, e se age em prol des-
tes objetivos. Hoje, estamos foca-
dos no tema das minas e munições 
cluster. Mas podemos ir além. Quem 
tiver interesse pode acessar o site 
em português www.porumbrasilhu-
manitario.org. E todos estão convi-
dados a cooperar. Também tem um 
site em inglês da ONG internacio-
nal ICBL(www.icbl.org), que, com o 
Tratado de Ottawa aberto recebeu 
o prêmio Nobel da Paz de 1997,  e 
a  CMC (www.stopclustermunitions.
org). Quando a ICBL recebeu o prê-
mio Nobel, a nossa coordenadora da 
época, Jody Williams, no seu discur-
so, disse algo que considero funda-
mental sobre o papel da sociedade 
civil: “todos juntos somos uma su-
perpotência!”

Leia Mais...
>> As Notícias do Dia do sítio do IHU 

(www.ihu.unisinos.br) publicou uma série de 
matérias sobre as bombas cluster e a não adesão 
do Brasil aos acordos propostos até o momento. 
Confira.
• Bomba ‘cluster’, brasileira, usada em ataque 
gera polêmica internacional, publicada no dia 4-
03-2008, disponível em http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&t
ask=detalhe&id=12446; 
• Brasil vota contra o “mais importante tratado 
de desarmamento”, publicado no dia 11-06-2008, 
disponível no endereço http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&t
ask=detalhe&id=14609; 
• “Nunca mais bombas em ‘cluster’. Mas os paí-
ses produtores, entre os quais o Brasil, não con-
cordam”, publicada em 11-06-2008 e disponível 
no endereço http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=14610; 
• Desarmamento: o Brasil dá um passo para trás. 
Entrevista especial com Daniel Mack, publicada 
em 05-07-2008, disponível no endereço http://
www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_not
icias&Itemid=18&task=detalhe&id=15097;
• Brasil rejeita banir bombas de cacho, publicada 
em 04-12-2008, no link http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&t
ask=detalhe&id=18692.

“Sendo realista, inexiste 

solução tudo ou nada. 

Uma solução única para 

todos os males mundiais. 

Se pensarmos assim, 

nunca vamos dar um 

passo à frente no sentido 

da paz ou dos direitos 

humanos”
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>> As Revoluções do Capitalismo 
(Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006)

“Estou lendo As Revoluções do 
Capitalismo (Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006) - Les révolutions Du 
capitalisme, de Maurizio Lazzarato. Este livro propõe o 
desafio de pensar numa política da multiplicidade, cujo 
mote fundamental é a desconstrução da dialética (que 
tem como cerne a relação entre sujeito e objeto). O autor 
apresenta um paradigma no qual a empresa se diferencia 
da fábrica e explica que a empresa não produz uma 
mercadoria, mas um mundo. Assim, o capitalismo não é 
apreendido como modo de produção, mas como produção 
de mundos. Também, a noção de ‘público’ é usada para 
substituir o conceito de cooperação (subordinada à 
captura capitalista), desvelando uma sociabilidade na 
qual os cérebros se tocam a cada momento por meio de 
comunicações, como na Internet”. 

Prof. Dr. Gilberto A. Faggion, professor do curso de 
Administração da Unisinos

>> Curva de Phillips: uma aplicação com base 
na econometria bayesiana para os países da América 
Latina 

“Entre outros, estou lendo o artigo Curva de Phillips: uma 
aplicação com base na econometria bayesiana para os 
países da América Latina. Ele tem por objetivo investigar 
e avaliar a dinâmica da inflação nos países selecionados 
da América Latina no período de março de 2000 a 
dezembro de 2007, através de uma Curva de Phillips 
híbrida. Inicialmente, procura-se fazer uma abordagem da 
teoria da Curva de Phillips, partindo da corrente clássica 
até a abordagem dos novos keynesianos”. 

Prof. Dr. Divanildo Triches, professor no PPG em Economia 
da Unisinos

>> Comunidad, inmunidad y biopolítica 
(Barcelona: Editorial Herder, 2009)

“Neste momento estou lendo algumas 
obras de Roberto Esposito, em concreto a 
obra Comunidad, inmunidad y biopolítica 
(Barcelona: Editorial Herder, 2009). Esta 
obra desenvolve, na sequência, as teses 
deste autor a respeito do modelo imunitário 
que as sociedades modernas impuseram nas relações 
sociais. O sentido da comunidade está no múnus, ou 
seja, no dever que temos para com o outro. Contudo, a 
modernidade (através do direito) esvaziou a comunidade 
do dever (múnus) e instituiu uma relação baseada no 
ônus (o direito). Impôs uma relação individual(ista) 
em que o direito cumpre o papel paradoxal de segurar 
o sentido da comunidade (pelos direitos individuais) 
esvaziando-a de sua essência, múnus (dever para com o 
outro). Para manter a comunidade, no lugar do múnus, 
colocou-se a imunização do outro. Tal imunização aparece 
inexorável no processo de juridicização das relações 
sociais. No lugar do múnus (dever para com o outro), nos 
imunizamos contra ele. O outro é um rival (ou inimigo) 
real ou potencial.  Este dispositivo biopolítico resulta 
evidente nestes tempos de “pandemia ” (midiática ou 
real) onde a orientação geral é isolar-nos do outro, evitar 
contatos e relações, sequer dar a mão e muito menos 
um beijo. Vivemos tempos de imunização 
biopolítica”.

Prof. Dr. Castor Ruiz, professor no PPG em 
Filosofia da Unisinos

Sala de Leitura

>> O que você está lendo? Compar-
tilhe uma dica de leitura com a IHU 
On-Line. Professores e funcionários 
da universidadade podem escre-
ver para mjunges@unisinos.brmjunges@unisinos.br
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Por grazieLa woLfart e Patrícia facHin | fotos divuLgação e renata stoduto

C
oordenador do curso de Jornalismo da Unisinos desde 2003, o profes-
sor Edelberto Behs abre o livro da sua vida e conta à IHU On-Line os 
aspectos mais marcantes da sua trajetória pessoal. Saiba mais sobre 
o pai de Mateus e Micael e de alguém que procurou construir uma 
ponte entre Teologia e Comunicação, que gosta de pescar, ler, ouvir 

música e que tem na prática do jornalismo um prazer que transcende os muros 
institucionais. Confira a entrevista. 

Edelberto Behs 

Origens – Nasci em Lajeado, em 
1949. Meu pai era sócio de uma empre-
sa da cidade que vendia jóias, óculos 
e relógios. Meu avô, pai da mãe, tinha 
uma loja, na cidade vizinha de Estre-
la. Quando meu pai casou com minha 
mãe, ele comprou um quarto da loja 
do meu avô e se associou a ele. Nessa 
loja, eles vendiam de tudo: jóias, cal-
çados, relógios, tecidos, confecções, 
cobertores, porcelanas... Ou seja, era 
uma loja, guardadas as proporções, de 
departamento do interior. Nós morá-
vamos ao lado da loja e lembro que, 
quando criança, ficava “peruando” 
para ver as novidades trazidas pelos 
viajantes. Até hoje tenho essa carac-
terística, gosto de passear nos shop-
pings, nas ruas para ver vitrines. 

Família – Conheci minha mulher 
em Estrela. Sou de família evangéli-
ca-luterana e minha mulher, Anelise, 
é católica, o que na época, de avanços 
ecumênicos pouco solidificados, era 
um problema. O pai dela era muito 
ligado à Igreja e solicitou uma auto-
rização a Dom Vicente Scherer1 para 

1 Dom Vicente Scherer (1903-1996): cardeal 
brasileiro, foi ordenado padre em 1926, em Porto 
Alegre. Recebeu ordenação episcopal em feverei-
ro de 1947. Entre os anos de 1946 e 1981, foi ar-
cebispo de Porto Alegre. Sobre ele, leia a recente 
entrevista que a IHU On-Line fez com Artur Cesar 
Isaía, intitulada 100 anos depois: a mudança ra-
dical da Igreja gaúcha, publicada em 24-08-2009 
e disponível no link http://www.ihuonline.uni-

que pudéssemos então casar no tem-
plo luterano. Casamos, mas cada um 
continuou seguindo a sua religião. 
Nessa época eu já trabalhava em São 
Leopoldo e nos mudamos para a cida-
de. Temos dois filhos: Mateus tem 30 
anos, estudou na Unisinos e, quando 
nos mudamos para Joinville, ele ficou 
morando com meus pais, em Estrela. 
O Micael tem 26 anos, começou a es-
tudar jornalismo em Santa Catarina e 
terminou o curso na Unisinos. Ele era 
bolsista do professor Antonio Faus-
to Neto2 e um dia resolveu fazer um 
projeto de mestrado, foi aprovado e 
agora está lecionando na Univates3 e 
também é assessor de imprensa da Es-
cola Superior de Teologia, aqui de São 
Leopoldo.  

Formação – Esse percurso começou 
em Estrela, no jardim de infância do 
Colégio das Irmãs. Cursei o primário 
e o ginásio no colégio Martin Luther, 
também na cidade. Em 1963, fui es-
tudar no Instituto Pré-Teológico, no 
Morro do Espelho, em São Leopoldo. 

sinos.br/index.php?option=com_tema_capa&Ite
mid=23&task=detalhe&id=1768&id_edicao=333 
(Nota da IHU On-Line)
2 Antonio Fausto Neto é professor no PPG em 
Comunicação da Unisinos. (Nota da IHU On-
Line) 
3 A Univates (Unidade Integrada Vale do Taqua-
ri de Ensino Superior) é um Centro Universi-
tário e localiza-se na cidade de Lajeado, Rio 
Grande do Sul. (Nota da IHU On-Line) 

Fiquei na cidade até 1965 e em 1966 
voltei a Estrela para terminar o cien-
tífico. Fiz vestibular para Arquitetura 
na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS, mas nunca consegui 
superar, em três tentativas, a barrei-
ra do desenho livre, então exigido nas 
provas. Decidi, pois, começar Teologia 
em São Leopoldo e no ano seguinte 
passei a estudar também Jornalismo 
na Famecos. Sou bacharel em Teolo-
gia, integrei o quadro de pastores da 
Igreja Evangélica de Confissão Lutera-
na no Brasil (IECLB), mas na qualidade 
de jornalista. Três anos depois, pedi 
desligamento do quadro de pastores. 
A IECLB sempre pautou o ecumenis-
mo. Lembro do professor de grego e 
de filosofia, pastor Bertholdo Weber.4 
Ele e o padre Laufer foram pioneiros 
no diálogo ecumênico, entre luteranos 
e jesuítas do Seminário Cristo Rei, e 
isso bem antes do Concílio Vaticano II. 
Sempre estive bastante integrado na 
área ecumênica, seja com protestan-
tes históricos, seja com católicos. 

A vertente pelo jornalismo surgiu 
em casa. Na hora do almoço, acom-
panhava as notícias do Repórter Esso, 
programa da Rádio Farroupilha que 
meu pai sintonizava diariamente no 
horário do meio-dia. Eu admirava es-

4 Bertholdo Weber: pastor que foi uma refe-
rência do ecumenismo no Rio Grande do Sul e 
no Brasil. (Nota da IHU On-Line)
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trelenses que trabalhavam no rádio, 
seja na emissora local, a Rádio Alto 
Taquari, seja em emissoras da capi-
tal, como a Guaíba e a Farroupilha. 
Também acreditava, na época, que 
através do jornalismo poderia mudar 
algumas coisas no mundo. Mas foi a 
Teologia que me abriu os olhos para 
a dimensão social, para a importân-
cia da justiça na construção da paz, 
para o socialismo de Jesus. Procurei 
fazer uma ponte entre Teologia e Co-
municação. Eu lia aquelas histórias de 
profetas, como Natã, que apontou o 
dedo para Davi, culpando-o da morte 
de Urias. O rei mandara o seu oficial 
à frente de batalha para ficar com a 
mulher dele, Bate-Seba. Ou o profeta 
Amós, que alertou as mulheres de Sa-
maria, a quem comparou com as gor-
das vacas de Basã. “Vocês maltratam 
os necessitados, exploram os pobres e 
ficam sempre pedindo aos maridos que 
lhes tragam mais vinho para beber”, 
denunciou. Bom, era a “novela” da 
época. Achei, então, que jornalismo 
tinha muito a ver com profetismo, não 
no sentido de prever o que vai aconte-
cer, mas no de denúncia. 

Trajetória profissional – Fiz um 
ano de estágio no Jornal Evangélico, 
da IECLB, e depois de formado no jor-
nalismo assumi o cargo de redator. 
Sempre fui muito inquieto e achava 
que tinha de fazer mais coisas. Tra-
balhava comigo na época a Christa 
Berger.5 Ela me disse que tinha uma 
vaga no jornal Folha da Manhã, jornal 
da Caldas Júnior. Eu me apresentei, 
fiz uma entrevista e me contrataram. 
Assim, passei a trabalhar nesses dois 
veículos. Depois trabalhei na Folha da 
Tarde e no Jornal do Brasil. Minha vida 
era uma loucura: acordava às 6 horas, 
trabalhava das 7h até o meio dia, al-
moçava correndo, pegava um ônibus 
às 13h para chegar no jornal às 14h. 
Dependendo da situação, voltava para 
casa às 19h, às 21h. Enquanto editor 
do Jornal Evangélico, tive a oportuni-
dade de viajar por países da América 
Latina, América Central, África, Esta-
dos Unidos e Europa. Também foi lá o 
espaço no qual mais aprendi da profis-

5 Christa Berger: professora e coordenadora 
do PPG em Comunicação da Unisinos. (Nota da 
IHU On-Line) 

são, porque, além de editor, a gente 
era repórter, diagramador, fotógrafo, 
secretário gráfico. Ainda assim, aquela 
inquietude voltou a me atacar e passei 
a buscar novas oportunidades. Passei a 
trabalhar, então, no Diário do Sul, um 
jornal vinculado à Gazeta Mercantil, 
fiz assessoria de imprensa para a IECLB 
e mais tarde para o Consulado Geral 
da República Federal da Alemanha, na 
capital gaúcha.  

Pós-Graduação – Essa trajetória 
no jornalismo sofreu uma guinada de 
180º quando fui convidado, em 1998, 
a assumir a direção do curso de Co-
municação Social que o Colégio Bom 
Jesus, de Joinville, passou a implan-

tar naquele ano. Fui responsável pela 
montagem dos estúdios de rádio e de 
televisão, do laboratório de fotogra-
fia, dos laboratórios de informática 
e pela contratação de professores. 
Esse foi um período extremamente 
desafiador. Quando passei a exercer 
a função, a direção geral do Instituto 
Educacional Luterano de Santa Cata-
rina (Ielusc) pediu que eu fizesse pós-
graduação. Acabei cursando mestrado 
em História pela Universidade Fede-
ral de Santa Catarina – UFSC. Com um 
corpo docente estruturado, qualifica-
do e engajado na proposta do curso 
senti, depois de um tempo, que o Ins-
tituto não tinha condições de evoluir 
por causa de uma direção geral muito 
amadora. Comecei a pensar em alter-

nativas. Quando começamos o curso 
lá, trazíamos professores de Porto 
Alegre e entre eles estava Jacques 
Wainberg, ex-professor da Unisinos. 
No dia do aniversário dele, em feve-
reiro, telefonei para cumprimentá-lo 
e ele me disse que a professora Ione 
Bentz6 estava procurando um coorde-
nador para o curso de Jornalismo da 
Unisinos. Eu conhecia a Ione de Estre-
la, telefonei para ela e combinamos, 
na semana do carnaval, de nos encon-
trarmos na praia. Conversamos e ficou 
combinado que eu deveria visitar as 
instalações do curso e conversar com 
a direção do Centro 3. Assim também 
ocorreu, e combinamos que em uma 
semana daria uma resposta se retor-
naria a São Leopoldo. Decidi, então, 
em 2003, aceitar mais esse desafio e 
assumi a coordenação do curso de Jor-
nalismo. 

Autor - Zygmunt Baumann, Eduar-
do Galeano, Gabriel García Márquez, 
Elio Gaspari. 

Livro – A infiel, de Ayaan Hirsi Ali, A 
coragem de ser, de Paul Tillich. 

Filmes – Vermelho como o céu, As 
mulheres de Rosenstrasse, Um grito 
de liberdade, A garota do brinco de 
pérola. Filmes estão muito relaciona-
dos a momento. Também gosto de do-
cumentários.

Nas horas livres – Ler, escutar mú-
sica, pescar, conversar com colegas e 
amigos. 

Um sonho – Conhecer a Turquia e 
a Grécia.

Política brasileira – Estou decep-
cionado com a política. Esperava mais 
do PT. O partido, desde sua criação, 
primava pela ética, pela moralidade. 
Depois que assumiu o poder perdeu 
a aura e passou a articular a política 
como sempre se fez nesse país. A mes-
ma decepção sinto em relação ao go-
verno do RS e com a situação do Sarney 
no Senado. Essas pessoas deveriam ter 
a hombridade de dizer “estou deixan-
do o cargo para que possam investigar 

6 Ione Bentz professora do PPG em Comunica-
ção da Unisinos. (Nota da IHU On-Line) 

“A vertente pelo 

jornalismo surgiu em 

casa. Na hora do almoço, 

acompanhava as notícias 

do Repórter Esso, 

programa da Rádio 

Farroupilha que meu pai 

sintonizava diariamente 

no horário do meio-dia”
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com toda a tranquilidade” os fa-
tos. Não sei que poder tem essa 
tal da mosca azul que pica as pes-
soas e tanto as amarra ao poder. 
Está faltando coerência na políti-
ca.  

Unisinos – Identifico-me com-
pletamente com a missão e a 
visão da Unisinos. Trata-se de 
uma instituição séria, que bus-
ca a excelência, reconhecida no 
país. Ela é uma instituição de 
caráter público, comunitária e 
confessional, o que é muito di-
ferente de uma instituição pri-
vada e particular, cujo fim é o 
lucro com a educação. Esse DNA 
da Unisinos deve ser ressaltado. 

IHU – É um esteio na Unisinos e 
faz um trabalho maravilhoso. La-
mento não poder acompanhar mais 
as ofertas de eventos, palestras e 
publicações do Instituto. Dentro 
da universidade ele tem um pa-
pel fundamental, principalmente 
no que se refere à importância de 
reafirmar as humanidades.  

O jornalismo no Brasil hoje 
– Avançou muito nos últimos 
anos e isso se deve, também, às 
faculdades de Comunicação. A 
decisão do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF), de 17 de junho, de 
eliminar a exigência do diploma 
para o exercício profissional é 
um retrocesso que terá refle-
xos na sociedade. Li na revista 
Imprensa, de agosto, que o MEC 
classificou a pedagogia, o direi-
to, a medicina e o jornalismo 
como as quatro formações fun-
damentais para a democracia 
do país. É complicado, então, 
entender o posicionamento do 
ministro Gilmar Mender, relator 
do processo, que derrubou uma 
conquista de 40 anos. Acredito 
que essa decisão ainda vai ge-
rar muito imbróglio. O jornalista 
era o único profissional que ti-
nha assegurado na Constituição 
o direito de manter o sigilo da 
fonte. Nem advogado tem essa 
prerrogativa. Num debate que 
teve a participação do deputa-
do Paulo Pimenta, do PT do Rio 
Grande do Sul e autor de PEC 
que restaura a exigência do di-
ploma, ele relatou que no Rio 
de Janeiro o pessoal do crime 
organizado buscou informações 
a respeito dos encaminhamen-
tos para ser reconhecido como 
jornalista. Passados mais de 70 
dias da decisão do STF, até ago-
ra o acórdão não foi publicado. 
Assim, sequer sabemos o que, 

afinal de contas, o STF decidiu 
além da não-obrigatoriedade do 
diploma. Nas conversas em sala 
de aula com estudantes – e to-
dos os professores e professoras 
o fizeram – argumentamos que 
isso não é o fim do jornalismo e 
nem do jornalista. As empresas 
continuarão contratando jorna-
listas formados, e seriam mui-
to atrasadas se não o fizessem. 
Temos que ganhar essa parada 
pela qualidade e é preciso mos-
trar que os egressos da faculda-
de fazem a diferença.  . 

ALC – Um jornalista, inde-
pendente da função que exe-
cuta, é sempre um repórter. E 
eu procuro, na medida das mi-
nhas possibilidades, continuar 
o exercício da profissão através 
da Agência Latino-Americana e 
Caribenha de Comunicação, fa-
zendo a edição online da parte 
em português. Não tenho o tem-
po que gostaria para me dedicar 
com mais fôlego à tarefa, mas 
continuo redigindo notícias, co-
mentários, entrevistas, todos 
os dias. Essa é uma prática sau-
dável para não perder o pique, 
ficar atento aos movimentos no 
mundo e a fazer leituras de re-
alidades.   

“Um jornalista, independente da 

função que executa, é sempre um 

repórter. E eu procuro, na medida das 

minhas possibilidades, continuar o 

exercício da minha profissão pela Agência 

Latino-Americana e Caribenha de 

Comunicação, fazendo a edição da parte 

em português”
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Destaques
As bombas cluster e o Brasil   
Dedicado a estudos relacionados ao Direito Internacional, o professor 

da Unisinos e da Unifra, Gustavo Oliveira Vieira, apresentará a palestra 

Paz por meio do Direito Internacional: a Convenção de Oslo sobre bom-

bas cluster e a (crítica) posição brasileira, na próxima quarta-feira, dia 

02-09-2009, das 9h às 11h, no Auditório Maurício Berni, na Unisinos. 

Em entrevista publicada na presente edição da IHU On-Line, ele lem-

bra que o Brasil é produtor, armazenador e exportador dessas armas 

e essa é uma das justificativas para que o país não apoie negociações internacionais de combate a esse 

modelo de armamento. Na opinião de Vieira, o impedimento brasileiro está relacionado ao comércio 

internacional. 

Apoio:

Márcio Pochmann na Unisinos    
O Prof. Dr. Márcio Pochmann, presidente do IPEA, estará na Unisinos no próximo dia 28 de setem-

bro, participando de dois eventos promovidos pelo IHU. Durante o IHU Ideias, a partir das 17h, na 

sala 1G 119 do IHU, ele falará sobre o tema “Perspectivas sociais e econômicas para o Brasil 2010-

2015 - Impasses e possibilidades”. Já no Fórum sobre Indicadores Socioeconômicos e Políticas 

Públicas: realidades e possibilidades para o Vale dos Sinos, das 19h30min às 22h, no Auditório 

Central da Unisinos, o professor abordará os “Indicadores Socioeconômicos e as Políticas Públicas: 

realidades e possibilidades”.

Cadernos IHU em Formação: Midiatização   
Midiatização. Uma análise do processo de comunicação em rede é o tema dos Cadernos IHU em formação 

nº 35, que acaba de ser lançado. Colaboraram nesta publicação Pedro Gilberto Gomes, Antonio Fausto 

Neto, Dênis de Moraes, entre outros autores e autoras. O Cadernos IHU em formação é uma publicação 

em formato digital do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, que reúne entrevistas e textos produzidos pelo 

IHU e já veiculados tanto na Revista IHU On-Line quanto nas Notícias do Dia. 

Trata-se de uma publicação mensal com especialistas de diversas áreas para 

debater, sob diferentes olhares, temais atuais. A revista digital pode ser con-

sultada e baixada no sítio do IHU (www.ihu.unisinos.br).
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