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Processos de comunicação 

e cultura solidária  

De 3 a 7 de fevereiro realiza-se, em Porto Alegre, o Mutirão de Comunicação - América Latina e 
Caribe. O tema central do Mutirão, Processos de comunicação e cultura solidária, inspira a grande 
parte das entrevistas desta edição.

Assim, contribuem na IHU On-Line desta semana, o jornalista Washington Uranga, diretor de 
pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, o filósofo co-
lombiano e doutor em comunicação, Luís Ignacio Sierra Gutiérrez, professor da Pontifícia Univer-
sidade Javeriana, de Bogotá, Colômbia, o jornalista Antonio Fausto Neto, professor da Unisinos, 
Martín Becerra, da Universidade Nacional de Quilmes, Guillermo Mastrini, da Universidade de 
Buenos Aires – UBA, e o professor Gabriel Montoya, vice-reitor da Pontifícia Universidad Javeriana, 
de Cali, na Colômbia.

Por sua vez, o jornalista Alexon Gabriel João discute o papel da publicidade na manutenção das 
práticas de consumo.

As Notícias do Dia, atualizadas diariamente, de segunda a segunda, e publicadas no sítio do IHU, 
têm amplamente discutido e debatido o projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, 
no Rio Xingu. Nesta edição, Rodolfo Salm, PhD em Ciências Ambientais e professor da Universidade 
Federal do Pará, contribui com o debate com uma entrevista sobre o tema.

Completam a edição as entrevistas com Luís Corrêa Lima, professor e pesquisador da PUC-Rio, 
autor do livro, recém lançado, Fernand Braudel e o Brasil: vivência e brasilianismo (1935-1945) e 
com Marcos Sandrini, educador e teólogo, diretor da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre.

A todas e todos uma ótima leitura e uma excelente semana!
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Mutirão de Comunicação 

O Mutirão de Comunicação - Améri-
ca Latina e Caribe acontece em Porto 
Alegre, na Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 
de 3 a 7 de fevereiro de 2010.

 O objetivo geral do evento é pro-
mover espaços de diálogo sobre os 
processos de comunicação à luz da 
cultura solidária, na construção de 
uma sociedade comprometida com a 
justiça, a liberdade e a paz. E o tema 
do Mutirão é Processos de Comunica-
ção e Cultura Solidária. 

 O Mutirão de Comunicação – Amé-
rica Latina e Caribe reunirá repre-
sentantes de 37 países para debater 
e trocar experiências sobre práticas 
de comunicação capazes de ajudar na 
promoção de uma cultura de solida-
riedade e de uma sociedade mais jus-
ta, livre e comprometida com a paz.

 Desde sua convocação, em julho de 
2008, o evento é um processo de mo-
bilização que conta com a participação 
de comunicadores e animadores de or-
ganizações sociais, agentes de pastoral, 
pesquisadores, professores, estudantes 
e interessados nos temas da comunica-
ção. Em diversos países, foram organi-
zadas atividades preparatórias como in-
tercâmbio de experiências, produção de 
material para reflexão e debates.

 As conferências e estudos realiza-
dos no Mutirão servirão como base para 
a elaboração de um documento. A Car-
ta de Porto Alegre será uma referência 
para orientar a elaboração de políticas 
e propostas de ação comunicativa que 
terão como meta uma sociedade livre, 
participativa e democrática.

 
Antecedentes

 
O Mutirão da Comunicação é re-

alizado no Brasil desde 1998 com o 

objetivo de proporcionar um espaço 
de intercâmbio, atualização, reflexão 
e aprofundamento de temas relacio-
nados à comunicação e sociedade. É 
também uma instância de mediação e 
socialização entre quem trabalha com 
comunicação social como profissionais 
da mídia, docentes e pesquisadores, 
estudantes ou protagonistas de novas 
experiências sociais.

 A partir de 2001, foram organi-
zadas diversas edições do Congresso 
Latino-Americano e Caribenho de Co-
municação para alimentar a reflexão, 
a investigação e o intercâmbio de ex-
periências de comunicação compro-
metidas com a melhoria das condições 
de vida, a promoção da justiça e dos 
direitos humanos.

 As duas iniciativas foram promovi-
das de forma conjunta por um grupo 
de entidades e tiveram como princi-
pal impulso a comunidade cristã e em 
seus comunicadores por meio de insti-
tuições da Igreja Católica do Brasil e 
da América Latina e do Caribe.

 Dessa forma, o Mutirão de Comu-
nicação – América Latina e Caribe é o 
resultado da confluência dos esforços 
dos organizadores e uma expressão 
das convergências do pensamento e 
da ação entre os comunicadores e as 
instituições cristãs da região. O que as 
une é o compromisso com esses temas 
e com a busca da renovação de valo-
res para a sociedade.

 Veja quem serão os palestrantes do 
evento: Carlos Eduardo Cortés; Paulo 
Suess; Martín Becerra; Leomar Antonio 
Brustolin; María Cristina Mata; Agenor 
Brighenti; Pedro de Assis Ribeiro de 
Oliveira; Luciano Sathler Rosa Guima-
rães; Gabriel Jaime Pérez Montoya, 
S.J.; Guillermo Mastrini; María RosaGuillermo Mastrini; María Rosa 
Alayza Mujica; e Dennis Smith.

 Mais informações podem ser obti-Mais informações podem ser obti-
das na página do Mutirão na internet: 
http://muticom.org/. Leia também 
uma entrevista concedida por Mar-
celino Sivinski, intitulada Mutirão da 
Comunicação: discutir a comunicação 
a partir da cultura solidária, e publi-
cada nas Notícias do Dia do sítio do 
IHU em 17-06-2009, disponível no link 
http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18
&task=detalhe&id=23136 

Baú da IHU On-LIne

>> A IHU On-Line já abordou a temática 
da comunicação em outras edições. O material 
está disponível na página do IHU (www.unisinos.
br/ihu).

* Democratizar a comunicação. IHU On-Line nú-
mero 99, de 03-05-2004, disponível em http://
www.ihuonline.unisinos.br//uploads/edicoes/
1158260807.59pdf.pdf 

* Mídia livre? A democratização da comunicação. 
IHU On-Line número 254, de 14-04-2008, dispo-
nível em http://www.ihuonline.unisinos.br//in-
dex.php?id_edicao=282 

* Midiatização. Um modo de ser em rede comu-
nicacional. IHU On-Line número 289, de 13-04-
2009, disponível em http://www.ihuonline.unisi-
nos.br//index.php?id_edicao=317 

* Twitter, Facebook, MySpace e Orkut. As redes 
sociais na web. IHU On-Line número 290, de 20-
04-2009, disponível em http://www.ihuonline.
unisinos.br//index.php?id_edicao=318 

* Conferência Nacional de Comunicação. Uma 
conquista e os seus desafios. IHU On-Line número 
315, de 16-11-2009, disponível em http://www.
ihuonline.unisinos.br//index.php?id_edicao=343 

* Midiatização Uma análise do processo de comu-
nicação. Cadernos IHU em formação nº 35, que 
pode ser consultado e baixado na página
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_publicacoes&Itemid=20&task=c
ategorias&id=3 
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Info-ricos e info-pobres: desigualdade midiatizada
Washington Uranga recupera conceito de Aníbal Ford e critica a concentração da 
propriedade dos meios de comunicação, o que ameaça a construção de um consen-
so a partir da diferença. A cidadania passa pelo exercício pleno do direito à comu-
nicação, defende         

POr GrazIeLa WOLfart e MárcIa JUnGes | tradUçãO GrazIeLa WOLfart

P
arafraseando o pesquisador argentino Aníbal Ford, o jornalista uruguaio Washington Uranga 
frisa que a concentração da propriedade dos meios de comunicação “limita o acesso, as 
possibilidades de circulação de informação e restringe o número de meios e de fontes”. Po-
der-se-ia falar, inclusive, em “info-ricos” e “info-pobres”, neologismo que se refere àque-
las pessoas providas ou desprovidas do direito da informação. “O direito à comunicação não 

pode ser exercido em sua integralidade se a propriedade dos meios se restringe a poucas mãos” disse 
em entrevista exclusiva, por e-mail, à IHU On-Line. Uranga se mostra cético quanto ao surgimento 
ou renovação da sociedade latino-americana em função da midiatização. “Creio que a ‘midiatização’ 
é um dado mais importante em uma sociedade que está marcada pela pobreza e, sobretudo, pela 
desigualdade”. Em sua opinião, a comunicação “pode ser concebida como o espaço do diálogo, do 
encontro, da construção do consenso desde a diferença”. A cidadania, diz o jornalista, requer “o 
exercício integral do direito à comunicação”.

Washington Uranga, jornalista, docente e pesquisador na área da Comunicação, é diretor de pós-
graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires e exerce a docência 
tanto na graduação como na pós-graduação em Comunicação nas Universidades de Buenos Aires, La 
Plata, Catamarca, Cuyo, Patagonia Austral e Comahue (Argentina) e Andina Simón Bolívar (Bolívia). 
É, também, colunista do jornal Página/12 e assessor do Ministro de Desenvolvimento Social da Argen-
tina. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Tomando em conside-
ração o contexto latino-americano, 
em que aspectos a comunicação fo-
menta um diálogo entre as culturas?
Washington Uranga – Creio que está 
vindo à tona, pouco a pouco, uma nova 
cultura política, em que a perspectiva 
do diálogo, desde a diferença e a diver-
sidade, vai ganhando espaço. Assim, 
aparecem como manifesto também as 
declarações do reeleito presidente da 
Bolívia, Evo Morales,1 e do presidente 
eleito do Uruguai, José “Pepe” Muji-
ca.2 Evo Morales ganhou as eleições 

1 Juan Evo Morales Ayma (1959): atual presi-
dente da Bolívia e líder do movimento esquer-
dista boliviano cocalero. Morales é também 
líder do partido Movimento para o Socialismo. 
(Nota da IHU On-Line)
2 José Alberto Mujica Cordano (El Pepe) 
(1935): político uruguaio pertencente ao Mo-
vimento de Libertação Nacional - Tupamaros 
(MLN-T), e senador da República pela Frente 
Ampla. Nas eleições presidenciais de 2009 foi 

por esmagadora maioria. Não obstan-
te, uma de suas primeiras declarações 
foi para convocar o diálogo entre todos 
os bolivianos e bolivianas. Uma atitu-
de similar teve Mujica. Está claro que, 
ainda, temos que caminhar muito até 
o diálogo entre culturas. Mas o espaço 
da política é um âmbito fundamental. 
Penso também que se abre um espaço 
importante no aspecto intercultural, 
no reconhecimento da identidade e do 
território indígena. A nação indígena, 
por tanto tempo dominada, hoje se 
levanta com dignidade para dialogar 
de igual a igual, para aportar sua visão 
de mundo, a riqueza de sua tradição. 
É outro âmbito positivo. Preocupa-me 
o diálogo intergeracional. Mas esse 
também é um âmbito de diálogo en-
tre a cultura dos “nativos digitais” e 

eleito presidente da República para o período 
2010-2015. (Nota da IHU On-Line)

aqueles que há tempo transitam neste 
mundo. Mas o mais importante é que 
o diálogo intercultural é condição im-
prescindível para a construção da paz. 
É nisso temos que trabalhar.  

IHU On-Line - Quais são as peculiari-
dades de se fazer e pensar a comu-
nicação, considerando o multicultu-
ralismo de nosso continente e a era 
digital que vivemos?
Washington Uranga – É necessário pen-
sar a comunicação como o âmbito do 
público. E, nesse sentido, temos que 
ter em conta duas dimensões. O espaço 
público da comunicação é um âmbito 
de luta simbólica pelo poder. É esse lu-
gar onde se disputa o sentido, a cons-
trução do discurso hegemônico. É âm-
bito de enfrentamentos, em particular 
em uma sociedade que podemos definir 
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como “midiatizada”. Mas, ao mesmo 
tempo, a comunicação pode ser conce-
bida como o espaço do diálogo, do en-
contro, da construção do consenso des-
de a diferença. Penso a comunicação, 
sobretudo, como fenômeno humano e 
social. O desenvolvimento tecnológico 
e a digitalização são acentos, particu-
laridades de época, que aprofundam 
algumas questões, mas não variam o 
aspecto fundamental. 

IHU On-Line - Ainda pensando no 
contexto da América Latina, como a 
midiatização proporciona um modo 
de ser em rede comunicacional? Há 
um traço em comum entre a comuni-
cação desses diversos países?
Washington Uranga – A América Lati-
na e o Caribe representam um grande 
mosaico, também no aspecto comuni-
cacional e no desenvolvimento de no-
vas tecnologias de informação e comu-
nicação. Podemos dizer que há dados 
comuns: concentração da propriedade 
em poucas mãos e convergência tec-
nológica, entre outros. Reforço o que 
citamos anteriormente: a midiatização 
dos processos sociais. A isso se pode 
agregar que as novas gerações, as dos 
mais jovens, vão se construindo e edifi-
cando sobre a cultura digital. São “na-
tivos digitais”. E isso supõe não só um 
modo de comunicação, mas um modo 
de conhecimento diferente. Há uma 
nova epistemologia vinculada à comu-
nicação e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. Este é um dado que temos 
que ter em conta, sobretudo na refor-
mulação dos sistemas educativos.
 
IHU On-Line - Que sociedade latino-
americana está surgindo a partir da 
midiatização?
Washington Uranga – Não creio que a so-
ciedade latino-americana se renove ou 
surja em particular da “midiatização”. 
Creio que a “midiatização” é um dado 
mais importante em uma sociedade que 
está marcada pela pobreza e, sobretu-
do, pela desigualdade. Nesta realida-
de, também há, como bem assinalou 
o pesquisador argentino Aníbal Ford,3 
“info-ricos” e “info-pobres”. A socieda-

3 Aníbal Horacio Ford Von Halle (1934-2009): 
escritor, jornalista e teórico da comunicação 
argentino. (Nota da IHU On-Line)

de latino-americana atual está saindo de 
tempos difíceis no âmbito político. Estão 
se construindo novos atores políticos que 
aportam a cultura do diálogo e da paz. 
Isso ajuda também uma comunicação 
mais fluída, mais acessível, que se insta-
la a partir do desenvolvimento tecnoló-
gico e infocomunicacional.

IHU On-Line - Como a concentração 
de propriedade se traduz em exclu-
são na comunicação?
Washington Uranga – Retomo o que afir-
mava antes: há “info-ricos” e “info-po-
bres”. A concentração da propriedade 
limita o acesso, as possibilidades de cir-
culação da informação, restringe o nú-
mero de meios e de fontes. O direito à 
comunicação não pode ser exercido em 
sua integralidade se a propriedade dos 
meios se restringe a poucas mãos. Ne-
cessitamos diversidade de meios, plura-
lidade de fontes, e acesso garantido para 
todos os cidadãos e cidadãs. A condição 
cidadã requer hoje o exercício integral 
do direito à comunicação.

IHU On-Line - De que forma está sen-
do combatida a concentração dos 
meios de comunicação social nas 
mãos de minorias que detêm, igual-
mente, o poder econômico em suas 
mãos? O que os movimentos sociais 
tem feito nesse sentido?
Washington Uranga – Há processos po-
líticos que têm permitido que, em al-
guns países, como Uruguai, Colômbia e 
Argentina (para citar só alguns exem-
plos) se aprovem normas que apontam 
no sentido de garantir o direito à co-
municação, gerando processos de des-
concentração e “desmonopolização”. 
Mas nada é suficiente. É necessário 
manter uma atitude de compromisso e 
militância constante para lutar contra 
a concentração e os monopólios. En-
tendo que os movimentos sociais têm 
que crescer em consciência nesta ma-
téria. Muitos deles se limitam à crítica 
ao sistema, mas é necessário também 
trabalhar de forma positiva na cons-
trução de alternativas. Há aqui uma 
tarefa pendente.   

IHU On-Line - Quais são os limites 
das políticas de comunicação? O que 
deveria ser implementado para ofe-

recer mais protagonismo aos atores 
sociais?
Washington Uranga – Necessitamos 
normas, estruturas legais que tornem 
possível o exercício efetivo do direito à 
comunicação. Mas são necessários tam-
bém espaços de diálogo e de constru-
ção coletiva. Parece-me que são muito 
importantes os conselhos ou comissões 
onde as audiências, e também as orga-
nizações sociais, possam ter voz, opinião 
e incidência no desenho de políticas de 
comunicação. Também seria necessário 
implementar observatórios e auditorias 
de comunicação como as que já funcio-
nam em grande parte do continente.

IHU On-Line - Quais são os grandes 
temas que norteiam o Mutirão da 
Comunicação de 2010? Quais são as 
medidas concretas que devem surgir 
a partir dessa discussão?
Washington Uranga – Não posso dizer 
quais são as medidas ou propostas con-
cretas que devem surgir do Mutirão. O 
evento é uma grande construção cole-
tiva e queremos escutar os participan-
tes, os conferencistas e os painelistas. 
Eles marcarão o rumo. A respeito dos 
grandes temas: como diz o título, são 
os processos de comunicação, o diá-
logo entre culturas na sociedade e a 
busca do exercício efetivo do direito à 
comunicação em meio a uma socieda-
de latino-americana e caribenha que 
temos que construir de maneira mais 
justa e em paz.

LeIa MaIs...
Washington Uranga já concedeu outras en-

trevistas à IHU On-Line. Elas estão disponíveis na 
página eletrônica do IHU (www.ihu.unisinos.br)

* A concentração da propriedade e os excluídos 
da comunicação. Notícias do Dia 27-04-2009, 
disponível para download em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=21700 
* A reabertura do caso Angelelli, bispo assas-
sinado pela ditadura militar argentina. Notí-
cias do Dia 04-08-2008, disponível para down-
load em  http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=15691 
* O que é fazer política? Novas reflexões sobre a 
crise política argentina. Notícias do Dia 01-08-
2008, disponível para download em http://www.
ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&
Itemid=29&task=detalhe&id=15642 
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Concentração dos meios de comunicação 
na América Latina é distintiva

Todos países sofrem do processo de concentração da mídia, mas a situação é ainda 
mais dramática em nosso continente, pontua Martín Becerra         

POr GrazIeLa WOLfart e MárcIa JUnGes | tradUçãO GrazIeLa WOLfart

“A 
primeira década do século XXI revela a consolidação do processo de concentração 
da mídia e do restante das indústrias infocomunicacionais na América Latina. 
A lógica comercial-financeira das operações das atividades infocomunicacionais 
conduz, a rigor, a processos de concentração em quase todo o planeta, mas a 
profundidade e a consolidação com que acontecem na América Latina são distinti-

vas”. A afirmação é do jornalista Martín Becerra, em entrevista, por e-mail, exclusiva à IHU On-Line. 
Em sua opinião, “a concentração de meios tende à unificação da linha editorial”. 

Martín Becerra é diretor do Departamento de Ciências Sociais da Universidad Nacional de Quilmes, 
de Buenos Aires, Argentina. Seu blog é http://mbecerra.blog.unq.edu.ar. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Qual é a situação da 
concentração midiática na América 
Latina?
Martín Becerra - A primeira década 
do século XXI revela a consolidação do 
processo de concentração da mídia e 
do restante das indústrias infocomuni-
cacionais na América Latina. A lógica 
comercial-financeira das operações 
das atividades infocomunicacionais 
conduz, a rigor, a processos de concen-
tração em quase todo o planeta, mas 
a profundidade e a consolidação com 
que acontecem na América Latina são 
distintivas. Esta tendência acaba so-
bressalente se a observarmos a partir 
da necessidade de garantir a diversida-
de de vozes, fontes e atores para assim 
conseguir introduzir o pluralismo nos 
sistemas de meios democráticos vigen-
tes nos países da região. De fato, nos 
últimos anos apareceram informes das 
Relatorias sobre Liberdade de Expres-
são da OEA e da ONU que enfatizam 
sua preocupação pelo tema, o qual se 
qualifica como “ameaça indireta” à li-
berdade de expressão. Na América La-
tina, registram-se altíssimas margens 
de concentração infocomunicacional, 

que superam os padrões considerados 
aceitáveis. Com efeito, de acordo com 
Albarran e Dimmick (1996), conside-
ra-se que a concentração existe e é 
alta, ao superar uma média de 50% do 
controle de um mercado por parte dos 
quatro primeiros operadores e cerca 
de 75% pelos oito primeiros operado-
res. Mas, na América Latina, os quatro 
primeiros operadores superam esses 
percentuais, e, em algumas ocasiões, 
apenas dois deles superam as estima-
tivas de alta concentração estipulada 
para oito empresas (Fonte: Becerra e 
Mastrini, 2009).

IHU On-Line - Como essa concentra-
ção se reflete nos conteúdos veicula-
dos pela mídia?
Martín Becerra - A concentração de 
meios tende à unificação da linha 
editorial. É difícil que em um mesmo 
grupo de comunicação se encontrem 
divergências profundas sobre temas 
que são sensíveis na linha editorial. 
Quando se trata de tomar partido em 
medidas importantes, é difícil que 
um mesmo grupo abrigue posições re-
almente diversas. A falta de diversi-

dade de vozes e fontes informativas 
realmente diferentes é uma constan-
te dos grupos concentrados de comu-
nicação, cujo menu informativo está 
longe de ser plural. Os meios não cos-
tumam informar com equanimidade 
quando empresas do mesmo grupo 
lançam um produto no mercado, do 
mesmo modo que tampouco são de-
sinteressadas as coberturas noticiosas 
quando são os competidores (em al-
gum mercado) os que geram o lança-
mento. A concentração, além disso, 
vincula negócios do espetáculo (artis-
tas exclusivos), do esporte (aquisição 
de direitos televisivos), da economia 
em geral (inclusão de entidades finan-
ceiras e bancárias) e da política (po-
líticos convertidos em magnatas de 
meios ou sócios de grupos midiáticos) 
com áreas informativas, o que produz 
repercussões que alteram a pretendi-
da “autonomia” dos meios. Portanto, 
a concentração conduz a uma redução 
das fontes informativas (que gera me-
nor pluralidade de emissores), a uma 
relativa homogeneização dos gêneros 
e formatos de entretenimento (que 
implica que se padronizam gêneros e 
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formatos, resignando diversidade de 
conteúdos), a uma predominância de 
estilos e temáticas e para a concomi-
tante oclusão de temas e formatos 
nos meios de comunicação e no resto 
das atividades culturais.

IHU On-Line - A digitalização e midia-
tização emprestam que tipo de pecu-
liaridades à concentração midiática?
Martín Becerra - A convergência tec-
nológica reforça a possibilidade de 
que um mesmo emissor concentre 
diferentes suportes de produção e 
emissão de conteúdos. Ou seja, que 
permite acelerar a tendência concen-
tradora do setor da informação e da 
comunicação ao servir-se de poten-
cialidades convergentes das tecnolo-
gias de produção, armazenamento, 
distribuição, comercialização e moni-
toramento de demandas no setor dos 
meios. Por sua vez, para aproveitar 
o potencial da convergência tecno-
lógica, é preciso avançar no domínio 
de redes e de infraestruturas de alto 
custo, o que explica a tendência à 
convergência dos mercados de tele-
comunicações, de audiovisual e de in-
formática. Na ausência de um Estado 
que intervenha com decisão, os ato-
res corporativos mais concentrados 
são os que costumam tirar proveito 
desta convergência, e esse processo 
termina tornando robusta a concen-
tração.

IHU On-Line - Há uma relação direta 
entre essa concentração e a estigma-
tização dos movimentos sociais, da 
pobreza, da mulher e das minorias 
em geral?
Martín Becerra - Sim, porque a con-
centração dos meios, com a conse-
quente unificação de gêneros, tendên-
cias e fontes, está impulsionada pela 
necessidade de consolidar mercados 
de consumo. Por isso, os destinatários 
mais pobres ou minoritários, ou seja, 
os que não têm um impacto em ter-
mos de consumo, são estigmatizados e 
expulsos da agenda pública midiática, 
com exceção de sua inclusão em ter-
mos de ameaça (por exemplo, à segu-
rança cidadã), ou em termos de margi-
nalidade (com sua sequela de cândida 
aceitação do existente a partir do es-
tereótipo do “inadaptado social”).

IHU On-Line - Como o senhor perce-
be o controle estatal e privado dos 
meios? Quais são os pontos positivos 
e negativos de cada um desses con-
troles? 
Martín Becerra - Na América Latina, 
há uma falta de tradição no controle 
estatal da regulação sobre os meios 
de comunicação, se comparamos com 
a situação da Europa ou da América 
do Norte. Na América Latina, ao con-
trário, o mito da “autorregulação” 
privada dos meios tem tido um suces-
so considerável no imaginário, com 
os efeitos que hoje se advertem em 
matéria de descontrole das licenças, 
a discriminação no acesso à titula-
ridade dos meios de comunicação e 

de outras indústrias culturais, a falta 
de pluralismo e a ausência de diver-
sidade cultural. Os meios privados, 
logicamente, buscam otimizar seus 
ganhos e incrementar o lucro. Uma 
perspectiva democratizadora deveria 
orientar a ação do setor dos meios de 
comunicação à regulação equânime, 
pública, transparente e equitativa. A 
América Latina mantém uma tradicio-
nal debilidade dos poderes públicos 
para dispor regras de jogo equânimes 
que garantam o acesso dos diferentes 
setores sociais, políticos e econômi-
cos à titularidade de licenças (cuja 
administração, legalmente, é realiza-
da pelo Estado) de rádio e televisão.  

IHU On-Line - Quais são os principais 
desafios da comunicação em nosso 
continente frente ao cenário de mi-
diatização e crescente digitalização?

Martín Becerra - Considero que os 
avanços alcançados em alguns paí-
ses a respeito da discriminação, que 
significaram, durante décadas, a au-
sência de políticas de fomento ao 
acesso equânime às licenças de rádio 
e de televisão, para consolidarem-
se, deveriam se complementar com 
políticas de construção de serviços 
públicos – verdadeiramente públicos, 
ou seja, não-governamentais - audio-
visuais; com critérios claros e demo-
cráticos de utilização do “dividendo 
digital”; com a disposição de fundos 
concursáveis1 para sustentar apoio 
econômico à produção de distintos 
setores sociais e culturais, sobretu-
do no cenário da digitalização; com 
a criação de autoridades regulamen-
tadoras e controladoras das licenças 
que tenham caráter público (ou seja, 
não-governamental), o que permiti-
ria garantir sua equidistância a res-
peito dos interesses contrapostos de 
diferentes atores sociais, políticos e 
econômicos; com a regulação clara 
dos fundos que todos os Estados lati-
no-americanos destinam para o finan-
ciamento dos meios de comunicação 
(via publicidade oficial, via perdão de 
dívidas, via extensão de licenças, en-
tre outras ajudas particulares). Estas 
medidas requerem a participação e 
a permanente observação da socie-
dade, dado que sua implementação 
pode provocar a erosão de grandes 
interesses criados.
  
IHU On-Line – O senhor acredita que 
está ocorrendo na comunicação uma 
supervalorização da técnica, ao in-
vés de se privilegiar o elemento hu-
mano? 
Martín Becerra - Com efeito, a so-
brevalorização técnica se verifica, 
por exemplo, na escolha do modelo 
de televisão digital que fizeram mui-
tos dos governos de nossa região nos 
últimos três ou quatro anos, desaten-
dendo os fatores sociais e culturais, 
mas enfocando quase exclusivamente 
uma discussão tecnológica. Na reali-
dade, a tecnologia é uma maneira de 
fazer as coisas, é uma lógica de desen-
volvimento de processos que são, ao 

1 Fundos concursáveis: disponibilizados com 
base na qualidade do planejamento, na capa-
cidade operacional do órgão e nos resultados 
projetados. (Nota da IHU On-Line)

“Na América Latina, 

há uma falta de tradição 

no controle estatal da 

regulação sobre os meios 

de comunicação, se 

comparamos com a 

situação da Europa ou 

da América do Norte”
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mesmo tempo, sociais, organizativos, 
culturais, econômicos e políticos. Por 
isso, pensar no “fator humano” presu-
miria investir o tipo de comportamen-
to, por exemplo, com televisão digital, 
e diagnosticar quais usos, necessidades 
e apropriações realizam os profissio-
nais do audiovisual e depois, em fun-
ção desses usos, quais as necessidades 
e apropriações para definir normas téc-
nicas.
 
IHU On-Line - Em que medida essa 
postura reflete uma inversão de va-
lores e uma característica da pós-mo-
dernidade? 
Martín Becerra - Creio que o fetichismo 
da tecnologia é um traço moderno antes 
que pós-moderno e que remete a uma 
racionalidade técnica, brilhantemente 
analisada por Adorno2 e Horkheimer.3 
Em todo caso, se for também um traço 
pós-moderno, se trataria de uma conti-
nuidade própria do universo conceitual 
da modernidade. Há linearidade a res-
peito, se bem que podem se apreciar 
mudanças na velocidade com a que se 
entronizam e se descartam as tecnolo-
gias, para serem substituídas por novos 
artefatos cuja vida útil será, também, 
breve. O certo é que a disseminação 
tecnológica conduz a uma saturação 
de fluxos informativos e de torrente 
de dados graças ao constante investi-
mento tecnológico que exclui o “fator 
humano”. Por isso, quando se fala de 
brecha digital, se esquivam outras bre-
chas, sociais, econômicas, culturais e 
políticas, que são as estruturas da bre-
cha digital. Ainda que, certamente, a 
brecha digital também estrutura e con-
diciona as modalidades de organização 
das outras brechas no futuro. 

2 Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969): 
sociólogo, filósofo, musicólogo e compositor, 
definiu o perfil do pensamento alemão das últi-
mas décadas. Adorno ficou conhecido no mun-
do intelectual, em todos os países, em especial 
pelo seu clássico Dialética do Iluminismo, es-
crito junto com Max Horkheimer, primeiro di-
retor do Instituto de Pesquisa Social, que deu 
origem ao movimento de idéias em filosofia e 
sociologia que conhecemos hoje como Escola 
de Frankfurt. (Nota da IHU On-Line)
3 Max Horkheimer (1895-1973): filósofo e soci-
ólogo alemão, conhecido especialmente como 
fundador e principal pensador da Escola de 
Frankfurt e da teoria crítica. (Nota da IHU On-
Line)

Guillermo Mastrini defende que o Estado, o setor público, tem 
que estabelecer um marco regulatório que permita a partici-
pação do conjunto da sociedade em condições igualitárias, ou 
seja, a tarefa fundamental do setor público é garantir a parti-
cipação cidadã   

POr GrazIeLa WOLfart e MárcIa JUnGes | tradUçãO MOIsés sBardeLOttO e PatrícIa PIzzOrnO  

A
o refletir sobre a realização do Mutirão da Comunicação, o profes-
sor Guillermo Mastrini destaca que, pela primeira vez, “há uma 
importante participação social que propõe que os meios de comu-
nicação devem contar com a participação cidadã. Isto é, que a 
organização dos sistemas dos meios de comunicação social (MCS) 

deve contar com uma importante participação cidadã”. Na entrevista que 
segue, concedida por skype à IHU On-Line, Mastrini identifica que estamos 
diante de um novo momento histórico, onde “todas as instâncias de orga-
nização e de difusão que sirvam para afiançar a participação da sociedade 
em relação à organização dos sistemas de meios de comunicação devem ser 
estimuladas e apoiadas”. E sobre as novas tecnologias ele argumenta que “o 
desafio é fazer um uso alternativo dessa nova tecnologia da comunicação e 
da informação e aproveitar o que essas novas tecnologias potencialmente 
estimulam”.

Guillermo Mastrini é licenciado em Ciências da Comunicação pela Univer-
sidade de Buenos Aires - UBA, e doutor em Comunicação pela Universidade 
Complutense de Madrid. É professor na Faculdade de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Buenos Aires - UBA. Confira a entrevista. 

Participação norteia 
debates do Mutirão

IHU On-Line – Os meios de comu-
nicação social na América Latina 
expressam de verdade as ideias e 
a vontade do povo? Por quê? Pode-
ria dar um panorama geral da situ-
ação?
Guillermo Mastrini – Acredito que 
efetivamente a questão da comu-
nicação na América Latina teve um 
auge importante. Isto é, entrou no 
centro da cena. Diferentemente do 
que aconteceu nos anos 90, quando 
houve importantes transformações 
da área da comunicação, mas que 
foram feitas praticamente sem ne-
nhum tipo de debate público, neste 
momento, há um importante debate 
em muitos países da América Latina 

sobre o lugar e o papel dos meios de 
comunicação. E, pela primeira vez, 
esse debate não está sendo reali-
zado só a partir da perspectiva das 
grandes empresas de comunicação. 
Pela primeira vez, há uma impor-
tante participação social que propõe 
que os meios de comunicação devem 
contar com a participação cidadã. 
Nesse sentido, parece-me que temos 
exemplos de sobra: as Constituições 
da Bolívia e do Equador já mencio-
nam que a comunicação é um direi-
to humano; a recente lei de serviços 
de comunicação audiovisual que foi 
aprovada na Argentina e que reserva 
33% do espectro radioelétrico para 
as instituições sociais sem fins lucra-
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tivos; a lei de redução comunitária no 
Uruguai, que promove a radiodifusão 
das ONGs; a Conferência Nacional de 
Comunicação que está ocorrendo no 
Brasil. Há um contexto regional de am-
pla participação da sociedade civil nos 
MCS, e acredito que estamos diante de 
um novo momento histórico. Portanto, 
todas as instâncias de organização e 
de difusão que sirvam para afiançar a 
participação da sociedade em relação 
à organização dos sistemas de meios 
de comunicação devem ser estimula-
das e apoiadas.

IHU On-Line – De que maneira a so-
ciedade pode exercer o controle so-
cial e participar mais na gestão das 
políticas públicas de comunicação 
e, ao mesmo tempo, contribuir para 
monitorar e avaliar o conteúdo que 
os MCS divulgam?
Guillermo Mastrini – São duas tarefas 
bem distintas. Eu acredito que, neste 
momento, – não é que a segunda ta-
refa não me pareça importante – mas 
acentuo, dadas as condições políticas, 
que coloquemos o maior esforço em 
estimular a participação social. Para 
isso, é preciso continuar nos organi-
zando com uma forte aliança. É funda-
mental estabelecer alianças entre as 
distintas instâncias da sociedade civil 
que estão envolvidas mais diretamente 
– não exclusivamente, mas diretamen-
te – com aquilo que são os sistemas 
dos meios de comunicação. Refiro-me 
a uma aliança ampla, que envolva os 
sindicatos da comunicação, as univer-
sidades e o setor acadêmico vinculado 
à comunicação. Que envolva também 
todo o setor dos direitos humanos, das 
ONGs, que tenham mais participação 
em questões de comunicação e de li-
berdade de expressão. Acredito que há 
um amplíssimo leque de instituições 
que devem se envolver de maneira 
muito forte em uma coalizão, em uma 
aliança, e estimular maiores níveis de 
participação. O que mudou é que se 
abriu um espaço para que esse conjun-
to de organizações possa participar na 
definição de políticas públicas de co-
municação. E a tarefa dessas organiza-
ções não é se apropriar desse espaço 
só para elas, mas sim ampliá-lo ainda 
mais ao conjunto da sociedade. Nesse 

sentido, volto à sua pergunta com re-
lação ao segundo ponto. Obviamente, 
é preciso continuar monitorando o que 
os grandes MCS propõem e tendo um 
trabalho importante de seguimento. 
Mas insisto que isso foi feito e pode 
continuar sendo feito. Acredito que o 
que hoje é diferente é a possibilidade 
de participação em múltiplas instân-
cias. E é preciso pôr os maiores esfor-
ços nessa instância.

IHU On-Line – Em que aspectos o Mu-
tirão da Comunicação vai pensar uma 
maior participação popular nos MCS 
da América Latina?
Guillermo Mastrini – Acredito que a 
própria ideia do Mutirão é uma ideia 
de participação. E acredito que o que 

uma convocatória como essa tem de 
mais interessante é a articulação en-
tre o que pode ser um pensamento 
acadêmico e os movimentos sociais. 
São os lugares de interação, os lugares 
de construção, que me parecem muito 
importantes. Nesse sentido, a experi-
ência das grandes jornadas de difusão 
com a ideia de estabelecer uma dupla 
instância – uma mais de exposição e 
pensamento, e outra mais de difusão 
e ação, que são as jornadas da tarde, 
e a participação nas oficinas, o inter-
câmbio, a construção coletiva – é um 
passo importantíssimo em relação ao 
que os movimentos sociais continu-
am se nutrindo e participando dessas 

questões de comunicação. Além disso, 
com uma agenda bem proposta e abor-
dando muitos assuntos bem diversos.

IHU On-Line – Qual é a sua expecta-
tiva em relação a esse Mutirão e que 
salto ele pode oferecer no final?
Guillermo Mastrini – As expectativas 
que sempre temos nesse tipo de en-
contro são basicamente duas. A pri-
meira é poder ter um intercâmbio 
frutífero com os colegas da região. 
Nesse caso, proposto, além do mais, 
com uma perspectiva mais aberta da 
que habitualmente nós temos em nos-
sos encontros acadêmicos. Razão pela 
qual eu acrescentaria ao intercâmbio 
uma segunda questão, que é aprender. 
O importante é que, nesse intercâm-
bio, a possibilidade de interagir com 
a sociedade sempre é uma instância 
de aprendizagem. Em relação às ex-
pectativas, sem dúvida, será muito 
importante que se possa estabelecer 
uma carta de comunicação ou uma de-
claração na qual o conjunto das orga-
nizações e das pessoas que participam 
possa ratificar essa importância do di-
reito a uma comunicação mais demo-
crática.

IHU On-Line – Como o senhor perce-
be o controle do Estado e o controle 
privado dos MCS? Quais são os pontos 
positivos e negativos de cada um des-
ses tipos de controle sobre os MCS?
Guillermo Mastrini – É claro que os 
MCS são um agente importantíssimo da 
sociedade moderna. As realidades mais 
importantes, as decisões que tomamos 
e as notícias significativas econômicas 
e políticas que nos tocam cotidiana-
mente têm a ver com a informação que 
temos. E essa informação nós a rece-
bemos majoritariamente dos MCS. Isto 
é, o lugar dos MCS é central na nossa 
vida cotidiana. Portanto, a questão do 
controle dos MCS se torna uma instân-
cia chave e muito importante. Porém, 
é preciso entender bem o que é que 
chamamos de controle. O Estado, o 
setor público, tem que estabelecer 
um marco regulatório que permita a 
participação do conjunto da sociedade 
em condições igualitárias. Isto é, mar-
cos regulatórios que não transformem 
a maioria da população só em usuários 
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amplíssimo leque de 

instituições que devem 

se envolver de maneira 

muito forte em uma 

coalizão, em uma 

aliança, e estimular 

maiores níveis de 

participação”
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da comunicação, mas que também te-
nham direitos de participar tanto do 
conteúdo dos MCS como das políticas 
públicas para os MCS. Então, a tarefa 
fundamental do setor público é garan-
tir a participação cidadã. O risco do 
controle público é que o Estado assu-
ma a representação da sociedade e, 
operativamente, a limite ao controle 
do governo. E isso é um horror, porque 
deslegitima a intervenção estatal em 
matéria de MCS. Em relação aos meios 
de comunicação privados: obviamen-
te, é preciso haver meios de comu-
nicação privados, porque eles deram 
dinamismo à comunicação, e é um se-
tor importante. O problema é quando 
só os meios privados querem existir e 
quando têm práticas anticompetitivas 
e impedem a emergência de novos fa-
tores comunicacionais. Por isso, é fun-
damental que se estabeleçam políticas 
públicas que reconheçam a importân-
cia dos três setores na comunicação: o 
setor dos meios privados, o setor dos 
meios públicos que não devem ser go-
vernamentais e o setor dos meios sem 
fins lucrativos.

IHU On-Line – Quais seriam os prin-
cipais desafios da comunicação na 
América Latina diante desse cenário 
de midiatização e digitalização que 
cresce cada vez mais?
Guillermo Mastrini – O grande desa-
fio é aproveitar o momento. Como di-
zia no começo, acredito que se abriu 
um momento de participação, e que 
o grande desafio é aproveitar essa 
oportunidade. Obviamente, você está 
introduzindo um assunto que é funda-
mental, que é a digitalização. Ela tem 
um aspecto que é muito interessan-
te, que é o fato de baratear muito os 
custos de produção e permitir que as 
reações sociais se transformem mais 
facilmente em produtoras de MCS. En-
tão, temos um desafio que é formar 

quadros produtores da sociedade civil 
para a comunicação, para poder apro-
veitar as enormes possibilidades que 
se abrem a partir da digitalização.

IHU On-Line – O senhor acredita que 
está havendo na comunicação uma 
supervalorização da técnica a ponto 
de desvalorizar o elemento humano 
que seria o grande objetivo da comu-
nicação?
Guillermo Mastrini – Existem dis-
cursos na sociedade que são muito 
otimistas quanto às possibilidades 
tecnológicas. Mas penso que as tec-
nologias – como costuma ocorrer his-
toricamente – dependem de como as 
utilizamos. Por isso, além de que, 
obviamente, há aqueles que que-
rem se limitar a uma lógica tecno-
comercial das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, estou 
convencido de que essas tecnologias 
têm um enorme potencial em maté-
ria de confrontar a capacidade pro-
dutiva das organizações sociais, mas 
também o intercâmbio horizontal 
entre diversos seres humanos. Por-
tanto, embora as tendências dos se-
tores hegemônicos sejam essas, não 
acredito que tenhamos que nos deter 
nisso, mas o desafio é fazer um uso 
alternativo dessa nova tecnologia 
da comunicação e da informação e 
aproveitar o que essas novas tecno-
logias potencialmente estimulam.

Baú da IHU On-LIne

>> Guillermo Mastrini já concedeu outra 
entrevista à IHU On-Line. Ela está disponível na 
página eletrônica do IHU (www.ihu.unisinos.br)

* Novas tecnologias: uma porta para a democra-
tização dos meios de comunicação, publicada nas 
Notícias do Dia do sítio do IHU, em 25-04-2008, 
e disponível no link http://www.ihu.unisinos.br/
index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task
=detalhe&id=13452  

“O desafio é fazer um uso alternativo dessa nova 

tecnologia da comunicação e da 

informação e aproveitar o que essas novas 

tecnologias potencialmente estimulam”
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A confluência entre Evangelho e comunicação
Fascínio pelas tecnologias em si mesmas faz com que riqueza de vínculos que elas 
proporcionam não seja levada em consideração. Evangelho e comunicação signifi-
cam confluência, aponta Luis Ignacio Sierra Gutiérrez         

POr MárcIa JUnGes 

“A
s pessoas podem ficar fascinadas pelas tecnologias em si mesmas, e não aprovei-
tar a riqueza que elas proporcionam para aprofundar e enriquecer a questão dos 
vínculos e relações interpessoais ou interculturais que podem vir de uma tecno-
logia eletrônica”, pondera o filósofo colombiano Luis Ignacio Sierra Gutiérrez, 
na entrevista exclusiva que concedeu, pessoalmente, à IHU On-Line. Ele frisa a 

importância em pensarmos as pessoas que existem por trás das tecnologias: “Isso significa considerar 
a trajetória de vida, formação, contexto histórico e sócio-cultural dos sujeitos. Não tomar esses as-
pectos em consideração torna, muitas vezes, as redes locais frios, apenas”. Gutiérrez diz que comu-
nicação e evangelho significam confluência, e que o Mutirão da Comunicação irá refletir a tecnologia 
“em função de um projeto social de transformação no qual a comunicação ocupa papel estratégico, 
fundamental”. Para o pesquisador, a midiatização é um “processo complexo de interações, produção, 
interação e recepção de mensagens nas quais se sentem implicadas todas as partes do sistema social, 
no caso do campo social concreto-religioso com a mídia, e com as mídias digitais, eletrônicas”.

Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do RIo dos Sinos (Unisinos), Guti-
érrez é mestre em Comunicação Social pela Universidade Católica de Louvain la Neuve, na Bélgica, 
onde também cursou doutorado em Teologia e Ciências Religiosas. É licenciado em Filosofia pela Pon-
tifícia Universidade Javeriana, de Bogotá, Colômbia. Atualmente é professor titular do departamento 
de Comunicação da Faculdade de Comunicação e Linguagem dessa instituição, onde é diretor da 
Revista Signo y Pensamiento, em nível de graduação e pós-graduação. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Quais são os principais 
desafios da comunicação hoje?
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - Penso 
que há muitos desafios, porque a co-
municação tem uma centralidade na 
sociedade, na cultura e nos processos 
humanos. Esse é um ponto crucial das 
relações sociais, institucionais e inter-
culturais. Sempre está em jogo algu-
ma coisa relativa à comunicação. Com 
o desenvolvimento das tecnologias, a 
questão da comunicação fica posicio-
nada em outro patamar, mais digital, 
eletrônico, mas com a mesma impor-
tância estratégica. O que está em 
jogo a respeito das novas tecnologias 
e desenvolvimentos digitais, mais do 
que a questão dos próprios dispositi-
vos técnicos, são as relações de comu-
nicação, de interações comunicativas 
e intercomunicativas. Essas relações 
correm o risco de se polarizar somen-

te em função dos dispositivos tecnoló-
gicos, e não em função dos processos 
sociais de comunicação. Desse ponto 
de vista, as pessoas podem ficar fas-
cinadas pelas tecnologias em si mes-
mas, e não aproveitar a riqueza que 
elas proporcionam para aprofundar e 
enriquecer a questão dos vínculos e 
relações interpessoais ou intercultu-
rais que podem vir de uma tecnologia 
eletrônica, sejam chats, blogs, face-
book, myspace ou twitter1.

IHU On-Line - Quais são as pecu-
liaridades de se fazer e pensar a 
comunicação hoje, tomando em 

1 Confira a edição 290 da Revista IHU On-
Line, de 20-04-2009, intitulada Twitter, Fa-
cebook, MySpace e Orkut. As redes sociais na 
web, disponível para download em http://
www.ihuonline.unisinos.br/uploads/edicoes/
1240577830.5762pdf.pdf. (Nota da IHU On-
Line) 

consideração o contexto das novas 
tecnologias?
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - De-
vemos ter consciência que estamos 
vivendo uma nova época e uma nova 
situação de comunicação. Essa situ-
ação é completamente diferente da-
quela de 20 ou 30 anos atrás, quando 
não existiam os dispositivos eletrô-
nicos com os quais contamos hoje. O 
tempo e o espaço se reconfiguraram 
de uma maneira diferente em fun-
ção da velocidade e da intensidade 
da informação. Então, podemos ter 
contatos, vínculos maiores dos que 
havia antes. Hoje, podemos mul-
tiplicar todas as relações, e fazer 
uma realidade da possibilidade que 
há a partir da Internet de tecer re-
des sociais e comunidades virtuais. 
A peculiaridade é a força desse novo 
ambiente tecnológico e eletrônico 
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no qual estamos imersos, que ofe-
rece a garantia, a possibilidade de 
desenvolver relações mais intensas, 
significativas, mas correndo sempre 
o risco de ficar, apenas, no fascínio 
tecnológico, não aprofundando a 
qualidade da relação. É muito im-
portante ter consciência disso. Se 
for ampliar o twitter, chat, blog, é 
preciso ter consciência de que não 
se trata apenas de um contato ime-
diato. Através disso, devo-me per-
guntar o que vou aproveitar da rela-
ção que estou estabelecendo com a 
outra pessoa, ou com o outro grupo 
de pessoas. Qual é a finalidade que 
estamos procurando, qual é a densi-
dade do processo comunicativo que 
estamos tecendo através desse ins-
trumento, desse dispositivo.

IHU On-Line - Em que aspectos a mi-
diatização da sociedade auxilia no 
surgimento ou na construção de uma 
nova cultura, baseada na solidarie-
dade?
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - Hoje 
estamos atravessando um período da 
história da humanidade no qual a mi-
diatização tem preponderância. Todos 
os processos sociais e culturais estão 
atravessados pela questão da midiati-
zação. A religião, a política, a econo-
mia, as instituições, a educação, são 
todas atravessadas pela midiatização, 
entendida no sentido de que não se 
trata apenas do uso dos meios de co-
municação massivos. Precisamos ter 
consciência de que midiatização é um 
processo complexo de interações, pro-
dução, interação e recepção de men-
sagens nas quais se sentem implicadas 
todas as partes do sistema social, no 
caso do campo social concreto-religio-
so com a mídia, e com as mídias digi-
tais, eletrônicas. É o relacionamento 
complexo dos processos midiáticos 
com os processos sócio-culturais.

IHU On-Line - Qual é a pertinência de 
se discutir os processos de comunica-
ção sob a ótica da cultura solidária?
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - A per-
tinência é muito grande, e depende do 
grau de engajamento social que existe 
hoje. Podemos falar, simplesmente, 
que a religião, economia ou política 

estão atravessadas por um processo de 
midiatização de seus conteúdos, mas 
o que interessa não é tanto a consta-
tação desse processo, mas pensar em 
função de processos sociais de trans-
formação, ou seja, conseguir, de cer-
ta maneira, com esses processos, que 
se transforme o contexto social. Isso 
implica certos níveis de solidariedade, 
de acompanhamento, reconhecimento 
e valorização social, para que a outra 
pessoa possa se sentir implicada nesse 
processo. E para que, com a ajuda dos 
processos midiáticos, possamos abran-
ger mais e mais pessoas, e que a so-
lidariedade deixe de ser uma questão 
puramente nominal, complementar, 
passando a ser uma questão de fatos 
sociais. Eu diria que a equação seria 
solidariedade = transformação social 
em conjunto, fazendo pequenas e 
grandes ações.

IHU On-Line - Pensando no contexto 
latino-americano, como a midiatiza-
ção proporciona um modo de ser em 
rede comunicacional? 
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - Para 
falar em nomes concretos, há a As-
sociação das Universidades Jesuítas 
da América Latina - AUSJAL, instân-
cia que pode potencializar e desen-
volver redes sociais de diferentes 
níveis, dependendo dos contextos 
de incidência nos quais se queira 
chegar para fazer transformação. 
Pode ser o contexto acadêmico, o 
contexto de projeção social ou de 
ações coletivas. Acredito que há, 
cada vez mais, muitos cenários nos 
quais nos damos conta que é preci-
so estabelecer tais redes e contatos, 
facilitados pela via eletrônica, mas 

que têm que passar por um processo 
de sensibilização, reconhecimento. 
Isso porque são pessoas que estão 
por trás dos aparelhos. Às vezes se 
dá muita prioridade aos aparelhos, 
a sua eficácia, velocidade, e se es-
quece a valorização das pessoas que 
estão por trás deles. Isso signifi-
ca considerar a trajetória de vida, 
formação, contexto histórico e só-
cio-cultural dos sujeitos. Não tomar 
esses aspectos em consideração tor-
na, muitas vezes, essas redes locais 
frios, apenas. É preciso possibilitar o 
contato pessoal, enquanto possível, 
para que as redes fiquem mais vivas. 
Mesmo se temos essa possibilidade 
de aproveitar a questão eletrônica 
e digital para fomentar novos con-
tatos e interações, isso não quer 
dizer que temos que subvalorizar o 
contato pessoal, o reconhecimento. 
Apenas quando uma rede tem essa 
antecipação de conhecimento, de 
proximidade, familiaridade com o 
outro, pode ganhar em profundidade 
e dimensão. Do contrário, é apenas 
uma rede protocolar, nominal. Atrás 
da rede, estão as pessoas.

IHU On-Line - Que sociedade latino-
americana está surgindo a partir da 
midiatização?
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - Te-
mos a possibilidade de formar uma 
sociedade quase que hipnotizada pela 
tecnologia, que faz uso dela somente 
pela novidade. A questão da moda e do 
status também aparece muito nessas 
circunstâncias. Há, porém, as pessoas 
que querem fazer mais reflexão crítica 
do processo tecnológico da midiatiza-
ção. Assim, penso que estamos ainda 
aprendendo muito sobre o que está ha-
vendo. Não se trata apenas do estudo 
formal, acadêmico, da midiatização, 
mas pela interação com outros gru-
pos pequenos e grandes, nos quais se 
faça a socialização e crítica ao debate 
dessas questões. O fato de uma men-
sagem ser mediada por um dispositivo 
tecnológico exige a nossa reflexão e 
crítica. Nesse aspecto se demonstra a 
importância e riqueza das discussões 
implementadas pelo Mutirão. Vamos 
refletir sobre a tecnologia em função 
de um projeto social de transformação 

“Temos a possibilidade 

de formar uma sociedade 

quase que hipnotizada 

pela tecnologia, que faz 

uso dela somente pela 

novidade”
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no qual a comunicação ocupa papel es-
tratégico, fundamental. 

IHU On-Line - Pensar essa sociedade 
em rede, ligada pela comunicação, 
seria concretizar a ideia de Teilhard 
de Chardin, de noosfera, algo como 
um “supercérebro planetário”?
Luis Ignacio Sierra Gutiérrez - Char-
din2 é cósmico em relação ao Universo 
e às relações interpessoais. Não po-
demos correr o risco de instrumenta-
lizar seu pensamento e tomar apenas 
a questão da tecnologia por si mes-
ma. É o mesmo que dizer que, fora 
do Google, não há salvação, como se 
esta fosse a única ferramenta de re-
lacionamento. Então, nesse sentido, 
se a visão de Chardin é uma noosfe-
ra, podemos falar que existe, hoje, 
uma espécie de inteligência coletiva 
construída pelas próprias pessoas, 
ajudadas por certos mecanismos ele-
trônicos, mas que são fruto de uma 
construção em solidariedade, comu-
nidade e mais personalizada do que 
tecnificada.

2 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 do Dia 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 
em http://www.unisinos.br/ihuonline/uploa-
ds/edicoes/1158266098.47pdf.pdf. (Nota da 
IHU On-Line)

POr antOnIO faUstO netO   

“O 
mutirão define-se como um coletivo de trabalho que 
convida instituições e indivíduos para pensar, num 
tempo preciso, problemáticas de comunicação que 
nem sempre estão contempladas pelas agendas de or-
ganizações especializadas, acadêmicas ou não”. A opi-

nião é do professor Antonio Fausto Neto, no artigo que segue, elaborado com 
exclusividade a pedido da IHU On-Line. Apoiado no pensamento de Jesús 
Martín-Barbero, Fausto idealiza uma concepção de comunicação que “vai 
se tornando muito mais capaz, ‘epistemologicamente’, de dar conta do que 
ocorre na vida social, com as tecnologias da comunicação, transformando-se 
de um instrumento pontual em um ecossistema cultural”.

Antonio Fausto Neto é professor no Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias da Comunicação da Unisinos. Possui graduação em Jornalismo pela Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mestrado em Comunicação pela 
Universidade de Brasília (UnB), doutorado em Sciences de La Comunication et 
de L’information pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, da Fran-
ça, e pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atu-
almente, é também consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e professor colaborador da Universidade de Santa 
Cruz do Sul. É autor de vários livros, entre os quais citamos Desmontagens de 
sentidos - Leituras de discursos midiáticos (João Pessoa - PB: Ed. Universitária 
UFPB, 2001), e um dos organizadores de Midiatização e processos sociais na 
América Latina (São Paulo: Paulus, 2008). Confira o artigo.

O Mutirão e a ambiência 
que nos constitui 

O Mutirão, reunião que envolve 
atores profissionais de vários países da 
América Latina e do Caribe em torno 
de reflexões sobre a comunicação para 
solidariedade e a paz, programa uma 
vasta jornada de estudo na qual pre-
tende refletir sobre os eixos temáticos 
“Novos cenários político-sociais lati-
no-americanos desde os processos de 
comunicação”; “Economia e Comuni-
cação na Era Digital”, e “Comunicação 
no diálogo das Culturas”. Seminários, 
conferências e oficinas de trabalho vão 
problematizar o tema central e os ei-
xos temáticos, mediante as presenças 
de especialistas de várias áreas, tendo 
como interlocutores professores, pro-
fissionais, pesquisadores, estudantes, 
representantes de diferentes institui-
ções, segundo anuncia a programação. 

Trata-se de um fórum cujo formato 

ensejará a tematização de questões 
identificadas por coletivos sociais e 
profissionais, que assim encontram 
um novo tipo de modalidade de refle-
xão para pensar a comunicação. Sem 
ter os contornos, por exemplo, de 
uma sociedade científica ou de uma 
instituição associativa, o mutirão de-
fine-se como um coletivo de trabalho 
que convida instituições e indivíduos 
para pensar, num tempo preciso, pro-
blemáticas de comunicação que nem 
sempre estão contempladas pelas 
agendas de organizações especializa-
das, acadêmicas ou não. 

Quando refletia sobre a elaboração 
deste texto, revisitava uma entrevista 
concedida pelo professor Jesús Mar-
tín-Barbero à revista Matrizes (“Uma 
aventura epistemológica” - Matrizes, 
USP. Vol. 2, n.2, SP: 20091), cujo teor, 

1 Conforme Conforme http://www.usp.br/matrizes/
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embora pertença à vasta obra do autor 
publicada, principalmente, em espanhol, 
foi dado a conhecer em língua portuguesa 
por ocasião de uma recente visita que fez 
ao Brasil. Nela, deparo-me com uma es-
pécie de “autorreflexão” que ele faz so-
bre o seu percurso intelectual, especial-
mente sobre conceitos caros a sua obra, 
de modo específico, àqueles que dizem 
respeito ao avanço que categorias comu-
nicacionais têm para se entender o que se 
busca definir como América Latina. 

Fiquei pensando que, tratando-se 
de um texto que circula entre nós, em 
condições tão especiais, pelo fato do 
mesmo condensar problemáticas que se 
espalham em seus livros e pesquisas, de-
veria buscar, de alguma forma, um elo 
entre tal entrevista e o ambiente do Mu-
tirão, a partir da leitura que fiz do tema 
central, dos eixos temáticos e os conte-
údos dos seminários e conferências. Ou 
seja, vendo conexões entre o que Mar-
tín-Barbero aponta naquela entrevista e 
os enunciados das atividades do Mutirão, 
julguei que deveria, além de fornecer 
a referência da entrevista para quem 
dela quisesse se apropriar, propor que as 
ideias de Barbero pudessem, de alguma 
forma, circular entre as reflexões deste 
fórum de trabalho. Minha insistência re-
pousaria na hipótese segundo a qual na 
fala concedida à revista Matrizes, Barbe-
ro “entra no mutirão” trazendo questões 
que atravessam largamente o que nele 
vai se estudar e debater, principalmente 
porque pontua problemas teóricos, me-
todológicos, conceituais sobre a comuni-
cação e as mídias, segundo angulações 
diversas de questões que formulou há 20 
anos e que serviram como bandeira para 
agendas de várias matrizes, institucio-
nais ou não, que se ocuparam de estudar 
a comunicação. 

Valendo-me de uma ponta de co-
mentários que ele faz naquela entrevis-
ta - lembrando que não devemos consi-
derar a teoria um luxo - peço permissão 
para discorrer, de modo breve, sobre 
alguns registros por ele elaborados so-
bre as transformações da comunicação 
midiática a partir da gênese de uma 
nova ambiência, que não a define como 
de midiatização, mas cuja descrição do 
fenômeno por ele feita converge com 
o “estado da arte” a respeito deste 

img/04/Entrevista_M4.pdf. (Nota da IHU On-
Line)

tema. O que segue abaixo, parece-me, 
dessa forma, ser do interesse dos que 
fazem o mutirão, por entender que ele 
é também um fórum de trabalho inte-
lectual, reflexivo, teórico, em suma um 
ambiente de estudo, ofício necessário 
às diferentes práticas – acadêmicas, as-
sociativas, confessionais etc. 

Sobre dois conceitos muito em voga 
nos debates que envolvem a comuni-
cação, como o de globalização e o de 
tecnologia, ele nos diz que: “percebe-se 
que globalização é um conceito muito 
reduzido, ou seja, para uns significa a 
dominação do capital (um puro avatar 
econômico) e, para outros, uma dinâ-
mica tecnológica que por si mesma irá 
solucionar os grandes problemas polí-
ticos e culturais, quando esse conceito 
significa o entrelaçamento de processos 
muito complexos (...). Quando digo tec-
nologias, o que estamos nomeando não 
é somente uma coisa, mas um ‘âmbito’ 
extremamente potente, tanto de lingua-
gens como de ações, tanto de dinâmicas 
sociais, políticas como culturais”. 

Sobre o “campo da comunicação”: 
“Percebo atualmente que é um campo 
(...) muito despotencializado. Se an-
tes havia uma potencialidade que nos 
fazia pensar a sociedade, como trans-
formá-la (...), hoje o campo da comu-
nicação foi, em grande parte, tomado 
por pessoas que podem ter muito valor, 
mas que o tornam cada vez mais neu-
tro, mais despotencializado, mais - e 
aqui uso uma palavra daqueles tempos 

– ‘funcionalizado’ a outras coisas, in-
clusive a grandes pesquisas”. 

Sobre as mudanças nos seus esque-
mas conceituais (o aparecimento do fe-
nômeno da midiatização): “Eu tracei um 
novo mapa, que incorporei no prefácio 
da 5ª edição ‘De los médios a las Media-
ciones’. Trata-se de um mapa mais com-
plexo, que foi emergindo das leituras 
que faziam sobre o livro. (...) Começo 
(...) a dar mais densidade epistemológi-
ca ao momento de conhecer o que vem 
da comunicação. Parti da perspectiva de 
que estudar a comunicação era estudar 
os meios. Entretanto, em 1990, as coisas 
começaram a mudar e fiz uma descober-
ta sobre a qual não cheguei a escrever, 
mas da qual falo muito agora: dei-me 
conta que havíamos passado anos criti-
cando como eram alienantes os progra-
mas de ficção norte-americanos na TV 
latino-americana {e} comecei a me dar 
conta que a TV americana (...) mundiali-
zou as pessoas (...). Recoloco assim uma 
questão decisiva: a presença dos meios 
na vida social, não em termos puramente 
ideológicos, mas como uma capacidade 
de ver além dos costumes, ajudando o 
país a se movimentar (...) isso me leva a 
dar um passo (...). Inverto meu primeiro 
mapa e proponho as ‘mediações comu-
nicativas da cultura’, que são a ‘tecni-
cidade’; a ‘institucionalidade’ crescente 
dos meios como instituições sociais e não 
apenas aparatos, instituições de peso 
econômico, político, cultural; a ‘sociali-
dade’ - como laço social está se transfor-
mando para os jovens (...). E as ‘ritua-
lidades’ que acontecem em relação aos 
novos formatos industriais possibilitados 
pela tecnicidade. (...) De alguma manei-
ra, neste momento, aceito que muda o 
lugar a partir do qual estava olhando. 
Olhava a partir de nossa cotidianidade 
comunicativa latino-americana, rica, 
festiva. (...) Era preciso assumir não 
a prioridade dos meios, mas sim que o 
comunicativo está se transformando em 
protagonista de uma maneira mais for-
te. A mudança foi esta: reconhecer que 
a comunicação estava mediando, por to-
dos os lados, as formas da vida cultural e 
social dos povos. Portanto, o olhar não se 
invertia no sentido de ir das mediações 
aos meios, senão da cultura à comuni-
cação. Foi aí que comecei a repensar a 
noção de comunicação. Então, a noção 
de comunicação sai do paradigma da 

“Trata-se de um fórum 

cujo formato ensejará a 

tematização de 

questões identificadas 

por coletivos sociais e 

profissionais, que assim 

encontram um novo tipo 

de modalidade de 

reflexão para pensar a 

comunicação” 
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engenharia e se liga com as ‘interfaces’, 
com os ‘nós’ das interações (...) com a 
comunicação intermediada. A linguagem 
é cada vez mais intermedial e, por isso, o 
estudo tem que ser claramente interdis-
ciplinar. (...) Acreditávamos que existia 
uma identidade da comunicação, que se 
dava nos meios e, hoje, não se dá nos 
meios. Então, onde ocorre? Na interação 
que possibilita a interface de todos os 
sentidos, portanto, é uma intermediali-
dade, um conceito para pensar a hibri-
dação das linguagens e dos meios. (...) 
Cada vez mais o rádio é menos somente 
o rádio; o rádio hoje oferece programas 
que são blogs (...) os gêneros estão sen-
do reinventados à luz da televisão com 
a Internet. Ou seja, estamos ante uma 
interação que desestabiliza os discursos 
próprios de cada meio (...)”.

Uma vez que, durante o Mutirão, nos 
faremos acompanhar de autores e ideias, 
peço aos participantes que recebam es-
tas reflexões de Jesús Martín-Barbero, e 
meditem sobre a contribuição que elas 
podem dar para se entender o fenômeno 
complexo que ele chama de um “ecossis-
tema comunicacional”. Ou seja: “agora 
vivemos também em um entorno” co-
municativo; este entorno técnico-comu-
nicativo com suas linguagens, escrituras 
e gramáticas. E assim a concepção de 
comunicação vai se tornando muito mais 
capaz, “epistemologicamente”, de dar 
conta do que ocorre na vida social, com 
as tecnologias da comunicação, transfor-
mando-se de um instrumento pontual em 
um ecossistema cultural. Assim, podemos 
dar um passo a mais para compreender a 
ambiência que nos constitui.  

Baú da IHU On-LIne

>> Antonio Fausto Neto já concedeu ou-
tras entrevistas à IHU On-Line. Elas estão dis-
poníveis na nossa página eletrônica (www.ihu.
unisinos.br) 

* As relações entre mídia e política no espa-
ço público contemporâneo, publicada na IHU 
On-Line nº 202, de 30-10-2006, disponível no 
link http://www.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=d
etalhe&id=116&id_edicao=221 
* “A midiatização produz mais incompletudes do 
que as completudes pretendidas, e é bom que seja 
assim”, publicada na IHU On-Line número 289, 
de 13-04-2009, disponível no link http://www.
ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_
tema_capa&Itemid=23&task=detalhe&id=1560    

A conciliação entre verdade, liberdade e justiça é certamen-
te uma espécie de utopia, como são todos os ideais éticos 
enquanto ela se refere a sua plena realização, defende o Pe. 
Gabriel Montoya     

POr GrazIeLa WOLfart e MárcIa JUnGes | tradUçãO BennO dIscHInGer

“A 
globalização - que, como fenômeno socioeconômico, con-
duz, em si mesma, a mundialização da cultura e que veio 
marcando o nascente século como uma de suas principais 
características – e o auge da ‘pós-modernidade’ são fato-
res que incidem notavelmente na relação entre a ética e 

a comunicação”. A opinião é do padre jesuíta e professor Gabriel Montoya, 
na entrevista que concedeu, por e-mail, à IHU On-Line. Ele entende que “os 
meios não atuam independentemente de muitas outras mediações que entram 
em jogo para configurar a consciência e as pautas de conduta das pessoas. 
Eles constituem um dos agentes de socialização – ou seja, de assimilação de 
valores e motivações sociais – junto com a família, a educação escolar e as 
relações interpessoais. Não se deve minimizar sua influência na conduta, mas 
tampouco é preciso satanizá-la ou absolutizá-la. O que se deve fazer é con-
jugar, nos processos de formação da pessoa, um uso consciente dos meios de 
comunicação que seja coerente com a educação em valores que correspondam 
ao reconhecimento da dignidade e dos direitos de todos”. 

Gabriel Montoya é vice-reitor da Pontifícia Universidad Javeriana, de Cali, 
na Colômbia. Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidad Javeriana, de 
Bogotá, Colômbia, obteve, pela mesma universidade, o mestrado em Teolo-
gia, a licenciatura em Teologia e a licenciatura em Filosofia e Letras. Confira 
a entrevista.

Ética da comunicação 
e Direitos Humanos

IHU On-Line - Como é possível con-
ciliar verdade, liberdade e justiça 
no contexto da comunicação latino-
americana?
Gabriel Montoya - A conciliação 
entre verdade, liberdade e justiça 
é certamente uma espécie de uto-
pia, como são todos os ideais éticos 
enquanto ela se refere a sua plena 
realização. No entanto, uma uto-
pia pode ser considerada como um 
desafio para, pelo menos, tentar a 
realização do possível, atrevendo-
se a propor o que à primeira vista 
parece impossível. Neste sentido, 
a busca da verdade, que não é pos-

se de ninguém, senão o objetivo de 
uma constante prática do diálogo a 
partir da confrontação racional dos 
dissensos, só é possível mediante o 
efetivo reconhecimento do direito 
de toda a pessoa à liberdade de ex-
pressar-se, comunicando suas ideias 
e sentimentos. E o exercício deste 
direito através do acesso aos meios 
de comunicação e da participação 
ativa no discurso público em termos 
de equidade é precisamente o que 
corresponde à justiça entendida 
como tal reconhecimento, sem im-
posições dogmatistas, sem discrimi-
nações nem exclusões. 
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IHU On-Line - Quais são as principais 
dificuldades de se fazer e pensar co-
municação hoje, dada a realidade do 
nosso continente? 
Gabriel Montoya - As dificuldades são 
múltiplas e, justamente, por isso, a 
realização da ética da comunicação 
constitui um desafio. Assinalo, a se-
guir, as dificuldades que me parecem 
mais significativas:

- Em primeiro lugar, a não-equida-
de nas oportunidades e possibilidades 
de acesso por parte das maiorias des-
possuídas e das minorias excluídas, ao 
discurso público mediante a participa-
ção na discussão dos problemas e na 
busca conjunta, através do diálogo, 
das condições que tornem possível 
“a vida boa (quer dizer, realizada em 
termos de adequação à dignidade de 
toda pessoa), com e para todos, em 
instituições justas” – como define Paul 
Ricoeur1 o que ele chama o objetivo da 
“intencionalidade ética”. Tal iniquida-
de – ou não-equidade - faz parte da 
realidade da pobreza em nosso conti-
nente, a qual não é somente de ordem 
material em termos de acesso aos bens 
necessários para o sustento, senão 
também de ordem cultural, no que se 
refere às oportunidades de exercer os 
direitos de conhecer, de expressar-se, 
de discutir e participar ativamente na 
construção de uma sociedade melhor 
para todos. Essa pobreza se amplia 
cada vez mais na medida em que os 
governos autoritários que pretendem 
perpetuar-se no poder, - sejam eles do 
signo político que forem, - e os siste-
mas econômicos imperantes – tanto os 
capitalistas neoliberais como os popu-
listas totalitários – desconhecem os di-
reitos que têm as pessoas e os grupos 
sociais de se expressarem pluralmente 
e decidirem sobre o seu destino.

1 Paul Ricoeur (1913-2005): filósofo francês. 
Sobre ele, conferir um artigo intitulado Ima-
ginar a paz ou sonhá-la?, publicado na IHU 
On-Line 49ª edição, de 24-02-2003, disponível 
para download em http://www.ihuonline.uni-
sinos.br/uploads/edicoes/1161289883.57pdf.
pdf e uma entrevista na 50ª edição, de 10-03-
2003, disponível para download em http://
www.ihuonline.unisinos.br/uploads/edicoes/
1161289805.13pdf.pdf. A edição 142, de 23-
05-2005, publicou a editoria Memória sobre Ri-
coeur, em função de seu falecimento. Confira 
o material em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1158266847.13pdf.pdf 
(Nota da IHU On-Line)

- Em segundo lugar, a falta de uma 
educação em valores que deveria 
começar desde a família, desenvol-
vendo-se nas instituições educativas 
escolares e universitárias e continu-
ar ao longo da vida. A realização da 
ética – e, como parte desta, da ética 
da comunicação – supõe e exige uma 
educação entendida e vivida, como 
dizia Paulo Freire, como ‘prática da 
liberdade’, em termos de uma for-
mação da consciência crítica para o 
exercício socialmente responsável da 
autonomia pessoal. Esta educação não 
é possível quando compactua com a 
facilitação, com a lei do menor es-
forço, com o desrespeito ao outro e, 
especialmente, com quem se encontra 
em condições de vulnerabilidade, mas 
também com o incentivo do consumis-
mo e das gratificações individualistas 
imediatas, baseadas na motivação dos 
comportamentos pelo medo do castigo 
ou pela expectativa da recompensa, e 
não por uma ética de princípios e con-
vicções, fundada no reconhecimento 
da dignidade da pessoa e dos Direitos 
Humanos. 

- E, em terceiro lugar, o auge do 
espetacularismo midiático, que veio 
incrementando uma visão maniqueís-
ta do mundo concebido como campo 
de batalha entre os bons e os maus, 
no qual a única solução proposta é a 
aniquilação dos que são considerados 
como “maus” pelos que se consideram 
a si mesmos no campo contrário. Nes-
te sentido, não com pouca freqüência, 
os meios massivos, especialmente no 
âmbito da televisão e dos videogames, 

converteram-se em caixas de resso-
nância e em instrumentos de promo-
ção da violência como única via de so-
lução dos problemas humanos. 

IHU On-Line - Qual é sua percepção 
quanto à ética (ou a sua falta) na co-
municação do século XXI?
Gabriel Montoya - A globalização - 
que, como fenômeno socioeconômico, 
conduz, em si mesma, a mundializa-
ção da cultura e que veio marcando 
o nascente século como uma de suas 
principais características – e o auge da 
“pós-modernidade” são fatores que 
incidem notavelmente na relação en-
tre a ética e a comunicação. Por uma 
parte, no aspecto positivo desta rea-
lidade, tanto a consciência da globa-
lização como a mentalidade pós-mo-
derna vieram contribuindo para uma 
visão mais plural e aberta do mundo, 
no sentido de reconhecer o direito à 
diversidade nos distintos âmbitos das 
crenças, das ideologias e das opções 
de vida, o que, por sua vez, implica 
o exercício da tolerância em termos 
de respeito ao “outro” e aos “outros”. 
Por outra, a face negativa da globali-
zação e da pós-modernidade poderia 
se resumir na ausência de uma visão 
do futuro que transcenda as satisfa-
ções imediatas oferecidas pela socie-
dade de consumo, com a consequente 
negação de compromissos permanen-
tes, pois o que agora predomina é o 
transitório das pequenas e efêmeras 
histórias sobre o duradouro da História 
– com maiúscula -, que se constrói a 
partir de projetos de longo alcance. 

IHU On-Line - Considera os meios de 
comunicação e, sobretudo a Inter-
net, como uma espécie de nova ágo-
ra? Por quê?
Gabriel Montoya - Em minha opinião, 
os meios de comunicação massiva, e, 
com significação especial, a Internet, 
não só são uma nova “ágora” ou âm-
bito público no qual se debatem de-
mocraticamente as ideias, como um 
novo “areópago” – como o chamou o 
Papa João Paulo II, evocando o dis-
curso do apóstolo são Paulo na colina 
onde se reuniam os legisladores de 
Atenas e que formava parte da ágo-
ra. Tanto na ágora como no areópago, 

“A busca da verdade 

não é posse de ninguém, 

senão o objetivo de uma 

constante prática do 

diálogo, a partir da 

confrontação racional 

e argumentativa 

dos dissensos”
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ofereciam-se distintas propostas nos 
diversos âmbitos da vida humana e, 
neste sentido, especialmente a Inter-
net é o espaço que hoje podemos re-
conhecer como a ágora ou o areópago 
de maiores dimensões e possibilida-
des de interação jamais antes conhe-
cidas. Pois bem, no que isto significa 
e implica para uma ética cristã da 
comunicação é, no contexto do men-
cionado discurso de são Paulo, a exi-
gência de apresentar honestamente o 
valor desconhecido de uma nova visão 
do ser humano e do mundo, baseada 
no reconhecimento de sua dignidade 
e de seus direitos, em meio a tan-
tos antivalores que o desumanizam, 
escravizando-o. A meu juízo, tal é o 
sentido da boa notícia de Jesus, do 
“Deus desconhecido” à qual se refe-
riu naquela ocasião o apóstolo. 

IHU On-Line - Neste aspecto, como 
compreende a junção jornalismo e 
filosofia, que tem se mostrado bas-
tante profícua nos últimos anos em 
publicações especializadas?
Gabriel Montoya - O jornalismo é uma 
das modalidades da comunicação so-
cial que pode dar-se, e de fato se dá, 
em distintos meios de expressão, tais 
como a imprensa e os demais meios 
impressos, a rádio, a televisão e, mais 
contemporaneamente, a Internet, e 
cuja finalidade é oferecer periodica-
mente informação sobre os aconteci-
mentos cotidianos e promover opinião 
acerca do que tais acontecimentos 
podem suscitar nas pessoas, num con-
texto democrático de livre difusão e 
discussão das ideias. E é precisamen-
te este contexto que corresponde ao 
surgimento e ao desenvolvimento da 
filosofia no Ocidente desde quando a 
retórica e a dialética se encontraram 
com o objetivo de buscar conjunta-
mente a verdade através do diálogo. 
Hoje é particularmente significativa 
a conjunção entre comunicação e fi-
losofia, especialmente, a partir da 
teoria da ação comunicativa de Jür-
gen Habermas e de suas implicações 
a respeito de uma “ética do diálogo”, 
junto com o estabelecimento pós-mo-
derno de uma ética da interpretação 
na chamada “sociedade transparen-
te” da informação por parte de Gianni 

Vattimo, como também com a propos-
ta de Ricoeur que integra as éticas do 
diálogo e da interpretação mediante 
uma ética do reconhecimento do outro 
em sua realidade pessoal como inter-
locutor válido, com o qual é possível 
o “milagre” da comunicação quando o 
indivíduo transcende o encerramento 
em si mesmo. 

IHU On-Line - Pensando numa pers-
pectiva dialógica, como a mídia pode 
oferecer subsídios à sociedade con-
temporânea para compreender e agir 
quanto à incerteza que caracteriza a 
pós-modernidade?
Gabriel Montoya - Os meios podem 
ser, neste sentido - tendo em conta 
todo o anteriormente colocado -, um 
espaço de discussão e confrontação 
argumentativa, bem como de encon-
tro mediante a narração ou o relato 
das distintas histórias pessoais e cole-
tivas e das distintas propostas sociais 
e culturais, nas quais se destaque a 
busca conjunta da verdade a partir da 
liberdade e com intenções de equida-
de participativa, acima da imposição 
de pretendidas certezas como certe-
zas inamovíveis com base em posições 
dogmáticas e intolerantes. 

IHU On-Line - Que dispositivos sociais 
o senhor apontaria como principais 
críticos da mídia?
Gabriel Montoya - Em primeiro lugar, 
a autorregulação ética dos mesmos 
meios a partir de uma intencionalida-
de de responsabilidade social conjuga-
da com a abertura à participação crí-
tica e propositiva do “público”. Neste 
sentido, é preciso revisar e repropor 
o papel do defensor do leitor, do ra-
dio-ouvinte ou televidente (tradicio-
nalmente chamado “ombudsman”), 
de modo que ele seja exercido muito 
mais em termos de participação dos 
usuários desses meios. No âmbito da 
Internet, isso é muito mais complica-
do, porém, teriam que ser inventadas 
formas de crítica construtiva através 
do mesmo meio, em torno aos usos an-
tiéticos da rede. 

- Em segundo lugar, a que é cha-
mada em inglês “media education” e 
que corresponde ao que entre nós se 

pode designar como “educação para 
o uso dos meios de comunicação” e 
que deveria ser um elemento impres-
cindível nos programas informativos 
da educação pré-escolar e escolar, 
de modo que, ao longo de toda a sua 
formação básica, as crianças e os ado-
lescentes aprendessem a realizar uma 
leitura crítica das mensagens que lhes 
chegam através dos distintos meios e 
também a usá-los produtiva e criati-
vamente em coerência com os valores 
éticos próprios do reconhecimento da 
dignidade e dos Direitos Humanos de 
todas as pessoas. 

- E, finalmente, a organização dos 
usuários dos meios com o fim de exi-
gir políticas de comunicação concor-
des com a dignidade e com os Direi-
tos Humanos de todas as pessoas, não 
no sentido das “ligas de censura”, e 
sim no de uma autêntica democracia 
participativa que dê lugar à discussão 
sobre os conteúdos e o tratamento das 
mensagens nos distintos meios de co-
municação. 

IHU On-Line - O advento da Internet 
sacramentou a mídia com o quarto 
poder? Por quê?
Gabriel Montoya - A teoria que con-
sidera os meios como “quarto poder” 
– distinto dos poderes legislativo, 
executivo e judiciário, - costuma ser 
proposto em termos de se considerar 
os meios como onipotentes e determi-
nantes do comportamento das pessoas. 
Não creio que isso seja assim. Os meios 
não atuam independentemente de 
muitas outras mediações que entram 
em jogo para configurar a consciência 
e as pautas de conduta das pessoas. 
Eles constituem um dos agentes de 
socialização – ou seja, de assimilação 
de valores e motivações sociais – junto 
com a família, a educação escolar e 
as relações interpessoais. Não se deve 
minimizar sua influência na conduta, 
mas tampouco é preciso satanizá-la 
ou absolutizá-la. O que se deve fazer 
é conjugar, nos processos de forma-
ção da pessoa, um uso consciente dos 
meios de comunicação que seja coe-
rente com a educação em valores que 
correspondam ao reconhecimento da 
dignidade e dos direitos de todos. 
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Belo Monte: “É mentira chamar isso de ‘desenvolvimento’”
Rodolfo Salm defende que, apesar de disputas sobre os detalhes, o aquecimento 
global é inquestionável           

POr GrazIeLa WOLfart

H
idrelétrica de Belo Monte, Convenção do Clima em Copenhague, política e meio am-
biente. Estes foram os temas da entrevista que a IHU On-Line realizou, por e-mail, com 
o professor da Universidade Federal do Pará, Rodolfo Salm. Ele acredita que “o efeito 
mais devastador destas grandes barragens projetadas para a Amazônia é que elas estão 
desencadeando uma fortíssima onda de imigração humana para esta região, movida pelas 

falsas promessas de desenvolvimento, das dezenas de milhares de empregos temporários criados, e 
do aprimoramento da infraestrutura”. Salm fala sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte 
e considera que são infinitas as mentiras envolvidas na obra. “É mentira que o país precisa desta 
energia para evitar apagões e mover ventiladores pelo país”. E continua: “Também é mentira que a 
energia das hidrelétricas é limpa, porque, além dos desmatamentos, o próprio lago podre gera uma 
quantidade imensa de gases ultrapoderosos sob o ponto de vista do aquecimento global, causando um 
efeito comparável ou até pior do que termelétricas de potência equivalente”.

Ao relacionar Belo Monte com a ditadura militar, Rodolfo Salm argumenta que “a democracia 
chegou às grandes cidades onde se fala e se escreve o que quiser sem problemas. Mas nós do Xingu 
ainda vivemos o período totalitário, já que quando se resolve transformar completamente toda esta 
região com a construção dessa hidrelétrica, são realizadas audiências públicas por aqui, como manda 
a constituição, mas elas são totalmente ignoradas. Independente de tudo o que falamos, estão ten-
tando empurrar esta obra maldita garganta abaixo, contrariando a promessa feita pelo presidente 
Lula aos movimentos sociais”.

Rodolfo Salm é PhD em Ciências Ambientais pela Universidade de East Anglia, Inglaterra, e formou-
se em Biologia pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor da 
Universidade Federal do Pará, onde desenvolve o projeto Ecologia e Aproveitamento Econômico de Pal-
meiras. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de Ecossistemas, atuando princi-
palmente no estudo da dinâmica natural e da conservação das florestas tropicais. Confira a entrevista.

Brasil em Foco

IHU On-Line - Quais os efeitos mais 
devastadores das barragens dos rios 
amazônicos, tanto do ponto de vista 
ambiental quanto para as populações 
ribeirinhas e os povos indígenas? 
Rodolfo Salm - Os efeitos são os mais 
diversos. Mas sob o ponto de vista glo-
bal, da humanidade como um todo, 
acredito que o efeito mais devastador 
destas grandes barragens projetadas 
para a Amazônia é que elas estão de-

sencadeando uma fortíssima onda de 
imigração humana para esta região, 
movida pelas falsas promessas de de-
senvolvimento, das dezenas de milha-
res de empregos temporários criados, 
e do aprimoramento da infraestrutu-
ra. Esta onda migratória, que também 
vai sendo abandonada pela indústria 
também migratória de construção de 
grandes hidrelétricas, uma vez desam-
parada, inevitavelmente recorrerá à 

espoliação da mata. Como os coloniza-
dores sempre fizeram por aqui. O que 
terminará por reduzir a última gran-
de floresta tropical do planeta em um 
punhado de fragmentos de florestas 
degradadas. É claro que há uma série 
de outros efeitos, que são mais rapida-
mente sentidos pelos que moram na re-
gião das barragens como contaminação 
da água, o extermínio de comunidades 
de peixes, o aumento da criminalidade 



SÃO LEOPOLDO, 14 DE DEZEMBRO DE 2009 | EDIÇÃO 319                                                                                                                 23

e vários outros problemas sociais. Num 
dos vários encontros que tivemos este 
ano com os atingidos por barragens, 
conheci um pai que viu seu filho mor-
rer em poucas horas junto com outras 
várias crianças das proximidades do 
lago de Tucuruí, devido a uma peste 
que se alastrou na época da formação 
do lago, transmitida por mosquitos – o 
que fez com que ele se engajasse na 
luta contra as barragens. Então, sob o 
seu ponto de vista, o mais devastador 
foi a multiplicação de pragas e doen-
ças que inevitavelmente aparecem aos 
montes com a degradação ambiental 
generalizada. Sob o ponto de vista 
da biodiversidade global, no caso de 
Belo Monte, seria a extinção na na-
tureza do acari-zebra, uma belíssima 
espécie de peixe ornamental, listrada 
de branco e preto como o seu nome 
sugere, encontrada apenas nas corre-
deiras da Volta Grande do Xingu, e em 
nenhum outro lugar do mundo, e que 
seriam totalmente destruídas no caso 
da construção da barragem. Seja por 
ficarem permanentemente inundadas 
ou sempre secas, dependendo de sua 
posição em relação ao barramento 
principal do rio. Então esta questão 
de quais os efeitos mais devastadores, 
depende totalmente do ponto de vista 
considerado.

IHU On-Line - Quais as principais 
“mentiras” que envolvem a constru-
ção da hidrelétrica de Belo Monte?
Rodolfo Salm - São infinitas mentiras. 
Claro, como acontece com qualquer 
estória mentirosa em que uma puxa a 
outra. É mentira que o país precisa des-
ta energia para evitar apagões e mover 
ventiladores pelo país. Apesar do povo 
brasileiro como um todo assumir o ris-
co e pagar a conta da construção da 
barragem através do comportamento 
insano do BNDES, a energia gerada fi-
cará no estado do Pará, para o uso da 
indústria mineradora exportadora, que 
avança por todo o território amazôni-
co, que emprega pouco e destrói mui-
to, extraindo materiais que serão con-
vertidos em bugigangas e lixo em várias 
partes do mundo. Esta pilhagem é per-
feitamente análoga àquela já feita em 
tempos históricos, com o pau-brasil, o 
ouro, as peles de animais etc. Então 
é mentira chamar isso de “desenvolvi-

mento”. Hoje, na Amazônia, vivemos 
mais do que nunca a velha economia 
colonial baseada na exploração da 
mão-de-obra (semi) escrava (quando 
não escrava de fato), o latifúndio e 
a monocultura, seja de carne bovina, 
madeira roubada da floresta primária 
ou de energia elétrica, apontada como 
a única opção para o desenvolvimento 
de Altamira. Também é mentira que a 
energia das hidrelétricas é limpa, por-
que, além dos desmatamentos, o pró-
prio lago podre gera uma quantidade 
imensa de gases ultrapoderosos sob o 
ponto de vista do aquecimento global, 
causando um efeito comparável ou até 
pior do que termelétricas de potência 
equivalente. 

IHU On-Line - Que relação pode ser 
estabelecida entre o projeto de Belo 
Monte e a ditadura militar no Brasil? 
Qual a importância política de lutar 
contra Belo Monte?
Rodolfo Salm - Como bem disse o pro-
fessor Oswaldo Sevá1, Belo Monte é um 
projeto da ditadura militar, que ain-
da não acabou. É “a maior de todas 
as roubalheiras do grupo chefiado pelo 
último presidente eleito pelo Colégio 
Eleitoral”. Algumas das grandes em-
preiteiras que, através de todo tipo 
de propinas e ilegalidades pretendem 
hoje viabilizar a construção desta bar-
ragem, são as mesmas que ajudaram 
a financiar a repressão policial militar 
no Brasil nos anos da ditadura. É o gru-
po de José Sarney, com seus tentácu-
los dentro do governo como o Ministro 
das Minas e Energia, Edson Lobão, e 

1 Confira a entrevista “Belo Monte foi propos-
to por megalômanos e trambiqueiros há mais 
de 20 anos”, concedida por Oswaldo Sevá às 
Notícias do Dia 30-09-2009, disponível para 
download em http://www.ihu.unisinos.br/in-
dex.php?option=com_noticias&Itemid=18&tas
k=detalhe&id=26159. (Nota da IHU On-Line)

que também banca a campanha da 
Dilma Rousseff. É como se o fim da di-
tadura não tivesse acontecido de fato 
em todo o país. A democracia chegou 
às grandes cidades onde se fala e se 
escreve o que quiser sem problemas. 
Mas nós do Xingu ainda vivemos o pe-
ríodo totalitário, já que quando se 
resolve transformar completamente 
toda esta região com a construção 
dessa hidrelétrica, são realizadas 
audiências públicas por aqui, como 
manda a constituição, mas elas são 
totalmente ignoradas. Independente 
de tudo o que falamos, estão tentando 
empurrar esta obra maldita garganta 
abaixo, contrariando a promessa feita 
pelo presidente Lula aos movimentos 
sociais. Exatamente da mesma forma 
como provavelmente aconteceu com a 
hidrelétrica de Três Gargantas, no Rio 
Yangtzé, na China, onde a falta de de-
mocracia é tão criticada por aqui. 

IHU On-Line - Como o senhor avalia a 
postura do governo federal e do mi-
nistro Carlos Minc na condução das 
demandas ambientais de forma geral 
em nosso país? 
Rodolfo Salm - Desde o começo do 
primeiro mandato de Lula, o seu go-
verno foi uma decepção sob o ponto 
de vista do meio ambiente. Não que 
tenha sido pior que o governo anterior, 
do PSDB, que também foi um desastre 
completo. Mas, em 2003, tínhamos al-
guma esperança de mudança, no meu 
caso, baseada no projeto de progra-
ma de governo para a área ambiental 
criado pela equipe da então senado-
ra Marina Silva. Diziam que seria fei-
to um mutirão de reflorestamento da 
Amazônia, transformando o arco-do-
desmatamento em um “arco-do-re-
florestamento”. A ideia é fantástica. 
Além de simples, viável, geraria rique-
zas e milhões de empregos. Mas nunca 
mais ouvi falar disso depois da posse. 
E a Marina se perdeu em uma série 
de questões menores como a infrutí-
fera batalha contra os transgênicos. A 
questão dos desmatamentos, caindo 
nas mãos dos tecnocratas de sempre, 
que acreditam que a única salvação 
para a floresta tropical é fazer com 
que ela se pague economicamente. E 
isso não é possível. Acho o Minc uma 
figura desprezível. Um fantoche, co-

“Desde o começo do 

primeiro mandato de 

Lula, o seu governo foi 

uma decepção sob o 

ponto de vista do meio 

ambiente”
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locado na posição de ministro com a 
tarefa pré-determinada de conceder o 
licenciamento de Belo Monte. A con-
clusão é inevitável diante da sua ati-
tude covarde de sequer dar as caras 
nos debates em que estamos tentando 
fazer sobre esta barragem de propor-
ções catastróficas. Já está pré-deter-
minado que ele concederá a licença de 
Belo Monte. Tudo o mais que ele faz 
é bobagem, ou café-pequeno, ele se 
envolve na defesa de causas polêmicas 
para tirá-lo do foco principal, que é a 
concessão da licença. Então não vale a 
pena esperar nada dele ou considerar 
o que fala.  

IHU On-Line - Qual a importância da 
realização da Conferência do Clima 
em Copenhague? Qual a novidade 
que essa edição do evento traz em 
relação às anteriores? Como avalia as 
discussões até o momento?
Rodolfo Salm - Em princípio, eu diria 
que nenhuma. Porque não adianta se 
deter aos detalhes da participação 
do Brasil ou de qualquer um dos ou-
tros países em encontros sobre o cli-
ma enquanto não se reconhecer que 
este sistema de produção e consumo 
em que vivemos e louvamos como se 
fosse algo fundamental para a vida, 
na verdade é impraticável sob o pon-
to de vista da sobrevivência da nos-
sa espécie. E não há qualquer sinal, 
por exemplo, de que algum dos par-
ticipantes destas convenções falaria 
contra a construção de grandes barra-
gens na Amazônia devido a sua grande 
contribuição potencial para o efeito 
estufa - convenientemente convenci-
dos que estão de que esta seria uma 
“energia limpa”. Então, sinceramente 
não presto muita atenção a encontros 
como este. Mesmo porque esta meta 
de manter o aquecimento global em 
“apenas” 2 graus Celsius durante este 
século me parece ridícula. Isso pro-

vavelmente seria suficiente para de-
vastar o que restar de vegetação aqui 
na da nossa região do Xingu. Por outro 
lado, vale a pena comentar o roubo 
de e-mails da Unidade de Pesquisas 
Climáticas da Universidade de East 
Anglia, e a divulgação de fragmentos 
destas mensagens roubadas em con-
textos distorcidos, por céticos quanto 
à importância da contribuição huma-
na para o efeito estufa, para suge-
rir que o aquecimento global é uma 
fraude científica – que chegaram a 
ser amplamente divulgados no Brasil. 
O ato de recorrer a roubo e fraude a 
poucos dias da Conferência do Clima 
na tentativa de desmoralizar a ideia 
do aquecimento global parece uma 
atitude desesperada, de quem está 
preocupado com os seus resultados. 
Então pode ser que realmente seja re-
levante. Aliás, quanto à suposta frau-
de nos dados climáticos, que ninguém 
se iluda com isso. São várias as linhas 
de pesquisa, totalmente independen-
tes, que apontam para o impacto das 
nossas atividades sobre o clima do 
planeta. Apesar de disputas sobre os 

detalhes, o aquecimento global é in-
questionável. 

IHU On-Line - Quais suas expectati-
vas em relação à candidatura de Ma-
rina Silva à presidência do Brasil nas 
eleições de 2010?
Rodolfo Salm - Nenhuma. No princípio, 
achei interessante quando ela se desli-
gou do PT declarando a incompatibili-
dade das suas ideias com a postura do 
partido diante da questão ambiental, e 
saiu candidata a presidente. Mas logo 
me decepcionei com as suas declara-
ções ambíguas quanto à construção 
das hidrelétricas na Amazônia. Como 
escrevi recentemente, é revoltante 
que Marina Silva siga defendendo estas 
grandes obras “desde que prevejam 
programa de desenvolvimento susten-
tável”, se os programas de desenvol-
vimento sustentável que ela tentou 
implementar, todos fracassaram. Com 
esta postura entreguista, pode-se di-
zer que ela traiu os índios e ribeirinhos 
que supostamente representaria. Algu-
mas pessoas ligadas a ela me escreve-
ram chamando atenção ao fato de que 
Marina defendeu as hidrelétricas exa-
tamente da forma como suas palavras 
foram divulgadas pela jornalista do 
site Amazônia. É verdade. Mas quando 
perguntada sobre Belo Monte, ela ga-
guejou, tropeçou e se manifestou de 
forma tão ambígua e titubeante que 
seria até difícil transcrever precisa-
mente o que ela disse. De toda forma, 
o erro não está nas palavras específicas 
ditas ou não por ela, mas na atitude de 
não condenar abertamente este proje-
to criminoso. Talvez não pudesse ser 
diferente, todo o seu discurso de de-
senvolvimento sustentável é furado e 
para concorrer à presidência, ela teve 
que se filiar ao Partido Verde, do filho 
de José Sarney, que, como já dito, é 
responsável pela articulação política 
para viabilizar a barragem. 

“Esta meta de manter 

o aquecimento global em 

‘apenas’ 2 graus Celsius 

durante este século me 

parece ridícula. Isso 

provavelmente seria 

suficiente para devastar 

o que restar de 

vegetação aqui na da 

nossa região do Xingu”

Leia as Notícias do Dia em
www.ihu.unisinos.br



SÃO LEOPOLDO, 14 DE DEZEMBRO DE 2009 | EDIÇÃO 319                                                                                                                 25

Livro da Semana
LIMA, Luís Corrêa. Fernand Braudel e o Brasil: vivência 

e brasilianismo (1935-1945). São Paulo: EDUSP, 2009.

Fernand Braudel e o Brasil: vivência e brasilianismo 
Luís Corrêa Lima fala sobre seu livro recém lançado e sobre o historiador Fernand 
Braudel, que era fascinado pelo Brasil por vários motivos, segundo o professor da 
PUC-Rio           

POr GrazIeLa WOLfart

A
utor do livro recém lançado Fernand Braudel e o Brasil: Vivência e Brasilianismo (1935-
1945), o professor Luís Corrêa Lima mencionou que a característica principal de Braudel “é 
a busca da longa duração, ou seja, das permanências e das realidades duradouras nos pro-
cessos históricos, tanto nas relações do ser humano com o meio quanto nas formas de vida 
coletiva e nas civilizações”. Luís Corrêa Lima considera que foi no Brasil que Fernand Brau-

del “vestiu a camisa” da nova história, “preconizada pelos Annales, com um conjunto de intuições 
que irão configurar o seu Mediterrâneo e farão dele um grande historiador”. Corrêa Lima explica, na 
entrevista que concedeu, por e-mail, para a IHU On-Line, que “Braudel escolheu uma perspectiva 
bem definida para focalizar o Brasil: uma Europa americana, a única Europa tropical e subtropical 
em todo o mundo com certa envergadura. Esta perspectiva lançou luzes sobre o passado brasileiro e 
captou a riqueza da história atlântica, imprescindível para a compreensão do país, porém cedeu em 
parte a um etnocentrismo inaceitável. Mas ele teve a humildade e a grandeza de reconhecer que a 
história brasileira, como toda a história, é vida e não se deixa aprisionar em uma fórmula”. 

Graduado em Administração pela FGV-SP, e em Filosofia e Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filo-
sofia e Teologia, em Belo Horizonte, ele fez mestrado em História na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro - PUC-Rio, e doutorado em História na Universidade de Brasília - UnB. Padre jesuíta, 
atualmente é professor no Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, e membro do seu programa de 
pós-graduação. Leciona também no Departamento de Teologia da mesma universidade, além de desen-
volver pesquisas sobre diversidade sexual, cidadania e religião. É autor de Teologia de Mercado - uma 
visão da economia mundial no tempo em que os economistas eram teólogos (Bauru: EDUSC, 2001).  
Confira a entrevista. 

IHU On-Line - O que caracteriza a 
transformação humana e intelectu-
al do historiador Fernand Braudel1 

1 Fernand Braudel (1902-1985): historiador 
francês cuja obra destaca o poder dos mer-
cados no desenvolvimento da civilização. Foi 
aluno de Lucien Febvre e ajudou a fundar a 
Escola dos Annales. Braudel veio ao Brasil em 
1935 para ajudar a fundar a Universidade de 
São Paulo. É autor de livros como A identidade 
da França (Globo), Civilização material, Eco-
nomia e capitalismo, O espaço e a história do 
Mediterrâneo (ambos pela Martins Fontes), 
entre outros. (Nota da IHU On-Line)

quando esteve no Brasil entre 1935 
e 1937?
Luís Corrêa Lima - Convém começar 
pelo seu próprio perfil como historiador. 
Ele é bastante conhecido por sua obra 
sobre o Mediterrâneo do século XVI  e 
por sua história mundial da vida mate-
rial e do capitalismo. Braudel pertenceu 
ao grupo da revista Annales, que reno-
vou a historiografia, aproximando-a das 
ciências sociais. E acabou se tornando 
um dos mais importantes historiadores 

do século XX. A sua característica princi-
pal é a busca da longa duração, ou seja, 
das permanências e das realidades du-
radouras nos processos históricos, tanto 
nas relações do ser humano com o meio 
quanto nas formas de vida coletiva e nas 
civilizações. Braudel lecionou na Univer-
sidade de São Paulo nos primeiros anos 
de sua fundação. Ele viveu um tempo 
de grande descoberta e transformação: 
um país novo de dimensões continentais 
e natureza tropical, uma sociedade em 
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formação, contrastando com o Velho 
Continente, uma paisagem e uma histó-
ria que o faziam imaginar o passado dis-
tante da Europa, a amizade calorosa e 
efusiva dos brasileiros e um público bas-
tante interessado e estimulante. Tudo 
isso impulsionou sua criatividade, refle-
xão, crescimento humano e intelectual, 
a tal ponto que, no final da vida, ele 
declarou: “eu me tornei inteligente indo 
ao Brasil”. Esta declaração um tanto in-
trigante foi minha porta de entrada para 
esta pesquisa, que trata de um aspecto 
pouco explorado de sua biografia.

IHU On-Line - O que de mais marcan-
te o senhor destaca da passagem de 
Braudel pelo Brasil?
Luís Corrêa Lima - A estada de Braudel 
no Brasil e as transformações ocorridas 
podem ser vistas em seu próprio depoi-
mento, no de seus alunos e em diver-
sas conferências e artigos publicados 
na época. Apesar de menos conhecido, 
este material revela o encantamento 
com o Novo Mundo, várias descobertas 
pessoais e uma progressiva aproximação 
com as novas correntes da historiografia. 
Aqueles anos abrem para ele um novo 
campo de interesse: o próprio Brasil. 
Viagens pelo país, conversas, pesquisas 
e leituras alimentam a sua reflexão. Ele 
passa a conhecer as obras de Gilberto 
Freyre,2 Euclides da Cunha,3 Capistrano 

2 Gilberto Freyre (1900-1987): escritor, pro-
fessor, conferencista e deputado federal. 
Colaborou em revistas e jornais brasileiros. 
Foi professor convidado da Universidade de 
Stanford (EUA). Recebeu vários prêmios por 
sua obra, entre os quais, em 1967, o prêmio 
Aspen, do Instituto Aspen de Estudos Huma-
nísticos (EUA) e o Prêmio Internacional La 
Madoninna, em 1969. Ainda recebeu o título 
de Doutor Honoris Causa da Universidade de 
Münster (Alemanha) e da Universidade Cató-
lica de Pernambuco. Sua produção literária é 
muito importante. Entre seus livros, citamos: 
Casa grande & Senzala e Sobrados e mocam-
bos. O Prof. Dr. Mário Maestri, do PPG em His-
tória da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
apresentou o segundo livro na programação do 
II Ciclo de Estudos sobre o Brasil, promovi-
do no dia 15-04-2004, pelo IHU. Sua palestra 
originou o artigo publicado no Cadernos IHU 
número 6, de 2004, intitulado Gilberto Freyre: 
da Casa-Grande ao Sobrado. Gênese e Disso-
lução do Patriarcalismo Escravista no Brasil. 
Algumas Considerações, disponível para down-
load em http://www.ihu.unisinos.br/uploads/
publicacoes/edicoes/1162403108.08pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)
3 Euclides da Cunha (1866-1909): engenhei-
ro, escritor e ensaísta brasileiro. Entre suas 
obras, além de Os Sertões (1902), destaca-se 
Contrastes e confrontos (1907), Peru versus 

de Abreu,4 Sérgio Buarque de Holanda,5 
Caio Prado Jr.,6 Monteiro Lobato7 e Paulo 

Bolívia (1907), À margem da história (1909), a 
conferência Castro Alves e seu tempo (1907), 
proferida no Centro Acadêmico XI de Agosto 
(Faculdade de Direito), de São Paulo, e as obras 
póstumas Canudos: diário de uma expedição 
(1939) e Caderneta de campo (1975). Confira 
a edição 317 da revista IHU On-Line, de 30-
11-2009, intitulada Euclides da Cunha e Celso 
Furtado. Demiurgos do Brasil, disponível para 
download em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1259610538.5626pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)
4 João Capistrano de Abreu (1853-1927): um 
dos primeiros historiadores brasileiros, produ-
ziu ainda nos campos da etnografia e da lin-
guística. A sua obra é caracterizada por uma 
rigorosa investigação das fontes e por uma vi-
são crítica dos fatos históricos. (Nota da IHU 
On-Line)
5 Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982): 
historiador brasileiro, também crítico literário 
e jornalista. Entre outros, escreveu Raízes do 
Brasil, de 1936. Obteve notoriedade através 
do conceito de “homem cordial”, examina-
do nessa obra. A professora Dr.ª Eliane Fleck, 
do PPG em História da Unisinos, apresentou, 
no evento IHU Ideias, de 22-08-2002, o tema 
“O homem cordial: Raízes do Brasil, de Sér-
gio Buarque de Holanda” e no dia 8-05-2003, 
a professora apresentou essa mesma obra no 
Ciclo de Estudos sobre o Brasil, concedendo, 
nessa oportunidade, uma entrevista a IHU On-
Line, publicada na edição nº 58, de 5-05-2003, 
disponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1161289074.05pdf.pdf. 
Sobre Sérgio Buarque de Holanda, confira, 
ainda, a edição 205 da IHU On-Line, de 20-
11-2006, intitulada Raízes do Brasil, disponível 
para download em http://www.ihuonline.uni-
sinos.br/uploads/edicoes/1164053076.09pdf.
pdf. (Nota da IHU On-Line)
6 Caio Prado Júnior (1907-1990): pensador e 
político brasileiro, publica em 1942 sua obra 
mais importante, A Formação do Brasil Con-
temporâneo, sofrendo perseguições devido 
ao seu alinhamento político com orientação 
comunista, tendo seu mandato cassado dois 
anos depois da publicação do livro. Sua obra 
criou, porém, uma tradição historiográfica no 
Brasil, identificada, sobretudo com o marxis-
mo, buscando uma explicação diferenciada da 
sociedade colonial. Essa obra foi apresentada 
no evento I Ciclo de Estudos sobre o Brasil, 
promovido pelo IHU, em 14-08-2003, pela pro-
fessora Marica Eckert Miranda, da Unisinos, 
que concedeu uma entrevista ao IHU On-Line 
número 70, de 11-08-2003, disponível em 
http://www.ihuonline.unisinos.br/uploads/
edicoes/1161285771.11pdf.pdf. (Nota da IHU 
On-Line).
7 José Bento Monteiro Lobato (1882-1948): 
escritor brasileiro popularmente conhecido 
pelo tom educativo, bem como divertido de 
sua obra de livros infantis, o que seria, apro-
ximadamente, metade de sua produção lite-
rária. A outra metade, composta de romances 
e contos para adultos, foi menos popular, mas 
um divisor de águas na literatura brasileira. 
Entre seus livros, destacamos: O picapau ama-
relo (34. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001); 
Dom Quixote das crianças (27. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2001); Viagem ao céu (45. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1995); Memórias da Emilia 
(42. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994). (Nota 

Prado,8 entre outros. 

IHU On-Line - Qual o real significado 
do Brasil na vida e no pensamento de 
Braudel?
Luís Corrêa Lima - Foi no Brasil que 
ele “vestiu a camisa” da nova histó-
ria, preconizada pelos Annales,9 com 
um conjunto de intuições que irão 
configurar o seu Mediterrâneo e farão 
dele um grande historiador, ao mesmo 
tempo original e herdeiro de Lucien 
Febvre.10

IHU On-Line - Como entender o inte-
resse de Braudel pela nossa história?
Luís Corrêa Lima - Ele elaborava sua 
tese de doutorado sobre o Mediter-
râneo no tempo de Felipe II, um tra-
balho que levou cerca de 20 anos. A 
universidade francesa exigia também 
uma tese secundária, onde o material 
pesquisado na tese principal poderia 
ser reutilizado. Braudel escolhe então 
o Brasil do século XVI, que chegou a 
fazer parte do Reino de Felipe II com 
a união das coroas ibéricas. Era uma 
extensão do Império Espanhol. O Brasil 
por vários motivos o fascinava. 

IHU On-Line - Em que sentido a vi-
vência no Brasil marcou o historia-
dor, que deixou inacabado um livro 
sobre o Brasil do século XVI? Quais os 
principais temas dos trechos do ma-
nuscrito inacabado sobre a história 
do Brasil no século XVI?
Luís Corrêa Lima - Na historiografia de 
Braudel, certas realidades coletivas ou 
inanimadas atuam de modo coerente 
como se fossem um sujeito. Elas se 

da IHU On-Line)
8 Paulo Prado (1869-1943): escritor e ensaísta 
brasileiro, considerado junto de Monteiro Lo-
bato um dos que melhor dominaram a arte e a 
prática de interpretar. (Nota da IHU On-Line)
9 Escola dos Annales: a chamada escola dos 
Annales constitui-se num movimento historio-
gráfico. Recebe essa designação por ter surgi-
do em torno do periódico acadêmico francês 
Revue des Annales, tendo destacado-se por 
incorporar métodos das Ciências Sociais à His-
tória. Em geral, divide-se a trajetória da esco-
la em quatro fases: primeira geração, liderada 
por Marc Bloch e Lucien Febvre; segunda ge-
ração, dirigida por Fernand Braudel; terceira 
geração, vários pesquisadores tornaram-se di-
retores; e quarta geração, a partir de 1989. 
(Nota da IHU On-Line)
10 Lucien Febvre (1878-1956): historiador 
francês, co-fundador da chamada “Escola dos 
Annales”. (Nota da IHU On-Line)
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tornam “personagens”. Isto se dá com 
o povo alemão, mais importante do 
que Bismarck,11 com o Mar Mediterrâ-
neo e com o Brasil, na sua imensidão 
esmagadora e nos seus fatores geo-
gráficos. Braudel escolheu uma pers-
pectiva bem definida para focalizar o 
Brasil: uma Europa americana, a única 
Europa tropical e subtropical em todo 
o mundo com certa envergadura. Esta 
perspectiva lançou luzes sobre o pas-
sado brasileiro e captou a riqueza da 
história atlântica, imprescindível para 
a compreensão do país, porém cedeu 
em parte a um etnocentrismo inacei-
tável. Mas ele teve a humildade e a 
grandeza de reconhecer que a histó-
ria brasileira, como toda a história, é 
vida e não se deixa aprisionar em uma 
fórmula.

IHU On-Line - Qual a principal contri-
buição intelectual de Braudel ao Bra-
sil? Qual foi seu papel na montagem 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da USP?
Luís Corrêa Lima - Ele ajudou a for-
mar a segunda geração de professo-
res da USP. Tinha um grande apreço 
por seus discípulos brasileiros, entre 
os quais Alice Canabrava, Eurípedes 
Simões de Paula (que, por muitos 
anos, dirigiu a Faculdade) e Eduardo 
d’Oliveira França. Mas a sua principal 
contribuição intelectual foi o Mediter-
râneo, como testemunha o historiador 
Evaldo Cabral de Mello12 no ano 2000: 
“O jovem leitor de hoje, que dispõe 
de uma escolha muito mais variada e 
rica de livros de história, inclusive no 
Brasil, mal pode avaliar o impacto sen-
tido por quem, há 40 anos, leu o livro 
de Braudel sobre o Mediterrâneo no 
tempo de Felipe II. Para quem se via 

11 Otto Leopold Eduard von Bismarck-Schö-
nhausen (1815-1898): quando primeiro-minis-
tro do reino da Prússia (1862-1890), unificou 
a Alemanha, depois de uma série de guerras, 
tornando-se o primeiro chanceler (1871-1890) 
do Império Alemão. Tornou-se conhecido como 
o “Chanceler de Ferro”. A política de Bismarck 
pautou-se pelo nacionalismo e pelo militaris-
mo. As guerras com a Dinamarca e depois com 
a França asseguraram a unificação da Alema-
nha em torno de um regime militarista. (Nota 
da IHU On-Line)
12 Evaldo Cabral de Mello: historiador e escri-
tor brasileiro. Autor de dez livros, é conside-
rado um dos mais importantes pesquisadores 
do período da dominação neerlandesa em Per-
nambuco no século XVII. Foi também diploma-
ta, até se aposentar. (Nota da IHU On-Line)

acuado entre a historiografia conven-
cional, a vulgata marxista e o socio-
logismo, a leitura de Braudel foi uma 
autêntica libertação. Ali estava final-
mente um historiador que nem tinha 
o ranço de uma nem o reducionismo 
da outra nem o doutrinarismo da ter-
ceira; e que, munido dos instrumentos 
da erudição mais recente, era capaz, 
como os grandes historiadores do sé-
culo XIX, de dar corpo, alma e vida a 
largas fatias do passado. Ainda sau-
doso da minha primeira leitura de ‘O 
Mediterrâneo’, tendo a conceber uma 
profunda inveja de quem ainda não 
o leu, sem me lembrar, porém, que, 
após decênios de historiografia dos 
‘Annales’, quem for fazê-lo agora não 
perceberá tanta novidade assim nem 
terá a mesma experiência inesquecí-
vel com aquela grande obra”13.

IHU On-Line - O que fez com que o 
período vivido por Braudel no Brasil 
tenha sido feliz, como ele mesmo 
definiu?
Luís Corrêa Lima - Foi um espetácu-
lo de história e de gentileza social, 
conforme suas próprias palavras. Um 
país diferente, imenso, complexo e 
fascinante, a amizade calorosa dos 
brasileiros e um público bastante mo-
tivado, tudo isto estimulou suas me-
lhores energias. A geração de jovens 
professores franceses que veio com 
Braudel, incluindo Lévi-Strauss,14 teve 

13 MELLO, Evaldo Cabral de, “Historiado-
res no confessionário”, Folha de S. Paulo 
(24/12/2000), caderno Mais!, p.18-19. (Nota 
do entrevistado)
14 Claude Lévi-Strauss (1908-2009): antropó-

aqui uma oportunidade profissional e 
uma liberdade que não tinha em Paris. 
A universidade francesa levaria muitos 
anos para lhes dar voz. Na USP, tinham 
a docência e um público muito inte-
ressado. Puderam dar o melhor de si.

IHU On-Line - Qual a contribuição de 
Braudel para a questão do tempo na 
História?
Luís Corrêa Lima - Em sua obra princi-
pal, O Mediterrâneo, Braudel elabora 
uma engenhosa divisão dos processos 
históricos segundo suas diferentes ve-
locidades. O livro está dividido em três 
partes, onde cada uma pretende ser 
uma tentativa de explicação do con-
junto. A primeira trata de uma história 
lenta, quase imóvel, que é a do homem 
nas suas relações com o meio que o ro-
deia, uma história de lentas transfor-
mações, longas permanências, muitas 
vezes, feita de retrocessos, de ciclos 
sempre recomeçados. Acima dessa 
história, desenvolve-se uma outra com 
um ritmo menos lento, a dos grupos 
e agrupamentos sociais. Aí entram as 
economias, os Estados, as sociedades 
e as civilizações. A terceira parte, por 
fim, é a da história tradicional, do in-
divíduo, uma história de acontecimen-
tos, da “agitação da superfície”, das 
ondas levantadas pelo poderoso mo-
vimento das marés, uma história com 
oscilações breves, rápidas e nervosas. 
Para Braudel, no centro da realidade 
social há oposição viva, íntima, repe-
tida incessantemente entre instante e 
o tempo lento a escoar-se, entre o que 
muda e o que “teima” em permane-
cer. É a “dialética da duração”.

logo belga que dedicou sua vida à elaboração 
de modelos baseados na linguística estrutural, 
na teoria da informação e na cibernética para 
interpretar as culturas, que considerava como 
sistemas de comunicação, dando contribuições 
fundamentais para o progresso da antropolo-
gia social. Sua obra teve grande repercussão e 
transformou, de maneira radical, o estudo das 
ciências sociais, mesmo provocando reações 
exacerbadas nos setores ligados principal-
mente à tradição humanista, evolucionista e 
marxista. Ganhou renome internacional com o 
livro Les Structures élémentaires de la paren-
té (1949). Em 1935, Lévi-Strauss veio ao Brasil 
para lecionar Sociologia na USP. Interessado 
em etnologia realizou um trabalho de pesquisa 
em aldeias indígenas do Mato Grosso. A expe-
riência foi sistematizada no livro Tristes Trópi-
cos, publicado em 1955 e considerado um dos 
mais importantes livros do século XX. (Nota da 
IHU On-Line)

“Um país diferente, 

imenso, complexo e 

fascinante, a amizade 

calorosa dos brasileiros 

e um público bastante 

motivado, tudo isto 

estimulou suas 

melhores energias”
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IHU On-Line - O que caracteriza a 
análise da obra de Gilberto Freyre 
feita por Braudel? 
Luís Corrêa Lima - Braudel fez uma 
ampla resenha da obra de Gilberto 
Freyre no tempo em que foi prisio-
neiro de guerra, por cinco anos, na 
Segunda Guerra Mundial. Um con-
junto de circunstâncias favoráveis 
permitiu que ele continuasse o seu 
trabalho intelectual. Ele fez uma 
viagem mental pelo passado brasilei-
ro, guiada por grandes autores que, 
para ele, eram capazes de captar a 
realidade, a cor e o perfume dos se-
res e das coisas. Nos diferentes bra-
sis, há uma mesma vida, um passado 
profundo, configurando a sociedade 
colonial. Braudel se encantou com 
a obra de Freyre, onde o Recife lhe 
ensinou algo do país inteiro. O cami-
nho da nova história dos Annales era 
a apreensão do todo: os movimentos 
profundos da vida dos homens, as 
formas amplas da vida coletiva, as 
“arquiteturas sociais” e as civiliza-
ções, bem como as conexões entre 
as diversas regiões. A obra de Freyre 
ensinou muito a Braudel sobre a vida 
material, algo que depois ele desen-
volve amplamente. 

IHU On-Line - A obra é fruto da sua 
tese de doutorado em História. Como 
foi realizada a pesquisa? O que de 
mais significativo o senhor poderia 
destacar? 
Luís Corrêa Lima - O doutorado foi 
feito no Brasil, com parte da pesqui-
sa realizada na França, onde se en-
contram os arquivos de Braudel. Para 
mim foi uma oportunidade muito boa 
de conhecer melhor a vida e a obra 
deste grande historiador. A pesquisa 
me conduziu aos laços históricos e 
culturais entre o Brasil e a França, 
que, nos anos 30, resultaram na vin-
da das missões universitárias france-
sas para a criação da universidade 
brasileira. A França era considerada 
a líder da latinidade, e a sua cultu-
ra, o caminho seguro da modernida-
de e do progresso verdadeiro. Ela 
oferecia tecnologia e humanismo, 
laicidade e religião. Por isso pode-
ria nos salvar da “barbárie” de uma 
civilização meramente industrial. Os 
conflitos ideológicos naquela época 

eram bastante fortes, e a presença 
francesa correspondia ao projeto de 
algumas elites (intelectuais e diri-
gentes) de educar a juventude pau-
lista nos ideais democráticos, longe 
do fascismo. Neste trabalho, eu pude 
também sentir a força da imersão no 
passado. Certo dia, passei a tarde na 
residência de madame Braudel, uma 
senhora viúva, então com 87 anos, 
em seu apartamento, em Paris. Nós 
conversamos por quatro horas sobre o 
Brasil dos anos 30 e sobre a estada do 
casal Braudel no país. Quando termi-
nei, me despedi e saí na rua. Vi uma 
paisagem absolutamente normal, um 
dia de primavera, com jovens, crian-
ças e idosos circulando pelas calça-
das. Nada de especial. Entretanto, 
eu tive a sensação de estar vindo de 
outro planeta, de um mundo que não 
tinha nada a ver com o que os meus 
olhos viam. Nunca tive esta sensa-
ção antes. O que me aconteceu foi 
estar tão absorvido em um passado 
distante no tempo e no espaço, que 
o presente me causou um enorme es-
tranhamento. Era como se eu retor-
nasse de um arrebatamento. Quan-
do estudei a época em que Braudel 
viveu na prisão nazista - suportando 
o peso da derrota, com fortes priva-
ções, decepções e incertezas - tive a 
sensação de visualizar aquele mundo 
e de compartilhar aquelas angústias. 
É claro que tudo isso é recriação do 
historiador a partir dos vestígios de 
que dispõe. Mas pode acreditar, a 
história tem uma força e um poder 
envolvente de nos transportar para 
mundos distantes, ainda que apenas 
através da imaginação.  

LeIa MaIs...
>> Luís Corrêa Lima já concedeu outras 

entrevistas à IHU On-Line:
* O direito homoafetivo, que contempla os seg-
mentos GLBTs, é uma conquista, publicada na 
IHU On-Line número 253, de 07-04-2008, dis-
ponível no link http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?option=com_tema_capa&Itemid=2
3&task=detalhe&id=965&id_edicao=281 

* A Igreja e os homossexuais, publicada nas No-
tícias do Dia do sítio do IHU em 05-08-2009, e 
disponível no link http://www.ihu.unisinos.br/
index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task
=detalhe&id=24408 
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Teologia Pública
Um diálogo entre religião, educação e pós-modernidade
Na opinião do teólogo Marcos Sandrini, modernidade e religiosidade não conseguiram dialogar           

POr PatrIcIa facHIn

“H
oje há muita religiosidade e um decréscimo da religião”, diz Marcos Sandrini, teólogo e do-
cente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, à IHU On-Line, por 
e-mail. Para ele, a explicação desse fenômeno encontra suas raízes na Idade Média, onde 
havia um forte fundamento religioso, e na Idade Moderna, onde tem um forte fundamento 
racional. Ambas, argumenta, apresentam um fundamento forte. Já a nova época, diz, de-

nominada por alguns como pós-modernidade, “não propõe uma troca de fundamento, mas a ausência de funda-
mentação”. Embasado em Vattimo, ele acentua que nós caminhamos para um momento de pensamento fraco. E 
explica: “Pensamento fraco não é ausência de pensamento, mas admissão de diversas formas de pensamento. Não 
há mais o fundamento, mas fundamentos”. Nessa nova perspectiva, menciona, as religiões perdem força e são 
rejeitadas, pois “se estruturam em cima do pensamento forte”. 

Marcos Sandrini é graduado em Letras e Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia Ciências e Letras, em 
São Paulo, e em Teologia pela Università Pontifícia Salesiana, em Roma. Na mesma instituição, cursou o mes-
trado em Teologia Pastoral e doutorou-se em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
– PUCRS, com a tese Religiosidade e Educação no contexto da Pós-modernidade (Petrópolis: Vozes, 2009). Hoje 
é diretor da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Confira a entrevista. 

IHU On-Line - Por que acha impor-
tante essa interface entre educação 
e religiosidade? Quais são os pontos 
ou espaços de aproximação e quais 
espaços deveriam ser mais respeita-
dos ou demarcados?
Marcos Sandrini - Minha intenção foi 
fazer um diálogo entre três grandes 
realidades: educação, religiosidade 
e pós-modernidade. A experiência 
que temos é que a modernidade não 
conseguiu fazer um diálogo com a re-
ligiosidade e vice-versa. A modernida-
de desembocou nos grandes mestres 
da suspeita, e a religião, sobretudo a 
católica, desembocou no Syllabus de 
Pio IX.1 O tempo dos anátemas mútu-
os precisa acabar. Ou dialogamos ou, 
então, caímos em radicalismos. A edu-
cação, hoje, não consegue mais ser 
uma doutrinação pura e simples, como 

1 Pio IX (1792-1878): nascido Giovanni Maria 
Mastai-Ferretti, foi Papa durante mais de 31 
anos, entre 16 de Junho de 1846 e a data do 
seu falecimento. Era Frade Dominicano. (Nota 
da IHU On-Line)

queria Kant2 e Durkheim.3 O contexto 
2 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)
3 David Émile Durkheim (1858-1917): conhe-

pluralista que vislumbramos nos leva a 
educar para e na pluralidade.

IHU On-Line - De que forma a pós-
modernidade tende a pensar o reli-
gioso? 
Marcos Sandrini – Primeiramente, é 
preciso que façamos algumas diferen-
ciações fundamentais. Para isto, me 
vali muito de Paul Tillich.4 Há quatro 
conceitos fundamentais: religiosidade, 
religião, religiões, fé. Por religiosidade 
entendemos a radicalidade, a profun-

cido como um dos fundadores da Sociologia 
moderna. Foi também, em 1895, o fundador 
do primeiro departamento de sociologia de 
uma universidade européia e, em 1896, o fun-
dador de um dos primeiros jornais dedicados 
à ciência social, intitulado L’Année Sociologi-
que. (Nota da IHU On-Line)
4 Paul Tillich (1886-1965): teólogo alemão, 
que viveu quase toda a sua vida nos EUA. Foi 
um dos maiores teólogos protestantes do sécu-
lo XX e autor de uma importante obra. Entre 
os livros traduzidos em português, pode ser 
consultado Coragem de Ser (6ª ed. Editora Paz 
e Terra, 2001) e Amor, Poder e Justiça (Edi-
tora Cristã Novo Século, 2004). (Nota da IHU 
On-Line)
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didade. Onde minha vida se enraíza. 
Nesse sentido, o grande inimigo da re-
ligiosidade é a superficialidade. Poderí-
amos dizer que a religiosidade é o ins-
tituinte. Já a religião é o instituído. É a 
vivência comunitária da religiosidade. 
Nesse sentido, pode-se dizer que hoje 
há muita religiosidade e um decrésci-
mo da religião. As religiões são as di-
versas formas como a religiosidade se 
apresenta com seus dogmas, sua moral, 
suas leis, costumes. Fé envolve revela-
ção uma vez que é a procura do divino 
em relação ao humano. 

A Idade Média tem forte fundamento 
religioso. A Idade Moderna tem um forte 
fundamento racional. Ambas têm em co-
mum o fato de apresentarem um funda-
mento ou, se quisermos, um pensamento 
forte. Já a nova época sem nome (mui-
tos a chamam de pós-modernidade) não 
propõe uma troca de fundamento, mas 
a ausência de fundamento. Diria Vatti-
mo5 que caminhamos para uma época 

5 Gianni Vattimo (1936): filósofo italiano, 
internacionalmente conhecido pelo conceito 
de “pensamento fraco”. Concedeu diversas 
entrevistas à IHU On-Line. A primeira delas 
foi publicada na 88ª edição, de 15-12-2003, 
disponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1161200490.17pdf.pdf, a 
segunda na 128ª edição, de 20-12-2004, dis-
ponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1158266406.14pdf.pdf, 
a terceira saiu na edição 161, de 24-10-2005, 
quando conversou pessoalmente com a IHU On-
Line, no Hotel Intercity, em Porto Alegre, no 
dia 18 de outubro daquele ano, às vésperas de 
proferir sua conferência no evento Metamor-
foses da cultura contemporânea. Esse material 
esta disponível em http://www.ihuonline.uni-
sinos.br/uploads/edicoes/1158347724.5pdf.
pdf. Também contribuiu na IHU On-Line nº 
187, de 03-07-2006, com a entrevista O na-
zismo e o “erro” filosófico de Heidegger, dis-
ponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1158344314.18pdf.pdf. 
Concedeu, também, a entrevista Liberdade. 
Uma herança do cristianismo, publicada na 
edição número 287, de 30 de março de 2009, 
disponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1238442393.0578pdf.
pdf. Dele também publicamos uma entrevis-
ta na 121ª edição, de 1º-11-2004, disponível 
em http://www.ihuonline.unisinos.br/uplo-
ads/edicoes/1158265679.78pdf.pdf, um ar-
tigo na edição 53, de 31-03-2003, disponível 
em http://www.ihuonline.unisinos.br/uplo-
ads/edicoes/1161289549.27pdf.pdf, e outro 
no número 80, de 20-10-2003, disponível em 
http://www.ihuonline.unisinos.br/uploads/
edicoes/1161201820.79pdf.pdf. A editoria Li-
vro da Semana, na edição 149, de 1º-08-2005, 
abordou a obra The future of religion, escrita 
por Vattimo, Richard Rorty e Santiago Zabala, 
disponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1158344558.62pdf.pdf. 
De sua produção intelectual, destacamos Más 
allá de la interpretación. (Barcelona: Paidós, 

de pensamento fraco. Pensamento fra-
co não é ausência de pensamento, mas 
admissão de diversas formas de pensa-
mento. Não há mais o fundamento, mas 
fundamentos.

Como as religiões se estruturaram 
em cima do pensamento forte, em 
princípio, há uma forte rejeição a elas. 
Acredito, porém, que o diálogo reli-
gioso com a modernidade e vice-versa 
deverá ser sobre este ponto. O pensa-
mento forte leva ao fundamentalismo, 
e o pensamento fraco ao relativismo. 
Ambos são deletérios para a convivên-
cia. Uma coisa é o fundamento, e outra 
o fundamentalismo, bem como o rela-
tivismo e o relativo. Posso ser relativo 
sem ser relativista. Posso ter funda-
mento sem ser fundamentalista. 

IHU On-Line - Quais os pontos de en-
contro entre religiosidade e pós-mo-
dernidade? Como essa relação pode 
contribuir para o diálogo eficaz entre 
ambas, tendo em vista a educação 
das novas gerações? 
Marcos Sandrini - O grande ponto de 
encontro entre religiosidade e pós-
modernidade é o respeito pelo outro. 
O outro existe. Tanto existe que tenho 
pensamento fraco diante dele. Ele não 
pode ser absorvido por mim e, muito 
menos, ser eliminado por mim. Agora, 
o outro tem rosto. Eu tenho de admi-
tir que ele tem pensamento e funda-
mento diferente do meu, mas também 
tenho que admitir que o primeiro que 
aparece é seu direito de viver, de exis-
tir. As marginalizações, as exclusões, 
não condizem com a pós-modernida-
de. Fome, doença, opressão, explora-
ção não condizem com a existência do 

1995); O fim da modernidade: niilismo e her-
menêutica na cultura pós-moderna (São Paulo: 
Martins Fontes, 1996); Introdução a Heidegger 
(Lisboa: Instituto Piaget, 1998) e Diálogo con 
Nietzsche: Ensayos 1961-2000 (Barcelona: Pai-
dós, 2002). (Nota da IHU On-Line)

outro. Aqui as religiões e a educação 
se encontram para o diálogo profundo 
com a pós-modernidade.

Na escola, por exemplo, temos crian-
ças e adolescentes que provêm de famí-
lias com constituições diversas, religiões 
diferentes, filosofias de vida distintas. A 
missão do educador não é nivelar tudo, 
mas propor o diálogo e o respeito às dife-
renças. As religiões também. A Igreja Ca-
tólica é católica não porque vai se impor 
a todos, mas porque é capaz de acolher 
a todos, de respeitar e compreender a 
todos, de lutar contra os radicalismos e 
imperialismos de todos os tipos.

 
IHU On-Line - Nas escolas, existe uma 
discussão em torno do ensino religio-
so, mas, na universidade, quais são 
os espaços onde acontecem de for-
ma crítica e celebrativa a interface 
da educação e da religiosidade?
Marcos Sandrini - Não é possível ex-
cluir a dimensão religiosa da vida, de 
fato, na realidade. O povo brasileiro, 
por exemplo, é muito religioso, mesmo 
os que não têm religião. Como é pos-
sível esquecer e excluir isto? No jogo 
interdisciplinar, a dimensão religiosa 
está presente. No Rio Grande do Sul, há 
espaços de reflexão tanto nas Univer-
sidades públicas quanto confessionais 
sobre a espiritualidade. Este é o grande 
espaço da interface entre religiosidade 
e educação. Dois extremos devem ser 
evitados: o fideismo e o racionalismo. 
Não se pode ser contra a fé, mas ela não 
pode ser colocada num trono de absolu-
tismo, o mesmo se diga da razão. O que 
faz mal não é a religiosidade, mas o seu 
excesso. A unidimensionalidade sempre 
foi e é deletéria. A Idade Média matou, 
torturou, perseguiu. A Idade Moderna 
também fez isto e com muita eficácia. 
Lembremo-nos que a Idade Moderna 
começou com o genocídio dos povos in-
dígenas da América e continuou com o 
genocídio dos judeus e com o massacre 
de civis em Hiroshima e Nagasaki. 

 
IHU On-Line - Quais são os maiores 
desafios que a educação tem em re-
lação às diferentes religiosidades?
Marcos Sandrini - A escola não é uma 
continuação da família. Ela é uma rup-
tura. A escola é importante não pelos 
“conteúdos” que apresenta, mas pelas 
relações que promove. Uma sala de aula 

“O que faz mal não é 

a religiosidade, mas o 

seu excesso. O que faz 

mal não é a razão, mas 

o seu excesso”
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é um laboratório da sociedade. Aí temos 
questões de gênero: homem, mulher, 
homossexualidade. Temos questões de 
etnia. Há diferentes religiões, culturas. 
Há um filme muito significativo que se 
chama Entre os muros da escola,6 que 
aborda a questão cultural. O professor 
é um grande interlocutor, um mediador 
cultural. A escola e o professor não são 
um computador que armazena conhe-
cimentos e devolve para os alunos. Eles 
são a mediação da inovação, das rela-
ções. Também a religiosidade encontra 
espaço na escola.

IHU On-Line - Os temas religiosida-
de, espiritualidade, mística se apro-
ximam? Quais seriam suas caracterís-
ticas?
Marcos Sandrini - Podemos entender re-
ligiosidade no sentido de radicalidade. 
Neste sentido todos somos religiosos, 
mesmo que não numa visão de trans-
cendência. Em geral, as pessoas que 
refletem mais a fundo percebem que 
a pessoa humana não encontra em si o 
sentido de sua vida. Ela precisa se trans-
cender! A espiritualidade da pessoa é 
seu projeto de vida. A mística é a paixão 
com que a pessoa executa seu projeto 
de vida. Mística é a paixão que seduz, o 
fogo que arrasta, a água que faz flores-
cer. Geralmente costuma-se trabalhar a 
espiritualidade como sendo o contrário 
da materialidade. Em latim spiritus quer 
dizer vida, sopro vital. Os gregos é que 
contrapõem espírito a matéria. Uma 
boa espiritualidade deve abranger tam-
bém a materialidade, sem esgotar-se aí. 
Quem não sabe tratar com o dinheiro, 
por exemplo, não tem uma boa espiritu-
alidade. Há gente, grupos e instituições 
que têm uma espiritualidade, um proje-
to de vida de destruição e morte e faz 
isto com uma mística tão profunda que 
é capaz de matar, destruir, excluir. Esta 
é a sua paixão. Um traficante de droga 
tem uma espiritualidade ao inverso, uma 
mística avassaladora. 

IHU On-Line - Quais são os referen-
ciais teóricos que mais ajudam na 
reflexão do diálogo entre educação 
e religiosidade? 
Marcos Sandrini - Em meu livro, tenho 
abordado vários referenciais teóricos. 
Gosto muito das abordagens de Zygmunt 

6 Filme de 2008, dirigido por Laurent Cantet. 
(Nota da IHU On-Line)

Bauman,7 sobretudo no que diz respeito 
à ética. Ele diz que em ética não há reci-
procidade, nem propósito e nem o con-
trato. A ética é aporética e ambivalente, 
se quiser ser ética. A abordagem de Vat-
timo no que diz respeito ao pensamento 
fraco também é fundamental. A morte 
de Cristo na cruz e sua ressurreição são 
lidas como um enfrentamento a todos 
os fundamentalismos e radicalismos 
que matam. As reflexões de Morin8 so-
bre a complexidade são essenciais para 
a vivência do pluralismo não só numa 
visão humana, mas também ecológica. 
Também Nietzsche nos traz algumas re-
flexões interessantes sobre seu apelo: 
“Torna-te quem tu és”. 

IHU On-Line - Sendo a religiosidade 
uma experiência que envolve vivên-
cias, afetos, contextos culturais dife-
rentes, como seria esse diálogo pro-
posto por Hans Küng na educação?
Marcos Sandrini - Hoje se defrontam 
dois grandes olhares sobre a contribui-
ção da religiosidade para a paz no mun-
do. Um deles é representado por Hans 
Küng9 que afirma que só haverá paz no 

7 Zygmunt Bauman: sociólogo polonês, pro-
fessor emérito nas Universidades de Varsóvia, 
na Polônia e de Leeds, na Inglaterra. Publica-
mos uma resenha do seu livro Amor Líquido 
(São Paulo: Jorge Zahar Editores, 2004), na 
113ª edição da IHU On-Line, de 30 de agosto 
de 2004. Publicamos um entrevista exclusiva 
com Bauman na revista IHU On-Line edição 
181 de 22 de maio de 2006, disponível para 
download em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1158345309.26pdf.pdf. 
(Nota da IHU On-Line)
8 Edgar Morin: sociólogo francês, autor da 
célebre coleção O Método. Os seis livros da 
série foram tema do Ciclo de Estudos sobre 
“O Método”, promovido pelo Instituto Hu-
manitas Unisinos em parceria com a Livraria 
Cultura, de Porto Alegre, em 2004. Embora 
seja estudioso da complexidade crescente do 
conhecimento científico e suas interações com 
as questões humanas, sociais e políticas, se 
recusa a ser enquadrado na Sociologia e prefe-
re abarcar um campo de conhecimentos mais 
vasto: filosofia, economia, política, ecologia 
e até biologia, pois, para ele, não há pensa-
mento que corresponda à nova era planetária. 
Além de O Método, é autor de, entre outros, A 
religação dos saberes. O desafio do século XXI 
(São Paulo: Bertrand do Brasil, 2001). (Nota da 
IHU On-Line)
9 Hans Küng (1928): teólogo suíço, padre ca-
tólico desde 1954. Foi professor na Universi-
dade de Tübingen, onde também dirigiu o 
Instituto de Pesquisa Ecumênica. Foi consultor 
teológico do Concílio Vaticano II. Destacou-se 
por ter questionado as doutrinas tradicionais 
e a infabilidade do Papa. O Vaticano proibiu-o 
de atuar como teólogo em 1979. Nessa época, 
foi nomeado para a cadeira de Teologia Ecu-
mênica. Atualmente, mantém boas relações 

mundo quando houver paz entre as re-
ligiões. Outros, entre os quais está Luc 
Férry,10 afirmam que as religiões são fon-
te de violência e de sofrimento, portan-
to, o melhor é aboli-las. O fato é que as 
religiões estão aí e, talvez, seja a reali-
dade mais profunda e mais universal que 
existe no mundo de hoje. Por que não 
aproveitar seu potencial e sua universa-
lidade para construir um projeto humano 
em que todos sejam incluídos? Isto desde 
que as religiões estejam dispostas a ser 
mais acolhedoras do diferente e do ou-
tro enquanto marginalizado e excluído. 

Tenho lido as obras do Hans Küng e 
não entendo como, em seu livro Uma 
ética global para a política e a economia 
mundiais, a África está tão marginaliza-
da. Em suas centenas de páginas apare-
ce apenas uma vez a África e ainda de 
forma muito marginal. O grande outro, o 
grande diferente da realidade mundial, 
hoje, é a África. Como as nações do Nor-
te vão propor uma ética global se foram 
e são as que mais excluem? Neste sen-
tido, também o ateísmo do Norte pou-
ca contribuição traz para a paz mundial 
porque não é capaz de se transcender e, 
numa visão de complexidade, revestir-
se do pensamento fraco e acolher quem 
mais precisa de voz e vez.

com a Igreja e é presidente da Fundação de 
Ética Mundial, em Tübingen. Um escritório da 
Fundação de Ética Mundial funciona dentro do 
Instituto Humanitas Unisinos desde o segun-
do semestre do ano passado. Küng dedica-se, 
atualmente, ao estudo das grandes ‘religiões, 
sendo autor de obras, como A Igreja Católica, 
publicada pela editora Objetiva e Religiões 
do Mundo: em Busca dos Pontos Comuns, pela 
editora Verus. De 21 a 26 de outubro de 2007 
aconteceu o Ciclo de Conferências com Hans 
Küng - Ciência e fé – por uma ética mundial, 
com a presença de Hans Küng, realizado no 
campus da Unisinos e da UFPR, bem como no 
Goethe-Institut Porto Alegre, na Universidade 
Católica de Brasília, na Universidade Cândido 
Mendes do Rio de Janeiro e na Universidade 
Federal de Juiz de Fora – UFMG. Um dos ob-
jetivos do evento foi difundir no Brasil a pro-
posta e atuais resultados do “Projeto de ética 
mundial”. Confira no site do IHU, em http://
www.ihuonline.unisinos.br/uploads/edicoes/
1193079450.78pdf.pdf, a edição 240 da revista 
IHU On-Line, de 22-10-2007, intitulada “Pro-
jeto de Ética Mundial. Um debate”. Visite, 
também, a Fundação de Ética Mundial, no site 
do IHU: http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_content&task=view&id=321&
Itemid=89. (Nota da IHU On-Line)
10 Luc Ferry: ministro da Educação na França, 
autor de O que é uma vida bem-sucedida (São 
Paulo: Difel, 2004). Com André Comte-Spon-
ville escreveu A sabedoria dos modernos (São 
Paulo: Martins Fontes, 1999). (Nota da IHU On-
Line)
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Sociedade e consumo: o papel 
da publicidade na manutenção 

das práticas de consumo 

   POr aLexOn GaBrIeL JOãO* 

* Mestre em comunicação social e jornalista graduado, sendo os dois títulos pela Unisinos; pesqui-
sador do Grupo Cepos. Email: alexon_gabriel@ig.com.br  

O consumo pode ser identificado como prática social 
e até mesmo como diferenciador identitário. Nesse 

sentido, a publicidade reforça essa relação quando se 
propõe a mostrar produtos “humanizados” que, em 

certo ponto, correspondem a um estilo de vida.  

O mundo contemporâneo é carac-
terizado por constantes modificações 
que não se organizam de forma inde-
pendente, na verdade, são reflexos 
de um conjunto de movimentos: eco-
nômico, social e cultural. Observa-se 
a centralização das economias mun-
diais, a concentração de capital e de 
poder, tudo isso em busca da supre-
macia do mercado e a busca para se 
obter o máximo de lucro possível. Há 
um predomínio acentuado de novos 
padrões de investimento e produção, 
de serviços, de mercado de trabalho. 

O que se vê são as sociedades es-
truturando-se sob o olhar de uma 
nova totalidade social, com um viés 
de organização completamente pró-
prio e distinto.   

A sociedade passa a ser regida 
por outra dinâmica: esta é orientada 
pela aquisição de mercadorias. O que 
acarreta a sua constante renovação 
e a ilusão completa da trocabilidade 
de bens. 

É uma sociedade voltada para o 

consumo, lazer e serviços e onde se 
verifica uma relevância crescente da 
produção de bens simbólicos, imagens 
e informação. Nesse imbricado do 
econômico, do social e do cultural, em 
contínua interação, pode-se reconhe-
cer a permanente retroalimentação, 
além de alterações nas experiências 
e nas práticas culturais cotidianas de 
grupos sociais mais amplos. Em poucas 
palavras, o mercado reforça a cultura 
que transforma tudo em produtos.

Pode-se dizer ainda, em relação 
ao mundo de hoje, que é tempo de 
crescimento tecnológico, de fluxo 
constante de informações, de poder 
da mídia, de transformação da reali-
dade em imagens e de fragmentação 
do tempo em uma série de presentes 
perpétuos. A tecnologia das teleco-
municações alia-se naturalmente ao 
desenvolvimento da produção e favo-
rece a informação redundante.

Importante salientar que todas 
essas transformações, responsáveis 
por novas formas de organização e 
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de produção econômica, por novas 
práticas e hábitos sociais e culturais, 
acarretam, também, mudanças nas 
experiências diárias e, em consequ-
ência, na vida das pessoas: o consu-
mo customizado passa a ocupar uma 
posição de destaque. Entenda-se por 
consumo o conjunto de processos 
socioculturais em que as pessoas se 
apropriam de bens/produtos, envol-
vendo tanto as necessidades básicas 
– como alimentação, habitação, vesti-
menta, locomoção e lazer – e aquelas 
consideradas complementares à vida 
do ser humano. É um processo extre-
mamente complexo de comunicação 
e de recepção de bens simbólicos, 
que se renova e expande de forma in-
cessante, muito diferente da compre-
ensão de consumo como, de um lado, 
mero suprimento de necessidades e, 
de outro, como exercício de gosto, 
capricho ou compra irrefletida.

Nesse quadro de impregnação de 
valores consumistas, é natural que a 
publicidade ganhe projeção, adquira 
espaço nos meios cada vez que faz 
a mediação entre os produtos e seu 
consumo. 

A publicidade parece não ter fron-
teiras, pois, para incentivar o consu-
mo, invade os espaços da sociedade 
(imprensa, rádio, televisão, Internet), 
atinge qualquer tipo de público (inde-
pendente de idade, sexo, faixa etária, 
classe social, escolaridade, profissão), 
contamina os fazeres da sociedade 
(artísticos, educacionais, culturais, 
políticos, esportivos), utilizando dife-
rentes recursos de persuasão. 

Em todos esses níveis, a grande 
questão da publicidade é não só o que 
dizer, mas como dizer, de modo que 
a mensagem se torne suficientemente 
importante a ponto de o consumidor 
prestar atenção ao que está sendo 
mostrado, entender a mensagem e a 
ela reagir.   

A busca desse como dizer supõe a 
manipulação ativa dos signos, a lingua-
gem posta em ação e a consequente 
definição e adequação de estratégias 
a serem empregadas. Isso correspon-
de à ação direta da publicidade sobre 
os destinatários para levá-los ao con-
sumo, até porque, como se sabe, a 
sociedade passa a excluir os que não 
consomem.

Dessa forma, se existem lógicas que 
presidem o consumo, parece possível 
estender essa noção às próprias pu-

blicidades, dirigindo a reflexão para o 
conjunto de movimentos da ordem da 
razão, da emoção ou do poder que es-
tão na base da produção publicitária. 
A hipótese aqui proposta é justamente 
o entendimento de que a construção 
publicitária, ao trabalhar com valores, 
gostos, afetos, parece convocar um 
conjunto de lógicas muito próximas 
daquelas vinculadas ao consumo. 

Convém enfatizar o caráter expe-
rimental da formulação proposta que, 
no âmbito da pesquisa em desenvolvi-
mento, será objeto de teste e adequa-
ção aos objetivos da investigação. Ou-
tro aspecto a ressaltar é a inexistência 
de limites claros entre as lógicas: uma 
mesma peça publicitária pode combi-
nar mais de uma lógica na sua cons-
trução. Trata-se então de determinar 
lógicas predominantes, ligando-as às 
estratégias mais adequadas e aos usos 
mais comuns. 

Além disso, como o fazer publici-
tário implica ação sobre o consumidor 
para conseguir sua adesão, há neces-
sidade de incorporar a essas lógicas o 
movimento de manipulação predomi-
nante. Por isso, a agregação da pro-
posta dos três tipos de manipulação: 
a do saber, a do querer, manifestada 
por sedução e tentação, e a do po-
der, expressa por intimidação e pro-
vocação. A primeira (fazer-saber) é da 
ordem do convencimento, pois refere 
mais diretamente a razão do enuncia-
dor, enquanto as outras duas (fazer-
querer e fazer-poder) são da ordem 
da persuasão, pois recorrem às razões 
do enunciatário. 

“Como o fazer 

publicitário implica ação 

sobre o consumidor para 

conseguir sua adesão, há 

necessidade de 

incorporar a essas lógicas 

o movimento de 

manipulação 

predominante”
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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 08-12-2009 a 12-12-2009.  

“Defendo uma aliança nacional com Marina, mas com 
condições’’
Entrevista com Chico Alencar
Confira nas Notícias do Dia de 08-12-2009
“Marina Silva pode se construir como alternativa, com a 
chama mudancista, aplicando a medida correta da intran-
sigência em relação a certos princípios e valores que o PT 
abandonou”, diz Chico Alencar. Ele falou sobre o escândalo 
do “mensalão do DEM” e as consequências do episódio para 
as eleições presidenciais do próximo ano.

A revista Veja e a invenção de um movimento ter-
rorista 
Entrevista com Najla dos Passos
Confira nas Notícias do Dia de 09-12-2009
Desvendar as formas com que a “cultura de opressão” aos 
movimentos populares opera no Brasil é o objetivo da dis-
sertação de mestrado de Najla dos Passos. Sobre a imagem 
do MST construída pela mídia brasileira, mais especifica-
mente pela revista Veja, e a representação do movimento 
pela sociedade civil, Najla falou à IHU On-Line. 
 
“Micheletti militarizou o processo eleitoral’’
Entrevista com Antonio Pedraz
Confira nas Notícias do Dia de 10-12-2009

O padre jesuíta Antonio Pedraz, residente em Honduras, 
falou sobre o dia em que Pedro Lobo foi eleito presi-
dente daquele país, com o apoio de Roberto Micheletti. 
Mencionou a relação com o Brasil, e também sobre suas 
expectativas quanto ao futuro do governo eleito. “As 
eleições não são a solução para o problema do Golpe de 
Estado”, disse. 

Dorothy Stang: “Punir os responsáveis pelos crimes é 
um desafio muito grande’’ 
Entrevista com José Batista Gonçalves Afonso
Confira nas Notícias do Dia de 11-12-2009
Rayfran das Neves Sales atirou seis vezes contra a mis-
sionária Dorothy Stang, 73 anos, há quase cinco anos. Dia 
10-12-2009 ele seria julgado pela quarta vez. O julga-
mento foi cancelado pela defesa, o que, segundo um dos 
advogados de acusação, José Batista Gonçalves Afonso, 
reforça a expectativa e a tese da acusação de que o 
crime foi feito mediante promessa de recompensa. 

As relações das Igrejas Anglicana e Católica Romana 
Entrevista com o Cônego Francisco da Silva
Confira nas Notícias do Dia de 12-12-2009
O secretário-geral da Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil, Reverendo Cônego Francisco Silva, falou sobre a 
relação de união e diferença que cercam as essas Igre-
jas, além dos desafios das comunidades cristãs no novo 
milênio. Ele reflete o ambiente de tensão, causado pelas 
novas normas de conversão da Igreja Católica. 

Leia as Notícias do Dia em
www.ihu.unisinos.br
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IHU Repórter

POr PatrIcIa facHIn | fOtOs arqUIvO PessOaL  

D
o Magistério, ela migrou para a Comunicação, trabalhou na área fi-
nanceira e graduou-se em Psicologia. A entrevistada do IHU Repórter 
desta semana tem uma visão multidisciplinar e integra o grupo de 
funcionários da Unisinos há 15 anos. Fernanda Souza da Silva também 
cursou o MBA em Gestão de Pessoas e hoje concilia sua formação 

acadêmica com as atividades desenvolvidas no setor financeiro da universidade 
e participa do Comitê de Matrículas. Para ela, na área de finanças “a Psicologia 
se torna importante, pois também é preciso compreender as diversas situações 
do aluno, levando em consideração o humanismo”, menciona. Conheça a seguir 
alguns aspectos desta trajetória.

Fernanda Souza da Silva

Origens – Nasci em Porto Alegre, 
no dia da criança, em 12 de outubro. 
Tenho 35 anos e moro em Esteio des-
de os dois anos de idade. Meu pai, Ar-
loque Pinheiro da Silva, era professor 
de inglês, e minha mãe, Dinorah Sou-
za da Silva, dona de casa. Tive uma 
infância muito boa e fui uma menina 
bastante arteira.  Entre as travessu-
ras desta época, lembro que uma vez 
joguei a chave da casa pela janela e 
até engoli um anel. Também sempre 
fui muito estudiosa e tinha um acom-
panhamento especial do meu pai, um 
mestre na minha vida, um exemplo. 
Ele faleceu há sete anos.  

Quando mudamos para Esteio, 
nasceu a minha irmã Cinara, que fa-
leceu logo após completar um ano de 
idade. Ela era frágil e tinha síndrome 
de Down. Três anos depois, nasceu a 
Cláudia Letícia, que hoje tem 28 anos 
e já está casada. Durante praticamen-
te sete anos fui filha única e, depois, 
sofri com a perda da Cinara, então, a 
chegada da minha irmã foi uma festa. 
Mantemos uma relação muito próxi-

ma. Somos muito amigas.

Estudos e trabalho na Unisinos 
– Formei-me em Magistério na Escola 
Coração de Maria, em Esteio. Lecio-
nei durante dois anos e, nesse perí-
odo, coordenei o projeto Clube de 
Leitura, o qual incentivava práticas 
de teatro e leitura para as crianças 
de séries iniciais. Nesta época, in-
gressei na Unisinos, cursando Comu-
nicação, mas ainda não tinha certe-
za dessa escolha. Resolvi trocar de 
área e transferi para a Psicologia. 
Estava difícil continuar a faculdade 
porque tinha perdido o emprego, 
foi então que fiquei sabendo que a 
Unisinos contratava alunos para tra-
balharem numa modalidade chama-
da “bolsista”, na qual os estudantes 
recebiam o salário em créditos. Fiz 
minha inscrição e fui chamada para 
trabalhar no setor financeiro. Até 
então, sempre tinha atuado na área 
de humanas, mas resolvi abraçar 
esta atividade e sou funcionária da 
universidade há 15 anos. Nunca per-

di a veia humana, da área da saúde. 
Graduei-me, em 2004, em Psicologia 
e, hoje, também presto serviço para 
empresas na área de Psicologia e RH.  
No setor financeiro, a Psicologia se 
torna importante, pois também é 
preciso compreender as diversas si-
tuações do aluno, levando em consi-
deração o humanismo. 

Na universidade, também partici-
po do Comitê de Matrículas.

Intercâmbio – Durante a gradua-
ção de Psicologia, fiz um intercâmbio 
na disciplina de Atenção à Saúde. Via-
jamos para a Espanha, conheci Madri, 
Toledo, San Sebastián, e tive aula na 
Universidad de Deusto em Bilbao. Vi-
sitamos hospitais, clínicas e perce-
bemos como os espanhóis atendem 
a seus pacientes. Eles têm bastante 
cuidado com a saúde e oferecem vá-
rios programas de prevenção para a 
população. 

Foi através da vivência deste in-
tercâmbio que construí meu traba-
lho de conclusão de curso de Psico-



logia sobre Administração do Tem-
po e Ócio. Na época, a professo-
ra Ieda Rhoden estava fazendo 
pesquisa de doutorado em Ócio e 
Potencial Humano na Universidad 
de Deusto. Quando ela retornou 
ao Brasil, acompanhei a pesqui-
sa e resolvi fazer meu TCC sobre 
administração do tempo. Percebi 
que, muitas vezes, as pessoas não 

sabem o que fazer do tempo livre, 
ou até mesmo não se permitem fi-
car sem fazer nada.

 
Pós-graduação – Fiz o MBA em 

Gestão de Pessoas, na Unisinos. 
Procurei vincular meus conheci-
mentos em Psicologia e Recursos 
Humanos com as atividades que 
desenvolvo no setor financeiro da 
universidade, tentando alinhar 
essas áreas. Pretendo cursar outra 
pós-graduação. Gosto de traba-
lhar com grupos. 

Unisinos – Penso que a Univer-
sidade está no caminho da gestão 
profissionalizada buscando a sus-
tentabilidade e reconhecimento 
de mercado, além de contribuir 
para o desenvolvimento social.
Nesses 15 anos, já presenciei 
muitas mudanças, e vejo que a 
Unisinos está em constante de-
senvolvimento e na busca de 
atender diversos públicos. Desen-
volvi meu trabalho de conclusão 
do MBA sobre Alinhamentos de 
Equipe. O alinhamento de equipe 
é uma ferramenta para orientar 
os esforços de desenvolvimento 
da mesma e através dele é pos-
sível visualizar as diferentes per-
cepções sobre a equipe.

 Fiz um estudo exploratório en-
tre dois grupos: financeiro e aca-
dêmico para ver se eles estavam 
alinhados com as estratégias da 
universidade. Consegui perceber 
que estamos no caminho certo, 
buscando a sinergia e integração 

das diversas áreas do conheci-
mento. 

Trabalhei como fiscal no último 
vestibular e penso que é importan-
te o funcionário ter entendimento 
do que é a universidade, pois ele 
representa o primeiro contato do 
aluno com a Unisinos. Temos que 
passar uma imagem de unificação 
e, para isso, precisamos ter uma 
integração com a universidade, 
ter um conhecimento do todo.  

Vida pessoal – Namoro há dois 
anos com Gilmar Rambo. Ele é 
uma pessoa muito especial, te-
mos muitas coisas em comum e 
também somos parceiros para via-
gens. 

Lazer – Aproveito o final de 
semana para ficar com meu na-
morado, com a família e amigos. 
Também gosto de cinema, música, 
viajar e ir à praia.

Sonho – Precisamos sonhar. 
Sempre temos que ter metas e 
querer algo mais. Quero me de-
senvolver profissionalmente e vol-
tar a estudar uma língua estran-
geira. Meu sonho de consumo é 
retornar a Europa, visitar Toledo, 
uma cidade que amei. 

Religião – Sou católica, mas 
não sou praticante assídua. Acre-
dito em Deus e que existe algo 
além. A espiritualidade sempre é 
importante. 

“É importante o 

funcionário ter 

entendimento do que 

é a universidade, pois 

ele representa 

o primeiro contato do 

aluno com a Unisinos. 

Temos que passar 

uma imagem de 

unificação e, para 

isso, precisamos ter 

uma integração com 

a universidade, ter 

um conhecimento 

do todo”



Apoio:

Destaques
Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros
A celebração em memória aos Jesuítas Mártires de El Salvador, pro-

movida pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU,  foi realizada na úl-

tima quinta-feira, dia 10 de dezembro. Neste Dia Internacional dos 

Direitos Humanos, ocorreu a cerimônia de reinauguração da Sala Ig-

nacio Ellacuría e Companheiros, anteriormente chamada de 1G119, onde são realizados os eventos promovi-

dos pelo IHU. O ato buscou rememorar o 20º ano do assassinato de seis jesuítas e duas funcionárias da sua 

residência, no campus da Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador, em 1989, e contou 

com a presença do reitor da Unisinos, Prof. Dr. Marcelo Aquino, de membros do corpo docente da Universi-

dade, além de funcionários e parceiros do IHU. 

Em vídeo, o reitor da UCA, José Maria Tojeira, parabenizou o 

tributo e relembrou a luta do grupo de jesuítas pelos pobres, 

e pela paz dialogada. Uma compilação do debate televisivo 

“Memory and Its Strength: The Martyrs of El Salvador” (A 

memória e sua força: Os mártires de El Salvador), foi apre-

sentada. No encontro, ocorrido em 30 de novembro no Boston 

College – EUA, o filósofo norte-americano Noam Chomsky e o 

jesuíta, teólogo e co-fundador da UCA, Jon Sobrino, debat-

eram sobre a relevância da memória do fato, mediados pelo 

jesuíta e reitor emérito do Boston College, J. Donald Monan. 

Tratando de sua relação com os mártires, Monan destacou a 

dívida da sociedade atual para com a justiça dos assassinos. Sobrino falou sobre a construção de um novo 

modelo de sociedade por Ellacuría, parafraseando o jesuíta. “A solução do mundo está clara: é a civilização 

da pobreza”, enfatizou. Já Noam Chomsky afirmou que “o assassinato dos intelectuais jesuítas foi uma ex-

plosão muito severa ou uma explosão quase terminal da teologia da libertação”. Chomsky também lembrou 

que Pe. Ellacuría descreveu a América Latina como um continente de esperança. “E os desenvolvimentos 

recentes na América do Sul são um conteúdo substancial a essas 

esperanças”, constatou. 

Acesse o Memorial dos Mártires de 

El Salvador em http://www.ihu.un-

isinos.br/index.php?option=com_c

ontent&task=view&id=330&Itemid

=102


