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Atenciosamente,

 Ao longo de 2009, o Instituto Humanitas Unisinos – IHU 

deu seguimento à sua caminhada no sentido de questionar e 

buscar as respostas para os grandes desafios de nossa época, par-

ticipando do debate cultural em que se configura a sociedade do 

futuro.

 Para que isto acontecesse, pudemos contar com a impor-

tante contribuição e participação de várias pessoas, tanto inter-

nas como externas ao IHU, nos eventos, publicações e atividades 

realizadas.

 Gostaríamos  de  expressar,   nesta  última  edição  de  2009  

da Revista IHU On-Line, o quanto foi bom contar com o seu 

interesse pelo trabalho que desenvolvemos. Esperamos tê-lo(a) 

ao nosso lado, novamente, no ano que se inicia.

Caros leitores e leitoras

 Desejamos-lhe um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 

com muita saúde e paz, extensivos à sua família.
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Para onde vai a Igreja, hoje?

No final da primeira década do século XXI, a úl-
tima edição, de 2009, da revista IHU On-Line, pro-
põe-se a perscrutar os rumos e as perspectivas da 
caminhada da Igreja.

Contribuem nesta tarefa, o inglês Timothy Radcliffe, 
presidente do International Young Leaders Network e ex-
superior geral da Ordem dos Pregadores (Dominicanos), 
Claudio Burgaleta, coordenador do Instituto de Estudos 
Hispano e Latino-Americanos da Fordham University, em 
Nova York; Sandro Magister, jornalista italiano; John L. 
Allen Jr, e correspondente do jornal National Catholic Re-
porter (NCR), do canal CNN e da National Public Ra-
dio (NPR); Wolfgang Thönissen, diretor do Johann-
Adam-Möhler-Institut für Ökumenik, na Alemanha; 
Luiz Carlos Susin, teólogo e docente da Pontifícia Universidade Católica – PUCRS; João Batista 
Libânio, filósofo, teólogo e docente da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia; Andrea Tornielli, 
jornalista e escritor italiano; e Washington Uranga, jornalista uruguaio.

O projeto de construção de grandes hidrelétricas como as do Rio Madeira e do Rio Xingu, tem 
sido ampla e continuamente debatido nas Notícias do Dia, atualizadas de segunda a segunda, no 
sítio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Nesta edição reproduzimos a entrevista que D. Erwin 
Kräutler, bispo de Altamira, AM, concedeu à IHU On-Line e que foi publicada no dia 16-12-2009. 
Ele aborda, com acuidade e pertinência, as implicações e os impasses da construção da usina hi-
drelétrica de Belo Monte.

Por sua vez, José Eli da Veiga, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) apresenta o seu novo 
livro, Mundo em transe. Do aquecimento global ao ecodesenvolvimento e Maria Eugenia Guima-
rães analisa o pensamento econômico de Celso Furtado, no ano do cinquentenário de Formação 
Econômica do Brasil. Também neste número lembramos do legado de Antônio Aparecido da Silva, o 
Pe. Toninho, recentemente falecido.

A programação de alguns dos eventos promovidos pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU, em 
2010, com destaque para os dois Simpósios Internacionais, também podem ser conferidos nesta 
edição.

A revista IHU On-Line voltará a circular, nas versões eletrônica e impressa, no dia 15-03-2010. 

As Notícias do Dia do sítio do IHU não serão atualizadas entre os dias 24-12-2009 e 05-01-2010. 

No restante do tempo, a página será atualizada diariamente, de segunda a segunda.

A todos e todas um Feliz Natal e muita saúde e paz em 2010!
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O desafi o da diferença: o diálogo como 

única forma de compartilhar a fé
Superar as diferenças entre culturas, entre religiões, entre gerações, diferenças 
sempre crescentes entre ricos e pobres só será possível por meio do “diálogo inte-
ligente e da razão caridosa”, afi rma o ex-mestre geral dos dominicanos, Timothy 
Radcliffe         

POR MOISÉS SBARDELOTTO | TRADUÇÃO LUÍS MARCOS SANDER

C
omo uma árvore, a Igreja precisa de uma “interação dinâmica” com seu meio ambiente: 
a chuva, o sol, o vento e até o pássaro ocasional. Senão, “encerrada em si mesma, ela 
morreria”. Por isso, a fé cristã precisa de “uma cultura que nos capacite a debater com 
a sociedade, em vez de fi carmos na defensiva”. Para Timothy Radcliffe, teólogo e padre 
dominicano, único inglês a ser eleito para o superior geral de sua ordem desde sua funda-

ção, em 1216, a Igreja tem uma longa tradição de lidar com a diferença, como demonstram os quatro 
Evangelhos e as demais tradições teológicas da vida católica. Porém, hoje, além de adotar a “tolerân-
cia contemporânea”, precisamos oferecer mais, “um envolvimento com as outras pessoas que leve a 
sério o que elas dizem, para dialogar com elas na crença de que juntos podemos nos aproximar mais 
da verdade”, afi rma, em entrevista concedida, por e-mail, à IHU On-Line.

E esse diálogo – considerado por ele como a única forma de pregar, como demonstrou Jesus, que 
“se tornou humano na forma de um homem do diálogo” – também se refere a questões internas da 
Igreja (como a ordenação de homens casados, “uma bênção”, e do celibato, “exigente, mas belo, se 
vivido com generosidade”), com outros credos (“se eu dialogo com um muçulmano, espero que ambos 
sejamos convertidos”) e com relação ao mundo (“o tempo está pronto para que a Igreja ofereça uma 
nova visão moral”).

Nascido na Inglaterra, Timothy Radcliffe é teólogo e padre dominicano. Em 1992, foi eleito Mestre 
Geral da Ordem dos Pregadores [Dominicanos]. Antes disso, havia sido capelão do Imperial College 
London, prior provincial da Inglaterra e presidente da Conferência dos Superiores Religiosos de Ingla-
terra e Gales, tendo lecionado Sagrada Escritura na Universidade de Oxford. Em 2001, após deixar o 
cargo de mestre geral da ordem, voltou a lecionar na universidade.

Atualmente, é membro da comunidade dominicana de Blackfriars, Oxford, na Inglaterra. Presiden-
te do International Young Leaders Network, Racdliffe foi um dos fundadores do Las Casas Institute, 
que aborda questões referentes à ética, política e justiça social, ambos desenvolvidos na Universida-
de de Oxford.

Em 2007, seu livro What is the point of being a Christian? [Qual é o sentido de ser cristão?] (Ed. 
Burns & Oates, 2005) recebeu o prêmio Michael Ramsey de Escritos Teológicos, criado pelo primaz da 
Igreja Anglicana e arcebispo de Canterbury, Dr. Rowan Williams, para encorajar as obras teológicas 
mais promissoras. Radcliffe também é autor de diversos livros sobre espiritualidade, como I Call You 
Friends [Chamo-lhes amigos] (Ed. Continuum, 2001), Seven Last Words [As últimas sete palavras] (Ed. 
Burns & Oates, 2004) e Why Go to Church? The Drama of the Eucharist [Por que ir à Igreja? O drama 
da Eucaristia] (Ed. Continuum, 2008). Confi ra a entrevista.

IHU On-Line – Qual a sua opinião so-
bre os rumos da Igreja nesta primeira 
década do século XXI, sob o papado 
de Bento XVI?
Timothy Radcliffe – Os papas deve-

riam se concentrar em fazer o que 
melhor sabem fazer. O Papa Bento XVI 
é um professor, e é isso que ele ofere-
ce muito bem à Igreja. Muitas pessoas 
esperavam que ele se preocupasse, so-

bretudo, com a disciplina e o combate 
à modernidade, por causa de sua re-
putação na época em que ele era pre-
feito da Congregação para a Doutrina 
da Fé. Mas ele está determinado a es-
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capar dessa imagem de disciplinador, 
que detestava, e, assim, suas encícli-
cas vêm tentando nos levar de volta 
aos aspectos essenciais de nossa fé, 
começando com o amor.1 Como aca-
dêmico, ele gosta do debate e queria 
que seu livro sobre Jesus de Nazaré2 
provocasse discussão. Essa é possivel-
mente a primeira vez que um Papa te-
nha escrito, buscando uma reação in-
telectual ativa de outros teólogos. Um 
grupo de teólogos norte-americanos e 
britânicos aceitou o desafi o e ofereceu 
uma resposta que é positiva e crítica. 
Portanto, todo esse aspecto de seu pa-
pado é muito positivo.

Entretanto, tem havido difi culda-
des em sua comunicação com a mídia, 
como, por exemplo, a revogação da 
excomunhão do bispo lefebvriano que 
parecia negar o Holocausto, as ob-
servações do Papa a jornalistas sobre 
preservativos em sua viagem à África 
etc. Essas coisas provocaram alvoroço, 
e o Vaticano parece não ter condições 
ou disposição para se relacionar com a 
mídia de forma profi ssional. Isso talvez 
está ligado às profundas divisões exis-
tentes dentro do Vaticano, que estão 
enfraquecendo seu papel de serviço à 
Igreja universal.

O cardeal Basil Hume percebeu 
claramente que necessitamos de uma 
reforma do governo da Igreja, em que 
o Vaticano sirva por meio do Papa e 
dos bispos, em vez de os bispos serem, 
muitas vezes, vistos como servos do 
Vaticano. Este é um desafi o central, 
e não se poderia esperar que o atual 
Papa, com a idade que tem e, não obs-
tante, todos os seus dons e sua inteli-
gência, o empreendesse.

IHU On-Line – Questões éticas em tor-
no da vida e da morte (como os casos 
de Terry Schiavo e Eluana Englaro) e 
questões culturais (como os crucifi -

1 Deus Caritas Est (em português: Deus é 
amor), é a primeira encíclica do Papa Bento 
XVI e trata fundamentalmente do amor divino 
para com o ser humano. A encíclica foi origi-
nalmente escrita no período de férias do papa 
em agosto de 2005 e assinada em 25 de de-
zembro de 2005, mas sua publicação somente 
ocorreu em 25 de janeiro de 2006 para que 
pudesse ser traduzida para diversas línguas. O 
nome da encíclica recorda a passagem bíbli-
ca “Deus é amor, e quem permanece no amor 
permanece em Deus e Deus nele” (1 Jo 4, 16). 
(Nota da IHU On-Line)
2 Jesus de Nazaré (Lisboa: Esfera dos Livros, 
2007). (Nota da IHU On-Line)

xos em salas de aula na Itália e na 
Espanha) têm suscitado uma reação 
do Vaticano. Isso é a demonstração 
de um certo conservadorismo nesses 
debates por parte da Igreja ou é ape-
nas uma tentativa de normatização 
de uma instituição histórica? Essa é 
uma luta da Igreja para defender sua 
identidade em uma sociedade plu-
ral?
Timothy Radcliffe – Uma fé cristã 
precisa de uma cultura cristã que a 
sustente. A fé em Cristo signifi ca que 
veremos o mundo de uma forma dife-
rente das pessoas que estão enreda-
das no mundo do mercado e na cultura 
contemporânea do consumismo. Vere-
mos o mundo em termos de bênçãos, 
gratidão e indícios de transcendência. 
Essa percepção da realidade precisa 
ser sustentada por uma cultura, que 
está necessariamente em tensão com 
a cultura secular global de nosso pla-
neta. A tentação para os cristãos é 
tentar sustentar essa cultura simples-
mente lutando contra a modernidade 
e seus pressupostos. Isso poderia levar 
a Igreja a um gueto que estaria mui-
to distante da hospitalidade aberta 
de Jesus. Precisamos de uma cultura 
cristã que, ao mesmo tempo em que 
tenha autoconfi ança, também esteja 
aberta para ser alimentada por nossos 
contemporâneos, independentemen-
te de eles crerem ou não. Em outras 
palavras: precisamos de uma cultu-
ra que nos capacite a debater com a 
sociedade, em vez de fi carmos na de-
fensiva. A imagem que gosto de usar 
neste sentido é a de uma árvore, que é 
uma imagem bíblica tradicional. É cla-
ro que a árvore é ela mesma, mas só 
pode fl orescer se tiver uma interação 

dinâmica com seu meio ambiente – a 
chuva, o sol, o vento e até um pássaro. 
Encerrada em si mesma, ela morreria.

Portanto, esses debates a respeito 
de várias questões culturais são formas 
pelas quais estamos negociando que 
espécie de interação temos com a so-
ciedade. Às vezes, a Igreja é tentada a 
fi car nervosa e defensiva demais, mas 
precisamos nos envolver mais positiva-
mente com as pessoas mais criativas e 
imaginativas de nossa época. Em vez 
dessas discordâncias serem confl itos 
de poder, elas requerem um envolvi-
mento inteligente com nossa socieda-
de, suas esperanças e seus temores.

IHU On-Line – Como o senhor anali-
sa as recentes negociações da Igreja 
com os lefebvrianos, os anglicanos 
conservadores e os ortodoxos? O que 
isso indica para o futuro do ecume-
nismo no século XXI?
Timothy Radcliffe – O Papa tem uma 
percepção profunda da necessidade 
de reunir os cristãos em unidade. A 
unidade cristã é um aspecto necessá-
rio e profundo do chamado que Cristo 
nos dirige. Depois da ressurreição, os 
discípulos dispersos foram reunidos, 
e, assim, a unidade visível em Cristo é 
uma parte intrínseca da maneira como 
somos o Corpo de Cristo. Assim, a cura 
da divisão precisa ser uma prioridade, 
e ela está por trás de muitas das ini-
ciativas do Papa. Está claro que ele fez 
muito progresso na cura da mais antiga 
das divisões, que é com os ortodoxos. 
Eles o respeitam como um homem que 
tem uma visão teológica profunda, ar-
raigada no evangelho e nos mesmos 
teólogos antigos do Oriente que eles 
também reverenciam.

A iniciativa do Papa de ir ao encon-
tro dos anglicanos que estão descon-
tentes com mudanças recentes em sua 
Igreja também faz parte desse desejo 
de curar as feridas do passado. É claro 
que ela também é uma iniciativa ar-
riscada na medida em que poderia, ao 
mesmo tempo, debilitar a crescente 
amizade entre as Igrejas Católica e 
Anglicana. Penso que o Papa tentou 
manter um equilíbrio oferecendo um 
lugar em nossa Igreja a esses anglica-
nos descontentes e, ao mesmo tempo, 

“Uma fé cristã precisa de 

uma cultura cristã que 

a sustente. Precisamos 

de uma cultura que nos 

capacite a debater com 

a sociedade, em vez de 

fi carmos na defensiva”
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dando ao arcebispo de Canterbury [Ro-
wan Williams3] uma cruz episcopal, o 
que é um sinal de respeito e amizade. 

Sua iniciativa de ir ao encontro dos 
anglicanos criou muita ansiedade na 
Grã-Bretanha. Isso se deve em parte 
a um medo de que sejamos inundados 
por anglicanos tradicionalistas que 
atrapalharão nossa própria evolução 
na Igreja Católica. É importante en-
tender que muitos dos anglicanos que 
se tornaram católicos em anos recen-
tes de modo algum são tradicionalis-
tas misóginos mesquinhos. Muitos não 
são contra a ordenação de mulheres 
como tal, mas creem que certas deci-
sões só podem ser tomadas pela Igreja 
universal e que, ao fazer isso sozinha, 
a Comunhão Anglicana está perdendo 
todas as possíveis reivindicações de 
ser membro dessa Igreja universal. In-
felizmente, a questão foi mal encami-
nhada pelo Vaticano, sem uma consul-
ta adequada junto aos bispos católicos 
ou anglicanos nesse país ou até junto a 
outras partes do próprio Vaticano.

É claro que o mesmo desejo de curar 
a divisão e trazer as pessoas de volta 
para a unidade do corpo de Cristo está 
presente na iniciativa do Papa de ir ao 
encontro dos lefebvrianos. Espero que a 
Igreja mostre a mesma abertura e vá da 
mesma maneira ao encontro das pessoas 
que se afastaram da Igreja por causa de 
opiniões que são mais progressistas!

IHU On-Line – Outro problema que a 
Igreja enfrenta é a redução do nú-
mero de novos padres. Já foram indi-
cadas algumas possíveis soluções, ra-
dicais demais para o Vaticano, como 
a ordenação de homens casados (os 
chamados “viri probati”), o fi m do 
celibato e a ordenação de mulheres. 
Como o senhor analisa isso? O celiba-
to é o principal problema?
Timothy Radcliffe – Não creio que o ce-
libato seja o principal problema. Muitas 
Igrejas que têm clérigos casados também 
têm problemas semelhantes. Isso acon-
tece em parte porque, muitas vezes, os 
jovens percebem os sacerdotes como 
empresários excessivamente ocupados, 
com pouco tempo para a vida “real”. 
Como podemos ser sinais do Deus de vida 
abundante se estamos correndo para lá e 

3 Rowan Douglas Williams (1950) bispo e teó-
logo anglicano. (Nota da IHU On-Line)

para cá, como se fôssemos os salvadores 
do mundo? Os jovens dizem a seus pais: 
“vivam!”. E nós precisamos mostrar que 
ser sacerdote ou religioso é realmente 
uma forma de estar vivo, imaginativa, 
emocional e humanamente vivo!

Creio, entretanto, que precisamos 
pensar sobre a ordenação de homens 
casados. Perderíamos muito se o celi-
bato deixasse de fazer parte da vida de 
nossos sacerdotes. Ela é uma vida que 
só faz sentido como um sinal do Reino. 
Ele é exigente, mas belo, se vivido com 
generosidade. Mas se tivéssemos sacer-
dotes casados, também ganharíamos 
muito. Eles trariam sua experiência do 
casamento e da criação de fi lhos para 
nossa pregação, e isso seria uma bên-
ção. Assim, temos de discutir isso como 
Igreja, e, já que o sacerdote é o servo de 
todo o povo de Deus, precisamos saber 
o que os leigos pensam e querem. Eles 
estariam, por exemplo, dispostos a arcar 
com a considerável despesa adicional de 
manter uma família no presbitério?

IHU On-Line – Como a Igreja pode 
lidar com o mundo contemporâneo 
em um tempo de crise, “líquido”, 
incerto?
Timothy Radcliffe – Um dos desafi os 
com que nos deparamos hoje, mais do 
que nunca, é nos defrontar com a dife-

rença: diferenças entre culturas, entre 
religiões, entre gerações, diferenças 
sempre crescentes entre ricos e pobres. 
Isso só pode ser feito com o diálogo in-
teligente e a razão caridosa. A Igreja de-
veria ser capaz de oferecer um modelo 
disso. Papas recentes, especialmente 
Bento XVI, acentuaram que nós cremos 
na razão. Temos uma longa tradição em 
lidar com a diferença, desde os quatro 
Evangelhos, até as múltiplas tradições 
teológicas que fazem parte de nossa 
vida católica. Assim, deveríamos ter 
condições de oferecer um bom modelo 
de envolvimento com a diferença. Para 
nossa cultura contemporânea, o modelo 
usual é o da tolerância. Isso é excelente, 
e é maravilhoso que vivamos numa so-
ciedade que é imensamente mais tole-
rante. Mas tolerância não basta. A mera 
tolerância pode ser uma forma de deixar 
de se envolver com as pessoas e de levar 
a sério no que elas creem. “Se você quer 
acreditar que Deus é um alienígena do 
espaço sideral, se você se sente bem as-
sim, não há qualquer problema”. Como 
Igreja, certamente precisamos adotar a 
tolerância contemporânea, mas ofere-
cer mais, que é um envolvimento com as 
outras pessoas que leve sufi cientemente 
a sério o que elas dizem, para dialogar 
com elas na crença de que juntos pode-
mos nos aproximar mais da verdade. Isso 
quer dizer que precisamos descobrir, na 
Igreja, não apenas como crer na razão 
teoricamente, mas nos envolver num di-
álogo mais caridoso e inteligente.

IHU On-Line – É possível praticar o 
diálogo inter-religioso sem que as 
Igrejas percam sua identidade? Nes-
se sentido, quais são os desafi os para 
o futuro da Igreja Católica?
Timothy Radcliffe – O diálogo é a úni-
ca forma de compartilhar nossa fé. Nós 
cremos na Trindade, a conversa eterna 
e amorosa do Pai e do Filho que é o 
Espírito Santo. Essa é a razão pela qual 
Deus se tornou humano na forma de um 
homem do diálogo. Todo o Evangelho de 
João consiste numa série de conversas: 
Jesus conversa com Nicodemos à noi-
te4; ele conversa com a mulher junto 
ao poço5, para escândalo dos discípulos 
que se perguntavam por que ele haveria 

4 Confi ra João, 3, 1-2 (Nota da IHU On-Line).
5 .- Confi ra João 4, 1-42 (Nota da IHU On-
Line).

“Os jovens percebem os 

sacerdotes como 

empresários 

excessivamente 

ocupados, com pouco 

tempo para a vida ‘real’. 

Como podemos ser 

sinais do Deus de vida 

abundante se estamos 

correndo para lá e para 

cá, como se fôssemos os 

salvadores do mundo?”
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de falar com uma mulher de má reputa-
ção; conversa com o cego de nascença, 
ao passo que todas as outras pessoas só 
falam sobre ele6. Toda a Última Ceia é 
uma longa conversa7. Ele conversa com 
Pilatos até que este põe fi m à conversa 
dizendo: “O que é a verdade?”8. E na 
manhã de Páscoa, o diálogo ressuscita 
dentre os mortos quando ele dirige a 
palavra a Maria Madalena no jardim: 
“Maria”; “Rabunni!”9. 

Essa é uma doutrina que só pode-
mos compartilhar com outras pessoas 
numa conversa. Não é coincidência 
que São Domingos10 tenha fundado a 
Ordem dos Pregadores [Dominicanos] 
num bar! Ele conversou a noite toda 
com o dono da taverna, e, como disse 
um de meus irmãos, ele não pode ter 
passado a noite inteira dizendo: “Você 
está errado, você está errado!”.

Há um certo nervosismo em relação 
a essa equiparação da pregação com o 
diálogo. No Sínodo dos Bispos Asiáticos 
em Roma, os “lineamenta” [“estado 
da arte” sobre determinado tema] in-
sistiram inicialmente que precisamos 
pregar o Evangelho. Se acentuássemos 
o diálogo demasiadamente, isso pode-
ria levar ao relativismo, como se uma 
religião fosse tão válida quanto a ou-
tra. Mas isso é uma dicotomia errônea. 
A única forma de proclamar a boa nova 
do Deus Trino é através da conversa. 
O meio é a mensagem. Agir de outra 
forma seria como espancar as pesso-
as para que elas se tornassem pacifi s-
tas. O diálogo não é uma alternativa à 
pregação. Ele é a única forma de pre-
gar. Isso é algo que o Papa Bento XVI 
entende bem. Em sua última encícli-
ca, “Caritas in Veritate”, ele afi rma: 
“Com efeito, a verdade é ‘lógos’ que 
cria ‘diá-logos’ e, consequentemente, 
comunicação e comunhão”.

Toda conversa verdadeira leva à 
conversão, mas para todo mundo! Se 
eu dialogo com um muçulmano, es-
pero que ambos sejamos convertidos. 
Que forma essa conversão vai assumir 

6 .- Confi ra Marcos, 8, 22-26 (Nota da IHU On-
Line).
7 .- Confi ra João, 13,1- 17,26 (Nota da IHU On-
Line).
8 .- Confi ra João 18, 33-38 (Nota da IHU On-
Line).
9 .- Confi ra João 20, 11-18 (Nota da IHU On-
Line).
10 São Domingos de Gusmão, O.P. (1170-1221): 
fundador da Ordem Dominicana. (Nota da IHU 
On-Line)

é algo que está nas mãos de Deus.

IHU On-Line – A encíclica “Caritas 
in Veritate” faz referência indireta-
mente ao humanismo cristão, como 
um critério orientador de ação mo-
ral. Em sua opinião, como a Igreja 
pode ser fonte de ensinamentos mo-
rais em um mundo secularizado?
Timothy Radcliffe – Em “Secular 
Age”11, Charles Taylor12 demonstrou 
brilhantemente como o Iluminismo es-
teve na raiz do que ele chama de “cul-
tura do controle”. Vemos a ascensão de 
monarcas absolutos, o desenvolvimen-
to do poder do Estado centralizado, a 
escravidão, que é o maior exercício de 
controle na história da humanidade, o 
imperialismo. Tudo isso estava ao me-
nos em parte arraigado numa compre-
ensão do mundo como um mecanismo 
que pode ser ajustado e manipulado. 
Depois de deixarmos de crer no gover-
no providencial do mundo por parte 
de Deus, nós tínhamos de assumir as 
coisas e dirigir tudo por conta própria! 
Isso é ateísmo prático. E essa mesma 
cultura de controle acabou infectando 
a Igreja também, que, em parte ten-
tando manter sua liberdade face ao 
poder crescente do Estado, tornou-se 
cada vez mais parecida com aquilo a 
que se opunha. Tudo isso levou a uma 
compreensão da moralidade como 

11 A secular age (Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 2007). Sobre a obra, que será  
publicada pela Editora Unisinos em março de 
2010, leia uma entrevista com Elton Ribeiro, 
publicada na revista IHU On-Line número 
297, de 15-06-2009, intitulada “Em uma era 
secularizada o perigo de se construir um hori-
zonte fechado é muito grande”, disponível no 
link http://www.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&tas
k=detalhe&id=1662&id_edicao=325 (Nota da 
IHU On-Line)
12 Charles Taylor: fi lósofo canadense, autor 
de vários livros como Sources of the Self. The 
Making of the Modern Identy, editado em 1989 
e traduzido para o português sob o título As 
fontes do self. A construção da identidade 
moderna (São Paulo: Loyola, 1997). Também 
é o autor do livro The malaise of modernity, 
publicado em 1991 e traduzido para várias lín-
guas. Em português podem ser conferidos, ain-
da, Argumentos fi losófi cos (São Paulo: Loyola, 
2000) e Multiculturalismo: Examinando a polí-
tica de reconhecimento (Lisboa: Instituto Pia-
get, 1998). Nas Notícias do Dia 09-06-2009, do 
site do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, leia 
o artigo Nem todas as reformas vêm para pre-
judicar, escrito por Charles Taylor. O material 
está disponível para download no link http://
www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_
noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=22963. 
(Nota da IHU On-Line)

controle de nossas ações. Tínhamos de 
nos submeter à vontade arbitrária do 
Estado e de Deus. Isso é a moralidade 
como obediência a coações externas. 
Isso não pode sustentar uma sociedade 
humana. Assim, o tempo está pronto 
para que a Igreja ofereça uma nova 
visão moral.

Os Dez Mandamentos eram um con-
vite para estabelecer uma relação pes-
soal com Deus. “Eu sou o Senhor teu 
Deus que te fez sair da terra do Egi-
to, da casa da escravidão. Não terás 
outros deuses diante de mim” (Êxodo 
20,2s.). Os Dez Mandamentos não são 
a vontade arbitrária de Deus. Eles sig-
nifi cam compartilhar da amizade e li-
berdade de Deus. Eles foram dados a 
Moisés, com quem Deus falava como 
se fala com um amigo. São um apren-
dizado na liberdade da amizade.

O mesmo ocorre no caso de Jesus. 
Ele revela seu novo mandamento aos 
discípulos na noite anterior à sua morte, 
no exato momento em que os chamou 
de amigos. “[...] vos chamo amigos, por-
que tudo o que ouvi de meu Pai vos dei 
a conhecer” (João 15,15). Na Bíblia, os 
mandamentos não são a submissão da 
vontade, mas o estabelecimento de ami-
zade com Deus e uns com os outros.

Creio que o recente renascimento do 
interesse na ética das virtudes é muito 
empolgante. Mas isso tem a ver com se 
tornar alguém que é verdadeiramen-
te um agente moral, alguém capaz de 
veracidade e justiça, alguém que tem 
maturidade moral e, em última análise, 
encontra a felicidade na amizade com 
Deus. Se pudermos compartilhar essa vi-
são moral com nossa sociedade, as pes-
soas descobrirão que não estamos colo-
cando fardos pesados sobre seus ombros, 
mas oferecendo amizade umas com as 
outras e com Deus. A amizade pode ser 
exigente, mas não é um fardo.

LEIA MAIS...
>> Timothy Radcliffe já concedeu ou-

tra entrevista à IHU On-Line. O material está 
disponível na página eletrônica do sítio do IHU 
(www.unisinos.br/ihu).

* “A nossa lealdade à Igreja requer que sejamos 
críticos”, publicada nas Notícias do Dia do sítio 
do IHU em 12-04-2009, disponível no link http://
www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_not
icias&Itemid=18&task=detalhe&id=21311 
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A Igreja e os secularismos. Campo para o profetismo
Bento XVI, ao ser eleito papa, “incrementou uma compreensão de Igreja de mino-
ria consciente, fi el e comprometida com a doutrina de fé e com práticas eclesiais 
nos campos da disciplina e da moral”, assinala o teólogo João Batista Libânio         

POR MOISÉS SBARDELOTTO E PATRICIA FACHIN 

E
ssa perspectiva, acentua o teólogo João Batista Libânio, direciona a Igreja para uma mino-
ria de fi éis que assumem “consciente, livre e comprometidamente os deveres católicos nos 
diversos níveis: doutrinal, litúrgico, disciplinar, canônico, moral”. Na entrevista que segue, 
concedida, por e-mail, à IHU On-Line Libânio frisa que Roma pensa o mundo a partir do seu 
centro e sair desta perspectiva lhe custaria esforço de inculturação. “Como fazê-lo se não 

por meio de uma Igreja cada vez mais plural em que experiências regionais se façam em liberdade e 
convivam com outras formas ocidentais?”, questiona. Segundo ele, “uma Igreja em rede levaria Roma 
a pensar diferentemente seu papel de ‘presidir a Igreja na caridade’”. 

João Batista Libanio é mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (PUG) 
de Roma. Atualmente, leciona na Faculdade Jesuíta de Filosofi a e Teologia e é Membro do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. É autor de diversos livros, entre os quais 
citamos Teologia da revelação a partir da Modernidade (5. ed. Rio de Janeiro: Loyola, 2005), Qual o 
caminho entre o crer e o amar? (2. ed. São Paulo: Paulus, 2005) e Qual o futuro do Cristianismo (2. 
ed. São Paulo: Paulus, 2008). Confi ra a entrevista. 

IHU On-Line – Que perspectivas o 
pontifi cado de Bento XVI abre para o 
futuro da Igreja no século XXI?
João Batista Libânio - Ao eleger um 
Papa já idoso e intimamente ligado a 
João Paulo II, os cardeais sinalizaram 
o desejo de continuidade da linha te-
ológica e pastoral vigente. Não se de-
sejava, naquele momento, nenhuma 
mudança fundamental nela. Julgava-
se que a marca do pontifi cado ante-
rior carecia ainda de mais tempo para 
fi rmar-se. E, nesse sentido, os fatos 
confi rmam tal expectativa.

No entanto, as características de 
personalidade infl uenciam na confi -
guração do pontifi cado. Bento XVI não 
prosseguiu a maratona de viagens e 
a exposição midiática de João Paulo 
II. Optou por presença discreta e de 
cunho intelectual no grande mundo 
com menos viagens e menor acesso 
aos principais canais de comunicação. 
Com isso, incrementou uma compre-
ensão de Igreja de minoria consciente, 
fi el e comprometida com a doutrina de 
fé e com práticas eclesiais nos campos 
da disciplina e da moral. A preocupa-

ção se desloca da busca de atrair para 
a Igreja grandes massas para o cultivo 
aprofundado dos que nela estão.

Abriram-se as portas para aqueles 
que estavam fora, não por força da 
secularização ou de práticas humanis-
tas, mas por quererem maior rigor na 
prática litúrgica – lefebvrianos afeitos 
à celebração do rito renovado de Pio 
V – e nas atitudes morais e sacramen-
tais – anglicanos que não aceitaram as 
ordenações de mulheres e certa libe-
ração no campo da sexualidade de mi-
nistros ordenados.  

Há esforço pelo cumprimento das 
normas da disciplina litúrgica, eclesiásti-
ca e da moral, além de rejeição de todo 
relativismo. Aqui se toca ponto funda-
mental do atual pontifi cado. Já na homi-
lia, antes da eleição do Papa, o cardeal 
Ratzinger mostrou profunda preocupa-
ção com o relativismo. E este continua 
sendo grande adversário a ser combatido 
por corroer o núcleo do dogma.

No nível do ecumenismo, houve es-
forços de aproximação com as igrejas 
oriundas da Reforma, apesar de certos 
percalços advindos do documento do 

Pontifi cado anterior, mas de autoria 
do Card. Ratzinger: Dominus Jesus. 
No campo do diálogo inter-religioso, 
aconteceram hesitações. Momentos 
de proximidade, de amizade com rabi-
nos, de visitas a países islâmicos, mas 
discursos que produziram mal-estar 
nessas mesmas relações.

As encíclicas se distanciaram do 
clássico estilo pontifício para assumi-
rem o caráter de profundas refl exões 
teológicas. Permitem maior espaço 
para discussões nesse campo. A expe-
riência de publicar um livro de cristo-
logia, entregue ao debate teológico, 
mostra a relevância da teologia nesse 
pontifi cado e também certa abertura 
à discussão. Entretanto, continuam as 
punições de teólogos em nome da vigi-
lância da sã doutrina.

IHU On-Line – A Igreja já foi alvo de 
diversas “polêmicas” como a revoga-
ção da excomunhão dos lefebvrianos 
e as investigações sobre religiosas 
nos EUA. Como avalia a condução da 
Igreja em relação a essas discussões 
e que modelo de Igreja irá se cons-
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truir a partir disso?
João Batista Libânio - Estes fatos que 
você menciona confi rmam o que vinha 
dizendo da linha central do pontifi cado 
de Bento XVI. Ele mostra abertura para 
aqueles que se afastaram em nome de 
maior rigor doutrinal e litúrgico, como 
os lefebvrianos. O papa julgou que a 
situação já estaria madura para supe-
rar as sensibilidades criadas no pós-
Concílio. E já tinha manifestado antes 
que uma liturgia que se vivera durante 
séculos, como a de Pio V, não pode-
ria ser motivo de separação e que se 
deveria ter compreensão em relação a 
ela, mesmo que disciplinarmente fora 
proibida. Estava aberta a porta de vol-
ta. Com isso, sem dúvida, relativizou-
se a força da reforma litúrgica do Va-
ticano II, permitindo o ritual anterior 
a ele. Esperemos que isso não signifi -
que um retrocesso de todo o processo 
litúrgico, mas se continue a avançar 
na linha do Concílio. Entendam-se, 
então, essas intervenções pontifícias, 
simplesmente como uma concessão re-
conciliatória com um grupo conserva-
dor reduzido e de maior incidência na 
França e em outros países europeus. 
Imagino que, no Brasil, uma liturgia 
na língua latina não terá repercussão 
popular. No máximo satisfará a grupos 
mínimos em via de extinção.

Caritas in veritate

A retomada da Doutrina Social da 
Igreja com a Encíclica Caritas in ve-
ritate é outro ponto importante. En-
quanto se trata de um recordar a En-
cíclica Populorum progressio de Paulo 
VI, nada implica de retrocesso. No 
entanto, a insistência, logo no início 
da Encíclica, na verdade no sentido de 
iluminadora da caridade, se não bem 
entendida, permite o reforço de po-
sições conservadoras doutrinalistas. O 
risco consiste em sobrepor a verdade 
doutrinal e ortodoxa à caridade em 
vez de julgar a verdade a partir da 
caridade, como Jesus o fez em vários 
momentos no confronto com os fari-
seus.  Evidentemente, o Papa não vai 
nessa direção. O perigo vem de cor-
rentes conservadoras lançarem mão 
da supervalorização da verdade obje-
tiva, da doutrina a ponto de engessar 
a prática cristã. A encíclica teme que a 

verdade na sua objetividade universal 
seja sacrifi cada em nome de práticas 
que apelem para a caridade ou justiça 
social. Tal posição não fl ui sem perigos 
de conservadorismos.

Já aludi acima à questão dos angli-
canos. Situa-se na mesma perspectiva 
de a Igreja oferecer abrigo a quem a ela 
quiser voltar e se aproxima de posições 
que ela ofi cialmente defende, como 
no caso da rejeição da ordenação das 
mulheres e de certos comportamentos 
sexuais. Tal proximidade permitiu que 
Roma a julgasse mais importante a ou-
tros inconvenientes ecumênicos. Daí a 
perplexidade que tal posição causou. 
 
IHU On-Line – Em sua opinião, quais 
deveriam ser os principais focos de 
atenção para a Igreja em sua relação 
com o mundo e a sociedade contem-
porânea na próxima década?
João Batista Libânio - Já se conhecem 
bem os maiores desafi os da atualidade. 
No nível econômico, fi ca a questão até 
onde a Igreja tem condições de colabo-
rar na gestação de uma economia solidá-
ria em resposta ao desvairado neolibera-
lismo fi nanceiro. A crise do ano passado 
deu sinal da gravidade da crise, mas 
não sufi ciente para que o sistema pen-
se transformações profundas. Aí existe 
campo para o profetismo da Igreja.

No campo político, evidencia-se a 
falência da democracia representativa, 
minada por corrupção, falta de credibili-
dade e conivência com um sistema eco-
nômico perverso. A novidade caminha na 
linha já ensaiada no Fórum Social Mun-
dial de um sistema participativo popular. 
E a Igreja, com ampla experiência junto 
ao povo, de modo especial, com as CEBs 
e pastorais sociais, possui excelente con-
tribuição a oferecer.

No campo cultural religioso, a tra-
dição eclesial, nascida da prática e 
pessoa de Jesus, no sentido da opção 
pelos pobres, da valorização da digni-
dade humana dos marginalizados, da 
reconciliação e perdão, da sobrieda-
de, da sensibilidade ecológica diante 
da obra criadora de Deus, enfi m, de 
tantos outros elementos de sua fé, 
detém enorme riqueza simbólica para 
gestar novo paradigma de existência.

IHU On-Line – O secularismo é tam-
bém uma preocupação latino-ameri-

cana para a Igreja ou é um fenômeno 
restrito à Europa?
João Batista Libânio - O termo secu-
larismo sofre de enorme ambiguidade 
semântica. Num primeiro sentido, ele 
signifi ca o término extremo da secula-
rização. E esta se defi ne pela perda da 
localização do Sagrado e de sua força 
institucional. Esse processo chegou a 
ser acolhido auspiciosamente por cris-
tãos, como o teólogo alemão Gogar-
ten1. Libertou o cristianismo de ganga 
impura de elementos religiosos herda-
dos do paganismo. Foi saudado como 
vitória da fé bíblico-cristã desde as ori-
gens bíblicas da criação até a fi gura de 
Jesus como dessacralização do mundo, 
fazendo-o tarefa do ser humano com 
sua inteligência, vontade e liberdade. 

Outros viram nela o início do secu-
larismo ateu e, sobretudo, por infl uên-
cia do marxismo que transformou o ser 
humano no Prometeu divino, de cria-
dor da sociedade perfeita pelo socia-
lismo. Talvez tal leitura subjaza à crí-
tica do Papa num país que fez parte do 
bloco socialista. A teologia da liberta-
ção, por sua vez, propôs-se como pro-
grama precisamente para mostrar que 
o processo de secularização no cam-
po social se casa perfeitamente com 
a prática cristã. Purifi ca-a de alianças 
espúrias com poderes opressores.

Há um outro secularismo que sola-
pa em profundidade a fé cristã, mas 
que não assume nenhuma forma de 
luta política. A sociedade capitalista 
avançada neoliberal propugna uma 
sociedade de consumismo e de mate-
rialismo, que não impede por coação 
externa nenhuma prática religiosa, an-
tes incentiva as que a favorecem. No 
entanto, na terrível força corrosiva do 
consumismo e materialismo até levan-
do aos países tradicionalmente cris-
tãos a um secularismo materialista. Já 
não mais dialético, e sim neoliberal. 
Esse se mostra o pior secularismo.

IHU On-Line – Em uma perspectiva 
geral, Roma está realmente aber-
ta aos problemas mundiais ou ainda 
mantém uma mentalidade europeia, 
mesmo ao lidar com aqueles?

1 Friedrich Gogarten (1887-1967): teólogo 
alemão ligado ao movimento conhecido como 
teologia dialética. (Nota da IHU On-Line)
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João Batista Libânio - Naturalmente 
Roma, enquanto sediada na Europa, e 
nascida, criada e alimentada pela cul-
tura ocidental, pensa o mundo a par-
tir dela. Considerou-se como centro 
de cultura e irradiação colonizadora. 
Portanto, para sair dessa perspectiva, 
custa-lhe enorme esforço de incultu-
ração. Como fazê-lo se não por meio 
de uma Igreja cada vez mais plural em 
que experiências regionais se façam 
em liberdade e convivam com outras 
formas ocidentais? Por aí se anuncia 
o futuro, sobretudo, se o capitalismo 
entrar em colapso e for substituído 
por formas econômicas múltiplas, li-
gadas em rede. Assim também uma 
Igreja em rede levaria Roma a pensar 
diferentemente seu papel de “presidir 
a Igreja na caridade”.

 
IHU On-Line – Outra questão que me-
rece atenção é a relação da Igreja 
com o feminino, especialmente no 
que se refere ao papel das religiosas 
dentro das estruturas da Igreja. Re-
conhecendo que a ordenação de mu-
lheres ao sacerdócio parece ser algo 
ainda distante no horizonte da Igre-
ja, como as mulheres – religiosas ou 
leigas – podem assumir um papel de 
maior relevância no contexto ecle-
sial dos próximos anos?
João Batista Libânio - O cristianismo 
situa-se na tradição semita com fortes 
traços machistas. Inegável. A cultura 
ocidental marcou-se por tal tradição. 
Conhecemos outras culturas matriar-
cais. Não se trata de nosso caso. Por-
tanto, antes de tudo, encontramo-nos 
diante de um fator cultural de longuís-
sima vigência.

No entanto, a cultura ocidental 
machista desencadeou outro processo 
que lhe ajudou a perceber esse traço. 
A modernidade produziu, em dois ní-
veis, profundo choque com o machis-
mo ocidental.

No plano material, a economia pre-
cisou cada vez mais da mão-de-obra 
da mulher, já não na simples expressão 
rural dependente, mas de uma forma 
independente do marido. Ao tornar-se 
operária e autônoma no mundo do tra-
balho, tomou consciência da própria 
dignidade, valor, capacidade de ação. 
Estava posto um ingrediente de inde-
pendência que ninguém deterá.

Além disso, a modernidade propi-
ciou o surgimento da subjetividade. 
Fenômeno amplo. A mulher, ao apro-
priar-se dele, descobriu como tinha 
sido tratada muitas vezes como objeto 
e não sujeito. Inseriu-se no processo 
de conscientização que gestou os mo-
vimentos de libertação. E a Igreja ti-
nha sido um reduto em que a situação 
de dependência e até inferioridade da 
mulher contrasta fortemente com sua 
crescente consciência de autonomia 
e liberdade. Estamos apenas no início 
desse movimento de valorização da 
mulher. Embora o discurso eclesiástico 
já soe aberto ao papel da mulher na 
Igreja, a prática ainda resiste, presa 
aos preconceitos e elementos da tra-
dição. 

Resulta difícil para o magistério 
distinguir o tributo que a linguagem 
bíblica pagou ao machismo semita e o 
que realmente signifi ca a vontade ex-
pressa de Jesus. Até o momento, são 
vedadas à mulher certas funções na 
Igreja em nome duma tradição vincu-
lante, oriunda de Jesus. Questão, no 
momento, fechada, mas que, teologi-
camente, poderá, mais tarde, avançar, 
caso consigam melhores esclarecimen-
tos exegéticos.

Dois pontos parecem cruciais no 
papel da mulher na Igreja: sua parti-
cipação no ministério ordenado e um 
papel no poder decisório nas diferen-
tes instâncias eclesiásticas em nível 
de igualdade com os homens. Nem o 
diaconato feminino, que já houve na 
Igreja, conseguiu ir avante.  E sua 
presença no poder decisório apenas 
acontece em conselhos de menor re-
levância e em função da benevolência 
de certos membros do clero, mas não 
em virtude do batismo. A teologia do 
batismo tem muito que avançar.

IHU On-Line – O conceito de “minoria 
criativa” também saiu dos lábios do 
Papa ao se referir à Igreja com rela-
ção ao seu futuro. Qual a sua opinião 
sobre essa perspectiva de Igreja na 
sociedade contemporânea? 
João Batista Libânio - A perspectiva 
teológica alemã valoriza principal-
mente a seriedade nos compromissos. 
Não conhece o jeitinho brasileiro, nem 
certa condescendência de uma práti-
ca frouxa. Portanto, minoria criativa 

soa uma Igreja em que os fi éis assu-
mam consciente, livre e comprome-
tidamente os deveres católicos nos 
diversos níveis: doutrinal, litúrgico, 
disciplinar, canônico, moral. Ora, as-
sumir o “pacote” completo do ensina-
mento do magistério não combina com 
uma Igreja de massa, de pessoas que 
cumprem somente parte dos requisi-
tos considerados fundamentais para a 
plena vivência eclesial. Essa minoria 
aguerrida garantirá a continuidade da 
Igreja, sem preocupar-se com angariar 
publicitariamente membros para ela. 
Desconfi a daqueles fi éis que, imbuídos 
da mentalidade pós-moderna, selecio-
nam os elementos de uma religião ou 
Igreja para satisfazer-lhes a sensibili-
dade, a afetividade e as disposições do 
momento. Essa “minoria criativa” rea-
ge contra tal atitude. Prefere a alter-
nativa: ou tudo ou nada em oposição 
radical ao anything goes –tudo vale 
do  momento presente. No entanto, 
outros preferem uma participação na 
Igreja diversifi cada em grau desde a fi -
delidade completa até incursões espo-
rádicas. Optam por maior tolerância, 
ao acreditar que vale melhor pouco do 
que nada. Duas visões que têm argu-
mentos pesados para seu lado.

LEIA MAIS...

>> Confi ra outras entrevistas concedidas 
por Libânio à IHU On-Line.
• “A morte não deve ser o critério de leitura dos 
acontecimentos”. Publicada em 10-4-2009 e dis-
ponível em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=21273;
• “A Teologia não se dá mal com o discurso não 
metafísico, por isso ela pode falar muito bem 
na pós-modernidade”. Entrevista publicada no 
dia 16-8-2008 e disponível em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=15937;
• A greve de fome de Dom Cappio: um ato de 
nítido alcance político. Entrevista publicada em 
15-1-2008 e disponível em http://www.ihu.uni-
sinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid
=18&task=detalhe&id=11647;
• “Aparecida signifi cou quase uma surpresa”. 
Entrevista publicada em 17-6-2007 e dispo-
nível em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=7819.
• Mais que Teologia, trata-se de uma Igreja da 
Libertação. Entrevista publicada na IHU On-
Line número 214, de 02-04-2007 e disponível no 
link http://www.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=d
etalhe&id=307 
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A crescente “latinização” da Igreja dos 

EUA: uma inculturação às avessas

Para Claudio Burgaleta, as altas taxas de natalidade entre os católicos latino-ame-
ricanos e de ascendência mexicana nos Estados Unidos são uma resposta ao declínio 
da população católica tradicional do país         

POR MOISÉS SBARDELOTTO | TRADUÇÃO LUÍS MARCOS SANDER

A 
sétima arte já nos mostrou o que seria dos Estados Unidos se todos os mexicanos desaparecessem 
do mapa por um dia. Pelas tendências atuais, a Igreja Católica norte-americana também sofreria 
um impacto tremendo se passasse um dia sem seus fi éis hispano-americanos. Para Claudio M. 
Burgaleta, jesuíta, professor da Fordham University, em Nova York, o declínio dos números do 
catolicismo norte-americano, em geral, só não é maior devido às altas taxas de natalidade dos 

novos imigrantes, principalmente latino-americanos. Segundo ele, na entrevista que concedeu por e-mail à 
IHU On-Line, o catolicismo norte-americano está fi cando “mais moreno”, e, em algumas dioceses, como Los 
Angeles, Miami e Nova Iorque, os católicos hispano-americanos representam mais da metade da população 
católica. “A Igreja está se tornando mais uma vez a Igreja dos pobres e dos imigrantes”, afi rma. Exemplo 
disso são as maiores reuniões de católicos nos Estados Unidos, em torno à devoção mariana, uma devoção 
pouco fomentada entre os católicos norte-americanos de ascendência europeia. A festa de Nossa Senhora de 
Guadalupe, em Maryville, Illinois, por exemplo, chega a reunir 100 mil pessoas.

Tendo realizado seu doutorado sobre as Reduções Jesuíticas, Burgaleta afi rma que uma das grandes 
contribuições da Companhia de Jesus latino-americana, tanto no passado quanto no presente, é a pro-
moção dos direitos humanos dos ameríndios, dos escravos africanos e, em nossos tempos, dos pobres. 
“Um dos aspectos mais desafi adores nesse campo atualmente é o de servir de ponte entre o pensa-
mento da Santa Sé e a América Latina. A última Congregação Geral pediu que os jesuítas trabalhassem 
nesse sentido, contestando uma certa mentalidade teológica que entende o ensino e a pesquisa como 
uma dialética irreconciliável com o Magistério da Igreja”, diz.

Claudio M. Burgaleta é sacerdote jesuíta, nascido em Cuba, em 1960, tendo-se mudado ainda jovem para 
Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 1996, doutorou-se pelo Boston College em Teologia Histórica e Sistêmi-
ca, onde estudou com o jesuíta Pe. John W. O’Malley. Sua tese abordava a vida e o pensamento do Pe. José 
de Acosta, S.J. (1540-1600), o chamado “autor intelectual” das Reduções Jesuíticas na América Latina. Sua 
tese de doutorado foi publicada em 1999 pela Loyola Press, intitulada José de Acosta: His Life and Thought. 
Além dessa obra, já publicou os livros Manual de la teología para los católicos de hoy (Liguori Publications, 
2009), um texto de iniciação à teologia católica que recebeu a distinção de best-seller católico em espanhol 
da Catholic Book Publishers Association. Atualmente, é professor assistente de teologia e coordenador do 
Instituto de Estudos Hispano e Latino-Americanos da Escola de Graduação de Religião e Educação Religiosa 
da Fordham University, em Nova York. Ex-diretor de um instituto de pastoral e espiritualidade para hispano-
americanos, criou a página Isidoro, uma fonte de materiais para formação pastoral do público de fala hispâ-
nica. Confi ra a entrevista.

IHU On-Line – Qual a sua avaliação do 
papado de Bento XVI em seus quase 
cinco anos? Que futuro a Igreja pode 
vislumbrar para os próximos anos a 
partir desse pontifi cado?
Claudio Burgaleta – O pontifi cado de 
Bento XVI tem sido uma grande surpre-
sa para a Igreja. Uma surpresa porque, 

para muitas pessoas – e eu me incluo en-
tre essas muitas –, a notícia da eleição 
de Joseph Ratzinger, em 2005, causou a 
preocupação de que o Sacro Colégio ti-
vesse eleito um homem severo, infl exível 
e rigidamente ortodoxo. Nós temíamos 
Ratzinger – o Rottweiler de Deus, como 
alguns o designavam zombeteiramente 

antes de sua eleição –, e, para surpre-
sa de muitas pessoas – incluindo a mim 
mesmo –, nos deparamos com o Bento 
Pastor Alemão, como um blog pró-Bento 
o batizou, em tom de brincadeira e ad-
miração, após sua eleição.

Cinco anos mais tarde, sinto-me 
confi ante em escrever que a Igreja 
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foi surpreendida por um avô afetuoso 
e sábio que também é inovador. Essa 
presença de avô abençoa a Igreja com 
seus dons de profundidade intelectual, 
clareza teológica, uma profunda espi-
ritualidade pessoal e litúrgica e um 
estilo pastoral sensivelmente afi nado. 
Por exemplo, durante sua visita pas-
toral aos EUA na primavera de 2008, 
ele conquistou a imprensa secular com 
a audiência privada que deu a várias 
vítimas de abuso sexual por parte de 
clérigos da Arquidiocese de Boston, o 
marco zero da crise de abusos sexu-
ais na Igreja dos EUA. Os relatos feitos 
pelas vítimas que se encontraram com 
ele convenceram muitas pessoas da 
mídia de que Bento XVI entendia e ti-
nha empatia com o mal que essas pes-
soas sofreram nas mãos de sacerdotes 
pederastas. Sobretudo, foi a descrição 
feita pelas vítimas a respeito da soli-
citude pastoral que o Santo Padre de-
monstrou para com elas durante a reu-
nião que convenceu a muitos na mídia. 
Foi uma solicitude pastoral caracteri-
zada não tanto por palavras, mas por 
gestos e olhares compassivos dirigidos 
às vítimas que comunicaram que ele as 
apoiava em sua dor.

Outro exemplo do Ratzinger pas-
toral que não era esperado são suas 
frequentes sessões de perguntas e res-
postas com diferentes grupos de cléri-
gos diocesanos e até com crianças que 
estão se preparando para sua Primeira 
Comunhão. O Papa tem mostrado sua 
capacidade de diálogo pastoral. Um 
dos grandes teólogos pós-conciliares 
mostrou seu lado prático ao conseguir 
dar respostas simples que demonstram 
fl exibilidade pastoral.

Muitas pessoas disseram que depois 
do Servo de Deus João Paulo II, que se 
caracterizava por sua qualidade de es-
trela midiática e em que a mídia qua-
se parecia viciada, era imprescindível 
ter um Santo Padre jovem, fotogênico 
e capaz de cativar e usar o mundo das 
imagens para o ministério petrino. En-
tretanto, Bento XVI, em sua oitava dé-
cada de vida, tem sido quieto e retraído 
em comparação com seu predecessor. 
Ele não é o papa jovem que João Paulo II 
era quando iniciou seu pontifi cado. Suas 
aparições públicas são mais raras, me-
nos espontâneas, mesmo que suas men-

sagens em geral sejam impecavelmente 
preparadas. É claro que houve algumas 
gafes midiáticas, como algumas pessoas 
chamaram o discurso em Regensburg e 
as afi rmações sobre preservativos feitas 
na última primavera durante uma coleti-
va de imprensa a bordo do voo do papa 
para a África, para mencionar apenas al-
gumas. Seja como for, Bento XVI mostrou 
que tem sua própria mensagem a comu-
nicar, e um mundo que parece sedento 
da profundidade espiritual e tranquilida-
de irradiadas pelo Papa está compare-
cendo em número recorde para ouvi-la.

Programaticamente, eu destacaria 
que certas iniciativas que já temos 
visto terão continuidade no futuro do 
pontifi cado de Bento XVI. Além disso, 
não há dúvida de que veremos algumas 
iniciativas novas. Em primeiro lugar, 
ele parece concentrado num ministé-
rio de reconciliação e na restauração 
da unidade com católicos tradicionais 
que veem o Vaticano II como uma rup-
tura com a tradição da Igreja e, mais 
importante ainda, com a Ortodoxia, 
especialmente a Ortodoxia russa.

Em segundo lugar, como no caso de 
João Paulo II, Bento XVI está compro-
metido com a promoção das reformas 
do Vaticano II. Para João Paulo II, os 
principais documentos interpretativos 
do concílio eram Lumen Gentium,1 
Gaudium et Spes2 e Dignitatis Huma-

1 Lumen Gentium, (Luz dos Povos), é um 
dos mais importantes textos do Concílio Va-
ticano II. O texto desta Constituição dogmá-
tica foi demoradamente discutido durante a 
segunda sessão do Concílio. O seu tema é a 
Igreja, enquanto instituição. Foi objecto de 
muitas modifi cações e emendas, como, aliás, 
todos os documentos aprovados. Inicialmente 
surgiram, para o texto base, cerca de 4.000 
emendas. Sobre o tema, confi ra os Cadernos 
Teologia Pública número 4, intitulado No qua-
rentenário da Lumen Gentium. Sobre os 40 
anos documento, leia a IHU On-Line número 
124, de 22 de novembro de 2004, disponível 
em http://www.unisinos.br/ihuonline/uploa-
ds/edicoes/1158266048.2pdf.pdf, intitulada A 
igreja: 40 anos de Lumen Gentium. (Nota da 
IHU On-Line)
2  Gaudium et Spes: Igreja no mundo atual. 
Constituição pastoral, a 4ª das Constituições 
do Concílio do Vaticano II. Trata fundamental-
mente das relações entre a igreja e o mundo 
onde ela está e atua. Trata-se de um docu-
mento muitíssimo importante, pois signifi cou 
e marcou uma virada da Igreja Católica “de 
dentro” (debruçada sobre si mesma), “para 
fora” (voltando-se para as realidades econô-
micas, políticas e sociais das pessoas no seu 
contexto). Inicialmente, ela constituía o famo-
so “esquema 13”, assim chamado por ser esse 
o lugar que ocupava na lista dos documentos 

nae3. Estas opções ajudam, em par-
te, a explicar a ênfase nos direitos 
humanos e nas encíclicas sociais que 
caracterizaram o pontifi cado do papa 
polonês. O papa bávaro identifi cou a 
tríade formada por Lumen Gentium, 
Sacrosanctum Concilium4 e Dei Ver-
bum5 como a chave interpretativa 
para entender o Concílio. Em conso-
nância com suas ligações com o grupo 
de peritos adeptos do ressourcement 
[volta às fontes] no concílio, como o 
cardeal Henri de Lubac,6 por exemplo, 
ele está preocupado com uma her-
menêutica da reforma que ressalte a 

estabelecida em 1964. Sofreu várias redações 
e muitas emendas, acabando por ser votada 
apenas na quarta e última sessão do Concí-
lio. O Papa Paulo VI, no dia 7 de dezembro de 
1965, promulgou esta Constituição. Formada 
por duas partes, constitui um todo unitário. A 
primeira parte é mais doutrinária, e a segunda 
é fundamentalmente pastoral. Sobre a Gau-
dium et spes, confi ra o nº 157 da IHU On-Line, 
de 26-09-2005, intitulada Há lugar para a Igre-
ja na sociedade contemporânea? Gaudium et 
Spes: 40 anos. (Nota da IHU On-Line) 
3 A Dignitatis Humanæ (dignidade humana) é 
uma declaração sobre a liberdade religiosa, 
aprovada pelo Concílio Vaticano II e promul-
gada pelo Papa Paulo VI no dia 7 de Dezembro 
de 1965. Este documento, aprovado na última 
sessão do Concílio, versa sobre o direito da 
pessoa e das comunidades à liberdade social 
e civil em matéria religiosa. Este documento 
faz diversas referências às encíclicas Pacem in 
terris e Mater et magistra do Papa João XXIII. 
(Nota da IHU On-Line) 
4 A Sacrosanctum Concilium, constituição so-
bre a Sagrada Liturgia, foi o primeiro docu-
mento aprovado pelo Concílio Vaticano II. Não 
foi objeto de muita controvérsia, pois a adap-
tação da liturgia já era frequente em muitís-
simas comunidades eclesiais. Poderá mesmo 
dizer-se que esta constituição foi o primeiro 
fruto do Concílio, por já estar, em boa parte, 
a ser levada à prática antes de ter sido dis-
cutida e aprovada. O que não signifi ca que o 
documento de base tenha passado facilmente 
entre os padres conciliares. Foi promulgada 
pelo papa Paulo VI no dia 4 de Dezembro de 
1963, fi nal da segunda sessão conciliar. (Nota 
da IHU On-Line) 
5 Dei Verbum (em português: A Revelação Di-
vina) é uma constituição dogmática em forma 
de Bula pontifícia e é um dos principais do-
cumentos do Concílio Vaticano II. É designada 
“constituição dogmática” por conter e tratar 
“matéria de fé”. De fato, o seu conteúdo abor-
da o delicado e complexo problema da relação 
entre as Sagradas Escrituras e a Tradição. A 
18 de novembro de 1965, na 8ª sessão pública 
do Concílio, o texto fi nal deste documento foi 
promulgado solenemente pelo papa Paulo VI. 
(Nota da IHU On-Line) 
6 Henri de Lubac (1896-1991): teólogo jesuíta 
francês. Foi suspenso por Pio XII. No seu exílio 
intelectual, escreveu um verdadeiro poema de 
amor à Igreja que são as suas Méditations sur 
l’Eglise. (Nota da IHU On-Line)



SÃO LEOPOLDO, 21 DE DEZEMBRO DE 2009 | EDIÇÃO 320                                                                                                                 15

continuidade do ensino conciliar com 
o que veio antes, especialmente com 
as formulações dos grandes teólogos 
da época patrística. Esperem para 
continuar vendo elementos das três 
constituições conciliares mencionadas 
acima, que Bento XVI considera insufi -
cientemente desenvolvidos no ensino 
pós-conciliar, por exemplo, a eclesio-
logia da comunhão, uma espiritualida-
de da palavra de Deus especialmente 
através da prática monástica da Lectio 
Divina e uma liturgia mais no estilo de 
Otto Casel que enfatize a dimensão 
transcendente dos sagrados mistérios.

Em terceiro lugar, depois do discur-
so de Regensburg, Bento XVI se tornou 
o Papa do islã. Viagens bem-sucedidas à 
Turquia, Jordânia, Israel e Palestina sa-
lientaram o interesse de Bento XVI em 
envolver o islã num diálogo sobre a in-
fl uência da religião e de suas tradições 
intelectuais sobre as culturas. Relacio-
nada a seu interesse pelo islã, está sua 
preocupação com a situação dos cris-
tãos no Oriente Próximo. Ele convocou 
um sínodo especial em Roma para outu-
bro próximo a fi m de traçar estratégias 
para a situação, assim como convocou 
um sínodo especial para o continente 
africano no outono passado.

Em quarto lugar, embora ainda atra-
sado em comparação com o Patriarca 
ecumênico quanto à questão da eco-
teologia, Bento XVI também mostrou 
grande interesse pela administração do 
meio ambiente por parte da humanida-
de como um imperativo religioso. E em 
seu próprio fl oreio de criatividade, ele 
associou, muitas vezes, o respeito pelo 
meio ambiente com o respeito pelo que 
chama de ecologia humana ou o plano 
de Deus para a pessoa humana a partir 
do respeito pela vida humana desde a 
concepção até o túmulo, com um res-
peito pela família tradicional e pelo ca-
samento heterossexual.

Em quinto lugar, há uma série de no-
meações episcopais bem conhecidas que 
revelam as preferências de Bento XVI 
por aqueles que exercem a autoridade 
apostólica com ele no colégio dos bispos. 
Alguns desses arcebispos – por exemplo, 
Timothy Dolan, de Nova Iorque, para 
mencionar meu próprio bispo – são me-
nos combativos do que seus predeces-
sores, mais mestres e comunicadores 

– mais ou menos como o próprio Bento 
XVI – do que especialistas em direito ca-
nônico e gerentes. Na Cúria Romana, ele 
parece favorecer aqueles com os quais 
trabalhou na Congregação para a Dou-
trina da Fé quando era cardeal prefeito. 
E, de fato, essa Congregação parece ter 
sido incumbida da supervisão de uma 
série de projetos importantes, e não a 
Secretaria de Estado: por exemplo, com 
a implementação da Constituição Apos-
tólica que irá facilitar a comunhão plena 
dos anglicanos que desejam manter al-
gumas de suas tradições.

Para concluir, uma palavra sobre a 
política externa de Bento XVI. Não há 
tempo para repassar as muitas inicia-
tivas com as centenas de países que 
mantêm relações diplomáticas com 
a Santa Sé, mas algo deveria ser dito 
sobre a política de Bento XVI para a 
China. Como no caso de João Paulo 
II, Bento XVI parece muito interes-
sado em ir ao encontro do governo 
e da Igreja da China, tanto da Igreja 
Patriótica quanto da clandestina. A 
recente nomeação de um arcebispo 
de Hong Kong mais conciliador indica 
que ele está seguindo uma abordagem 
que prioriza os incentivos em relação 
ao governo, e houve alguns sinais de 
que o governo está reagindo favora-
velmente, ainda que com passos pe-
quenos, como quando permitiu que 
uma série de bispos da Associação 

Patriótica buscasse a bênção da San-
ta Sé antes de sua nomeação ofi cial. 
Uma parte importante de sua política 
para a China é uma preocupação com 
a reconciliação interna entre os vários 
membros da Igreja. Isto é, novamen-
te, uma expressão de sua eclesiologia 
da comunhão. Tanto sua carta à Igreja 
chinesa quanto uma mensagem recen-
te aos sacerdotes chineses por ocasião 
do Ano do Sacerdote conclamam os 
católicos chineses, tanto os clandesti-
nos quanto os da Igreja Patriótica, a 
superarem, com a graça de Deus, as 
divisões passadas e a trabalharem em 
busca da reconciliação mútua.

IHU On-Line – Nos EUA, o ano de 2009 
foi marcado pela repercussão dos ca-
sos de abuso sexual, o silenciamento 
do padre mayknoll Roy Bourgeois e 
do padre jesuíta Roger Haight e a in-
vestigação das religiosas. Como o se-
nhor avalia a vida da Igreja nos EUA 
durante o papado de Bento XVI? Nes-
se sentido, que outros sinais podem 
nos ajudar a compreender os rumos 
da Igreja?
Claudio Burgaleta – É verdade que es-
ses exemplos causaram inquietação na 
Igreja norte-americana, especialmente 
em seus setores mais progressistas. Eu 
também acrescentaria a eleição do pre-
sidente Obama com o apoio de muitos 
eleitores católicos, apesar de muitos 
bispos terem condenado seu histórico 
de votos a favor do aborto, bem como a 
decisão da Universidade de Notre Dame 
de conceder ao presidente Obama um 
grau honorífi co apesar de o ordinário lo-
cal e muitos bispos terem condenado a 
decisão. Entretanto, eu apontaria para 
alguns outros sinais, mais positivos, que 
ajudam a dar um quadro mais completo 
da Igreja nos EUA e de sua relação com o 
papa Bento XVI.

Em primeiro lugar, como mencionei 
anteriormente, a visita pastoral dele 
aos EUA, em 2008, foi bem recebida, e 
as boas memórias daquele momento de 
graça, especialmente sua solicitude para 
com as vítimas de abuso sexual por parte 
de membros do clero, ajudaram a apre-
sentar o novo Papa para nós e o fi zeram 
continuar presente. A despeito das ten-
sões entre o governo Obama e a Confe-
rência Nacional dos Bispos dos Estados 

“Um fator muito 

importante na vida da 

Igreja norte-americana é 

a crescente diversidade 

dos católicos que não 

são descendentes de 

europeus. Especialmente 

os católicos 

latino-americanos, e de 

ascendência mexicana 

em particular”



16                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 21 DE DEZEMBRO DE 2009 | EDIÇÃO 320

Unidos, a cordial recepção do primeiro 
presidente afro-americano no Vaticano 
por parte de Bento XVI e avaliações co-
medidas de uma série de suas políticas 
por parte de prelados de alta posição na 
Santa Sé ajudaram a diminuir uma visão 
unívoca da relação da Igreja Católica 
com o governo Obama e com o presiden-
te e sua família em particular.

IHU On-Line – Ainda nesse sentido, 
o senhor defende que está ocorren-
do uma espécie de “latinização” da 
Igreja Católica nos EUA com a forte 
presença de hispano-americanos no 
país. O que signifi ca essa “incultura-
ção às avessas” para a Igreja local? 
Que desafi os apresenta?
Claudio Burgaleta – Um fator muito im-
portante na vida da Igreja norte-ame-
ricana é a crescente diversidade dos 
católicos que não são descendentes de 
europeus. Especialmente os católicos la-
tino-americanos, e de ascendência mexi-
cana em particular, dão conta da ausên-
cia de um declínio da população católica 
nos Estados Unidos. Também se devem 
mencionar números crescentes de ca-
tólicos asiáticos provenientes das Filipi-
nas, do Vietnã e da Coreia. A ausência 
de declínio na participação demográfi ca 
do catolicismo norte-americano não se 
deve primordialmente à imigração, mas 
sim às altas taxas de natalidade desses 
novos imigrantes. O catolicismo norte-
americano está fi cando mais moreno, e, 
em algumas dioceses, como Los Angeles, 
Miami e Nova Iorque, os católicos hispa-
no-americanos representam a metade 
ou mais da metade da população católi-
ca. Ela está se tornando, mais uma vez, 
a Igreja dos pobres e imigrantes, como 
foi da década de 1830 até a de 1950, 
quando os católicos norte-americanos de 
descendência europeia se incorporaram 
mais à corrente principal da sociedade 
e da cultura dos EUA, caracterizadas 
pela ascensão econômica para a classe 
média.

Isso implica numerosos desafi os e 
oportunidades para o catolicismo. En-
tre os desafi os, eu destacaria a forma 
de lidar com essa crescente população 
hispano-americana com menos sacer-
dotes e até com menos sacerdotes his-
pano-americanos. Alguns estão sendo 
trazidos da América Latina para atender 
imigrantes desses países, mas isso tem 

causado alguns problemas na medida em 
que sacerdotes de diferentes países lati-
no-americanos são solicitados a exercer 
o ministério entre hispano-americanos 
nascidos nos EUA, ou imigrantes hispa-
no-americanos provenientes de países 
diferentes de seu país de origem, com 
os quais eles não estão familiarizados. 
A desconcertante diversidade de agen-
tes pastorais também torna difícil de-
senvolver e promover uma pastoral de 
conjunto coerente e efi ciente em muitas 
dioceses.

Um incremento fabuloso para o ca-
tolicismo americano é o entusiasmo da 
juventude e da espiritualidade caris-
mática que caracterizam muitos católi-
cos hispano-americanos. Outra grande 
dádiva é uma tradição de mais de meio 
milênio de um catolicismo que uniu a 
fé e a cultura e tornou a fé presente no 
âmbito público e, mais importante ain-
da, no cotidiano. Isso é uma diferença 
em relação ao catolicismo norte-ameri-
cano que se centrava nas paróquias, de 
certa forma, privatizado e dominado 
pela religião cívica e pela cultura pro-
testante e puritana dos EUA até muito 
recentemente.

Talvez o mais evidente exemplo disso 
sejam as várias expressões públicas de 
piedade mariana e católica por parte de 
católicos hispano-americanos e asiáticos 
que se veem cada vez mais nos Estados 
Unidos. Por exemplo, as maiores reuni-
ões de católicos romanos nos Estados 
Unidos têm a ver com a devoção maria-
na: a festa de Nossa Senhora de Guada-
lupe em Maryville, Illinois, ao lado de 

Chicago, onde mais de 100 mil pessoas 
se reúnem anualmente, e os Dias Maria-
nos, num santuário mariano vietnamita 
em Carthage, Missouri, perto de St. Lou-
is, onde mais de 50 mil pessoas de todas 
as partes do país se juntam para passar 
vários dias dedicados à celebração litúr-
gica e à renovação espiritual.

Independentemente dessa tendência 
demográfi ca, outro fator que causa in-
quietação é o número crescente de cató-
licos batizados que se identifi cam como 
sem fi liação, não como ateus ou agnósti-
cos, mas como homens e mulheres espi-
rituais, abertos à possibilidade de serem 
convencidos de uma identidade católica 
mais robusta, mas sem compromisso 
com a Igreja institucional no momento. 
Esse fenômeno também se faz presente 
entre hispano-americanos mais jovens e 
com maior grau de instrução, mais bem 
remunerados e nascidos nos Estados Uni-
dos. O desafi o da formação na fé e da 
promoção da identidade católica é pro-
vavelmente o maior desafi o do catolicis-
mo norte-americano.

Várias dioceses, não apenas no norte 
do país, mais envelhecido, mas também, 
por exemplo, na Arquidiocese de Miami, 
tiveram de reestruturar e fechar uma 
série de paróquias e escolas. Os bispos 
americanos também estão preocupados 
com o declínio de vocações sacerdotais, 
especialmente entre os novos imigrantes 
hispano-americanos. E embora sacerdo-
tes hispano-americanos estejam sendo 
ordenados a uma taxa bem menor do 
que sacerdotes anglo-americanos, a pro-
porção de sacerdotes para leigos nos Es-
tados Unidos é altamente favorável em 
comparação com o Brasil e outras partes 
do mundo católico.

IHU On-Line – Na República Tcheca, 
em setembro deste ano, Bento XVI 
manifestou-se abertamente contra 
o secularismo, especialmente euro-
peu. Essa também é uma preocupa-
ção para a Igreja da América Latina 
ou é um fenômeno restrito ao Pri-
meiro Mundo? Como enfrentá-lo?
Claudio Burgaleta – Não penso que o 
papa Bento XVI tenha uma compreensão 
monolítica de secularismo. É verdade 
que antes de se tornar o sucessor de Pe-
dro e desde essa época ele tem falado 
contra um certo tipo de secularismo, 
muitas vezes, associado com certos paí-
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ses europeus, onde a religião é conside-
rada um assunto exclusivamente privado 
e é de fato proibida de se expressar em 
termos culturais ou éticos no âmbito pú-
blico. Com isso, está relacionada a pre-
ocupação de Bento XVI, já expressa por 
João Paulo II, de que a Europa não pode 
se entender à parte de sua herança e 
identidade cristã. Entretanto, Bento XVI 
reconhece que há outra forma de secu-
larismo que não é tão hostil para com a 
religião e pode de fato ser um amigo e 
aliado da fé. Por exemplo, durante sua 
visita pastoral aos Estados Unidos, ele 
falou em tom de aprovação e com elo-
quência sobre a separação da Igreja e do 
Estado no país que criou um lar robusto 
para todas as espécies de tradições de 
fé, incluindo um importante papel ético 
no âmbito público.

O secularismo é um fenômeno disse-
minado e uma característica tanto dos 
modelos econômicos neoliberais quan-
to da globalização. Ele não se limita ao 
mundo desenvolvido, mas encontrou um 
lar tanto entre as elites quanto entre as 
classes mais populares, especialmente os 
jovens, no mundo em desenvolvimento. 
Por isso, ele é uma questão que uma co-
munidade universal de pessoas de fé tem 
de procurar abordar de maneira criativa 
e colaborativa, na medida em que certas 
características comuns do fenômeno do 
secularismo se replicam em muitas cul-
turas diferentes. Ao mesmo tempo, uma 
abordagem indiferenciada do secularis-
mo não seria prudente, tendo em vista 
suas variações regionais. Bento XVI com-
preendeu isso e talhou sua mensagem 
sobre o assunto a essa variedade, bem 
como a seus aspectos comuns.

IHU On-Line – Em sua opinião, como 
Bento XVI responde ao suposto des-
norteamento da Igreja, tanto em ní-
vel teológico quanto litúrgico? A par-
tir de qual “paradigma” é encarada 
a relação da Igreja com a cultura e a 
sociedade de hoje?
Claudio Burgaleta – No início do pontifi -
cado de Bento XVI, a mídia estava cheia 
de matérias sobre o Bento agostiniano, 
cuja concepção de Igreja e de sua rela-
ção com a sociedade refl etia a de Santo 
Agostinho, o teólogo favorito de Bento 
XVI. Muitas pessoas achavam que o Papa 
tentaria implementar comentários que 
tinha feito quando era cardeal, em que 

falou da Igreja do futuro como uma co-
munidade pequena e comprometida em 
meio a uma sociedade depravada e secu-
larizada. Essa Igreja ou esse cristianismo 
seria mais contracultural, separado da 
sociedade contemporânea, do que o tipo 
de casamento entre a Igreja e a socieda-
de que se encontra na Europa meridional 
e em grande parte da América Latina e 
nas Filipinas. Um modelo para essa visão 
mais agostiniana da Igreja seriam muitas 
das pequenas comunidades comprometi-
das associadas com os novos movimentos 
eclesiais, especialmente a predileta de 
Bento XVI, Comunhão e Libertação.

Entretanto, desde que se tornou 
papa, Bento XVI tem feito declarações 
que parecem inverter sua anterior posi-
ção agostiniana sobre essa questão. Ele 
acentuou a importância de não se privar 
as crianças do sacramento do batismo 
pelo fato de seus pais não serem cató-
licos praticantes. Em geral, ele tem pa-
recido se sentir mais à vontade com uma 
concepção de Igreja que acolhe os mor-
nos ao mesmo tempo em que procura 
fomentar o que ele chama de fé madura 
nas pessoas crentes. Com “fé madura”, 
ele se refere a cristãos que tenham cla-
reza a respeito de sua identidade religio-
sa e se sintam sufi cientemente seguros 
nela para tomar posições contracultu-
rais públicas no fórum público acerca 
de questões de política social. E, como 
Papa, Bento XVI deu continuidade à ini-

ciativa de João Paulo II de se encontrar 
com representantes dos novos movimen-
tos eclesiais em Pentecostes. Central 
para a visão de Igreja de Bento XVI é a 
noção de comunhão em todas as ricas e 
variadas nuances, especialmente como 
comunidade de credo e oração a serviço 
de Deus e do próximo, seguindo o exem-
plo do Mestre. Esses temas são desenvol-
vidos em seu discurso na conferência de 
Aparecida e em outros lugares.

IHU On-Line – Na América Latina, a 
luta social e a defesa dos direitos 
fazem parte da formação da própria 
Igreja. Exemplo disso são as grandes 
missões jesuítas espalhadas pela re-
gião. A partir dessa história de fé e 
de lutas históricas, como podemos 
nos posicionar diante do futuro?
Claudio Burgaleta – Penso que não cabe 
a mim dizer como os latino-americanos 
devem ler sua rica história de fé com 
vistas ao futuro. Embora sendo benefi -
ciário desse legado por ter nascido em 
Cuba, estou profundamente consciente 
de que, apesar do fato de os Estados 
Unidos serem o quarto maior país his-
pano-americano do mundo, nosso con-
texto é muito diferente, e eu respeito 
essa realidade.

Seja como for, sou um jesuíta de ori-
gem cubana e historiador da Igreja, e, 
a partir dessas perspectivas, ofereço as 
seguintes observações sobre o legado la-
tino-americano da Companhia de Jesus 
e a maneira como ele poderia moldar o 
serviço de fé e promoção de justiça da 
Companhia no futuro. Infl uências im-
portantes em meu pensamento foram 
minhas visitas pastorais a Cuba, meu 
próprio estudo do autor intelectual das 
Reduções Jesuíticas, José de Acosta, 
S.J.7 (1540-1600), bem como a obra dos 
historiadores jesuítas John W. O’Malley, 
S.J. e Jeffrey Klaiber, S.J. Klaiber tem 
dedicado sua vida ao ensino de história 

7 José de Acosta (1539-1600): jesuíta, poeta, 
cosmógrafo e historiador espanhol que foi para 
o Peru em 1571. Desempenhou trabalhos mis-
sionários na América, regressando à Espanha 
em 1587. Escreveu Historia natural e moral 
das índias em 1590, com perfeito sentido crí-
tico sobre a questão, tendo descrito a doença 
que tem o seu nome. O Instituto Humanitas 
Unisinos - IHU, juntamente com o PPG em His-
tória da Unisinos, celebra os 400 anos das re-
duções jesuíticas no XI Simpósio Internacional 
A experiência missioneira. Território, cultura 
e identidade, de 25 a 28 de outubro de 2010. 
(Nota da IHU On-Line)

“Bento XVI está 

preocupado com uma 

hermenêutica da 

reforma que ressalte a 

continuidade do ensino 

do Vaticano II com aquilo 

que veio antes, 

especialmente com as 

formulações dos grandes 

teólogos da época 

patrística”



18                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 21 DE DEZEMBRO DE 2009 | EDIÇÃO 320

e à pesquisa histórica no Peru. Sua obra 
recentemente publicada sobre a história 
da Companhia é muito útil para pensar 
sobre a pergunta que você coloca aqui.

Concordo que uma das grandes 
contribuições da Companhia de Jesus 
latino-americana, tanto no passado 
quanto no presente, é a promoção dos 
direitos humanos dos ameríndios, dos 
escravos africanos e, em nossos tem-
pos, dos pobres. Essa herança é bem 
conhecida e admirada no mundo todo 
como uma contribuição da Teologia 
da Libertação,8 em que diversos jesu-
ítas desempenharam e desempenham 
um papel notável. Tendo observado 
isso, devo dizer que o compromisso da 
Companhia com essa forma de servir a 
fé é muito antiga e tem suas raízes no 
período colonial.

Penso que é uma boa ideia ter essa 
perspectiva mais ampla e reconhecer 
que nosso compromisso com os margi-
nalizados teve manifestações diversi-
fi cadas e criativas. Ele não deveria ser 
reduzido à contribuição importante da 
Teologia da Libertação. No tocante a 
essa teologia, penso que sua contribui-
ção para uma espiritualidade da liber-
tação para os pobres e proveniente dos 
pobres que os entende como anawim e 
sacramentos de Deus no espírito de Mt 
25,25ss e em toda a sua complexida-
de, profundidade e riqueza continua 
sendo, para mim pessoalmente, muito 
sugestiva e desafi adora.

Em relação a essa contribuição pro-
fética e acadêmica, não deveríamos nos 
esquecer do que é mais propriamente 
nosso como jesuítas, nossa espiritua-
lidade inaciana, e de como os jesuítas 
latino-americanos a promoveram e 
desenvolveram de formas novas e ino-
vadoras no passado, de modo que ela 
pudesse alcançar tanto os setores po-
pulares quanto as elites da sociedade e 
não permanecer dentro dos muros dos 

8 Teologia da Libertação: escola importante na 
teologia da Igreja Católica, desenvolvida de-
pois do Concílio Vaticano II. Surge na América 
Latina, a partir da opção pelos pobres, e se 
espalha por todo o mundo. O teólogo perua-
no Gustavo Gutiérrez é um dos primeiros que 
propõe esta teologia. A teologia da libertação 
tem um impacto decisivo em muitos países do 
mundo. Sobre o tema confi ra a edição 214 da 
IHU On-Line, de 02-04-2007, intitulada Teolo-
gia da libertação, disponível para download no 
link http://www.ihuonline.unisinos.br/uplo-
ads/edicoes/1175543970.11pdf.pdf. (Nota da 
IHU On-Line)

noviciados e casas de estudo jesuíticas. 
A obra de Elizondo, Antoncich, Magaña, 
Rey de Castro, Llorente, Javier, Huarte, 
Cabarrús e González Buelta não deveria 
ser esquecida e deveria servir de ímpeto 
para dar continuidade ao que foi realiza-
do e buscar formas novas e criativas de 
compartilhar nossa pérola de grande va-
lor, especialmente com nossos parceiros 
leigos no ministério.

Creio que outra contribuição da 
Companhia de Jesus latino-americana 
foi tentar entender o “Novo Mundo” 
a partir de uma perspectiva teológi-
ca. Acosta foi o primeiro a dar início 
a essa obra, sendo seguido por Sando-
val, Alegre, Vieira, Clavijero, Viscar-
do, Landívar, Méndez Medina, Vives 
Solar, Hurtado, Albó, Falla, Marzal, 
Azevedo, para mencionar apenas al-
guns poucos autores jesuítas que de-
ram contribuições importantes para 
esse empreendimento. Relacionados à 
teologia também estavam o estudo e 
a promoção de uma identidade latino-
americana ou identidade crioula. Essa 
obra teológica e cultural é nossa, e a 
Igreja, através da Santa Sé, continua 
pedindo que nos envolvamos nela. Tal-
vez um dos aspectos mais desafi adores 
nesse campo atualmente seja servir de 
ponte entre o pensamento da Santa Sé 
e a América Latina. Esta é uma tarefa 
em que a última Congregação Geral 
pediu que os jesuítas trabalhassem e 
que contesta uma certa mentalidade 
teológica que entende o ensino e a 
pesquisa como uma dialética irrecon-
ciliável com o Magistério da Igreja, 
para que possam ser fi éis à dimensão 
profética do evangelho.

Por fi m, gostaria de mencionar nos-
sa contribuição na área da educação, 
que talvez seja o que mais nos tornou 
conhecidos na América Latina e no 
mundo todo. Desde o início da presen-
ça da Companhia no “Novo Mundo”, 
abrimos colégios e depois universida-
des para formar homens cristãos e de-
pois mulheres cristãs competentes que 
contribuíssem para o bem comum da 
sociedade. Sabemos, a partir da obra 
de John O’Malley, que nossa incursão 
na educação transformou a Companhia 
– e alguns diriam que a deformou – de 
um grupo de sacerdotes itinerantes e 
bem instruídos engajados no ministério 

da palavra e dos sacramentos num cor-
po apostólico que viria a fi car profun-
damente entrelaçado com o melhor e 
o pior da cultura europeia. Esse minis-
tério para com a cultura continua sen-
do uma prioridade da Companhia que 
atualmente se expressa com a evange-
lização das culturas através de vários 
tipos de diálogo sobre a boa nova e de 
proclamação dela. Talvez seria bom 
que os jesuítas latino-americanos se 
perguntassem como as várias culturas 
da América Latina estão nos mudando 
para melhor e para pior atualmente.

Muitos jesuítas do período colonial 
se destacaram por seu amor às cultu-
ras ameríndias que tão profundamente 
queriam evangelizar. Eles aprenderam 
as línguas e tradições dessas culturas e 
contribuíram para preservá-las por meio 
de sua pesquisa e de seus escritos sobre 
elas. Parece-me que esse espírito douto 
de evangelização deveria ser preserva-
do. Talvez um dos campos em que ele 
pode ser desenvolvido seja entre os mi-
lhares de imigrantes latino-americanos 
que agora vivem no hemisfério norte 
em busca de uma vida melhor. Como 
os jesuítas latino-americanos poderiam 
acompanhá-los e avaliar amorosamente 
a transformação de sua identidade cul-
tural que está ocorrendo entre eles e 
seus fi lhos nesses países do Norte?

Como bons fi lhos do eclético Santo 
Inácio, que pouco hesitava em fazer uso 
das boas ideias e abordagens de outros 
se fosse em prol do magis, os membros 
da Companhia têm feito experimentos 
com diferentes modelos educacionais. A 
América Latina se destacou na época da 
colônia com as “escolas de caciques” e, 
mais tarde, na segunda metade do sécu-
lo XX, com suas iniciativas populares nas 
escolas Fé e Alegria. Não podemos aban-
donar a área da educação, que ainda é 
uma prioridade da Companhia, por cau-
sa do bem maior que sempre produziu. 
Mas temos de nos perguntar a respeito 
das formas criativas pelas quais nossa 
geração continuará exercendo esse mi-
nistério. Que novas adaptações são ne-
cessárias hoje em dia? Está claro que a 
parceria com os leigos e a formação on-
line só vão aumentar no futuro e exigir 
formas novas e criativas de se envolver 
no ministério educacional que está tão 
identifi cado com a Companhia de Jesus.
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Uma Igreja guiada por um “iluminista” 

em defesa da grande Tradição

Se vivemos em uma época de triunfo da ciência, mas de empobrecimento da razão, 
Bento XVI mostra ser “o verdadeiro iluminista” dos nossos tempos, como o grande 
defensor da livre inteligência, afi rma Sandro Magister         

POR MOISÉS SBARDELOTTO | TRADUÇÃO MOISÉS SBARDELOTTO

E
m um momento histórico incerto, instável, “líquido” – em suma, de crise –, os católicos são 
guiados por alguém que vê longe e percebe que hoje “a vida humana está em perigo mais 
do que esteve no passado”, afi rma o teólogo, fi lósofo, historiador e jornalista italiano San-
dro Magister. Segundo ele, com uma defesa intransigente da “grande Tradição”, Bento XVI 
“realiza uma obra de verdadeira ‘ecologia’”, salvando o homem e o planeta do “risco da 

perdição”.
Magister, nesta entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, defende a centralidade europeia da Igreja 

(“porque é na área em torno ao Mar Mediterrâneo que a Tradição da Igreja afunda as suas raízes”) e afi rma 
que o método papal “é de grande paciência” e “mais educativo do que prescritivo”. Para ele, as polêmicas 
com os anglicanos e os lefebvrianos desencadeadas neste ano, na realidade, “fazem parte de um projeto 
mais estratégico: o de reforçar a unidade da Igreja sobre a base da grande Tradição”. 

Teólogo, fi lósofo e historiador pela Faculdade Teológica de Milão e pela Università Cattolica del Sacro 
Cuore, na Itália, Sandro Magister é também especialista em informação religiosa, particularmente sobre a 
Igreja Católica e o Vaticano. Nascido em 1943, atualmente, atua como colunista da revista L’Espresso, na 
qual escreve desde 1974.

É autor de La politica vaticana e l’Italia 1943-1978 e Chiesa extraparlamentare. Il trionfo del pulpito 
nell’età postdemocristiana. Também editou a publicação do livro Omelie. L’anno liturgico narrato da Joseph 
Ratzinger, papa (Ed. Libri Scheiwiller, 2008), com uma análise a partir das homilias do Papa Bento XVI. Mora-
dor de Roma, é casado e tem duas fi lhas.

Também publica textos e análises da Igreja Católica contemporânea em seu sítio Chiesa (http://chiesa.
espresso.repubblica.it/) e em seu blog Settimo Cielo (http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/). 
Confi ra a entrevista.

IHU On-Line - Em sua opinião, quais 
são as principais ambiguidades da 
Igreja de hoje e do pontifi cado de 
Bento XVI em relação à sociedade 
contemporânea?
Sandro Magister – O Papa Bento pede à 
cultura de hoje para “ampliar os espa-
ços da razão”. O pedido pode parecer 
inútil e antiquado, porque nunca como 
hoje a razão científi ca estendeu o seu 
raio de conhecimentos. Ao mesmo 
tempo, porém, esse enorme acúmulo 
de saberes parece fechado sobre si 
mesmo, debruça-se apenas sobre coi-
sas visíveis e rejeita pensar nas coisas 
invisíveis. O próprio intelecto humano 

e a vontade se reduziram a partículas 
da natureza. E com isso desaparece 
também a liberdade do homem, aban-
donado ao cego destino do acaso.

Em uma época de triunfo da ciência 
mas de empobrecimento da razão, o 
Papa Bento se apresenta portanto como 
defensor da racionalidade “aberta”. É 
o verdadeiro “iluminista” dos nossos 
tempos, é o grande defensor da livre 
inteligência. É aquele que quer manter 
aberto para o homem o caminho rumo 
a horizontes infi nitos, em defi nitivo, 
a Deus. Pede que os homens de hoje, 
também aqueles que estão distantes da 
fé, ousem a grande aposta: viver “como 

se Deus existisse”. È uma aposta com a 
qual não se perde nada, mas se pode 
vencer tudo.

IHU On-Line - Vimos ao longo deste ano 
diversos debates acerca da relação do 
Vaticano com a bioética e as questões 
de vida e morte (Terry Schiavo e Elua-
na Englaro) e questões culturais (como 
os crucifi xos na Itália e na Espanha). O 
senhor considera o Vaticano como con-
servador nesses debates ou ele está 
apenas tentando manter a normatiza-
ção de uma instituição histórica? Seria 
essa uma espécie de luta pela identi-
dade católica em uma sociedade cultu-
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ral e religiosamente plural?
Sandro Magister – Sobre todas essas 
questões, a acusação que se faz a Ben-
to XVI e à Igreja Católica é de serem 
atrasados com relação aos tempos, fe-
chados com relação ao novo, armados 
só de condenações. Na realidade, o 
Papa e a Igreja veem longe. Compreen-
deram que a vida humana está hoje em 
perigo mais do que esteve no passado. 
As tecnociências chegaram de fato a 
poder modelar o homem ao seu prazer, 
não só a servi-lo. E atualmente afi rma-
se um modelo de sociedade que tende 
a cortar suas próprias raízes. Defen-
dendo o homem desde o seu primeiro 
instante “natural” de vida até o último 
e as sociedades com toda a sua riqueza 
de história, de cultura, de arte, de fé, 
a Igreja realiza uma obra de verdadeira 
“ecologia”, salva o homem e o planeta 
do risco da perdição.

IHU On-Line - A Igreja de Roma está 
aferrada a um ideal de cristianismo? 
Como o Vaticano dialoga com a ques-
tão da secularização? 
Sandro Magister – O ideal de cristianis-
mo ao qual o Papa Bento olha é simples-
mente o que a Igreja recebeu de Cristo. 
Nesse sentido, ele é o Papa da grande 
Tradição. É verdade, a secularização 
retirou da Igreja privilégios e proteções 
mundanas que, em outra época, haviam 
se sobreposto a ela e, nesse sentido, a 
purifi cou. Mas nem por isso a Igreja deve 
desaparecer do espaço público e reduzir-
se a uma experiência interior e privada, 
como tantos desejariam. Ao defender a 
presença e a ação pública da Igreja, o 
Papa Bento é intransigente, em plena 
coerência com o seu grande antecessor 
João Paulo II. Se cedesse às pressões 
secularizantes e aos teóricos, também 
católicos, do cristianismo invisível, o 
Papa Bento sabe que trairia justamen-
te a grande Tradição – que tem o dever 
de proteger – e trairia, em defi nitivo, o 
mandato recebido de Cristo de pregar o 
Evangelho a todas as nações.

IHU On-Line – Qual a sua opinião so-
bre a encíclica “Caritas in veritate”? 
Quais novas perspectivas ela apre-
senta para o futuro da Igreja?
Sandro Magister – A “Caritas in verita-
te” recebeu críticas muito favoráveis 

por parte de economistas e homens de 
governo de todo o mundo. O seu núcleo 
está nas próprias palavras que a intitu-
lam: toda ação mundana, política, eco-
nômica deve ser realizada em um hori-
zonte de verdade e não baseada apenas 
em cálculos utilitaristas. Que os poderes 
desse mundo se adequem a esse apelo é 
difícil. Mas o caminho está demarcado, e 
a Igreja se apresenta como precursora. 

IHU On-Line – Como o senhor anali-
sa as “grandes manchetes” da Igreja 
neste ano, como a questão lefebvria-
na, a visitação apostólica às religio-
sas dos EUA, as negociações com os 
anglicanos, o escândalo na Irlanda e 
a questão dos legionários etc.? Em 
que direção a Igreja está indo?
Sandro Magister – As “notícias” citadas 
são de dois tipos. A visita apostólica às 
religiosas nos EUA, a outra visita apostó-
lica aos Legionários de Cristo e o chama-
do à ordem dirigido à Igreja na Irlanda 
por causa dos escândalos dos abusos se-
xuais se referem àquela obra de discipli-
namento e de limpeza dentro da Igreja 
que está no coração do Papa Bento. Pelo 
contrário, a abertura de diálogo com os 
lefebvrianos e a admissão na Igreja Cató-
lica dos anglicanos que pedem para nela 
entrar fazem parte de um projeto mais 
estratégico: o de reforçar a unidade da 
Igreja sobre a base da grande Tradição. A 
esse mesmo projeto pertencem as deci-
sões de liberar a missa no rito antigo e o 
diálogo sempre mais intenso com as Igre-
jas ortodoxas.Com todas essas decisões, 
o Papa Bento faz com que esse tipo de 
ecumenismo progrida muito, o único que 

registrou avanços nestes anos. Infeliz-
mente, porém, a unidade desses gestos 
do Papa não é bem visível, também por 
causa do modo confuso e desordenado 
com o qual a Cúria Vaticana os colocou 
em ação: uma confusão que se refl etiu 
também na mídia.

IHU On-Line - Em uma perspectiva 
geral, Roma está realmente aber-
ta aos problemas mundiais ou ainda 
tem uma mentalidade europeia com 
relação ao mundo?
Sandro Magister – Não há dúvida de 
que a Igreja de Roma tem uma visão e 
uma presença planetária, como o pon-
tifi cado de João Paulo II mostrou em 
grande escala. E o baricentro numérico 
do catolicismo mundial seguramente 
está sempre mais na África e na Amé-
rica Latina. Mas isso não nega que as 
lideranças da Igreja continuem tendo a 
sua matriz na Europa. E não pode não 
ser assim, porque é na Europa, ou me-
lhor, na área em torno ao Mar Mediter-
râneo, que a Tradição da Igreja afunda 
as suas raízes. Os Padres da Igreja são 
todos dali, assim como os grandes auto-
res medievais. A “essa” Europa a Igreja 
está indissoluvelmente ligada e dela 
pode aprender também as linhas mes-
tras para uma evangelização levada até 
os confi ns do mundo e “inculturada” 
nos novos povos, exatamente como o 
cristianismo soube fazer magnifi camen-
te desde a sua primeira expansão.

IHU On-Line – A Igreja parece estar 
teológica e liturgicamente perdida 
na cultura e na sociedade de hoje. 
Em sua opinião, como Bento XVI res-
ponde a essas dúvidas? Qual é o seu 
“paradigma”?
Sandro Magister – No campo litúrgico, 
atribui-se ao Papa Bento XVI a vonta-
de de uma “reforma da reforma”. Isso 
tem um fundamento. Mas o método 
que o Papa adota é de grande paciên-
cia. É mais educativo do que prescriti-
vo. Ao liberar a missa de rito antigo, o 
Papa não tocou em nada da missa de 
rito novo. Porém, fez entender que é 
preciso tomar o melhor dos dois ritos, 
exatamente como ele faz quando ce-
lebra, seguindo o novo missal. As suas 
celebrações são um modelo vivo da 
“reforma” por ele desejada. Quanto à 

“O Papa e a Igreja 

veem longe. 

Compreenderam que a 

vida humana está hoje 

em perigo mais do que 

esteve no passado. 

Ele é o Papa da 

grande Tradição”
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teologia e à questão chave da cristolo-
gia, que o Papa vê seriamente em pe-
rigo, também aqui o seu agir é de tipo 
exemplar. A quem separa o Jesus da his-
tória do Cristo da fé, o Papa Bento res-
ponde principalmente com a sua prega-
ção, com as suas homilias e com o seu 
livro “Jesus de Nazaré”, cujo segundo 
volume ele está escrevendo. Se depois 
alguém quiser o seu “paradigma”, o en-
contrará exposto por exemplo na homi-
lia que o Papa Bento dirigiu aos teólogos 
da Comissão Teológica Internacional, no 
último dia 1º de dezembro1.

IHU On-Line - A Igreja Católica ainda 
tem alguns problemas com relação às 
mulheres e aos homossexuais. Como 
o Vaticano pode lidar melhor com o 
diferente? Como responder a essas 
pessoas, compreendendo suas neces-
sidades especiais dentro da Igreja?
Sandro Magister – As duas questões 
controversas, lendo a mídia, são subs-
tancialmente o acesso às ordens sagra-
das para a mulher e o casamento para 
os homossexuais. Nem uma coisa nem 
outra parecem minimamente pensá-
veis para a Igreja Católica, nem com 
o atual Papa, nem - pode-se apostar - 
com os futuros.

1 O texto pode ser conferido na página http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_
20091201_cti_po.html (Nota da IHU On-Line).

“O baricentro numérico 

do catolicismo mundial 

está sempre mais na 

África e na América 

Latina. Mas isso não nega 

que as lideranças da 

Igreja continuem tendo 

a sua matriz na Europa, 

porque é ali que a 

Tradição da Igreja afunda 

as suas raízes”

Para o correspondente do jornal National Catholic Reporter e 
do canal CNN, John L. Allen Jr., é preciso parar a “guerra tribal” 
interna da Igreja entre liberais e conservadores e focar naquilo 
que é melhor em cada um dos vários grupos envolvidos  

POR MOISÉS SBARDELOTTO | TRADUÇÃO MOISÉS SBARDELOTTO 

C
om uma ampla rede de contatos e um conhecimento pessoal sobre a 
vida das Igreja Católica que o levaram ao máximo patamar das cober-
turas de assuntos do Vaticano no Estados Unidos, John L. Allen Jr. é 
conhecido por sua linguagem irreverente ao analisar fatos da Igreja, 
passando, por exemplo, por analogias com o futebol americano, fra-

ses do Homem Aranha e trechos do livro Alice no País das Maravilhas.
Nesta entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, no entanto, Allen 

aborda com seriedade os grandes desafi os da Igreja contemporânea, especial-
mente as “guerras” internas entre posições e movimentos contraditórios do 
catolicismo. Segundo ele, é preciso “parar a guerra tribal na Igreja entre pes-
soas “paz-e-justiça” e pessoas “oração-e-devoção” etc., e focar naquilo que é 
melhor em cada um dos vários eleitorados”. Encontrar a paz interna, afi rma, é 
justamente um dos maiores desafi os para a Igreja Católica do século XXI.

Outro “megadesafi o” é encontrar um equilíbrio entre a afi rmação da pró-
pria identidade da Igreja e o compromisso em um mundo sempre mais plura-
lista. “O verdadeiro desafi o de base para a Igreja Católica em muitas partes 
do mundo não é o secularismo, mas sim as dinâmicas competitivas de um 
mercado religioso fl orescente”, especialmente no Brasil, defende.

John L. Allen Jr. é jornalista e correspondente do jornal National Catholic 
Reporter (NCR), do canal CNN e da National Public Radio (NPR) para assuntos 
sobre o Vaticano e a Igreja Católica. Natural do Kansas, é fi lósofo formado pela 
Fort Hays State University e mestre em estudos religiosos pela Universidade do 
Kansas. Ganhou notoriedade nacional pela sua cobertura da morte de João Paulo 
II pela CNN, o canal de notícias mais visto nos Estados Unidos. E, ao longo dos 
últimos anos, tem acompanhado todas as viagens papais de Bento XVI como cor-
respondente do NCR e da CNN. Allen é casado e vive em Denver, no Colorado.

É autor de All the Pope’s Men: The Inside Story of How the Vatican Really 
Thinks [Todos os homens do Papa: A história interna de como o Vaticano real-
mente pensa] Ed. Doubleday, 2004) e Pope Benedict XVI: A Biography of Joseph 
Ratzinger [Papa Bento XVI: Uma biografi a de Joseph Ratzinger] (Ed. Continuum, 
2005). Um de seus livros mais vendidos é Opus Dei: An Objective Look Behind the 
Myths and Reality of the Most Controversial Force in the Catholic Church [Opus 
Dei: Um olhar objetivo por trás dos mitos e da realidade da força mais controver-
sa da Igreja Católica] (Ed. Doubleday, 2005). Seu mais novo livro, lançado nes-
te ano, é The Future Church: How Ten Trends are Revolutionizing the Catholic 
Church [A Igreja do futuro: Como dez tendências estão revolucionando a Igreja 
Católica] (Ed. Doubleday, 2009). Confi ra a entrevista.

O fi m da “guerra fria” interna da 

Igreja: um desafi o pastoral
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IHU On-Line – Que perspectivas o 
papado de Bento XVI, prestes a com-
pletar cinco anos, apresenta para o 
futuro da Igreja Católica do século 
XXI?
John L. Allen Jr. – Em poucas palavras, 
o papado de Bento está relacionado à 
“ortodoxia afi rmativa”, no sentido de 
uma apresentação o mais positiva pos-
sível do magistério e da prática cató-
lica tradicional. Seu legado será o de 
um Papa professoral, em oposição ao 
grandes gestos diplomáticos ou ex-
tensas reformas internas. Eu suspeito 
que a “ortodoxia afi rmativa” será uma 
peça do quebra-cabeças de conduzir a 
Igreja ao século XXI, mas é um grave 
erro, tanto descritiva quanto teologi-
camente, pensar que tudo depende do 
Papa.

IHU On-Line – Ao longo do ano, o se-
nhor acompanhou de perto grandes 
polêmicas em torno da Igreja: a re-
conciliação com os lefebvrianos, a 
publicação da nova encíclica “Caritas 
in veritate”, os escândalos sexuais 
na Irlanda, a verdade revelada sobre 
o padre Marcial Maciel, fundador da 
Legião de Cristo, as investigações so-
bre as religiosas dos EUA, a questão 
anglicana etc. A partir de todos esses 
fatos, quais são os caminhos que a 
Igreja vem tomando ultimamente?
John L. Allen Jr. – Cada um dos pontos 
que você menciona é obviamente com-
plicado e deve ser avaliado sobre seus 
próprios méritos, mas uma ameaça co-
mum é que a Igreja Católica frequen-
temente não é muito boa em contar a 
sua própria história. Há diversas coisas 
positivas acontecendo também, mas a 
classe profi ssional de especialistas em 
relações públicas da Igreja às vezes 
não parece particularmente imagina-
tiva sobre como se pronunciar.

IHU On-Line – O maior desafi o da 
Igreja hoje, segundo alguns ana-
listas, é o secularismo, como fi cou 
claro pelas declarações do Papa em 
sua viagem à República Tcheca, em 
setembro deste ano. Com relação 
a isso, o senhor defende a existên-
cia de um “catolicismo evangélico”. 
Como o senhor defi ne essa tendência 
católica e como ela está relacionada 

à luta contra o secularismo? 
John L. Allen Jr. – O catolicismo 
evangélico é uma estratégia cuida-
dosamente elaborada contra o secu-
larismo, com a intenção de oferecer 
um sentido robusto e autoconfi ante da 
identidade católica como uma alterna-
tiva aos valores e hipóteses seculares. 
Ainda não se sabe quanto sucesso ele 
terá, mas devemos ter clareza de que 
fora do Leste Europeu, o secularismo 
é comumente encontrado apenas em 
alguns bolsões elitistas da vida. O ver-
dadeiro desafi o de base para a Igreja 
Católica em muitas partes do mundo 
não é o secularismo, mas sim as dinâ-
micas competitivas de um mercado 
religioso fl orescente. No Brasil, vocês 
sabem muito bem disso por causa da 
ascensão dos movimentos pentecos-
tais e de seu sucesso em atrair pessoas 
para fora do catolicismo.

IHU On-Line – Em seu livro mais re-
cente, The Future Church, o senhor 
afi rma que “a questão real não é se 
os bispos estão à altura dos desafi os 
do século XXI. A questão é se o resto 
de nós está”. Você tem alguma res-
posta a essa sua pergunta? Como “o 
resto de nós” pode se preparar me-
lhor para esses desafi os?
John L. Allen Jr. – Duas coisas: pri-
meiro, podemos aprender a pensar 
sobre a Igreja em uma chave global, 
mas simplesmente com base em nos-
sa própria experiência local. Segundo, 
nós podemos parar a guerra tribal na 
Igreja entre liberais e conservadores, 
entre pessoas “paz-e-justiça” e pes-

soas “oração-e-devoção” etc., e focar 
naquilo que é melhor em cada um dos 
vários grupos envolvidos.

IHU On-Line – De acordo com o padre 
jesuíta John W. O’Malley, que publi-
cou uma resenha sobre seu livro, o 
senhor revela em sua obra “uma ver-
dade básica sobre a trajetória histó-
rica da Igreja: o que acontece fora 
da Igreja é mais importante para ela 
do que aquilo que acontece dentro 
dela”. Quais são os principais even-
tos externos que são fontes impor-
tantes de renovação para a Igreja nos 
próximos anos?
John L. Allen Jr. – Para citar alguns: 
o avanço do Islã, a globalização de es-
truturas econômicas e sistemas comu-
nicacionais, a revolução biotécnica, 
as demografi as globais em mudança 
(incluindo o rápido envelhecimento 
de populações em muitas partes do 
mundo), o movimento ambientalista e 
o avanço do pentecostalismo em todo 
o mundo.

IHU On-Line – Em sua opinião, que di-
reção as disputas da Igreja por espa-
ço social podem tomar nos próximos 
anos?
John L. Allen Jr. – Para responder de 
forma simples, elas não vão desapa-
recer. Um dos megadesafi os diante do 
catolicismo é atingir o equilíbrio certo 
entre afi rmar sua própria identidade 
e, ao mesmo tempo, atrair um mundo 
sempre mais pluralista.

IHU On-Line – A partir de uma visão 
de mundo diferente, como o senhor 
vê a igreja Católica contemporânea 
na América Latina, especialmente no 
Brasil? Quais são as luzes e as som-
bras da presença católica nessa re-
gião?
John L. Allen Jr. – Em geral, há como 
que um renascimento em andamento 
no catolicismo latino-americano (veja 
o novo livro do Pe. Ed Cleary, “How La-
tin America Saved the Soul of the Ca-
tholic Church” [Como a América Latina 
salvou a alma da Igreja Católica]). De-
pois de séculos em que o catolicismo 
foi um monopólio imposto pelo Esta-
do, as autoridades católicas na Amé-
rica Latina fi nalmente parecem ter se 

“O verdadeiro desafi o 

de base para a Igreja 

Católica em muitas 

partes do mundo não é o 

secularismo, mas sim as 

dinâmicas competitivas 

de um mercado religioso 

fl orescente”
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Para o teólogo Wolfgang Thönissen, somente em liberdade e 
sem coação é que se pode pertencer a uma religião e exercê-la  

POR MOISÉS SBARDELOTTO E PATRICIA FACHIN | TRADUÇÃO WALTER SCHLUPP 

“A 
Igreja precisa agir de forma ecumênica em todos os ní-
veis; não há como evitar. A preocupação com a restau-
ração da unidade é uma causa da Igreja inteira”, frisou 
Wolfgang Thönissen, diretor do Johann-Adam-Möhler-
Institut für Ökumenik, Alemanha, o mais antigo instituto 

ecumênico da Europa. Na entrevista que segue, concedida, por e-mail, à IHU 
On-Line, ele fala da relação da Igreja Católica com outras tradições cristãs e 
classifi ca o ecumenismo como “luta pela identidade cristã una da Igreja”. Já 
o diálogo inter-religioso tem como propósito a “luta pela paz e pela justiça 
no mundo”.

Thönissen disse ainda que o Concílio Vaticano II desempenha um papel de-
cisivo nas questões ecumênicas. Entretanto, destaca que a proposta feita pela 
Igreja aos anglicanos “não é um novo caminho do ecumenismo”. E explica: 
“Trata-se de decisões de fi éis individuais, as quais a Igreja Católica respeita. 
Ela quer ajudá-los. Mas conversões não são o caminho do ecumenismo. Isto o 
Concílio Vaticano II deixou claro”. E alfi neta: “Estou convicto de que a Igreja 
Católica e as igrejas ortodoxas, por razões muito distintas, ainda têm um ca-
minho muito longo pela frente. As divisões que se estenderam por um milênio 
não podem ser superadas em uma única geração”.

Wolfgang Thönissen graduou-se em Teologia pela Bonn University, e Fi-
losofi a pela Tübingen University. Também é doutor em Teologia com a tese 
Das Geschenk der Freiheit. Untersuchungen zum Verhältnis von Dogmatik 
und Ethik. Entre suas obras, citamos Stichwörter zur Ökumene. Ein kleines 
Nachschlagewerk zu den Grundbegriffen der Ökumene (Thema Ökumene: 
Paderborn, 2003); Kirchengemeinschaft möglich? Einheitsverständnis und Ei-
nheitskonzepte in der Diskussion (Thema Ökumene: Paderborn, 2001). Con-
fi ra a entrevista. 

Ecumenismo: desafi o para a Igreja

IHU On-Line - Qual é a concepção 
de Bento XVI sobre o ecumenismo 
de um modo geral?
Wolfgang Thönissen - Antes do seu 
pontificado, nos anos em que foi 
professor de teologia, Bento XVI se 
posicionou em várias ocasiões so-
bre questões ecumênicas. Mais co-
nhecida se tornou sua opinião sobre 
a questão do primado e sua relação 
com os ortodoxos, no sentido de 
que, em termos de primado, não se 
pode exigir das igrejas ortodoxas 
mais do que se praticava e ensina-

va no primeiro milênio. Ao passo 
que Josef Ratzinger identificava a 
questão do primado como questão 
central em relação ao Oriente, na 
disputa entre o catolicismo e a Re-
forma,1 a questão central era a da 

1 Sobre a Reforma leia a revista IHU On-Line 
número 280, de 03-11-2008, intitulada Lu-
tero. Reformador da Teologia, da Igreja e 
criador da língua alemã, disponível no link 
http://www.ihuonline.unisinos.br//index.
php?id_edicao=308 e a edição número 316, 
de 23-11-2009, intitulada Calvino - 1509-
1564. Teólogo, reformador e humanista, dis-
ponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br//index.php?id_edicao=344 (Nota da IHU 
On-Line)

dado conta de que o mundo mudou e 
que eles têm que desenvolver uma ati-
tude muito mais “missionária” e pas-
toral para ir ao encontro das necessi-
dades das pessoas comuns. Isso, claro, 
foi a ideia que serviu de base para a 
“Grande Missão Continental”, procla-
mada pelo encontro do Celam [Con-
selho Episcopal Latino-Americano], 
em Aparecida no ano passado, mesmo 
que ainda seja mais um sonho do que 
uma realidade. Tudo isso apresenta es-
peranças. Eu não sou especialista em 
Brasil, mas minha percepção é de que 
a “guerra quente” depois de décadas 
sobre a Teologia da Libertação tornou-
se agora algo como uma “guerra fria”, 
em que os dois lados ainda veem um 
ao outro com um pouco de suspeita, 
mas em grande parte deixam cada um 
no seu canto. Um desafi o pastoral, 
portanto, é transformar essa “guerra 
fria” em uma paz real.

IHU On-Line – Em sua opinião, quais 
deveriam ser os principais focos de 
atenção da Igreja diante do mundo 
e da sociedade contemporâneos na 
próxima década?
John L. Allen Jr. – Eu não posso lhe 
dar um “foco”, mas posso propor um 
pouco de perspectiva. A Igreja Cató-
lica está enfrentando novos desafi os 
gigantescos no começo do século XXI, 
e se não pararmos de brigar entre nós 
mesmos e desenvolvermos uma nova 
forma de usar todos os recursos den-
tro da Igreja, não estaremos à altura 
desses desafi os – seremos esmagados 
por eles.

“Um dos megadesafi os 

diante do catolicismo é 

atingir o balanço certo 

entre afi rmar sua própria 

identidade ao mesmo 

tempo em que ainda se 

engaja em um mundo 

sempre mais pluralista”
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tradição e da sucessão apostólica. 
Ali ele salienta que a proclamação 
da palavra de Deus precisa estar vin-
culada a uma forma concreta, isto é, 
sacramental, do ministério. A pala-
vra de Deus não paira no ar, em ter-
mos atualistas, como puro aconteci-
mento; na verdade ela existe como 
algo que liga e vincula. O ministério 
não é um acréscimo à palavra de 
Deus, mas faz parte dela. Este modo 
de ver foi reforçado por Bento XVI 
no primeiro encontro com represen-
tantes das igrejas da Reforma, por 
ocasião do Congresso Mundial da Ju-
ventude no verão de 2005. Pode-se 
interpretar isto como uma posição 
fundamentalmente ecumênica do 
Papa: ele acata o desafio da Refor-
ma, a primazia suprema da palavra 
de Deus, mas relaciona esse desafio 
com a catolicidade da Igreja; a pala-
vra de Deus jamais existe por si só e 
sem a relação com a Igreja e com o 
ministério eclesial. É a partir dessa 
posição, como que partindo de um 
centro, que o Papa acolhe os proble-
mas ecumênicos.

IHU On-Line - Quais são os principais 
problemas no diálogo entre católicos 
e protestantes?
Wolfgang Thönissen - O diálogo com 
as igrejas oriundas da Reforma já dura 
décadas e, em termos globais, levou 
a numerosos resultados de diferentes 
tipos. A Igreja Católica sustenta um 
chamado diálogo bilateral, em primei-
ro lugar, com os anglicanos; depois, 
com os luteranos, reformados e me-
todistas. O presidente do Pontifício 
Conselho, para Promoção da Unidade 
dos Cristãos2, acaba de publicar um 
livro que reúne os resultados desses 
diálogos no atual estágio, “Harvesting 
the Fruits”: numa série de questões 
que eram controversas até agora, há 
notável grau de concordância entre 
essas igrejas e a Igreja Católica. Isto 
vale para as questões da relação en-
tre escritura e tradição, justifi cação e 
santifi cação, sacramentos do batismo 

2 Cardeal Walter Kasper. Sobre ele, leia o ar-
tigo Walter Kasper: uma vocação ecumênica, 
de Faustino Teixeira, publicado no sítio do IHU 
em 08-10-2009 e disponível no link http://
www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_
noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=26408 
(Nota da IHU On-Line)

e da eucaristia. Delineiam-se também 
aproximações na questão do ministé-
rio e da natureza da Igreja. Mas nas 
questões do ministério de três níveis, 
do ministério episcopal, da sucessão 
apostólica e do primado, as igrejas 
não estão se aproximando. O quadro 
atual é, portanto, bastante variado. É 
preciso discutir as questões controver-
sas sobre o pano de fundo do que foi 
alcançado até agora.

IHU On-Line - Os desafi os para as 
igrejas cristãs no futuro não estariam 
menos no diálogo ecumênico do que 
no diálogo inter-religioso?
Wolfgang Thönissen - Em primeiro 
lugar, é preciso distinguir entre o 
diálogo ecumênico conduzido entre 
as igrejas e comunhões cristãs, e o 
diálogo inter-religioso entre as reli-
giões, as cristãs e as não-cristãs. No 
diálogo ecumênico entre as igrejas 
e comunhões cristãs, discute-se a 
identidade cristã, a Igreja una de 
Jesus Cristo. Aí a questão decisiva é 
que em cada concretização confes-
sional da Igreja ou comunhão está 
realizada a Igreja una de Jesus Cris-
to. Neste ponto, a Igreja católica 
afirma com toda a clareza que exis-
te apenas uma Igreja, qual seja, a 
católica, sendo que essa encontra-se 
em relação e comunhão com outras 
igrejas e comunhões. Ela mantém 
uma rede de relações. Portanto, o 
diálogo ecumênico é a luta pela 
identidade cristã una da Igreja. O 
diálogo inter-religioso ocorre em ní-
vel totalmente diferente. Aí se trata 
da luta pela paz e pela justiça no 
mundo. Qual é a contribuição para a 

paz no mundo que podem dar as di-
ferentes religiões3? A chamada ora-
ção da paz, para a qual o Papa João 
Paulo II lançou um convite para Assis 
em 1986, tentou suscitar o diálogo 
entre as religiões sobre as questões 
da sobrevivência da humanidade. 

IHU On-Line - Quais princípios deve-
riam orientar o diálogo inter-religio-
so? 
Wolfgang Thönissen - Há uma série 
de princípios muito importantes para 
a sobrevivência da humanidade: so-
lidariedade entre os seres humanos, 
subsidiariedade como percepção 
da responsabilidade e liberdade de 
cada indivíduo, paz e justiça entre 
os povos, opção pelos pobres, o de-
senvolvimento dos povos em termos 
de educação, economia e cultura. 
Uma referência importante, aqui, 
é a percepção do caráter universal 
dos direitos humanos, que valem 
para todos os povos e sociedades e 
precisam ser reconhecidos por todos 
os países por igual. Uma função-cha-
ve, neste aspecto, está no direito à 
liberdade religiosa. O grau de liber-
dade religiosa indica, nos diferentes 
países do mundo, o grau de liberda-
de individual concedida às pessoas. 
Da mesma forma, também as reli-
giões precisam aceitar a liberdade 
religiosa como direito fundamental, 
porque somente assim elas poderão 
promover a paz entre as pessoas, 
renunciando a toda e qualquer vio-
lência contra as pessoas por razões 
religiosas. Somente em liberdade e 
sem coação é que se pode pertencer 
a uma religião e exercê-la.

IHU On-Line - Qual é a importância 
das decisões do Concílio Vaticano II 
para o ecumenismo?
Wolfgang Thönissen - O Concílio Va-
ticano II desempenha um papel de-
cisivo nas questões ecumênicas. O 

3 Sobre o tema leia a revista IHU On-Line nú-
mero 240, de 22-10-2007, intitulada Projeto 
de Ética Mundial. Um debate, disponível em 
http://www.ihuonline.unisinos.br/uploads/
edicoes/1193079450.78pdf.pdf. Veja também 
o recente Cadernos Teologia Pública, número 
48, intitulado Ética global para o séc. XXI: o 
olhar de Hans Küng e Leonardo Boff, de au-
toria de Águeda Bichels, disponível para do-
wnload no sítio do IHU a partir de 14-01-2010. 
(Nota da IHU On-Line)

“A Igreja Católica 

sustenta um chamado 

diálogo bilateral em 

primeiro lugar com os 

anglicanos; depois, com 

os luteranos, reformados 

e metodistas”
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decreto sobre o ecumenismo “Unita-
tis Redintegratio” de 1964 continua 
sendo a carta magna dos esforços 
ecumênicos da Igreja Católica. Nes-
se concílio, a Igreja Católica tomou 
a decisão de entrar no diálogo ecu-
mênico. A Igreja precisa agir de for-
ma ecumênica em todos os níveis; 
não há como evitar. A preocupação 
com a restauração da unidade é uma 
causa da Igreja inteira. Para tanto, 
o concílio estabeleceu uma série 
de princípios, como: o diálogo deve 
ser conduzido par cum pare, isto 
é, entre iguais. O diálogo é sempre 
uma luta pela verdade da fé cristã. 
No caso, é preciso reconhecer tam-
bém uma hierarquia de verdades na 
doutrina da Igreja. O ecumenismo 
espiritual é a alma de todo o movi-
mento ecumênico. Trata-se da troca 
dos dons espirituais. Este legado do 
concílio é herança da Igreja. O pro-
blema principal está ligado à consti-
tuição da Igreja Lumen Gentium, n° 
8, a saber, que a Igreja una de Jesus 
Cristo está realizada na Igreja Cató-
lica; fora da Igreja Católica, existem 
elementos e bens da santificação e 
da verdade que urgem em direção a 
essa unidade. O subsistit (“está re-
alizado em”) precisa ser entendido 
como uma espécie de cláusula de 
abertura que permite diálogo com as 
outras igrejas e comunhões. A ques-
tão crucial, no caso, é até que ponto 
as outras igrejas estão presentes ou 
não nessa Igreja una e qual a sua re-
lação com a Igreja católica. No futu-
ro, é importante firmar e ampliar as 
relações entre as igrejas separadas.  
Então crescerá a comunhão entre os 
cristãos. 

IHU On-Line - Qual a importância da 
mais recente encíclica do Papa para 
o diálogo ecumênico e para o diálogo 
inter-religioso?
Wolfgang Thönissen - A encíclica Ca-

ritas in Veritate detalha o exposto na 
quarta questão desta entrevista, aí 
está a sua importância. Ela apresenta 
uma plataforma para a busca por um 
humanismo cristão universal.

IHU On-Line - Qual a importância dos 
passos mais recentes na Igreja ca-
tólica para o ecumenismo do século 
XXI?
Wolfgang Thönissen - O diálogo com 
os representantes da Fraternidade 
São Pio X certamente se deve a um 
desejo pessoal de Bento XVI. As con-
versações com essa fraternidade não 
serão, por conseqüência, revogadas 
intuições fundamentais do Concílio 
Vaticano II como ecumenismo, liber-
dade religiosa e liberdade litúrgica. 
A retratação da afirmação da liber-
dade religiosa teria consequências 
fatais para a Igreja Católica; a Igreja 
estaria se retirando da comunidade 
dos povos deste mundo que justa-
mente defendem os direitos huma-
nos. Recentemente, em 2008, Bento 
XVI professou claramente os direitos 
humanos perante a ONU em Nova 
Iorque.

A proposta feita aos anglicanos 
não é um novo caminho do ecu-
menismo. Trata-se de um caminho 
para aqueles fiéis anglicanos que 
há muito tempo buscam o caminho 
para a Igreja Católica. Trata-se de 
decisões de fiéis individuais, as 
quais a Igreja Católica respeita. 
Ela quer ajudá-los. Mas conversões 
não são o caminho do ecumenismo. 
Isto o Concílio Vaticano II deixou 
claro. Já o diálogo com as igrejas 
ortodoxas tem seu feitio próprio. 
Estou convicto de que a Igreja Ca-
tólica e as igrejas ortodoxas, por 
razões muito distintas, ainda têm 
um caminho muito longo pela fren-
te. As divisões que se estenderam 
por um milênio não podem ser su-
peradas em uma única geração. 

“As religiões precisam aceitar a liberdade religiosa 

como direito fundamental, porque somente assim 

elas poderão promover a paz entre as pessoas”
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Uma Igreja tradicionalista nunca será criativa
Teólogos, religiosos e militantes não podem ser “cabras mandados”, precisam de 
liberdade evangélica para interpretar e criar, argumenta Luiz Carlos Susin, ao falar 
das censuras emitidas pela Igreja         

POR MOISÉS SBARDELOTTO E PATRICIA FACHIN

“C
reio que há um esforço enorme em torno de um sonho impossível: a restauração 
do catolicismo europeu de tempos que não voltam porque a cultura da Europa, 
atualmente, de modo geral, tem muita estética, mas pouca alma de verdade, e 
virou turismo e savoir vivre”. A opinião é do teólogo Luiz Carlos Susin e foi expressa 
na entrevista que segue, concedida, por e-mail, à IHU On-Line. Para ele, a novi-

dade da Igreja Católica reside justamente em um aspecto já conhecido: o tradicionalismo. Entretanto, 
faz um alerta: “Há uma dose de violência institucional junto com o tradicionalismo, certa embriaguez 
de poder, ainda que frequentemente seja apenas simbólico”. Isso cria, justifi ca, “armadilhas a médio 
prazo, como estas aparentes surpresas em torno de desequilíbrios humanos elementares porque esta-
vam até certo ponto ‘sublimados’”. E acrescenta: “Numa centralização muito hierárquica, acontece 
também uma disfunção de comunicação entre o centro, o topo, e as bases, a periferia. Vivemos uma 
época em que ofi cialmente tudo parece se tornar melhor disciplinado, mas, na verdade, há muito de-
sencontro vital”. 

Susin cursou mestrado e doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Itália. 
Leciona na PUCRS e na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana – ESTEF, em Porto Alegre. É 
autor de inúmeras obras, entre as quais citamos Teologia para outro mundo possível (Paulinas, 2006). Confi ra 
a entrevista. 

IHU On-Line – O pontifi cado de Ben-
to XVI está prestes a completar cinco 
anos. Que perspectivas esse papado 
abre para o futuro da Igreja no sécu-
lo XXI?
Luiz Carlos Susin – Cinco anos foi o tem-
po do pontifi cado de João XXIII1. Esta 
comparação é quase inevitável. Aquele 
Papa foi confi ante e audaz. Este é pru-
dente, e aprendeu da sua própria teolo-
gia o método da suspeita. Mas há tem-
pos em que o papado faz história, e há 
tempos – que são mais frequentes - em 
que a história acontece nas periferias 
das instituições. A menos que aconteçam 
alguns fatos ainda mais graves do que os 
que vieram sacudindo os últimos tem-
pos, Roma não está para peixe. Creio 

1 Papa João XXIII (1881-1963): nascido Angelo 
Giuseppe Roncalli. Foi Papa de 28-10-1958 até 
a data da sua morte. Considerado um papa de 
transição, depois do longo pontifi cado de Pio 
XII, convocou o Concílio Vaticano II. Conhecido 
como o “Papa Bom”, João XXIII foi declarado 
beato por João Paulo II em 2000. (Nota da IHU 
On-Line)

que há um esforço enorme em torno 
de um sonho impossível: a restauração 
do catolicismo europeu de tempos que 
não voltam porque a cultura da Europa, 
atualmente, de modo geral, tem muita 
estética, mas pouca alma de verdade, e 
virou turismo e savoir vivre. A parte mais 
viva da Europa está entre os imigrantes, 
mesmo católicos. Mas grande parte não 
é católica.

IHU On-Line – O ano de 2009 foi re-
pleto de “polêmicas” envolvendo a 
Igreja de Roma: a revogação da exco-
munhão dos lefebvrianos, os escân-
dalos na Irlanda e entre os Legioná-
rios, as investigações sobre religiosas 
nos EUA, a questão dos anglicanos 
etc. Qual a sua avaliação dos cami-
nhos que a Igreja vem tomando ulti-
mamente?
Luiz Carlos Susin – Até mesmo vatica-
nistas mais conservadores, como Sandro 
Magister2, reconhecem que a novidade 

2 Confi ra uma entrevista com Sandro Magister 

vem pelo lado tradicionalista: são ofi -
cialmente bem-vindos e ganham apoio e 
prestígio. Mas por eles vieram também 
os constrangimentos da última década. 
Há uma dose de violência institucional 
junto com o tradicionalismo, certa em-
briaguez de poder, ainda que frequente-
mente seja apenas simbólico. E isso cria 
armadilhas a médio prazo, como estas 
aparentes surpresas em torno de dese-
quilíbrios humanos elementares porque 
estavam até certo ponto “sublimados”. 
Numa centralização muito hierárquica 
acontece também uma disfunção de co-
municação entre o centro, o topo, e as 
bases, a periferia. Vivemos uma época 
em que ofi cialmente tudo parece se tor-
nar melhor disciplinado, mas na verdade 
há muito desencontro vital.   

IHU On-Line – Diversos analistas 
apontam que o grande embate da 
Igreja atual, sob o papado de Bento 

nesta edição da IHU On-Line. (Nota da IHU 
On-Line)
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XVI, é contra o secularismo. Em sua 
opinião, o secularismo é também 
uma preocupação da Igreja latino-
americana?
Luiz Carlos Susin – O secularismo é um 
fenômeno “ocidental” muito ligado às 
contradições da própria Igreja. Lembra 
o título do último livro de Ivan Illich3, A 
corrupção do melhor engendra o pior. 
Por isso, quanto mais se vai para o cen-
tro da instituição, mais se percebe per-
to dela o clima de secularismo, que vai 
além do reconhecimento da autonomia 
das realidades sociais – a secularidade 
do mundo – mas um clima de mútuos 
ressentimentos, acusações e cobranças. 
Quanto mais se vai para as periferias 
menos se sente este clima. Na América 
Latina, isto é sentido de forma vertical: 
o povo que está na base integra melhor 
seu cotidiano com sua fé, mas quando se 
sobe na sociedade, são mais marcantes 
as incongruências entre fé e vida social, 
que chega por aqui também a uma dis-
sociação e até a um secularismo etica-
mente cínico.  

IHU On-Line – Outra tendência da 
Igreja é o silenciamento ou censura 
de teólogos ou padres ativistas, como 
recentemente o jesuíta John Haight 
e o Maryknoll Roy Bourgeois. O que 
isso simboliza para o debate teológi-
co e a missão social da Igreja? 
Luiz Carlos Susin – Teólogos, religiosos 
e militantes sociais não podem ser “te-
ólogos de corte”, nem “cabras manda-
dos”, pois precisam de liberdade evan-
gélica para interpretar e para criar.  
Embora devam lealdade e obséquio ao 
magistério da Igreja e à comunidade 
eclesial como um todo, precisam man-
ter a parrésia, essa coragem profética 
pela qual acabam sempre pagando al-
gum preço inclusive dentro da própria 
Igreja. Giovanni Batista Montini, que 
seria mais tarde Paulo VI, quando era 
arcebispo de Milão, sabendo que tinha 
sido afastado de Roma por manobras 
na Cúria, deixou escrito uma intrigante 

3 Ivan Illich (1926-2002): pensador autor de 
uma série de críticas às instituições da cultura 
moderna, escreveu sobre educação, medicina, 
trabalho, energia, ecologia e gênero. Sobre 
ele, leia a revista IHU On-Line número 46, de 
09-12-2002, intitulada “Ivan Illich, pensador 
radical e inovador”, disponível para downlo-
ad no link http://www.unisinos.br/ihuonli-
ne/uploads/edicoes/1161290142.3pdf.pdf 
(Nota IHU On-Line)

afi rmação: “Às vezes se sofre pela Igre-
ja, e às vezes se sofre também pelas 
mãos da Igreja”. Mais do que o silên-
cio de teólogos, o que nos faz sofrer na 
América Latina é o silêncio a respeito 
dos inúmeros mártires que deram suas 
vidas em nosso continente.  

IHU On-Line – O conceito de “minoria 
criativa” também saiu dos lábios do 
Papa ao se referir à Igreja com rela-
ção ao seu futuro. Qual a sua opinião 
sobre essa perspectiva de Igreja na 
sociedade contemporânea?
Luiz Carlos Susin – “Minoria criativa” é 
uma realidade positiva na sociedade em 
diversos níveis, desde lideranças popula-
res até lideranças dos países emergen-
tes. Na Igreja, foi uma minoria criativa 
que liderou o Concílio Vaticano II e tam-
bém a mais famosa e efi caz Assembleia 
de bispos da América Latina, em Medel-
lín. Num mundo pluralista, com múlti-
plas tradições religiosas, reconhecer-se 
uma entre as outras tradições religiosas 
é um sinal saudável. Nesse caso, mino-
rias criativas serão aquelas que buscarem 
ativamente o diálogo por um mundo que 
deve ser transformado. Tradicionalistas 
nunca foram e nunca serão criativos, se-
jam minoria ou maioria. Tentando uma 
analogia: por sua estrutura, ao invés de 
criativos, estão mais para reprodutivos 
por clonagem, repetição sem novidade.

 
IHU On-Line – Quais são os “sinais dos 
tempos” que mais inquietam a Igre-
ja institucional hoje? E que outros 
sinais, também importantes, passam 
despercebidos? 
Luiz Carlos Susin – Estamos repletos de 

sinais, há muitos sinais. Por exemplo, a 
eleição de Obama, mesmo que ele re-
vele limites com o passar do tempo. 
Quando o presidente da mais poderosa 
nação do mundo, em tempo de férias, 
sai caminhando com um boné na cabe-
ça para ir à padaria comprar o pão para 
sua família, isso é um grande sinal. Há 
uma vontade de identifi cação e de par-
ticipação que provém de povos que até 
agora estavam calados, como os indíge-
nas por toda a América Latina. Há uma 
movimentação migratória igual às que 
marcaram as grandes etapas da história. 
Reciclador de lixo tem discurso político. 
As mulheres têm palavra própria. São si-
nais de empoderamento. A única forma 
de tratar estes sinais é a interlocução 
sem tutela. 

IHU On-Line – O Papa Bento XVI diz 
que a fome é o pior sinal da pobreza, 
chama a um estilo de vida austero, 
levanta sua voz contra o desperdício 
alimentar, além de pedir uma eco-
nomia mais justa com a publicação 
da “Caritas in veritate”. Por outro 
lado, cresce o número de famintos 
e pobres em todo o mundo. Quais 
são as grandes tendências da Igreja 
hoje com relação aos mais pobres? 
Concretamente, eles ainda são uma 
“opção preferencial” da Igreja do 
século XXI?
Luiz Carlos Susin – De fato, a fome é o 
absoluto antidivino ao lado do absoluto 
de Deus, os únicos dois absolutos. “Quem 
tem fome tem pressa”, dizia o saudoso 
Betinho. E quem tem fome se torna pe-
rigoso, pois só quem come é pacifi cado. 
Da proposta de economia do Papa, ins-
pirado na economia do “dom”, pode-se 
desenhar uma economia mais humana. 
Mas, na realidade, são os pobres que 
mais costumam praticar a economia sem 
exagero de medidas, própria do dom. 
A opção preferencial pelos pobres é, 
nesse ponto, uma aprendizagem, mas 
é também uma experiência evangélica 
sem retorno. No século XIX, repetiu-se 
muito, para o bem da unidade da Igreja 
num mundo hostil, que onde está o Papa 
aí está a Igreja (Ubi Petrus ibi Ecclesia). 
Isso soa ao “universal concreto” de He-
gel, cujo outro exemplo era Napoleão. 
Talvez toda autoridade institucional 
tenha este estatuto. Mas a Igreja insti-
tucional tem um problema: Jesus! Ele 

“Mais do que o silêncio 

de teólogos, o que nos 

faz sofrer na América 

Latina é o silêncio a 

respeito dos inúmeros 

mártires que deram 

suas vidas em nosso 

continente”
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disse que “onde está um pequenino, aí 
eu estou”. O universal concreto da Igre-
ja de Jesus só podem ser os pequeninos, 
os pobres. Portanto, onde está o pobre, 
aí está a Igreja (ubi pauper ibi Ecclesia). 
Todo retorno seria cínico.    

IHU On-Line – Como ser Igreja no sé-
culo XXI, tempo incerto, “líquido”, 
marcado por categorias como pós-
(contemporânea, histórica, metafísi-
ca, secular, religiosa etc.)?
Luiz Carlos Susin – João Paulo I, em 
seus 33 dias de pontifi cado, ainda meio 
desajeitado à estatura do cargo, saiu-se 
com uma pérola. Disse aos jornalistas 
que lhe fi zessem perguntas essenciais, 
e não como os que teriam ido entrevis-
tar Napoleão e lhe perguntaram sobre 
a cor preferida de suas ceroulas. Napo-
leão teria respondido que ele era um 
general, e que as perguntas deviam ser 
sobre estratégias de guerra. E o papa 
acrescentou: “se quiserem me pergun-
tar sobre a Igreja, saibam em primeiro 
lugar que a história da Igreja não é a 
história dos papas, mas dos santos!” De 
fato, há papas santos e outros nem tan-
to. Uns fi zeram um capítulo de história 
mais mundano. Mas os santos fazem a 
história que começou em Jesus, são a 
expressão efi caz da Igreja de Jesus. E 
há santos na Amazônia, nas periferias 
de São Paulo, nos riscos missionários 
por toda parte. Neles há algo de abso-
lutamente sólido e transcendente. 

LEIA MAIS...

>> Susin já concedeu outras entrevistas à 
IHU On-Line. Confi ra.
• A mudança de eixo da humanidade. O III Fó-
rum Mundial Teologia e Libertação. Publicada em 
28-1-2009 e disponível no link http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=19635; 
• Teologia da Libertação após Aparecida volta 
ao fundamento? Publicada em 8-6-2008 e dispo-
nível no link http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=14534;
• Segundo Fórum Mundial de Teologia e Liber-
tação. Entrevista publicada em 9-2-2007 e dis-
ponível em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=4672.
• Jon Sobrino e a Notifi cação do Vaticano. Depoi-
mento de Luís Carlos Susin, publicado em 15-03-
2007 e disponível em http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&t
ask=detalhe&id=5783 

Para o jornalista e escritor italiano Andrea Tornielli, o Papa atual 
luta contra o relativismo e a queda da fé católica no continente 
europeu. E para conviver com o tempo histórico atual, Ratzinger 
busca mostrar que a fé é o encontro com a beleza, com o amor 
misericordioso de Deus  

POR MOISÉS SBARDELOTTO | TRADUÇÃO MOISÉS SBARDELOTTO 

“U
m ano verdadeiramente terrível”. Essa é a defi nição de 
Andrea Tornielli, jornalista especializado em assuntos 
do Vaticano do jornal italiano Il Giornale, para os fatos 
que ocorreram na Igreja Católica neste ano de 2009 e 
que foram manchetes em todo o mundo. Nesta entre-

vista, concedida por e-mail à IHU On-Line, o jornalista italiano aborda os 
grandes desafi os do papado de Bento XVI à luz de seu principal “inimigo”: “os 
cristãos que não são testemunhas de sua fé e por isso não tornam presente o 
amor de Jesus Cristo em cada circunstância de sua vida”.

Para Tornielli, Bento XVI convive com a “sombra” de João Paulo II ao 
guiar uma Igreja que “quer se confrontar em amizade com todos os homens 
crentes e não crentes do mundo”, como demonstram suas viagens ao redor 
do globo. Esse desafi o, compara o escritor, é mais fácil do que há 2.000 anos, 
quando apenas 12 apóstolos “começaram a anunciar em todo o mundo que 
Jesus Cristo havia ressuscitado”.

Vaticanista do jornal italiano Il Giornale, formou-se em 1964 em Letras 
Clássicas, com ênfase em história da língua grega, pela Universidade de Pá-
dua, na Itália. Ex-colaborador da revista Il Sabato, atualmente publica arti-
gos na revista católica Il Timone, além de ter um programa mensal na Radio 
Maria. Também é autor do blog “Sacri Palazzi” (http://blog.ilgiornale.it).

É autor de mais de 30 livros sobre a Igreja Católica contemporânea. Entre 
suas obras traduzidas para o português estão Pio XII: O Papa dos Judeus (Ed. 
Civilização, 2002), Os Milagres do Papa Wojtyla (Ed. Paulus, 2006), Bento 
XVI: O Guardião da Fé (Ed. Record, 2006), e é co-autor, com Alessandro Zan-
grando, de João Paulo I: O Papa do Sorriso (Ed. Quadrante, 2000). Casado, 
tem três fi lhos e vive entre Roma e Milão. Confi ra a entrevista.

Beleza e amor: o legado de Bento 

XVI para a Igreja contemporânea

IHU On-Line – Neste ano, a Igreja 
de Roma viveu uma série de polê-
micas. Exemplo disso são a revo-
gação da excomunhão aos lefeb-
vrianos, os escândalos na Irlanda 
e dos Legionários, as investiga-
ções sobre as religiosas nos EUA, 
a questão dos anglicanos etc. Qual 
é sua opinião sobre os caminhos 
que a Igreja vem tomando nos úl-

timos anos?
Andrea Tornielli – Este ano foi ver-
dadeiramente terrível. Acredito que 
existem problemas muito sérios e 
ainda não solucionados de governo 
na Secretaria de Estado e na Cúria 
Romana. E também existem proble-
mas não solucionados de comunica-
ção. Os resultados estão diante dos 
olhos de todo o mundo.
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IHU On-Line – Quais são os “sinais 
dos tempos” que mais inquietam 
a Igreja institucional hoje? E que 
outros sinais, também importan-
tes, passam despercebidos? Como 
a Igreja convive ou poderia convi-
ver com o tempo histórico atual?
Andrea Tornielli – Os “sinais dos tem-
pos” que mais inquietam o Papa Bento 
XVI são o relativismo e a queda da fé 
católica no continente europeu. Mas 
as palavras chave de seu pontifi cado 
são beleza e amor. E isso, me pare-
ce, passa despercebido. Acredito que, 
para conviver com o tempo histórico 
atual, seria necessário apresentar 
melhor que a fé é o encontro com a 
beleza, com o amor misericordioso de 
Deus em seu Filho Jesus Cristo.

IHU On-Line – O senhor escreveu 
o livro “Santo Subito”, revelando 
segredos da vida de João Paulo II. 
A “sombra” de Wojtyla ainda está 
presente na Igreja hoje? O que 
Ratzinger herdou de seu anteces-
sor?
Andrea Tornielli – Ratzinger foi o 
principal colaborador do Papa Wo-
jtyla em todo o pontificado: por isso, 
seu pontificado está na mesma linha 
que o de seu antecessor, apesar das 
diferenças de caráter, de atitude, 
de formação e de biografia entre 
os dois. Acredito que a “sombra” 
de Wojtyla está sempre presente, 
porque seu longo pontificado mu-
dou o rosto da Igreja no mundo. Do 
seu antecessor, Bento XVI “herdou” 
o impulso evangelizador, as viagens 
em todo o mundo, uma Igreja que, 
a partir de sua identidade, quer se 
colocar diante de todos os homens 
crentes e não crentes do mundo, em 
amizade.

IHU On-Line – Diversos analistas 
indicam que o grande embate da 
Igreja atual, com Bento XVI, é con-
tra o secularismo, batalha mani-
festa claramente em sua viagem 
à República Tcheca, em setembro 
deste ano. Em sua opinião, esse é 
realmente o inimigo número um da 
Igreja contemporânea?
Andrea Tornielli – Acredito que o ini-
migo número um da Igreja hoje são 

os cristãos que não são testemunhas 
de sua fé, e por isso não tornam pre-
sente o amor de Jesus Cristo em cada 
circunstância de sua vida: na família, 
no trabalho, no tempo livro... O secu-
larismo é o ar que todos respiramos: 
mas a situação não é pior do que a de 
2.000 anos atrás, quando os apóstolos 
– eram só 12 – começaram a anunciar 
em todo o mundo que Jesus Cristo ha-
via ressuscitado.

IHU On-Line – Roma continua sendo 
eurocêntrica ao lidar com os proble-
mas mundiais ou aprendeu a escutar 
as vozes do Sul e do Oriente?
Andrea Tornielli – Acredito que se-
ria preciso aprender a ouvir melhor 
as vozes do Sul e do Oriente.

IHU On-Line – O conceito de “mino-
ria criativa” também saiu da boca 
de Bento XVI ao se referir à Igreja 
com relação a seu futuro. Qual é 
sua opinião sobre essa perspectiva 
de Igreja na sociedade contempo-
rânea?
Andrea Tornielli – Penso que esse 
conceito pode se referir também 
à situação atual. Parece-me mui-
to interessante, porque apresenta 
a Igreja não como uma instituição 
que quer dominar. É uma instituição 
que quer servir e que sabe que os 
fiéis que são testemunhas são uma 
minoria.

IHU On-Line – Outro problema que 
preocupa a Igreja é a redução de 
seu quadro de novos sacerdotes. 
Algumas soluções indicadas, ainda 
consideradas radicais pelo Vatica-
no, são a ordenação de homens 
casados (viri probati), o fim do ce-
libato e a ordenação de mulheres. 
Como o senhor analisa essa ques-
tão?
Andrea Tornielli – Não acredito ab-
solutamente que essas sejam solu-
ções (a última que você indica, a or-
denação das mulheres, foi excluída 
com autoridade pontifícia pelo Papa 
Wojtyla). Acredito que a solução 
seja uma maior responsabilização 
dos leigos crentes em tudo aquilo 
que não é celebração sacramental 
que necessite de um sacerdote.
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A Igreja Católica na América Latina 

e as contradições do continente 
Como comunidade de crentes, a Igreja Católica congrega tanto os que lutam e se 
comprometem com a justiça quanto aqueles que mantêm fortes laços com o poder 
dominante, critica Washington Uranga         

POR MOISÉS SBARDELOTTO | TRADUÇÃO MOISÉS SBARDELOTTO 

A 
partir da realidade latino-americana, o jornalista uruguaio e professor da Universidade de 
Buenos Aires, Washington Uranga, analisa a relação da Igreja com as contrariedades do con-
tinente. Por e-mail, Uranga afi rma à IHU On-Line que existe uma grande separação entre a 
vida eclesial na região e o ideal de Igreja proposto por Roma face ao mundo contemporâneo. 
“O Vaticano mantém um olhar ‘romanocêntrico’ sobre o mundo. Não se trata apenas de uma 

‘mentalidade europeia’. Na realidade, é um olhar a partir do mundo do poder”, resume. 
Washington Uranga, nascido em Montevidéu, no Uruguai, é jornalista, docente e pesquisador na área 

da Comunicação. Dirige a 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 Argentina. 
Além de suas atividades como comunicador e pesquisador, também tem uma atividade crítica intensa como 
membro da Igreja Católica. É também coordenador acadêmico do Mutirão Latino-Americano de Comunica-
ção, que irá ocorrer entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2010. Confi ra a entrevista.

IHU On-Line – Prestes a completar 
cinco anos, como o senhor avalia o 
pontifi cado de Bento XVI? Que pers-
pectivas seu papado abre para o fu-
turo da Igreja no século XXI?
Washington Uranga – Bento XVI tem 
sido coerente com sua tradição con-
servadora. Por isso, suas preocupa-
ções centrais são mais próximas das 
questões doutrinais do que da relação 
entre a Igreja e o mundo, característi-
cas do Vaticano II. O papado de Bento 
XVI está chamado a ser um papado de 
transição, que não deixará contribui-
ções transcendentes ao catolicismo.

IHU On-Line – Embora as grandes 
manchetes sobre a Igreja em 2009 
geralmente fi zeram referência a fa-
tos ocorridos na Europa ou nos EUA, 
sabemos que a Igreja tem uma forte 
presença na vida da América Lati-
na. Como o senhor vê a atuação da 

Igreja na realidade latino-americana 
hoje? Em sua opinião, quais são suas 
grandes tendências nesta região nos 
últimos anos?
Washington Uranga – A Igreja Católi-
ca tem uma forte inserção na vida da 
América Latina. Mas, ao mesmo tem-
po, está atravessada pelas contradi-
ções deste continente. Ela mesma, 
como comunidade de crentes, vive 
essa contradição. Abriga, em seu seio, 
aqueles que lutam e se comprometem 
com a justiça e junto aos mais pobres, 
e aqueles que mantêm fortes laços 
com o poder dominante.

Eu não poderia falar de uma ten-
dência. Ambas as realidades existem. 
Há uma tradição cimentada nas comu-
nidades eclesiais de base e um pensa-
mento teológico libertador que busca 
ser fi el ao Evangelho a partir dos mais 
pobres. Mas também existem católi-
cos que usam a religião para reafi r-

mar os laços opressores.

IHU On-Line – O secularismo também 
é uma preocupação para a Igreja la-
tino-americana ou é um fenômeno 
restrito à Europa?
Washington Uranga – O secularismo 
não deveria ser um problema para 
uma Igreja Católica disposta a convi-
ver e a anunciar a mensagem de Jesus 
em meio da diversidade. Certamente, 
não é uma preocupação dos cristãos 
latino-americanos, apesar do fato de 
Roma insistir em converter a questão 
em um assunto supostamente “univer-
sal”.

IHU On-Line – Como o senhor analisa 
a postura da Igreja diante dos pro-
blemas mundiais? Pode-se falar em 
uma “mentalidade europeia”?
Washington Uranga – O Vaticano man-
tém um olhar “romanocêntrico” so-
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bre o mundo. Não se trata apenas de 
uma “mentalidade europeia”. Na rea-
lidade, é um olhar a partir do mundo 
do poder. Quando se alude aos pobres 
em Roma, faz-se isso quase solicitan-
do benevolência aos ricos e, poucas 
vezes, exigindo mudanças estruturais 
que restaurem a justiça perdida.

IHU On-Line – A partir da publicação 
da encíclica “Caritas in veritate” e 
outras declarações da hierarquia da 
Igreja sobre questões sociais, os po-
bres ainda são, concretamente, uma 
“opção preferencial” da Igreja no 
século XXI?
Washington Uranga – A opção pelos 
pobres é um mandato evangélico. A 
“Caritas in veritate” não agrega nada 
substancial em função dessa opção no 
mundo contemporâneo. Mas, como 
disse, a Igreja na América Latina está 
atravessada pelas suas contradições. 
De todos os modos, é uma força muito 
importante na reivindicação da justi-
ça e dos direitos dos pobres. Mas essa 
não deveria ser uma tarefa exclusiva 
dos católicos. É preciso trabalhar com 

abertura ecumênica e gerando alian-
ças com atores sociais diversos que 
também estão comprometidos na luta 
pela justiça e pelos direitos humanos 
e sociais.

IHU On-Line – Apesar de apresentar 
mudanças, a América Latina continua 
sendo uma região majoritariamente 
católica. Mas o avanço neopentecos-
tal continua forte, especialmente no 
Brasil. Em sua opinião, quais são os 
grandes desafi os que a Igreja latino-
americana tem para o seu futuro?
Washington Uranga – O grande desa-
fi o é estar perto das pessoas, particu-
larmente dos pobres. A missão, longe 
de restaurar certas formas de catoli-
cismo tradicional, consiste na escuta 
e no acompanhamento, na cercania à 
vida cotidiana das pessoas mais sofre-
doras. E em estar atentos aos atores 
emergentes, os povos originários e os 
jovens. E a novas questões: o meio 
ambiente, a qualidade de vida, a co-
municação.

IHU On-Line – A Igreja da América La-

tina nasceu em um contexto de luta 
social e de defesa dos direitos, como 
demonstram as grandes missões je-
suíticas. Como podemos reler essa 
nossa história de fé para nos projetar 
ao futuro?
Washington Uranga – É preciso reler a 
história, aprender dela. Mas é preci-
so descobrir, no presente e no futuro, 
novos modos de compromisso. O hori-
zonte sempre é o mesmo: a luta pela 
justiça, pela verdade e pela paz junto 
aos mais pobres e excluídos.

LEIA MAIS...

>> Washington Uranga já concedeu outras 
entrevistas à IHU On-Line. Elas estão disponí-
veis na página eletrônica do IHU (www.ihu.uni-
sinos.br)

* A concentração da propriedade e os excluídos 
da comunicação. Notícias do Dia 27-04-2009, dis-
ponível em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=21700;  
* A reabertura do caso Angelelli, bispo assassina-
do pela ditadura militar argentina. Notícias do 
Dia 04-08-2008, disponível em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=15691; 
* O que é fazer política? Novas refl exões sobre a 
crise política argentina. Notícias do Dia 01-08-
2008, disponível em http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_noticias&Itemid=29&t
ask=detalhe&id=15642;
* Info-ricos e info-pobres: desigualdade midiati-
zada. IHU On-Line número 319, de 14-12-2009, 
disponível em http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?option=com_tema_capa&Itemid=2
3&task=detalhe&id=1970&id_edicao=347

“O secularismo não é uma preocupação dos cristãos 

latino-americanos, apesar do fato de Roma insistir 

em converter a questão em um assunto 

supostamente ‘universal’”

BAÚ DA IHU ON-LINE

>> Confi ra algumas edições da IHU On-Line relacio-
nadas a essa discussão. 
• Calvino – 1509-1564. Teólogo, reformador e hu-
manista. Edição 316, publicada em 23-11-2009 e 
disponível no link http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?id_edicao=344;
• Sabedoria, mística e tradição: religiões chinesas, 
indianas e africanas. Edição 309, de 28-9-2009, dis-
ponível no link http://www.ihuonline.unisinos.br/
index.php?id_edicao=337;
• Narrar Deus numa sociedade pós-metafísica. Pos-
sibilidades e impossibilidades. Edição 308, de 14-
09-2009 e disponível no link  http://www.ihuonline.
unisinos.br/index.php?id_edicao=336;
• Novas comunidades católicas: a busca de espaço. 
Edição 307, de 8-9-2009, disponível no link http://
www.ihuonline.unisinos.br/index.php?id_edi-
cao=335;
• As religiões da profecia: Judaísmo, Cristianismo 

e Islamismo. Edição número 302, de 03-08-2009, 

disponível em http://www.ihuonline.unisinos.br//
index.php?option=com_tema_capa&Itemid=23;
• Karl Rahner e a ruptura do Vaticano II. Edição 297, 
de 15-6-2009, disponível no endereço eletrônico 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?id_
edicao=325;
• Paulo de Tarso: a sua relevância atual. Edição nú-
mero 286, de 22-12-2008, disponível no link http://
www.ihuonline.unisinos.br/index.php?id_edi-
cao=314;
• Lutero. Reformador da teologia, da Igreja e cria-
dor da língua alemã. Edição número 280, de 3-11-
2008 e disponível no link http://www.ihuonline.uni-
sinos.br/index.php?id_edicao=308;
• Uniões homoafetivas. A luta pela cidadania civil e 
religiosa. Edição número 253, publicada em 7-4-2008 
e disponível no link http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?id_edicao=281;
• Jesus e o abraço universal. Edição número 248, de 
17-12-2007 e disponível no link http://www.ihuonli-
ne.unisinos.br/index.php?id_edicao=276; 
• Projeto de Ética Mundial. Um debate. Edição 240, 

publicada em 22-10-2007 e disponível no link 
http://www.ihuonline.unisinos.br//index.php?id_
edicao=268;
• Os rumos da Igreja na América Latina a partir de 
Aparecida. Uma análise do Documento Final da V 
Conferência. Edição 224, de 20-6-2007. Disponível 
no endereço eletrônico http://www.ihuonline.unisi-
nos.br//index.php?id_edicao=250; 
• Teologia da Libertação. Edição 214, de 2-4-2007. 
Acesse no endereço eletrônico http://www.ihuonli-
ne.unisinos.br//index.php?id_edicao=233;
• Por que ainda ser cristão? Edição número 209, de 
18-12-2006 e disponível no link http://www.ihuonli-
ne.unisinos.br//index.php?id_edicao=228;
• Um ponto fi nal à vida? Problemáticas suscitadas pela 
eutanásia. Edição número 162, de 31-10-2005. Acesse 
no endereço eletrônico http://www.ihuonline.unisinos.
br//uploads/edicoes/1158347849.66pdf.pdf;
• Há lugar para a Igreja na sociedade contemporânea? 
Gaudim ET Spes: 40 anos. Edição 157, de 26-9-2005. 
Acesse a versão eletrônica no link http://www.ihuon-
line.unisinos.br//uploads/edicoes/1158347304.81pdf.
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Belo Monte. “Projeto faraônico e gerador de morte’’
“De uma coisa tenho certeza: os índios não vão desistir. Podem até ser derrotados, 
para a vergonha do atual Governo, mas não desistirão nunca”, escreveu o bispo de 
Altamira, no Pará           

POR GREYCE VARGAS 

“E
u sei quanto suor esse povo derramou e quanto tempo gastou para construir suas 
casas. Digo mais uma vez: são casas de alvenaria e não barracos ou palafi tas! Ago-
ra esse povo será compulsoriamente arrancado de seus lares e transferido para 
onde?”, pergunta Dom Erwin Kräutler, na entrevista que concedeu à IHU On-Line, 
realizada via e-mail. O bispo de Altamira, município situado em plena selva ama-

zônica do Pará, descreve o apoio que a Igreja tem dado ao povo que luta contra a hidrelétrica de Belo 
Monte e também o que ocorreu depois do encontro que teve com Lula em setembro deste ano. “Não 
faltam opções e não faltam cientistas de renome que apresentam alternativas. Mas são silenciados 
imediatamente e até ridicularizados quando falam em energia solar ou eólica”, apontou ele.

Dom Erwin também analisou o apagão que ocorreu em novembro. “Até hoje, não foram reveladas as 
verdadeiras causas que provocaram o apagão. Mas a ocorrência de uma falha no sistema ou até de uma 
irresponsabilidade na manutenção não justifi ca nunca uma construção gigantesca de consequências 
imprevisíveis, nocivas para os povos da região do Xingu e para o meio ambiente”. Quando questionado 
sobre como Marina Silva e Lula têm agido em relação à Belo Monte, Dom Erwin é veemente: “Marina 
Silva me decepcionou. Jamais pensei que ela se submetesse tão tranquilamente aos ditames de sua 
candidatura à presidência da República”. Confi ra a entrevista.

Brasil em Foco

IHU On-Line – Qual o apoio que o 
senhor tem recebido da Igreja nes-
sa luta contra a hidrelétrica de Belo 
Monte?
Dom Erwin – Sou bispo da Igreja que 
está no Xingu. A “minha” Igreja (não no 
sentido possessivo, mas de pertença!) 
é esta, que se encontra aqui e agora, 
na Amazônia. Ela não é apenas parte 
da Igreja espalhada pelo mundo, mas 
nela também subsiste a Igreja com to-
das as suas características: una, san-
ta, católica e apostólica. E esta Igreja 
local encontra-se hoje diante de tre-
mendos desafi os. Não tenho a menor 
dúvida: estou recebendo o apoio desta 
Igreja no Xingu, Povo de Deus que aqui 
vive e caminha, luta e reza, se reune e 
celebra, se engaja por uma sociedade 
justa e fraterna, acredita que “outro 
mundo é possível”, que coincide para 

nós com o sonho de Jesus: o Reino de 
Deus. Sim, sinto que essa Igreja que 
está no Xingu apoia o seu bispo quando 
assume a defesa dos povos que aqui 
vivem contra um projeto faraônico e 
megalomaníaco que promete gerar 
energia, mas, na realidade, vai gerar 
morte. 

A Igreja no Pará e Amapá (Regional 
Norte II da CNBB) manifestou-se de 
maneira inequívoca por ocasião de sua 
32ª Assembleia Pastoral Regional (26 
- 28 de agosto de 2009) em uma “Car-
ta Aberta” onde afi rma textualmente: 
“Neste momento, assistimos com mui-
ta preocupação aos trâmites em torno 
da projetada construção da Hidrelétri-
ca de Belo Monte. Mais um grande em-
preendimento que não leva em conta 
os verdadeiros anseios da população e 
atiça apenas a ambição daqueles que 

apregoam um desenvolvimento que 
certamente será passageiro e destrui-
dor. (...). Que desenvolvimento é esse 
que destrói inescrupulosamente o há-
bitat de povos e famílias, a fl ora e a 
fauna ? Esse megaprojeto, se concre-
tizado, deixará milhares de ”projetos 
de vida” atropelados pelo desloca-
mento compulsório de inúmeras famí-
lias de suas casas e de suas terras. (...) 
Os povos indígenas e comunidades tra-
dicionais, secularmente perseguidos 
e dizimados, receberão o golpe fatal 
perdendo seus territórios e recursos 
naturais – e sobretudo a terra querida 
de seus ritos e mitos, onde sepultaram 
os seus ancestrais. Ressoa aos nossos 
ouvidos o grito de um índio Kayapó: ‘O 
que será de nossas crianças!’”

Interesses
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Já o Documento do IX Encontro de 
Bispos da Amazônia (Manaus, 11 a 13 
de setembro de 2007) “Discípulos Mis-
sionários na Amazônia” reclama: “Os 
grandes projetos são decididos fora da 
Amazônia, visando interesses que não 
benefi ciam os amazônidas. Há proje-
tos do Governo e de empresas com 
capital transnacional. Faz-se neces-
sário analisar as consequências desses 
projetos: o desequilíbrio ecológico e 
social, o desmatamento, as mudanças 
climáticas etc.” (n. 24)

Sei também que a CNBB, sua presi-
dência e o Conselho Permanente, sem-
pre apoiou o meu e nosso empenho em 
favor dos povos indígenas no Xingu, 
dos ribeirinhos e do povo em geral que 
habita a cidade de Altamira e outras 
cidades vizinhas que fatalmente serão 
atingidos por esse projeto.

IHU On-Line – Que reações o senhor 
teve depois do encontro com Lula 
que, na época, falou que nada seria 
feito “goela abaixo”?
Dom Erwin – O presidente Lula me 
convidou para mais uma audiência que 
deveria ter acontecido entre 25 e 27 
de novembro passado. Eu aguardava 
diariamente ser chamado, mas, no dia 
26, por volta das 21 horas, fui infor-
mado de que o Presidente estava em 
viagem para a Venezuela e lamenta-
velmente não fora possível achar uma 
janelinha na agenda para receber-me. 
A promessa de “não empurrar o pro-
jeto goela abaixo de quem quer que 
seja” do Presidente não contou com a 
anuência de seu setor energético que 
não alterou em nada suas estratégias.

Depois do encontro com o presi-
dente Lula, em 22 de julho de 2009, 
tive outra oportunidade de conversar 
com representantes do Governo, desta 
vez, em Altamira, por ocasião das já 
famigeradas audiências públicas poli-
ciadas. Mais uma vez, achei impres-
cindível convidar representantes dos 
movimentos sociais de Altamira, mas 
os doutores voltaram a desfi lar a mes-
ma ladainha de vantagens e benefícios 
que já não convence ninguém. Expli-
caram que defendiam a viabilidade de 
Belo Monte do ponto de vista mera-
mente técnico e, já um tanto acuados, 
admitiram que os problemas se situam 

na dimensão social e ambiental. Quem 
de nós não sabia disso? Mesmo assim, 
foi bom ouvir que eles concordam que 
existem tais problemas. Aí começaram 
a jorrar perguntas, nenhuma delas ob-
tendo resposta convincente. Os dou-
tores vêm com promessas vagas ou se 
calam quando se entra em detalhes, 
ou então, afi rmam que tudo terá so-
lução, mas não revelam que tipo de 
solução haverá. 

Pior, de repente, perdem as estri-
beiras e reagem com uma arrogância 
e prepotência que nunca esperávamos 
de membros do atual Governo e nos 
fazem recordar os idos da Ditadura 
Militar. Falam abertamente que nós 
podemos fazer o que bem entende-
mos: “O projeto vai sair!”. O cinismo 
de afi rmações como estas parece in-
superável. Os senhores Walter Cardeal 
e Adhemar Palocci estão convictos de 
seu protagonismo em relação a esse 
nefasto projeto e querem passar, qual 
rolo compressor, por cima de todos nós. 
Não sei se o Presidente da República 
realmente se dá conta dessa investi-
da ditatorial de seu primeiro escalão. 
Peço a Deus que o nosso presidente 
caia na real e desista da execução des-
te projeto. Caso contrário, entrará na 
história como o grande depredador da 
Amazônia e o coveiro dos povos indí-
genas e ribeirinhos do Xingu.

Projeto já decidido

Percebemos com grande angústia 
que, para esses setores do Governo, 
a ministra da Casa Civil e o ministro 
de Minas e Energia, o projeto está 
decidido. Por isso, toda essa pressão 
em cima do Ibama que é considerado 

“chato” por não chegar à conclusão de 
seus estudos para emitir a esperada li-
cença prévia para a construção da Hi-
drelétrica Belo Monte. Tem-se a nítida 
impressão de que a esses ministérios e 
setores do Governo não interessa uma 
avaliação pormenorizada, criteriosa e 
responsável pelo órgão competente. 
Pressão em cima do Ibama é a ordem 
do dia. Chega de “entraves e penduri-
calhos”! Tempos atrás, num banquete 
oferecido pelo Governador do Mato 
Grosso, Blairo Maggi, maior plantador 
individual de soja do país e ganhador 
do troféu “motosserra de ouro”, por 
sua contribuição ao desmatamento do 
país, o próprio presidente Lula se dei-
xou levar a uma declaração compro-
metedora. 

Identifi cou os índios, os quilombo-
las, os ambientalistas e até o Minis-
tério Público como “entraves” para o 
progresso. Considerou ainda “pendu-
ricalhos” os artigos da legislação am-
biental, pois, estes parâmetros legais 
estariam travando o desenvolvimento 
do país. Por isso, a ordem é de descon-
siderar ou, pelo menos, não dar tanta 
importância a impactos sociais e am-
bientais. Caso contrário, o país estaria 
condenado à estagnação. Pode até ser 
que o presidente posteriormente se 
arrependeu do que falou de improviso, 
mas a mídia já havia divulgado a gafe 
e setores do Governo se apoderaram 
desse enunciado presidencial fazendo 
coro ao que declarou a máxima autori-
dade no País.

Contudo, nós não paramos e conti-
nuamos a chamar a atenção da socie-
dade para os efeitos sociais e ambien-
tais irreversíveis que o projeto, se for 
executado, vai causar. Dou-me conta 
de que, em Altamira e nos municípios 
circunvizinhos, apenas uma parte de 
empresários e comerciantes defen-
dem o projeto por pensarem em rios 
de dinheiro que vão inundar a praça, 
esquecendo-se, no entanto, que um 
terço de Altamira vai para o fundo, 
e Vitória do Xingu tornar-se-á cidade 
fantasma porque perderá o porto que 
abastece Altamira e toda a região da 
Transamazônica. Os afl uentes do Xingu 
nos municípios Senador José Porfírio 
e Porto de Moz secarão ou serão re-
duzidos a meros fi os d’água, impossi-
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bilitando a navegação e a pesca que 
sustenta aquele povo e a agricultura 
familiar à beira daqueles rios. 

Altamira está hoje beirando os 100 
mil habitantes. Mais de trinta mil pes-
soas vão ser compulsoriamente retira-
das de seus lares que fi carão debaixo 
d’água, em troca de promessas de uma 
vida melhor. Os técnicos da Eletro-
brás, no entanto, não sabem onde irão 
alojar todas essas famílias. E as expe-
riências de outros empreendimentos 
menores que Belo Monte nos ensinam 
que as promessas não se concretizam. 
O próprio presidente Lula falou-me, 
na audiência que tive com ele, no dia 
22 de julho de 2009, “da grande dívi-
da do Brasil em relação aos atingidos 
por barragens, até hoje não saldada”. 
Será que, daqui para a frente, tudo 
vai mudar? Será que, de repente, to-
das as promessas serão honradas, e as 
famílias arrancadas de suas moradias 
serão transferidas para mansões cons-
truídas para elas em lugar aprazível. O 
Governo até hoje nem sabe para onde 
será removido todo esse povo. Além 
do mais, subestima tremendamente a 
população que será diretamente atin-
gida por essa desgraça.

Dias contados

Há poucos dias, em entrevista con-
cedida ao Jornal do Brasil (13.12.09), 
o presidente do Ibama, Roberto Mes-
sias Franco, cita meu nome e concor-
da comigo: “ele tem uma preocupação 
legítima: e se vier mais gente, peões, 
com a construção? Tem razão em que-
rer um plano de assistência social para 
essas pessoas”. Em seguida, afi rma: 
“as cerca de 12 mil pessoas que mo-
ram lá, em palafi tas, beiras de igara-
pés, sem saneamento básico, devem 
ser reassentadas em condições melho-
res que as de hoje. O presidente Lula 
faz questão de dizer que as pessoas 
não podem ser arrancadas do lugar, 
mas recolocadas onde a vida pode ser 
melhor. Vai exigir novos bairros, novas 
cidades, com assistência, casas, estru-
tura”. Ora, o presidente do Ibama está 
terrivelmente equivocado quando fala 
em “palafi tas”. Existem “algumas” 
moradias deste tipo à beira do Igarapé 
Altamira e ao longo da Estrada Ernesto 
Acioly, mas as ruas (só se fala em ruas, 

não em moradias!) na área que será 
inundada, segundo os estudos feitos 
pelo próprio Governo (EIA/RIMA), são 
margeadas por casas, em sua imensa 
maioria, de alvenaria, casas até de 
dois andares. Senti um aperto no cora-
ção durante a procissão da Imaculada 
Conceição realizada no último dia 8 de 
dezembro. Passamos exatamente pe-
las ruas cujos dias serão contados se o 
projeto tornar-se realidade. 

Os cães ladram, e a caravana passa

Não são apenas 12 mil pessoas. 
Peço ao presidente do Ibama que en-
vie seu pessoal para atualizar o cen-
so dos diretamente atingidos. Eu sei 
quanto suor esse povo derramou e 
quanto tempo gastou para construir 
suas casas. Digo mais uma vez: são 
casas de alvenaria e não barracos ou 
palafi tas! Agora esse povo será com-
pulsoriamente arrancado de seus lares 
e transferido para onde? O presidente 
Lula não explica “onde a vida pode ser 
melhor”, só promete “novos bairros, 
novas cidades, com assistência, ca-
sas, estrutura”. Será que Lula sonha 
com um Shangri-La tropical para esse 
povo que será atingido pela desgra-
ça de Belo Monte, será que ele quer 
recuperar o paraíso perdido ou fazer 
emergir das águas represadas do Xingu 
uma Atlântida submersa. Déjà vu! Esse 
fi lme já conhecemos desde Itaipu, e 
ainda mais desde Tucuruí e a desastro-
sa Balbina! Quem dá a garantia para 
as promessas presidenciais se concre-
tizarem? Quando o lago submergir um 
terço da cidade de Altamira, o presi-
dente Lula e seu staff já obterão suas 
polpudas aposentadorias e irão lavar 

suas mãos, pois não terão que pres-
tar homenagem ou satisfação a quem, 
naquela altura, governará o Brasil. E 
será que um futuro Governo vai honrar 
o compromisso assumido por Lula de 
recolocar esse povo “onde a vida pode 
ser melhor”? A futura geração amazô-
nica irá condenar ao inferno a quem 
causou toda essa desgraça e arrasou 
irreversivelmente essa região magní-
fi ca. Mas, o arrogante setor energéti-
co do Governo não se dispõe a ouvir 
o brado do povo. Dane-se quem for 
contra a hidrelétrica! Bem de acordo 
com aquele antigo provérbio árabe: Os 
cães ladram e a caravana passa!  

IHU On-Line – Algumas críticas têm 
sido feito no sentido de que os am-
bientalistas apenas são contra, mas 
não apresentam alternativas para 
produção de energia no país. Que 
opções temos para gerar energia, 
sem ser a partir da construção de hi-
drelétricas na Amazônia?
Dom Erwin – Não faltam opções e não 
faltam cientistas de renome que apre-
sentam alternativas. Mas são silencia-
dos imediatamente e até ridiculariza-
dos quando falam em energia solar ou 
eólica. Há poucos dias, o Fantástico, 
da Rede Globo, apresentou novas téc-
nicas que os japoneses inventaram 
de transformar, em grande escala, os 
raios solares em energia elétrica. O 
problema é que quaisquer alternativas 
não interessam às fi rmas construtoras 
que estão ávidas de aplicar seu know-
how e fazer funcionar todo o seu ma-
quinário exatamente na construção de 
hidrelétricas, modelo tradicional, com 
barramentos, imensos paredões de ci-
mento, diques e canais de derivação. 
É só isso que sabem fazer e traz lucros 
astronômicos. Nada se importam com 
as consequências para os povos da re-
gião e o meio ambiente. É por isso que 
pressionam desavergonhadamente o 
Ibama para liberar logo a licitação. 
Têm muita pressa de faturar.

IHU On-Line – Houve repercussões do 
apagão, ocorrido na semana passa-
da, nas argumentações favoráveis à 
construção da Usina de Belo Monte? 
O apagão reforça as motivações do 
governo?
Dom Erwin – Naturalmente, para os 
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defensores do projeto, o apagão era 
bem-vindo. Eles se deleitaram quando 
a mídia veiculou a notícia de que al-
guns Estados do sul e sudeste fi caram 
por horas sem energia. Até hoje não 
foram reveladas as verdadeiras cau-
sas que provocaram o apagão. Mas a 
ocorrência de uma falha no sistema 
ou até de uma irresponsabilidade na 
manutenção não justifi ca nunca uma 
construção gigantesca de consequên-
cias imprevisíveis, nocivas para os po-
vos da região do Xingu e para o meio 
ambiente. 

IHU On-Line – Marina Silva afi rmou 
que “não há como fugir do aprovei-
tamento energético do rio Xingu”. 
Analisando também a posição de 
Lula sobre o empreendimento, como 
o senhor percebe essas formas de 
olhar os rios da Amazônia?
Dom Erwin – Marina Silva me de-
cepcionou. Jamais pensei que ela se 
submetesse tão tranquilamente aos 
ditames de sua candidatura à presi-
dência da República. Nunca pensei 
que ela abrisse mão de sua convicção 
de defender o meio ambiente contra 
projetos insanos e imperdoavelmente 
omissos nos seus estudos de viabili-
dade. Marina fala como candidata do 
Partido Verde e, como tal, deveria 
exatamente assumir a defesa do “Ver-
de das Florestas”! A afi rmação “não há 
como fugir do aproveitamento energé-
tico do rio Xingu” é a mesma cantile-
na que estamos cansados de ouvir da 
boca dos intransigentes tecnocratas 
do Governo. Pior, ao repetir esse re-
frão, Marina capitula diante dos ideais 
que fi zeram dela uma voz respeitada 
e uma referência em nível nacional e 
internacional em se tratar da defesa 
da Amazônia. Não é mais a Marina que 
eu conheci e hospedei em Altamira no 
dia em que mataram a Irmã Dorothy! 
Marina traiu sua missão de vanguarda 
dos povos da fl oresta. O que ela espe-
ra alcançar com essa mudança de seu 
visual? Alguns votos dos que até agora 
fi zeram oposição à ela?

IHU On-Line – Qual a força e os li-
mites da pressão social contra Belo 
Monte? A decisão, em sua opinião, 
sobre a construção ainda pode ser 

revertida?
Dom Erwin – Claro que pode ser re-
vertida! E é isso que esperamos! Que 
fi nalmente todo esse discurso sedutor 
do Governo e das empresas barragei-
ras e mineradoras seja desmistifi cado. 
A espada de Damocles paira sobre o 
Xingu e seus povos, pendurado por um 
fi o muito delgado. Mas, como a lenda 
contada pelo escritor romano Horácio 
não termina em tragédia, pois, o fi o 
tênue resistiu, assim esperamos que a 
sensatez vença a insanidade, e o Xingu 
continue “vivo para sempre”.

IHU On-Line – Qual é o protagonismo 
dos povos indígenas na luta contra 
Belo Monte? 
Dom Erwin – De uma coisa tenho cer-
teza: os índios não vão desistir. Podem 

até ser derrotados para a vergonha 
do atual Governo, mas não desistirão 
nunca. Eles têm outros parâmetros 
para avaliar os projetos. Para eles, o 
rio é sagrado, e o sujeito da história 
é o povo, e não um projeto inventado 
por “brancos” que consideram a ter-
ra, a selva e o rio matéria-prima para 
fazer negócios. A palavra de ordem 
deste sistema capitalista neo-liberal 
é “nenhuma terra, nenhuma fl oresta, 
nenhum rio fora do mercado!” enquan-
to os índios, da altura se sua sabedoria 
milenar, gritam: “Toda a terra, a selva 
e o rio a favor da Vida e da Paz”. São 
dois projetos em confronto: um a fa-

vor da Vida, outro a favor do negócio a 
qualquer preço.

Dou-me conta que, no contex-
to desse Programa de Aceleração de 
Crescimento (PAC), os povos indígenas 
estão sofrendo mais uma fase de anti-
indigenismo, partindo, desta vez, dos 
mais altos escalões do Governo. Lem-
bro apenas dois episódios altamente 
vergonhosos. O ministro de Minas e 
Energia Edison Lobão se refere aos ín-
dios com um termo tão discriminatório 
que causa inveja ao regime nazista em 
relação ao povo judeu. O ministro su-
jou internacionalmente a imagem do 
Brasil. Chama os índios e seus aliados 
de “forças demoníacas”! Quando no 
“escândalo da parabólica” o respei-
tado jurista e diplomata Rubens Ricu-
pero, Ministro da Fazenda em 1994, 
inadvertidamente  revelou “em off” 
alguns detalhes nada comprometedo-
res do Plano Real, teve que renunciar 
ao cargo. O ministro Lobão não falou 
“em off”, mas em bom e alto som para 
o Brasil e todo mundo ouvir e saber o 
que pensa dos povos indígenas. Mesmo 
assim continua incólume em sua fun-
ção. Entendo que, segundo a Consti-
tuição Cidadã de 1988, esse ministro 
deveria ser processado por discrimina-
ção racial.

O outro caso foi perpetrado pela Fu-
nai, que deveria defender os interesses 
e anseios indígenas. Preferiu assumir o 
papel de Judas na questão de Belo Mon-
te. Entrará na história como traidora 
dos povos indígenas do Xingu! A Funai 
é sucessora do SPI (Serviço de Proteção 
ao Índio), idealizado e criado, em 1910, 
pelo grande defensor dos povos indíge-
nas, Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon. Foi extinto, em 1967, devido a 
veementes protestos internacionais por 
causa das carnifi cinas promovidas em al-
deias indígenas às barbas do SPI e sob 
seus benévolos olhares. A Funai, atual 
órgão indigenista do Governo, sucessora 
do SPI, também fecha os olhos ante um 
desastre projetado. Como o SPI tapou os 
ouvidos aos gritos dos índios torturados 
do século passado e, por isso, foi extin-
to, a Funai do século XXI também não 
quer importunar-se com o clamor des-
tes povos. Antes atende aos interesses 
de empresas barrageiras e mineradoras 
que jamais se importarão nem com in-
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dígenas, nem com ribeirinhos, nem com 
as famílias das baixadas de Altamira 
que serão compulsoriamente expulsas 
de seus lares, nem com a fl ora ou fauna 
do Xingu. Sem o menor escrúpulo repe-
tem com o rei Louis XV da França (1710-
1774): “Aprés moi le deluge” (Depois de 
mim o dilúvio).

Indignação e revolta

Mais um capítulo da resistência ao 
projeto Belo Monte foi escrito no dia 1º 
de dezembro passado. A Procuradoria 
Geral da República convidou para um 
debate entre o Governo Federal e as po-
pulações que serão mais atingidas, caso 
o projeto se torne realidade. Dezenas 
de indígenas, ribeirinhos e representan-
tes dos movimentos sociais de Altami-
ra enfrentaram uma longa e cansativa 
viagem até a capital federal no intuito 
de participar dos debates, coordenados 
pela Dra. Débora Duprat, Vice-Procura-
dora Geral da República. E qual não foi 
a surpresa dos que vieram de tão longe: 
os representantes de importantes ór-
gãos do Governo Federal simplesmente 
não compareceram à audiência pública. 
Nem a Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai), nem a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), e, pior ainda, nem 
a própria Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. (Eletrobrás) acharam necessário 
fazerem-se presente. Antônia Melo, re-
cém-condecorada pela OAB-Pará com o 
prêmio José Carlos Castro, em reconhe-
cimento de sua defesa da dignidade hu-
mana e do meio ambiente na Amazônia, 
lamentou em nome de todos: “Hoje, 
mais uma vez, eles não quiseram ouvir 
o povo. Não quiseram debater com o 
povo. É uma vergonha a arbitrariedade 
com que estão tratando nossa gente!” 
Mesmo assim, as lideranças entregaram 
documentos em que, mais uma vez, re-
pudiam a construção da barragem e da 
hidrelétrica de Belo Monte e afi rmam 
que não vão desistir da luta, acenando - 
Deus queira que não aconteça! - até com 
a possibilidade de haver derramamento 
de sangue na defesa do rio. O que me as-
susta neste episódio todo é a brutal de-
terminação dos órgãos governamentais 
de simplesmente ignorar essa gente que 
não foi a passeio para Brasília e pôr “no 
gelo” os representantes dos povos indí-
genas, dos ribeirinhos, do povo de Alta-

mira. Através de uma atitude antidemo-
crática como esta, torna-se patente que 
estão querendo matar-nos pelo cansaço. 
Mas não conseguirão!

E os índios se manifestaram numa 
carta, datada de 1º de dezembro de 
2009 que impressiona por causa de 
sua mensagem contundente. É um 
derradeiro brado indígena a um gover-
no aparentemente insensível. Quem 
lê o último parágrafo desta carta fi ca 
triste por causa da irritante frieza do 
Governo, mas a tristeza se transforma 
e indignação e revolta contra os res-
ponsáveis por um projeto insano que 
querem tocar sem dó e piedade, custe 
o que custar: “Nós, povos Indígenas, 
não vamos sentar mais com nenhum 
representante do governo para falar 
sobre UHE Belo Monte; pois já fala-
mos tempo demais, e isso custou 20 
anos de nossa história. Se o governo 
brasileiro quiser construir Belo Mon-
te da forma arbitrária de como está 
sendo proposto, que seja de total 
responsabilidade deste governo e de 
seus representantes como também da 
justiça o que virá a acontecer com os 
executores dessa obra; com os traba-
lhadores; com os povos indígenas. O 
rio Xingu pode virar um rio de sangue. 
É esta a nossa mensagem. Que o Bra-
sil e o mundo tenham conhecimento 

do que pode acontecer no futuro se 
os governantes brasileiros não respei-
tarem os nossos direitos como povos 
indígenas do Brasil”.

“O que me assusta neste 

episódio todo é a brutal 

determinação dos órgãos 

governamentais de 

simplesmente ignorar 

essa gente que não foi 

a passeio para Brasília e 

pôr ‘no gelo’ os 

representantes dos povos 

indígenas, dos 

ribeirinhos, do povo 

de Altamira”

LEIA MAIS...

>> Confi ra outras entrevistas sobre o 
tema, publicadas na IHU On-Line. O material 
está disponível na página eletrônica do sítio do 
IHU (www.ihu.unisinos.br).

* “Separar economia do meio ambiente é não 
entender nada’’, publicada na IHU On-Line 
número 310, de 05-10-2009, e disponível no 
link http://www.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=d
etalhe&id=1842&id_edicao=338

* Belo Monte. A audiência do bispo e comitiva 
com Lula. Entrevista especial com Célio Ber-
mann, publicada nas Notícias do Dia 04-08-2009, 
disponível para download em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=24409

* Belo Monte: “É mentira chamar isso de ‘desen-
volvimento’’’. Entrevista especial com Rodolfo 
Salm, publicada nas Notícias do Dia 13-12-2009, 
disponível para download em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=28302

* “Belo Monte pode ser muito danosa’’. Entre-
vista especial com Hermes Fonseca de Medei-
ros, publicada nas Notícias do Dia 28-10-2009, 
disponível para download em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=26949

* “Belo Monte foi proposto por megalômanos e 
trambiqueiros há mais de 20 anos”. Entrevista 
especial com Oswaldo Sevá, publicada nas No-
tícias do Dia 30-09-2009, disponível para do-
wnload em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=26159 

* Belo Monte: a população não se cala. Entre-
vista especial com Sônia Magalhães, publicada 
nas Notícias do Dia 23-09-2009, disponível para 
download em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=25950 

* É preciso mudar radicalmente o método de de-
cidir e colocar em prática projetos hidrelétricos 
no Brasil. Entrevista especial com Lúcio Flávio 
Pinto, publicada nas Notícias do Dia 03-02-2009, 
disponível para download em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Ite
mid=18&task=detalhe&id=19708

• “Só os índios, hoje, se preocupam com o fu-
turo. Os brancos só olham para o presente”. 
Entrevista com Dom Erwin Kräutler, publicada 
nas Notícias do Dia 15-04-2009, disponível para 
download em http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=13213 
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Livro da Semana
VEIGA, José Eli da. Mundo em transe. Do aquecimento global 

ao ecodesenvolvimento. Campinas: Autores Associados, 2009.

Mundo em transe: os desafi os do ecodesenvolvimento
José Eli da Veiga fala sobre seu novo livro e defende que a sustentabilidade am-
biental vai exigir que desvinculemos a prosperidade do crescimento econômico           

POR GRAZIELA WOLFART

E
m meio aos debates em Copenhague, na Convenção do Clima, a IHU On-Line entrevistou, 
por telefone, o professor José Eli da Veiga, que aproveitou a oportunidade da realização 
do evento na Dinamarca para lançar seu livro Mundo em transe. Do aquecimento global ao 
ecodesenvolvimento. Ao discutir os principais elementos trazidos na obra, Eli da Veiga afi r-
ma que “é absolutamente falsa a ideia que predomina no noticiário e na atuação de muitas 

ONGs, de que, na verdade, os países estão em Copenhague movidos por algum tipo de altruísmo em 
relação às gerações futuras, e isso é que fará com que eles façam um acordo A ou B”. Para ele, “os 
últimos trinta ou quarenta anos forneceram muitos fatos para percebermos que é muito difícil, hoje, 
dizer como o modo de produção capitalista será superado. O que sabemos, com certeza, é que um 
dia – se a humanidade não se liquidar usando armas atômicas, ou deixando o aquecimento global sem 
controle, se o progresso social continuar - o capitalismo será superado”. Eli da Veiga critica a dis-
cussão sobre se será a sustentabilidade ambiental que vai colocar em cheque o capitalismo ou não. 
“O que temos certeza é que é um modo de produção passageiro como foram os anteriores, mas é 
impossível saber como vai terminar. E esse dilema do crescimento é um dos dilemas do capitalismo, 
não é o único, estamos cansados de saber. Basta voltar à questão da desigualdade que a sociedade 
capitalista tem”. 

José Eli da Veiga é professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), onde coordena o Núcleo de Economia 
Socioambiental (NESA). Além do livro que é tema desta entrevista, publicou outros, entre os quais: 
A Emergência Socioambiental (São Paulo: Ed. Senac, 2007); Meio Ambiente & Desenvolvimento (São 
Paulo: Ed. Senac, 2006); e Desenvolvimento Sustentável - O desafi o do século XXI (Rio de Janeiro: Ga-
ramond, 2005). É colaborador da coluna de opinião do jornal Valor Econômico. Sua página pessoal na 
Internet é http://www.zeeli.pro.br. Confi ra a entrevista. 

IHU On-Line - Quais os principais tó-
picos que o senhor aborda na obra? 
Qual é a tese central defendida pelo 
senhor em Mundo em transe?
José Eli da Veiga – O livro começa 
tratando da transição ao baixo car-
bono, ou da descarbonização, que é 
uma questão muito mais ampla do 
que essas negociações que estão ocor-
rendo em Copenhague. A tese central 
desse capítulo é que as negociações 
de Copenhague são importantes, mas 
pouco. Há outros vetores do processo 

que são mais importantes, a começar 
pela segurança energética. Ou seja, 
os países que se mexeram positiva-
mente, tanto há mais tempo como os 
que estão se movimentando agora, 
mexeram-se principalmente porque 
percebem que terão problemas mui-
to sérios nos próximos vinte ou trinta 
anos e que, portanto, a possibilidade 
de transitar para uma matriz com me-
nos dependência de energias fósseis 
seria essencial, por razões básicas. 
Segurança energética é tão importan-

te quanto segurança alimentar. Uma 
vez existindo essa necessidade, e as 
elites começando a dar estímulos para 
essa transição, há um segundo vetor 
muito importante que são os negó-
cios. Os empresários começam a per-
ceber que, nessa perspectiva, são as 
inovações na área energética que con-
duzirão à próxima etapa do desenvol-
vimento capitalista. Então, tento dar 
uma série de elementos para mostrar 
como isso já está ocorrendo, e como 
determina o posicionamento dos paí-
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ses em relação à Convenção do Clima, 
isto é, muitos têm que ganhar tempo, 
eles estão em uma competição entre 
eles por essas inovações, por essas tec-
nologias. Há soluções que são muito 
difíceis imaginar ou prever em relação 
a qual será a tecnologia mais revolu-
cionária nesta área e que países vão 
deter isso. Então é fundamental levar 
em conta esses vetores para inclusive 
poder ler e interpretar o noticiário. É 
absolutamente falsa a ideia que pre-
domina no noticiário e na atuação de 
muitas ONGs, de que, na verdade, os 
países estão em Copenhague movidos 
por algum tipo de altruísmo em rela-
ção às gerações futuras, e isso é que 
fará com que eles façam um acordo A 
ou B. Nesse momento, no que se re-
fere ao aquecimento global, a ideia é 
que Copenhague no fundo pouco im-
porta. Uma vez dito isso, mostro que 
já houve um ganho tremendo quando 
olhamos principalmente para a inten-
sidade de carbono, que quer dizer a 
quantidade de emissões de gases efei-
to estufa por unidade de produto, por 
dólar de PIB, por exemplo. Em quase 
todos os países, essa intensidade vem 
diminuindo aceleradamente, muito 
mais do que se imagina, mas que, 
mesmo assim, as emissões em termos 
absolutos continuam aumentando, 
por uma série de razões que tento ex-
plicar no livro. Apesar desses avanços, 
de ter reduzido a intensidade de car-
bono, assim mesmo as emissões con-
tinuam aumentando, pressionando os 
ecossistemas. Então, o problema que 
se coloca é muito mais uma discussão 
sobre a própria relação entre o cresci-
mento econômico e a sustentabilida-
de ambiental. 

IHU On-Line – E o que caracteriza 
essa relação entre crescimento eco-
nômico e a sustentabilidade do pla-
neta? 
José Eli da Veiga – O que é muito claro 
é que a sustentabilidade ambiental vai 
exigir que desvinculemos a prosperida-
de do crescimento econômico. No caso 
do Brasil, temos que procurar estilos 
de crescimento diferentes. Alguns paí-
ses muito avançados já estão até redu-
zindo a produção, por exemplo, quan-
do a qualidade de vida depende de 
silêncio. A discussão que é complexa e 

que está começando a sair do gueto é 
a respeito da tese do decrescimento. 
Outra tese, mais palpável, é a ideia de 
uma condição estável. Isto é, a ideia 
de que o país pode prosperar, sem 
que necessariamente a economia te-
nha que crescer. Há um estudo muito 
importante sobre esse assunto, que é 
um livro do professor Peter Victor, que 
é britânico, mas dá aulas no Canadá 
há muito tempo. Ele fez um modelo e 
tentou prever o que aconteceria com 
a economia canadense se o objetivo 
fosse, daqui a 15 anos, chegar numa 
situação de não-crescimento. 

IHU On-Line - Pode explicar melhor 
essa relação entre decrescimento e 
condição estável? O senhor se apoia 
no pensamento de Serge Latouche1 
também?
José Eli da Veiga – Latouche faz par-
te de um movimento pós-desenvol-
vimentista que tem como tese o de-
crescimento. Só que essa é uma tese, 
a menos politicamente viável, embo-
ra esse movimento tenha crescido. 
Mas a tese sobre a condição estável, 
que é do Herman Daly,2 o principal 

1 Serge Latouche: economista, sociólogo e 
antropólogo, professor na Universidade de Pa-
ris-Sul e presidente da Associação Linha do Ho-
rizonte. É autor de, entre outros, Les Dangers 
du marché planétaire (Os perigos do mercado 
planetário). Paris: Editora Presses de Sciences, 
1998. Latouche concedeu uma entrevista à IHU 
On-Line n.º 100, de 10-05-2004, Como salvar 
o planeta e a humanidade? Decrescimento ou 
desenvolvimento sustentável?, disponível para 
download em http://www.ihuonline.unisinos.
br/uploads/edicoes/1158260956.64pdf.pdf. 
Confi ra, também, a edição nº 56 dos Cader-
nos IHU Ideias, intitulado O decrescimento 
como condição de uma sociedade convivial, 
disponível para download em http://www.
ihu.unisinos.br/uploads/publicacoes/edicoes/
1165422469.05pdf.pdf. (Nota da IHU On-Line)
2 Herman Daly: economista e professor es-
tadunidense na Escola de Política Pública de 
College Park, nos Estados Unidos. A ele é ge-
ralmente atribuída a ideia de crescimento de-

economista ecológico ainda vivo, é 
bem diferente do decrescimento, e 
é muito mais palpável para imaginar 
que alguns países do mundo possam 
começar a encarar ainda nesse sécu-
lo. A imagem que o Herman Daly usa e 
que facilita a explicação é a seguinte: 
imagine uma biblioteca abarrotada, 
como uma analogia para dizer que o 
mundo está abarrotado, porque cres-
ceu demais tanto a população quanto 
o consumo que essa população neces-
sariamente tem direito de aumentar. 
Isso tudo vai levando a um mundo em 
que o sistema econômico ultrapassa 
muito os limites naturais que poderia 
ter. Então, Daly diz que, se a biblio-
teca estiver abarrotada, você pode 
tomar a decisão de não fazer entrar 
mais nenhum livro, ou até de decres-
cer, diminuir o número de livros. No 
entanto, há uma outra decisão que 
é muito mais sábia que é: toda vez 
que um livro novo tiver que entrar na 
biblioteca, você escolhe um para re-
tirar; evidentemente você vai retirar 
aquele que parece ser menos impor-
tante de manter lá. Se esse sistema 
for usado, veremos que a biblioteca 
não vai crescer em termos de ta-
manho, mas estará melhorando. Ou 
seja, uma sociedade que substitui a 
energia fóssil por renovável, mesmo 
que isso não aumente o PIB, estará 
melhorando. Essa é a ideia e também 
uma maneira de explicar essa noção, 
que é bem antiga na economia, vis-
to que os clássicos já usavam a ex-
pressão um pouco inequívoca, que é 
“estado estacionário”. E daí criou-se 
muita confusão. Então, prefi ro usar a 
expressão condição estável para isso 
que acabei de explicar. 

IHU On-Line - A economia capitalista 
é compatível com o desenvolvimento 
sustentável? Que alternativa econô-
mica podemos pensar?
José Eli da Veiga – Em primeiro lugar, 
ainda não chegamos num acordo se o 
capitalismo começou com a revolu-
ção industrial ou se começou no re-
nascimento, com Estados tipo Gênova 
e Veneza. Já há essas duas correntes 
nas quais o que as pessoas chamam de 
capitalismo são coisas diferentes. Os 
últimos trinta ou quarenta anos forne-

seconômico. (Nota da IHU On-Line)

“São as inovações na 

área energética que 

conduzirão à próxima 

etapa do 

desenvolvimento 

capitalista”
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ceram muitos fatos para percebermos 
que é muito difícil, hoje, dizer como o 
modo de produção capitalista será su-
perado. O que sabemos, com certeza, 
é que um dia – se a humanidade não 
se liquidar usando armas atômicas, 
ou deixando o aquecimento global 
sem controle, se o progresso social 
continuar - um dia o capitalismo será 
superado. Acho muito errado discutir 
se será a sustentabilidade ambiental 
que vai colocar em cheque o capita-
lismo ou não. O que temos certeza é 
que é um modo de produção passagei-
ro como foram os anteriores, mas é 
impossível saber como vai terminar. E 
esse dilema do crescimento é um dos 
dilemas do capitalismo, não é o úni-
co, estamos cansados de saber. Basta 
voltar à questão da desigualdade que 
a sociedade capitalista tem. 

IHU On-Line - Em linhas gerais, qual 
o conceito de ecodesenvolvimento?
José Eli da Veiga – É a mesma coisa 
que as pessoas chamam de desenvolvi-
mento sustentável, só que prefi ro essa 
expressão por duas razões: primeiro, 
porque é uma palavra só e evita mui-
tas confusões; e segundo, porque ela 
é anterior à noção de desenvolvimen-
to sustentável. Na verdade, ela surgiu 
logo depois da reunião de Estocolmo, 
em 1972, e foi proposta como uma 
tentativa de se começar a repensar o 
desenvolvimento, levando em conta a 
dimensão ambiental, que tinha sido 
simplesmente ignorada até lá. E isso 
aconteceu por razões até hoje não 
muito claras, mas principalmente pela 
oposição da diplomacia dos EUA, hou-
ve uma espécie de censura ao uso da 
expressão ecodesenvolvimento. Até 
que depois de praticamente 15 anos, 
o relatório “Nosso futuro comum”3 
popularizou a expressão “desenvolvi-
mento sustentável”, que foi conside-
rada mais aceitável, em grande parte 
porque escamoteia essa questão do 
dilema do crescimento. Se relermos 
hoje o “Nosso futuro comum”, que é 
o relatório Brundtland, veremos que 

3 Relatório Brundtland é o documento intitula-
do Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, 
no qual o desenvolvimento sustentável é con-
cebido como “o desenvolvimento que satisfaz 
as necessidades presentes, sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades”. (Nota da IHU On-
Line)

lá a tese é de que é preciso crescer o 
máximo possível, enquanto que esta-
mos discutindo hoje que há países que 
poderiam parar de crescer e procurar 
aumentar a sua qualidade de vida 
de outra forma, ao contrário, dando 
chance para que o resto do mundo 
cresça. Então, prefi ro a expressão 
ecodesenvolvimento, que traz a ideia 
de que sociedade deve se desenvolver, 
o progresso deve continuar, só que ele 
não pode ignorar que é absolutamen-
te dependente dos ecossistemas. 

IHU On-Line - Como o senhor avalia 
Copenhague até o momento?
José Eli da Veiga – Todos os dias te-
mos tido surpresas. A surpresa do dia 
de hoje (16-12) é que o Brasil estava 
se negando a contribuir para um fun-
do verde a ser criado, e agora nitida-
mente ele está admitindo que poderá 
contribuir, o que desmoraliza a minis-
tra Dilma Roussef, que está falando 
uma bobagem atrás da outra, queren-
do aproveitar a situação em termos 
eleitorais, mas o tiro está saindo pela 
culatra. Para mim, um bom resulta-
do de Copenhague seria um acordo 
político sobre metas e esquemas de 
fi nanciamento, que envolvesse todos 
os grandes emissores, independente 
de serem ricos ou não. Evidentemente 
que seria um acordo, que não fi zesse a 
besteira que se fez em Kyoto, de dei-
xar fora o principal emissor, que é os 
EUA. Se um acordo político envolvesse 
todos os atores centrais, que são 30 
ou 40 países que emitem mais de 90% 
do carbono, com metas e esquemas 
de fi nanciamento, isso seria um gran-
de resultado, mesmo que adiem todo 
um detalhamento e a questão jurídica 
para o ano que vem. 

LEIA MAIS...
>> José Eli da Veiga já concedeu outra en-

trevista à IHU On-Line. O material está dispo-
nível na página eletrônica do sítio do IHU (www.
ihu.unisinos.br).

* “Separar economia do meio ambiente é não 
entender nada’’, publicada na IHU On-Line 
número 310, de 05-10-2009, e disponível no 
link http://www.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=d
etalhe&id=1842&id_edicao=338 
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Entrevista da Semana

A atualidade de Celso Furtado
Na opinião da economista Maria Eugenia Guimarães, o conceito de subdesenvolvi-
mento furtadiano é feito da vontade de decifrar e construir a nação, e, para isso, 
Furtado se apoiou em três alicerces: razão, história e sociologia             

POR PATRICIA FACHIN

“P
odemos dizer que a interpretação de Furtado sobre a formação da nação no Brasil 
articula o econômico e o político, pondo em causa a necessidade de reformas 
econômicas e políticas através do planejamento”, assinala Maria Eugenia Guima-
rães à IHU On-Line. Na entrevista concedida por e-mail, a economista discute a 
obra Formação econômica do Brasil e diz que “as mudanças propostas por Celso 

Furtado têm como eixo um programa de ação que permite superar a heterogeneidade tecnológica 
do setor produtivo e os problemas causados pela concentração de renda social”. No ano em que se 
celebram cinco décadas da publicação do clássico de Celso Furtado, Maria Eugenia acentua que o 
pensamento do economista “continua a nos inspirar, não só pela sua consistência teórica, ousadia e 
inovação, mas, sobretudo porque funda uma nova forma de pensar que une razão, história, teoria 
e ação”. Segundo ela, “daí a importância de se viabilizar as reformas de base: a administrativa, a 
bancária, a fi scal e a agrária”.

Maria Eugenia Guimarães é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Goiás, 
mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, com a dissertação A moder-
nização brasileira no pensamento de Celso Furtado (1993). Cursou doutorado na mesma área pela Fa-
culdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – USP, onde desenvolveu a 
tese Celso Furtado: a utopia da razão - um estudo sobre o conceito de subdesenvolvimento (1945-1964) 
(1999). Atualmente, está fi nalizando o pós-doutorado em Literatura e Cinema na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Confi ra a entrevista. 

IHU On-Line - Qual é o signifi cado 
social e político do desenvolvimento 
proposto por Celso Furtado? 
Maria Eugenia Guimarães - Podemos 
dizer que a interpretação de Furtado 
sobre a formação da nação no Bra-
sil articula o econômico e o político, 
pondo em causa a necessidade de re-
formas econômicas e políticas através 
do planejamento. Ao oferecer o diag-
nóstico da modernização dependente, 
Furtado identifi ca as possibilidades de 
intervenção que a situação comporta, 
como, por exemplo, a necessidade de 
defi nir uma política de investimentos 
no setor industrial e no setor agrário. 
Para ele, a modernização dependente 

poderia ser modifi cada pela possibi-
lidade de dirigir a história e pelo vo-
luntarismo político. Ao ter ao alcance 
da mão o instrumental teórico macro-
econômico, o cientista social identifi -
ca as causas do subdesenvolvimento e 
prevê a intervenção possível. Ao ter 
ao alcance da mão os instrumentos 
estatísticos e os da política monetá-
ria e fi scal, Furtado capta o ritmo do 
coração do sistema fi scal e monetário 
no Brasil, realizando uma tripla ope-
ração: pensa a função do Estado na-
cional como modernizador da nação, 
ultrapassa teoricamente a percepção 
de sociedade como mercado autorre-
gulado e inclui a questão social em sua 

análise. É por isso também que a ar-
ticulação do instrumental estatístico1 
com o instrumental monetário, fi scal e 
cambial foi, no fi nal dos anos 50 e me-
ados dos 60 do século XX, um enorme 
passo na compreensão do presente, 
sendo também elemento importante 
na composição do conceito de subde-
senvolvimento.

Concepção macroeconômica 
de Furtado

Nesse sentido, são as concepções 
macroeconômicas de Furtado que 
articulam não só sua ideia de desen-
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volvimento por meio da ação do Esta-
do, mas que também articulam suas 
concepções políticas. É o conceito de 
subdesenvolvimento que dá suporte à 
intervenção do Estado. É a noção de 
heteronomia estrutural que permite 
a Furtado, de um lado, perceber a 
questão social no Brasil, não de um 
ponto de vista moral, pois a transfor-
mação estrutural da sociedade é uma 
das condições necessárias para os tra-
balhadores do campo e da cidade se 
tornem sujeitos políticos, e de outro 
a tomada de decisão política de agir 
sobre a sociedade. 

Ao fazer a crítica do subdesenvolvi-
mento e sintetizá-la no livro Formação 
econômica do Brasil, Furtado reconstrói 
o movimento das classes sociais que se 
entrelaça aos ciclos econômicos, ao 
mecanismo de cristalização do poder 
político e econômico das “classes diri-
gentes”, à monocultura e ao latifúndio, 
promovendo a exclusão social. Além 
disso, Furtado põe de ponta-cabeça a 
interpretação do Brasil do pensamento 
autoritário e não encarna a proposta de 
um governo autoritário nem corporati-
vista à medida em que o político apare-
ce em seus escritos com uma nova forma 
de consciência histórica. Ultrapassa a 
divisão Moral e Política, vai mais longe, 
por exemplo, que Oliveira Vianna,2 pois 
não coloca a resolução da questão so-
cial como algo moral ou civilizador, mas 
a se obter pela transformação do não-
cidadão em cidadão e dos mecanismos 
econômicos e políticos alicerçados na 
propriedade fundiária que o impedem, 
e na transformação do interesse priva-
do em público. A resolução da questão 
social que surge dessa análise supera 
a solução moral, pois o excluído é um 
sujeito político, e a soberania pertence 
à sociedade. É em torno da questão so-
cial nucleada pela propriedade da terra 
e pela autonomia nacional nos anos 50 
que se coloca para Furtado a seguinte 
interrogação: em nome do que pode-
mos fundar a intervenção do Estado?

Estas dimensões são importantes 
porque nos possibilitam compreender 
a dimensão política do projeto desen-

2 Francisco José Oliveira Vianna: sociólogo, 
ensaísta carioca e autor considerado, junto 
com Sérgio Buarque de Holanda, como primor-
dial para a compreensão da formação ideoló-
gica e da questão territorial do país. (Nota da 
IHU On-Line)

volvimentista na versão furtadiana.

IHU On-Line - Em que consistia a mo-
dernização brasileira no pensamento 
de Celso Furtado? Nesta perspectiva, 
como se enquadra a temática socio-
ambiental no Brasil do ponto de vista 
da questão agrária, regional e do pla-
nejamento? 
Maria Eugenia Guimarães - Para com-
preendermos a modernização brasilei-
ra no pensamento de Celso Furtado, 
talvez seja necessário transportamo-
nos aos meandros da questão nacio-
nal, do desenvolvimento econômico e 
da formação social no Brasil. 

Furtado reconhece a tensão que 
abarcava a sociedade brasileira no fi -
nal dos anos 50 e início dos anos 60 e 
entra de corpo e alma no debate sobre 
a modernização brasileira: o desenvol-

vimento industrial, a questão agrária 
e a emancipação social e política dos 
trabalhadores da cidade e do campo. 
Une a questão agrária às condições 
do desenvolvimento desigual entre o 
Centro-Sul e o Nordeste, a questão re-
gional à nacional, o problema agrário 
ao fundiário, à democracia, ao papel 
do Estado de regular os confl itos so-
ciais e à responsabilidade dos inte-
lectuais, a elaboração teórica à ação 
política. Sua razão republicana, arti-
culada por esses elementos e pela atu-
ação na SUDENE, clarifi ca-se e ganha 
profundidade nos livros Uma política 
de desenvolvimento econômico para o 
Nordeste (1959), A Operação Nordeste 
(1959), Subdesenvolvimento e Estado 
democrático (1962), A pré-revolução 
brasileira (1962), Dialética do desen-
volvimento (1964). O tema central é 
a refl exão sobre Democracia e Capita-
lismo. A reciprocidade desses dois ter-
mos poderia levar à emancipação dos 
trabalhadores da cidade e do campo, 
a solucionar a crise política, econô-
mica e social e as relações de mando 
que imperam na sociedade rural, e a 
indicar os meios para se superar a ri-
gidez estrutural do setor agrícola. Em 
uma perspectiva mais ampla, Furtado 
oferecia uma alternativa para a eman-
cipação dos trabalhadores da cidade 
e do campo e para a heterogeneida-
de estrutural da sociedade brasileira, 
apropriando-se da questão social. Ana-
lisa a estrutura fundiária e as condi-
ções do desenvolvimento desigual en-
tre Centro-Sul e o Nordeste do Brasil. 
As relações entre o urbano e o agrário 
são reelaboradas em outro patamar, 
rompendo com as visões determinis-
tas ou economicistas que imperavam 
nas análises sobre a resolução das di-
ferenças de desenvolvimento entre o 
Centro-Sul e o Nordeste do Brasil. A 
dualidade entre o urbano e o rural, a 
constituição de uma economia com-
posta de regiões industriais e agríco-
las ao mesmo tempo desintegradas e 
heterogêneas entre si, aprofunda a 
divisão e a desigualdade produtiva ou 
concentra espacialmente o desenvol-
vimento industrial no Centro-Sul. 

Ligando-se ao atraso do setor agro-
exportador do Nordeste, fundado na 
monocultura e no latifúndio que não 
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se expande e não atende aos requi-
sitos da demanda de alimentos, está 
posta, para Furtado, a base que obs-
ta a modernização do capitalismo, 
pois impossibilita a capitalização e a 
difusão dos efeitos tecnológicos que 
poderiam impulsionar os aumentos de 
produtividade. Ao explicar que a es-
trutura agrária só poderia ser rompida 
por indução e reformas impostas pelo 
setor urbano e industrial, situa a pro-
posta de reforma agrária como condi-
ção necessária para que se produzam 
alimentos a baixo preço e se amplie o 
consumo de bens industriais. Coloca o 
Estado como o ator que poderia, via 
criação da demanda efetiva e formula-
ção do planejamento global, ocupar a 
cena do processo de desenvolvimento 
econômico, político e social.

IHU On-Line - Quais foram as mudan-
ças que Furtado propôs para o Brasil 
com seu modelo de desenvolvimen-
to? Com que paradigmas sociais e 
econômicos ele rompeu? 
Maria Eugenia Guimarães - As mudan-
ças propostas por Celso Furtado têm 
como eixo um programa de ação que 
permite superar a heterogeneidade 
tecnológica do setor produtivo e os 
problemas causados pela concentra-
ção de renda social. Daí a importância 
de se viabilizar as reformas de base: a 
administrativa, a bancária, a fi scal e 
a agrária.

A articulação dos principais traços 
da economia brasileira, a socialização 
das perdas e a concentração das ren-
das: a natureza do ciclo econômico/
demanda efetiva, a formação do mer-
cado interno, o processo de industria-
lização substitutiva de importações, a 
infl ação crônica e o desemprego estru-
tural, Furtado conceitua esse sistema 
como dual-estrutural, teorizando: so-
mos subdesenvolvidos, e não apenas 
atrasados. Evidencia, porém, a pos-
sibilidade de completar esse sistema 
pela transformação de seus mecanis-
mos de dominação econômica, políti-
ca e social. Os instrumentos são a His-
tória e a Teoria (neoclássica, marxista, 
mannheimiana, cepalina, keynesiana). 
Furtado afi na-os e executa Formação 
econômica do Brasil. Respira dialéti-
ca por todos os poros, seu ecletismo 
teórico é o conjunto de instrumentos 

apropriado para “desatar o nó da for-
mação” dual da Nação.

A dualidade dos opostos em sua for-
ma estrutural é uma das formas como 
aparece a modernização conservadora 
nos anos 50, e o conceito de subdesen-
volvimento é uma das armas teórica e 
crítica que pode desvendá-la.

IHU On-Line - Como a senhora des-
creve o conceito de subdesenvolvi-
mento proposto por Furtado? 
Maria Eugenia Guimarães - O conceito 
de subdesenvolvimento é uma tenta-
tiva de sair das refl exões que se im-
puseram a partir da Revolução de 30: 
mercado autorregulado e crescimen-
to, mercado-regulado e revolução, 
mercado-regulado e Estado forte, e 
mercado-regulado e progresso econô-
mico.

A estratégia de regulação do mer-
cado e desenvolvimento econômico e 
social tem como fundamento o con-
ceito de subdesenvolvimento, e o seu 
principal representante é Celso Furta-
do. Essa estratégia é o núcleo de uma 
proposta de Estado do bem-estar so-
cial na periferia do capitalismo e uma 
de suas dimensões mais fortes é a crí-
tica do subdesenvolvimento, a utopia 
da razão. 

O conceito de subdesenvolvimen-
to, na versão furtadiana, é efeito da 
Razão, da História, da Sociologia, da 
vontade de decifrar e construir a na-
ção, da experiência de construção da 
democracia entre nós, especialmente 
pós Segunda Guerra. Ele é consequên-
cia também da concepção de neutra-
lidade do Estado. Todavia, no interior 
do conceito de subdesenvolvimento, o 
Estado não é anterior nem superior à 
sociedade, pois está a seu serviço. A 
enorme diferença do pensamento de 
Furtado com o pensamento autoritário 
em relação ao Estado é que ele cons-

trói a crítica do subdesenvolvimento, 
arquiteta a utopia da razão e tenta 
projetá-la no real, constituindo-se em 
uma das expressões do processo de 
edifi cação da democracia entre nós.

Formação nacional 

Furtado tem um íntimo diálogo 
com a tradição do pensamento social 
que interpreta o sentido da formação 
nacional, em especial de Caio Prado 
Júnior3 e Roberto Simonsen,4 avan-
çando em relação a ambos na medida 
em que elabora o conceito de subde-
senvolvimento e utiliza o instrumen-
tal macroeconômico para interpretar 
o Brasil. Uma das dimensões centrais 
do conceito de subdesenvolvimento é 
a natureza e a operacionalidade do Es-
tado no Brasil, e como nem a esquerda 
e a direita pensaram nos anos 50 sobre 
a operacionalidade do Estado, Furtado 
elege como interlocutores o pensamen-
to autoritário dos anos 30, em especial 
Alberto Torres5 e Oliveira Vianna, cuja 
especifi cidade é conhecer para agir, 
tendo o Estado como o centro da Razão 
e de suas refl exões sobre o Brasil.

Entretanto, Furtado coloca o pen-
samento autoritário de ponta cabeça, 
originando outra teoria do Estado. O 
pensamento autoritário olha para o 
passado, e corre atrás dos mecanismos 
que permitem a instauração da civi-
lização entre nós. Furtado olha para 
frente, já que para ele não adianta 

3 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 historiográfi ca no 
Brasil, identifi cada, 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).
4 Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948): 
engenheiro, empresário, político e historiador 
brasileiro. (Nota da IHU On-Line)
5 Alberto de Seixas Martins Torres (1865-
1917): político, jornalista e bacharel em direi-
to. Também foi um pensador social brasileiro 
preocupado com questões da unidade nacional 
e da organização social brasileira. (Nota da 
IHU On-Line)
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correr atrás do tempo perdido, pois o 
mecanismo civilizador havia sido rom-
pido com a destruição do mercado 
autorregulado e com uma nova organi-
zação social do trabalho. Quando Fur-
tado realiza a síntese dessa crítica, em 
1959, no livro Formação econômica do 
Brasil, sua concepção histórica ganha 
outro sentido. Trata-se da possibilida-
de de transformar o presente e prever 
o futuro pela ação no Estado, tendo 
como eixo a utopia: a crítica do sub-
desenvolvimento, distanciando-se do 
pensamento autoritário. O conceito de 
subdesenvolvimento apresenta em re-
lação à teoria conservadora do Estado 
a diferença de dar conta da sociedade 
industrial, sem correr o risco de apelar 
para a restauração da ordem social ou 
para uma quebra das regras democráti-
cas, invoca um pacto social que inclua 
os trabalhadores da cidade e do campo 
e fornece o fundamento de uma políti-
ca republicana reformista que se apoia-
rá na operacionalidade da vida social.

O conceito de subdesenvolvimento 
pôde apresentar-se nos anos 50, como 
uma das respostas globais à ideia de 
progresso, identidade nacional, forma-
ção da nação e Estado que os teóricos 
autoritários (Alberto Torres e Oliveira 
Vianna), liberais (Roberto Simonsen), 
e marxistas, nos anos 30 e 40, não pu-
deram resolver de modo satisfatório, 
pois não conseguiram dar operaciona-
lidade à projeção do tempo pelo con-
trole das variáveis econômicas e não-
econômicas, ou à incerteza do futuro 
pela ação do Estado. 

Como é sabido, o desenvolvimento 
econômico é um dos pressupostos que 
pode garantir, para Furtado, a coerên-
cia econômica e a coesão política e so-
cial da nação através dos instrumentos 
materiais e não-materiais de controle 
social, como: o planejamento econô-
mico e a mudança nas condições insti-
tucionais e jurídico-políticas.

O fato de Furtado teorizar para a 
ação política, e, portanto, ser um ide-
ólogo, pode ser compreendido como 
uma resposta à dissolução do conceito 
de mercado autorregulado: pensar o 
conceito político de nação. É a ideia 
de progresso aliada ao mercado regu-
lado, à ação do Estado e à represen-
tação simbólica que permitem pensar 
o conceito político da nação, tendo 

como cimento a macroeconomia.

IHU On-Line - Podemos dizer que o 
projeto nacional de desenvolvimen-
to furtadiano é uma possibilidade ou 
um contrassenso nos dias de hoje? 
Que possibilidades econômicas e so-
ciais se abrem para o Brasil a partir 
de Celso Furtado?
Maria Eugenia Guimarães - Furtado 
teorizou para a ação política. A ser 
assim, podemos dizer que o projeto 
de desenvolvimento de Furtado é his-
toricamente datado. Entretanto, o nó 
da malformação no Brasil continua: a 
modernização conservadora.  

O seu pensamento continua a nos 
inspirar, não só pela sua consistência 
teórica, ousadia e inovação, mas, so-
bretudo, porque funda uma nova for-
ma de pensar que une razão, história, 
teoria e ação e aí seu pensamento tem 
ainda muito a nos dizer. 

Como diria Furtado: “O Brasil pre-
cisa pensar mais nos seus problemas. 
O Brasil precisa de Teoria. Acredito no 
Brasil. Ponto fi nal”.

IHU On-Line - A senhora concorda com 
a afi rmação de que a história econô-
mica realizada por Furtado é, de certa 
maneira, uma releitura keynesiana da
história? Há uma infl uência silencio-
sa de Marx na obra de Furtado?
Maria Eugenia Guimarães - O movi-
mento binário dos ciclos econômicos 
atado à monocultura, ao latifúndio e 
ao trabalho escravo, que dá forma à 
sociedade colonial e desnuda o senti-
do da colonização, repõe-se em outro 
patamar, para Furtado, com a abolição 
da escravatura, com a autonomia do 
sistema monetário, e com a industria-
lização retardatária a partir do fi nal 
do século XIX. A economia colonial ga-
nha uma outra forma: a economia de-
pendente. A crise de passagem do ca-

pitalismo industrial ao fi nanceiro sob 
a hegemonia inglesa punha em xeque 
o principal instrumento do comércio 
internacional, o padrão ouro. O des-
dobramento dessa crise, entre nós, 
conjugava-se com a formação do mer-
cado do trabalho, da indústria têxtil, e 
com dois dos principais mecanismos de 
defesa do poder econômico e político 
dos cafeicultores: a conservação dos 
ciclos econômicos e a política cam-
bial. A crise fi nanceira no Brasil era 
parte da “universalização dos efeitos 
do sistema monetário internacional”, 
mas continha uma especifi cidade his-
tórica, a malformação do capitalismo 
no Brasil, ocasionada pelas relações 
internacionais e cujos efeitos tanto in-
fl uenciaram a nossa história. Este mo-
mento particular do estudo furtadiano 
é importante porque lhe permite des-
lindar um dos problemas centrais da 
constituição da Nação àquela época: 
a constituição da sociedade salarial, a 
formação do mercado interno, e for-
ma como se deu a autonomia do sis-
tema monetário e da demanda efetiva 
no Brasil. Na análise desses três ele-
mentos, ele ultrapassará a noção de 
mercado autorregulado, distinguindo 
o Estado como o sujeito privilegiado 
de formação da Nação.

É sobre esta base que Furtado de-
senvolve em grande estilo o concei-
to de subdesenvolvimento no livro 
A Formação Econômica do Brasil. A 
economia brasileira e Uma economia 
dependente contêm pitadas neoclássi-
cas, marxistas e neoclássicas que tem-
peram sua interpretação da Colônia, 
e em porções maiores encontramos 
Prebisch e Keynes que lhe oferecem as 
condições de uma visão inovadora da 
economia dependente alicerçada no 
trabalho assalariado e dos movimentos 
do ciclo econômico periférico e de sua 
base política de sustentação, os cafei-
cultores.

LEIA MAIS...
>> Confi ra a edição especial sobre o pen-

samento de Celso Furtado na edição 317, de 
30-11-2009, intitulada Euclides da Cunha e Celso 
Furtado. Demiurgos do Brasil. Acesse a versão 
eletrônica em 
http://www.ihuonline.unisinos.br//index.
php?option=com_tema_capa&Itemid=23.
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Memória
Antônio Aparecido da Silva (Padre Toninho)

* 28-11-1948 – † 17-12-2009

POR MÁRCIA JUNGES

P
adre Antônio Aparecido da Silva, mais conhecido como Padre Toninho, faleceu dia 17 de 
dezembro, às 21h30min, em consequência de um AVC sofrido em 12 de dezembro. Pe. 
Toninho se destacou pelo combate a toda e qualquer forma de discriminação racial. Nas-
cido em Lupércio, pequena cidade do interior de São Paulo, viveu uma boa parte de sua 
infância e juventude em Parapuã, outra pequena cidade do interior de São Paulo, onde foi 

sepultado. Tinha 33 anos de vida sacerdotal e pertencia a Ordem Religiosa da Pequena Obra da Divina 
Providência [Orionitas]. A seguir, a IHU On-Line celebra a memória do Padre Toninho publicando um 
depoimento e duas entrevistas. O Blog do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, também repercutiu a 
sua vida e obra. 

A seguir você confere o depoimento de Afonso Maria Ligorio Soares, refl etindo o legado de Padre Toni-
nho. Ele é presidente da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião – Soter, membro e sócio-fundador 
do Centro Atabaque de Teologia e Cultura Negra. Graduou-se em Filosofi a pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – PUCPR, mestre em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma – PUGR, Itália, e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo – Umesp. 
É pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio - e livre-docente pela Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP. De sua produção bibliográfi ca, destacamos Negros, uma 
história de migrações (2. ed. São Paulo: Centro de Estudos Migratórios, 1996). Confi ra o artigo.

“A primeira vez que vi Padre Toni-
nho foi numa conferência que profe-
riu em uma Semana Filosófi ca na PUC 
de Curitiba, no início dos anos 1980. 
Ainda estudante de fi losofi a, fi quei im-
pressionado com aquele jovem pres-
bítero, negro, de fala mansa e bem-
humorada, que tinha o dom de fazer 
as denúncias mais duras sem perder a 
leveza, como se estivesse numa roda 
de amigos contando anedotas.

E não era nada irrelevante o tema 
de Toninho naquela manhã. Era dura 
e crítica a sua fala. A plateia por vá-
rias vezes não conteve o riso, graças 
à maneira daquele padre militante re-
cordar os casos de racismo que ele ou 
conhecidos seus haviam passado e ain-
da passavam em seu dia-a-dia. O riso 
era nervoso e o recado calava fundo, 
porque não era fácil admitir que além 
de toda a discriminação sofrida pela 
comunidade negra brasileira, durante 

e após o escravismo, até mesmo den-
tro das igrejas cristãs, principalmen-
te na Igreja católica, negros e negras 
tinham sido e seguiam sendo alijados 
como gente de segunda classe.

Só mais tarde me dei conta da fi gu-
ra ímpar daquele homem combativo e 
generoso, e da dimensão de seu envol-
vimento com a causa do povo negro. 
Assessor e incentivador, junto à CNBB, 
das discussões em torno de uma aten-
ção pastoral à questão negra, ele este-
ve presente na criação dos Agentes de 
Pastoral Negros (APNs) em 1983, bata-
lhou pela visibilidade e pelo combate 
ao drama do racismo nas assessorias 
que prestou ao episcopado durante as 
Conferências de Puebla e Santo Do-
mingo, e manteve-se como principal 
liderança da Pastoral afro nos últimos 
30 anos.

Lembro-me de quão decisiva foi, para 
o desabrochar da consciência negra junto 

aos estudantes, a sua gestão à frente da 
atual Faculdade de Teologia da PUC-SP. 
Além disso, ele também presidiu a Socie-
dade de Teologia e Ciências da Religião 
– Soter em um período delicado para a 
consolidação da refl exão teológica lati-
no-americana. Depois, no fi nal de 1990, 
Padre Toninho reuniu um pequeno grupo 
de militantes da causa negra – homens e 
mulheres; leigos e presbíteros; católicos, 
protestantes e iniciados na tradição dos 
orixás; fi lósofos, educadores, teólogos 
e terapeutas – e juntamente com estes 
fundou o Grupo Atabaque de Teologia e 
Cultura Negra (hoje, Centro Atabaque). 
O Atabaque, sob a liderança e sustenta-
ção diuturna de Toninho, fi rmou-se como 
uma ONG ecumênica que se reúne até 
hoje com o propósito de subsidiar a re-
fl exão e a prática dos APNs, intensifi can-
do também o intercâmbio com grupos e 
entidades internacionais envolvidos com 
a luta pela cidadania plena de todos os 
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afro-descendentes.
Que legado nos deixa Toninho? Num 

dos últimos balanços que fez sobre a prá-
tica e a refl exão teológica em nossos dias, 
ele apontava, como um dos temas recor-
rentes, a superação de preconceitos em 
busca do necessário diálogo afro-religio-
so, e projetava, para a próxima década, 
cinco temas particularmente importan-
tes: teologia, fé e práticas afro-religio-
sas; teologia feminista afro-americana; 
Bíblia e comunidades negras; comunida-
de negra e nova ordem mundial; ecume-
nismo e macroecumenismo (ecumenismo 
integral) na perspectiva afro. Detendo-se 
nesse último, Padre Toninho direcionava 
sua refl exão para a inculturação, esclare-
cendo, porém, “não se tratar de um pro-
cesso descendente, cujo protagonismo 
caiba à mensagem ou ao mensageiro, mas 
de uma prática em que é dada prioridade 
ao povo, com suas culturas que, por cer-
to, não superam os evangelhos, mas in-
tegram sua mensagem no próprio viver”. 
Para mim, esse trecho soa como síntese e 
desafi o lançado aos que seguimos na ca-
minhada.

Mas é difícil ainda pensar a frio, a 
poucos dias desta despedida defi nitiva. 
Parecem sobrar as palavras que repetem 
como ele foi importante para o diálogo 
inter-religioso e para a conversão da 
Igreja no Brasil à defesa de plataformas 
antidiscriminatórias de qualquer espécie. 
Toninho tinha o dom da conciliação no 
melhor dos sentidos. Não lhe interessava 
o confl ito pelo confl ito nem a crítica des-
trutiva aos tremendos pecados da Igreja 
católica contra nossos ancestrais africa-
nos. Ele sempre viu e nos pregou que as 
Igrejas, não obstante seus erros, eram 
portadoras de uma mensagem evangéli-
ca que as ultrapassava. E em nome des-
sa convicção de fé, vivida na esperança 
pascal, e posta em prática em seu amor 
pelos mais pobres, Toninho consumiu sua 
vida até os últimos instantes.

Nestes dias, as igrejas cristãs e, nelas, 
as comunidades negras de todo o Brasil 
estão de luto, mas seguem na luta. O co-
ração ecumênico e inter-religioso deste 
nosso “Patriarca” (era assim que, cari-
nhosamente o chamávamos – mas ele não 
gostava muito, por receio de que alguém 
confundisse com patriarcalismo) perma-
necerá conosco, seus fi lhos e fi lhas espiri-
tuais, onde quer que passemos”.

Vilson Caetano de Sousa Júnior e Irene Dias de Oliveira recu-
peram trajetória de Padre Toninho, lembrando de suas lutas a 
favor dos pobres, contra a discriminação racial e as exclusões 
religiosa e social  

POR MÁRCIA JUNGES 

A 
seguir, você confere duas entrevistas, realizadas com Vilson Cae-
tano de Sousa Júnior e Irene Dias de Oliveira. Ambos conviveram 
intensamente com Padre Toninho, e por isso recuperam aspectos 
de sua trajetória na construção da Pastoral do Negro e suas lutas 
em prol de uma humanidade mais justa e fraterna.

Vilson é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo – PUCSP - e pós-doutor em Antropologia pela Universidade 
Estadual de São Paulo - UNESP. É professor adjunto da Universidade Federal 
da Bahia - UFBA, iniciado no Candomblé e membro do Centro Atabaque de 
Cultura Negra e Teologia. De sua produção bibliográfi ca, citamos O Banquete 
Sagrado: notas sobre a comida e o comer em terreiros de candomblé (Salva-
dor: Atalho, 2008).

Irene é teóloga e fi lósofa, graduada pela Pontifícia Faculdade Teológica da 
Itália Meridional, onde também cursou mestrado e doutorado em Teologia. 
É autora, entre outros, de Identidade negada e o rosto desfi gurado do povo 
africano (os Tsongas) (São Paulo: Annablume, 2002). Confi ra as entrevistas.

Um compromisso com 

a causa dos pobres

IHU On-Line - Qual é o principal le-
gado de Padre Toninho?
Irene Dias de Oliveira - O seu prin-
cipal legado foi sua luta e seu com-
promisso com a causa dos pobres 
entre os mais pobres. Tem sido um 
dos principais atuante no combate à 
discriminação racial e toda forma de 
exclusão religiosa e social. Pe. Toni-
nho se destaca pela sua grande con-
tribuição na Igreja Católica por ter 
fundado a Pastoral do Negro; por ter 
sido um dos grandes intelectuais da 
Teologia Negra no Brasil e fundador 
do grupo Atabaque de Cultura Negra 
e Teologia cujo objetivo é pensar, 
discutir os temas emergentes das 
comunidades negras, publicar, ofe-
recer cursos, assessorias e subsídios 
aos grupos e comunidades compro-
metidas com a causa dos povos ne-
gros.  Além disso,  Pe. Toninho tem 

sido para todos e todas que tiveram 
o privilégio de conhecê-lo, um tes-
temunho vivo de amorosidade, res-
peito, solidariedade e ternura. Sua 
herança místico-teólogica é uma ri-
queza ímpar para a Igreja Católica e 
para a Comunidade Negra que tanto 
ele amou e acolheu.

Vilson Caetano Júnior - Acredito que 
o principal legado do Pe. Toninho tenha 
sido a Teologia Negra Latino America-
na. Uma Teologia que procurou ir além 
do texto do Êxodo 3, 7-8 que inspirou 
a Campanha da Fraternidade de 1988. 
Depois dessa Campanha, a igreja, par-
ticularmente do Brasil, nunca mais 
foi a mesma. O pensamento teológico 
negro representado pelo Pe. Toninho 
juntamente com outros teólogos como 
o Pe. Batista, Edir Soares e Heitor Fri-
zotti desafi ou a igreja a pensar que o 
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oprimido tinha rosto, era negro(a). Era 
pobre porque era negro, indo além da 
perspectiva da teologia negra até então 
produzida pelos teólogos(as) norte ame-
ricanos. A fi m de sistematizar este pen-
samento, Pe Toninho juntamente com 
outros companheiros(as) criou o Grupo 
Atabaque de Cultura Negra e Teologia, 
atualmente chamado de Centro Ataba-
que de Cultura Negra e Teologia, grupo 
interdisciplinar e macroecumênico. A 
partir do Centro Atabaque de Cultura 
Negra e Teologia, o Pe. Toninho incen-
tivou a sistematização de questões es-
pecífi cas sobre gênero,bíblia e diálogo 
inter-religioso, presidindo três Consultas 
de Teologia e Culturas Afro-Americanas e 
Caribenhas. Outro legado do Pe. Toninho 
foi a Pastoral, seja através dos Agentes 
de Pastoral Negros, a Liturgia incultura, 
chamada de Missa Afro. Pe. Toninho dei-
xou também outro legado: a vida religio-
sa. Várias vezes ele representou a CRB e 
foi um dos fundadores do Instituto Ma-
riama que reúne presbíteros, diáconos e 
bispos negros, sem falar no GRENI, grupo 
de religiosos e religiosas negras e indíge-
nas. Toninho nos deixa ainda um legado 
acadêmico enorme. Diretor da Faculda-
de de Teologia Nossa Senhora da Assun-
ção, professor do Instituto Teológico São 
Paulo - ITESP.  Pe. Toninho era especia-
lista em Teologia Moral, assim dialogava 
com tranquilidade com diversos campos 
de saber entre eles a Filosofi a, a Histó-
ria, a Sociologia e a Antropologia.

 
IHU On-Line - Como as suas lutas aju-
daram a solidifi car o diálogo inter-re-
ligioso e o respeito pelas diferentes 
crenças?
Irene Dias de Oliveira - Reconhecen-
do e fazendo reconhecer nas vozes dos 
pobres e oprimidos e em sua lutas um 
patrimônio espiritual comum, dom de 
Deus para todos juntamente com to-
das as histórias de fé dos vários povos e 
religiões, Pe. Toninho, ao longo de sua 
vida, enquanto teólogo e sacerdote, tem 
se dedicado a mudar o olhar da Igreja 
e da Teologia em relação às religiões de 
matriz africana permitindo dessa for-
ma espaços de aproximações, ensaios 
inter-religiosos e respeito incondicional 
ao outro, ao diferente e àqueles(as) que 
professam outras crenças e credos. Ao 
longo de sua vida, ele tem valorizado as 
múltiplas expressões de fé que, segundo 

ele, mostram-se através do rosto de um 
Deus afro. Neste sentido, destacam-se 
suas obras e publicações sobre o tema 
da Inculturação. 

Vilson Caetano Júnior - Isso foi algo 
muito particular na trajetória de vida do 
Pe.Toninho. Ele tinha um profundo amor 
pela igreja, pelo ministério que assumiu 
e, várias vezes, ouvi dizer que se hou-
vesse a possibilidade de retornar a esta 
vida, ele queria ser padre novamente 
para visitar as famílias, esta junto dos 
pobres, rezar missas, que adorava... Mas 
ele tinha a concepção de que esta igreja 
de Jesus de Nazaré deveria está aberta 
para outras experiências religiosas, para 
outras vivências da espiritualidade que 
certa vez resumiu como três: a dos ro-
meiros, a dos espíritas e a dos terreiros. 

Assim Toninho, desde cedo, esforçou-se 
para demonstrar que, se a igreja de Je-
sus quisesse de fato cumprir a sua fun-
ção missionária no mundo, deveria estar 
cada vez mais aberta a estas vivências 
do sagrado. Assim quando alguns sacer-
dotes diziam que não se importavam 
com a presença de pessoas do candom-
blé nas suas paróquias, a menos que 
estas estivessem com suas vestes litúr-
gicas, acredito ter sido o Pe. Toninho o 
primeiro presbítero que convidou um ba-
balorixá e uma ialorixá para concelebrar 
com ele. Isso para nós, pertencentes às 
religiões de matriz africana, foi muito 
bom. Era um gesto que ia além do res-

peito e do diálogo, pois nos reconhecia, 
reconhecia também o nosso ministério. 
Isso é apenas um exemplo. A partir desse 
fato, o Pe. Toninho foi lançando desafi os 
para toda Igreja que, disposta a seguir 
Jesus, ganhava mais consciência de que 
ela deveria ser cada vez mais negra e in-
dígena.

IHU On-Line - Em que aspectos Padre 
Toninho promoveu a valorização da 
cultura negra brasileira?
Irene Dias de Oliveira - Pe. Toninho 
tem se destacado por sua luta contí-
nua para o resgate da herança afro-
brasileira, especialmente através de 
sua matriz religiosa e cultural, dando 
ênfase especial ao respeito e ao aco-
lhimento da cultura, das expressões de 
fé das comunidades afro-brasileiras; 
lutando contra as injustiças cometidas 
contra as populações negras não ape-
nas no Brasil mas também fora dele. 

Vilson Caetano Júnior - Em todos os 
aspectos. Seja através da fi losofi a, da 
teologia moral, da história e demais 
campos de saber. Toda sua vida foi de-
dicada à promoção e valorização dessa 
realidade. Fiel ao Carisma da Congrega-
ção fundada por Dom Orione, Toninho 
soube desde cedo que eram os negros 
aqueles que estavam na linha de risco, 
atingindo os picos da fome e da misé-
ria. Ele mesmo enfrentou todos os pre-
conceitos que recaem sobre qualquer 
descendente de africano que traz no 
corpo os traços que os defi nem como 
inferior ou lhe recobre de estereótipos. 
Através do engajamento e diálogo com 
os vários segmentos da sociedade, Pe. 
Toninho, a partir da sua experiência de 
vida como um semeador, foi abrindo 
caminhos e depositando sementes, for-
talecendo a cada dia os elementos ci-
vilizatórios africanos, mantenedores de 
nossa identidade e responsáveis pela 
nossa permanência no mundo.

IHU On-Line - Quais são as principais 
lembranças que você tem da pessoa 
Padre Toninho? Quais eram as suas 
marcas registradas?
 Irene Dias de Oliveira - Sua solidarie-
dade para com os pobres, sua compai-
xão, seu grande espírito de compreen-
são, acolhimento e sua abertura e seu 
profundo senso de comunidade. Não 
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me lembro de ter ouvido uma crítica 
negativa, um comentário que não fosse 
para motivar, incentivar, iluminar e um 
convite à compreensão e ao perdão das 
fragilidades humanas. Pe. Toninho deixa 
uma lacuna muito grande no âmbito da 
refl exão teológica negra inculturada e 
especialmente no âmbito da Comunida-
de Negra. De outro lado, a certeza cristã 
nos ilumina e nos leva a acreditar de que 
ele, agora um grande ancestral, conti-
nua conosco reforçando nossa esperança 
e nossos sonhos em um mundo melhor, 
solidário e terno.

Vilson Caetano Júnior - Sou suspeito 
para falar sobre isso, pois conheci Pe. 
Toninho ainda quando fazia teologia 
numa sala de aula na disciplina teo-
logia moral, há quase vinte anos. En-
treguei a ele um texto que havia aca-
bado de escrever sobre as religiões de 
matriz africana, e em seguida ele me 
convidou para participar do Grupo Ata-
baque de Cultura Negra e Teologia. Pe. 
Toninho era muito sereno. Nos últimos 
anos, eu brincava com ele dizendo que 
ele era do mundo do bem, e eu do mun-
do do mal. Outra lembrança que tenho 
é que quando havia uma discussão, ele 
sempre falava por último. Eu nunca 
gostava de falar depois dele, pois ele 
era sempre conciliador. Pe. Toninho 
era um homem muito bom. Onde ele 
encontrava alguém numa situação de 
risco, acolhia como Maria acolheu Je-
sus no seu ventre. Diante dos pobres, 
dos negros, de situações limites, ele 
dizia sempre sim. Acho que por isso é 
que ele, nos últimos anos, sofreu mui-
to. Pe. Toninho não era de gritar, desa-
bafar, não se queixava de nada, estava 
sempre sorrindo. O tempo foi passado, 
e pena que percebemos isso muito 
tarde, quando as lágrimas rolavam no 
seu rosto e nem ele mesmo percebia. 
Toninho tinha um profundo amor por 
Nossa Senhora, a negra Mariana de nós 
negros. Tinha um profundo amor pela 
sua igreja, a qual se consagrou quando 
presbítero. Tinha um profundo respei-
to pelas religiões de matriz africana e 
uma paixão eterna pela cidade de Pa-
rapuã, onde foi sepultado. É tudo isso 
que permanece hoje em nós responsá-
veis a dar continuidade a seu legado 
teológico. Isso é Ressurreição.

ELAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA ELETRÔNICA 

WWW.IHU.UNISINOS.BR 

ACESSE OUTRAS EDIÇÕES 

DA IHU ON-LINE.
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Cultura nacional ou empresa 

nacional? Considerações sobre 

democratização e hegemonia 

no Brasil de hoje

   POR CÉSAR RICARDO SIQUEIRA BOLAÑO* 

* Jornalista, professor da Universidade Federal de Sergipe, presidente da Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Membro do grupo CEPOS (apoiado pela Ford Foudation).  

Desmistifi car a relação entre cultura nacional e 
empresa nacional é importante para entender o 

que está em jogo no atual debate sobre 
comunicação no país.  

Em outros setores econômicos, 
considerações a respeito da neces-
sidade de introdução de tecnologias 
estrangeiras para garantir as condi-
ções de reprodução ampliada do ca-
pital, com base num planejamento 
estatal, visando o desenvolvimento 
industrial, a eliminação de gargalos, 
a substituição de importações, tudo 
pode legitimar determinadas formas 
de articulação entre capital nacional 
e internacional, com metas de nacio-
nalização progressiva, no sentido de 
reduzir a dependência externa. No 
campo da cultura, isso não vale. É 
certo que o povo brasileiro deve ter 
acesso a toda a cultura universal, mas 
quando se fala em entrada de bens 
culturais estrangeiros no país, o que 
está em jogo é a penetração da gran-
de indústria cultural norte-america-
na. Aqui não se trata de internaliza-
ção, mas de preservação, de defesa 
da cultura nacional.

O projeto cultural do regime mi-

litar pecava justamente por descon-
siderar essa especifi cidade do cam-
po cultural, preso que estava a uma 
ideologia (da segurança nacional), 
própria da Guerra Fria, que identifi -
cava os interesses norte-americanos 
aos nacionais. O privilégio ao oligo-
pólio televisivo e, no seu interior, ao 
comando exercido pela Rede Globo 
de Televisão acaba por constituir no 
país, ao cabo de mais de 40 anos, uma 
forte aliança entre o capital cultural 
nacional e o grande capital cultural 
norte-americano. Note-se que esse 
arranjo não “exclui” a grande massa 
da população brasileira, mas antes, 
ao contrário do que ocorria no cam-
po da política, a integra, garantindo a 
hegemonia de certa burguesia nacio-
nal, pela incorporação, a um modelo 
industrial de produção e distribuição 
de bens simbólicos, de uma parte sig-
nifi cativa da cultura popular brasilei-
ra, de longa tradição. 

Na verdade, a construção dessa es-
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pécie de “comunidade imaginária” não 
é mérito da televisão, pois se trata de 
um processo de raízes muito mais pro-
fundas, que levará à constituição de 
uma cultura nacional-popular nos anos 
30 do século passado, elemento fun-
damental da construção da hegemonia 
da classe burguesa industrial brasilei-
ra. Nesse processo, o rádio teve um 
papel fundamental como veículo de 
massa, mas a questão central, que 
diferencia o Brasil moderno, surgido 
da Revolução de 1930, da República 
oligárquica, é a valorização da cultu-
ra popular de origem não europeia, 
rompendo, no nível da ideologia do 
Estado, a velha dicotomia povo-elite 
de que falava Furtado, a qual relega-
va aquela à marginalidade (e mesmo 
à perseguição policial, como no caso 
da capoeira) e dava às elites brancas 
aquele caráter imitativo contra o qual 
se insurgirá a geração de 1922. 

Assim, o regime militar, uma vez 
implantado, pode garantir a constru-
ção no país, com base no rico caldo 
cultural brasileiro, de uma Indústria 
Cultural competitiva em nível interna-
cional, com padrões estético-produti-
vos próprios, modelos econômicos (de 
negócio) copiados do exterior, tecni-
camente dependente e socialmente 
adequado às necessidades do grande 
capital internacional, de criação de 
modos de vida, padrões de compor-
tamento, de consumo, valores, com 
forte impacto ideológico e alta capa-
cidade de manipulação. Trata-se, de 
fato, por oposição ao modo de regu-

lação setorial anterior, de uma inter-
nacionalização, ou melhor, de uma 
americanização da produção cultural 
industrializada brasileira, cujo vetor 
e maior benefi ciária é a Rede Globo 
de Televisão.

Com o surgimento da TV paga, sob 
o mesmo controle, a internacionali-
zação avança, preservando os inte-
resses do capital nacional. O mesmo 
não ocorre com a Internet e a con-
vergência. Nesse caso, o avanço da 
internacionalização ameaça os inte-
resses econômicos daquela burguesia 
nacional, produtora de bens simbóli-
cos, que reage em nome da “cultura 
nacional”. Isto num momento em que 
um novo modo de regulação setorial se 
desenha ao mesmo tempo em que é 
cada vez mais evidente o fato de que 
a democratização, iniciada em 1985, 
para concluir-se, deve estender-se ao 
sistema de comunicação herdado do 
regime militar.

Ou seja, a reestruturação do mer-

cado de televisão, com a digitalização 
e a convergência, que apontam para 
a possibilidade iminente de novos en-
trantes poderosos, inclusive estrangei-
ros, provenientes em especial do setor 
de telecomunicações, se dá numa si-
tuação em que as condições da hege-
monia da Globo e da TV de massa no 
seu conjunto estão sendo fortemente 
postas em questão, tanto em nível po-
lítico, com o avanço de um movimento 
pela democratização da comunicação 
que foi obrigado, ao longo desses mais 
de 40 anos, a enfrentar a sua prepo-
tência, quanto em nível social, dado o 
avanço já alcançado, sobretudo junto 
às novas gerações, pela revolução cul-
tural que o desenvolvimento da Inter-
net signifi ca. 

A solução democrática para o pro-
blema passa por uma política cultural 
nacionalista, que reforce a produção 
regional, local, independente, que 
organize o campo cultural em todo 
o país, que dissemine conhecimento 
técnico e capacidade produtiva atra-
vés de adequados sistemas de fi nan-
ciamento, com o objetivo de deixar 
afl orar a criatividade represada nas 
periferias, nos interiores, nos ter-
reiros, nas comunidades. Uma linha 
de ação, nesse sentido, é o aspecto 
mais relevante da ação do Ministério 
da Cultura do governo Lula. Mas isso 
não basta. É preciso garantir um novo 
marco regulatório para as comuni-
cações (e a cultura) no Brasil, pois o 
atual ainda é, em essência, aquele do 
regime militar.

“Com o surgimento 

da TV paga, sob o 

mesmo controle, a 

internacionalização 

avança, preservando 

os interesses do

 capital nacional”
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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 14-12-2009 a 19-12-2009.  

Etnocídio no Mato Grosso do Sul
Entrevista com Egon Heck
Confira nas Notícias do Dia de 14-12-2009
A virulência da violência contra os povos indígenas no 
Mato Grosso do Sul não apenas é uma realidade, como 
aumenta assustadoramente. A cada dia, novos casos de 
atrocidades contra, principalmente, os Kaiowá-Guarani 
são relatados, revelando um processo de etnocídio ab-
surdo, explica Egon Heck. 

Mídia e religião no Brasil
Entrevista com Leonildo Silveira Campos
Confira nas Notícias do Dia de 16-12-2009
O teólogo fala sobre a presença das Igrejas, princi-
palmente das Igrejas pentecostais, nos meios brasilei-
ros atuais. Ele aborda, ainda, o papel da Internet na 
disseminação da fé e na reformulação das crenças, a 
“briga” entre a Rede Globo e Record, e a transformação 
no pensamento dos fiéis com a disseminação de uma 
imagem negativa da religião.

“Os números de suicídios no Rio Grande do Sul assus-
tam’’
Entrevista com Ricardo Nogueira
Confira nas Notícias do Dia de 18-12-2009
O nível de suicídios no Rio Grande do Sul é alarmante, 
principalmente nas cidades interioranas. Os municípios 
de Candelária e Venâncio Aires têm índices de suicídio 
entre os maiores do mundo. A pesquisa “Promoção da 
vida e prevenção do suicídio no RS”, do médico psiqui-
atra, Ricardo Nogueira, analisou as quatro cidades gaú-
chas com maior número de casos de suicídio. 

Software social: facilidade na troca de conhecimento 
Entrevista com Ana Brambilla e Leonardo Pujatti 
Confira nas Notícias do Dia de 19-12-2009
Baseado na ideia de compartilhamento de dados de 
caráter comum e na promoção de tarefas e relações em 
grupo, o software social busca resgatar um significado 
de colaboração. O termo mais comum para este tipo de 
ferramenta se aplica a redes de relacionamento, como 
Orkut e Facebook, porém, cada vez mais empresas bus-
cam esse tipo de plataforma, objetivando mais confia-
bilidade, capacitação, rapidez e segurança em seu tra-
balho.

Leia as Notícias do Dia em
www.ihu.unisinos.br
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CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DO 
INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS - IHU 

ELAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA ELETRÔNICA 
WWW.IHU.UNISINOS.BR 
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2010: alguns eventos do IHU
Na última edição do ano de 2009 da revista IHU On-

Line, adiantamos a nossos leitores e leitoras uma base da 
programação de eventos que o Instituto Humanitas Unisinos 
– IHU prepara para 2010. No sítio do IHU (www.ihu.unisinos.
br) estão as informações completas dos eventos aqui des-
tacados e de outros que também estão sendo organizados. 
Acesse www.ihu.unisinos.br e confi ra.

>> XI Simpósio Internacional 
IHU: O (des)governo biopolíti-
co da vida humana

De De 13 a 16 de setembro 
de 2010 acontece na Unisinos o 

XI Simpósio Internacional IHU: O (des)governo biopolítico 
da vida humana. O objetivo geral do evento é promover 
um debate transdisciplinar sobre a vida humana como ob-
jeto do poder e recurso útil nas estratégias biopolíticas das 
sociedades contemporâneas. 

Entre os temas a serem abordados, entre outros, estão: 
“O biopoder e a crise do humanismo na contemporaneida-
de”, “A biopolítica e o estado de exceção nas sociedades 
contemporâneas”, “O governo biopolítico nas sociedades 
contemporâneas”.

Já estão confi rmados, entre outros, os seguintes confe-
rencistas: Prof. Dr. Giacomo Marramao – Universidade de 
Roma – ITA, com o tema “Poder e secularização: as novas 
dimensões do poder e os direitos humanos”; Profa. Dra. 
Deisy de Lima Freitas Ventura – USP , com o tema “A Ju-
risdição Penal Transnacional como instrumento da justiça 
transicional: solução ou problema na defesa dos Direitos 
Humanos?”;  Prof. Dr. José Antonio Zamora - Conselho Su-
perior de Investigações Científi cas de Espanha (CSIC) com 
o tema “Temporalidade capitalista, exploração da vida 
humana e tempo messiânico”; Prof. Dr. Fernando Catroga 
– Universidade de Coimbra com o tema “Entre Deuses e 
Césares: a laicização e as novas confi gurações do poder 
na sociedade contemporânea”; Prof. Dr. Louis Bickford - 
New York University – USA, com o tema Justiça de Transi-
ção na América Latina: a importância dos julgamentos por 
violações de direitos humanos para o fortalecimento das 
instituições democráticas.

Mais informações http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_eventos&Itemid=19&task=detalhe&id=18
1 

>> Ciclo de Estudos Filosofi as da diferença

Como um pré-evento em prepara-
ção ao XI Simpósio Internacional IHU. O 
(des)governo biopolítico da vida humana, o 

Instituto Humanitas Unisinos – IHU promove 
o Ciclo de Estudos Filosofi as da diferença. A ser 

realizado de 27 de abril a 17 de junho de 2010 o evento tem 
como principal objetivo propiciar uma refl exão sistemática 
e plural em torno de um problema central de nossa con-
temporaneidade - as diferenças do humano, tomando como 
referência os fi lósofos mais signifi cativos que, de forma di-
versa, pensaram as várias dimensões do humano. O ciclo 
será composto de aulas expositivas, com base em leituras, 
comentários e discussões dos textos fundamentais de cada 
etapa e será realizado na Sala Ignacio Ellacuría e compa-
nheiros, na Unisinos. 

Veja a programação completa http://www.ihu.unisinos.
br/index.php?option=com_eventos&Itemid=19&task=detal
he&id=182

>> A experiência missioneira: território, 
cultura e identidade

De 25 a 28 de outubro de 2010 realizar-
se-á o XII Simpósio Internacional IHU: A 
experiência missioneira: território, cul-

tura e identidade. Com o objetivo de refl etir sobre a 
experiência missioneira jesuítica nos 400 anos da funda-
ção das primeiras reduções da Província da Companhia 
de Jesus do Paraguai numa perspectiva multidisciplinar, 
a programação é composta por uma série de conferên-
cias, minicursos, exibição de fi lmes, concertos musicais 
e exposições. Outras informações em http://www.ihu.
unisinos.br/index.php?option=com_eventos&Itemid=19&
task=detalhe&id=184

>> Páscoa 2010 
Economia, Ética e Cuidado da Vida

A Programação de Páscoa promovida 
anualmente pelo Instituto Humanitas Uni-
sinos – IHU tem como proposta promover 
debates transdisciplinares de teologia pú-

blica sobre temas relevantes da atualidade, em discussão 
na esfera pública da sociedade, especialmente no âmbito 
acadêmico. Desta forma busca-se re-situar o tema da Pás-
coa cristã e relevância de seu sentido para o mundo de 
hoje. 

Eventos
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Para 2010 o IHU propõe retomar a Páscoa cristã no seu 
sentido impulsionador para o compromisso religioso, ético 
e social com uma vida digna do ser humano assumindo dife-
rentes temas para debates. Um dos temas será a economia 
tomada no contexto dos desafi os atuais de uma sociedade 
sustentável frente à crise social, econômica e ambiental. 

Assim, a programação Páscoa IHU 2010 prevê de um 
conjunto de atividades integradas, tais como: palestras e 
debates sobre economia e sociedade sustentável; exibição 
de série fi lmes do Decálogo, do diretor polonês Krzysztof 
Kieslowski,1 acompanhada de palestras e debate sobre os 
fi lmes, abordando temas como ética, estética; audições 
comentadas de música clássica; conferências e debates de 
teopética; estudo e debate sobre das implicações éticas e 
políticas da eucaristia nas comunidades cristãs. Busca-se 
assim envolver o público acadêmico e a comunidade local 
em refl exões e debates sobre valores humanos, ecológicos, 
culturais e religiosos impulsionadores para o compromisso 
com a construção de novas alternativas de vida digna do 
ser humano.  

Entre outros, estarão participando desta programação 
Cesare Giraudo, padre jesuíta italiano, considerado uma 
das maiores autoridades em liturgia na atualidade, profes-
sor da Pontifícia Universidade Gregoriana e do Pontifício 
Instituto Oriental, Roma; Paul Singer, economista, Waldecy 
Tenório, crítico literário – PUC-SP, Yara Caznok, professora 
de música - Unesp, e Maria Carpi, escritora.

A programação completa pode ser conferida no sítio 
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_event
os&Itemid=19&task=detalhe&id=177

>> Fórum Social Mundial e 
o 4º Seminário de Políticas 
Sociais -

Como atividade integrada 
ao Fórum Social Mundial 2010, 

acontece na Unisinos, promovido por diversas entidades, 
inclusive o Instituto Humanitas Unisinos – IHU, no próximo 
dia 27 de janeiro o 4º Seminário de Políticas Sociais, cujo 
tema será O Papel Público de Políticas Sociais na Garantia 
dos Direitos. O evento inicia às 15h30min e encerra às 19h, 
sendo que nesta tarde teremos as presenças de Sílvio Cac-
cia Bava e Hélios Puig Gonzalez, que discutirão As Políticas 
Sociais e a sua expressão nas realidades contemporâneas; 
de Marina Silva e Boaventura de Sousa Santos, que falarão 
sobre O papel público das Políticas na garantia dos direitos 
sociais; e de José Rogério Lopes, que abordará a Agenda 
Mundial das Políticas Sociais 2010 - revisada e atualizada.

Confi ra http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_eventos&Itemid=19&task=detalhe&id=17
9

1 Krzysztof Kieślowski (1941-1996): diretor de cinema polonês. Estudou 
cinema na Escola de Teatro e Cinema de Lodz, por onde também pas-
saram os cineastas Roman Polanski e Andrzej Wajda. É autor da famosa 
Trilogia das Cores (A liberdade é azul, A Igualdade é Branca e A Frater-
nidade é Vermelha, fi lmes baseados nas cores da bandeira francesa e no 
slogan da revolução do país. (Nota da IHU On-Line)

XI Simpósio 
Internacional IHU: 

O (des)governo 
biopolítico da 
vida humana 

A programação 
completa você 
encontra na 

página eletrônica 
do IHU 

www.ihu.unisinos.br
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“Quem pensas tu que eu sou? (São 
Leopoldo: Unisinos, 2009) é o primeiro 
livro de uma trilogia do psicanalista Abrão 
Slavutzky. Boa parte dos nossos esforços 
para dizer ou fazer o melhor tem como 

objetivo o nosso reconhecimento pelo outro. Temos 
curiosidade em saber como os outros nos percebem 
em nossas ações. A difi culdade está no fato que, no 
nosso viver, acabamos por não sermos um, mas nos 
multiplicamos em vários. Este livro é um mergulho em 
um rio de superfície espelhada, não da forma como o fez 
Narciso e que o levou à morte, mas sim na procura do 
conhecimento de si mesmo. Os ensaios deste livro levam 
o leitor a descobrir a importância da fraternidade e da 
frágil solidariedade enlaçada na amizade. Mas como autor 
o sublinha, para isto, talvez seja preciso aprender a mais 
difícil das lições, a maior das odisseias, que é a de olhar 
para si e dizer como Sêneca: ‘Perguntas-me qual foi meu 

maior progresso? Comecei a ser amigo de 
mim mesmo’”.

Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, professor do 

PPG em História da Unisinos

“O livro de Julia Kristeva Esa increíble 
necesidad de creer (Buenos Aires: Paidós, 
2009) apresenta uma visão do cristianismo 
através de um ponto de vista de uma leiga. 
Uma mulher fi lósofa que se declara não 
crente, mas que fundamenta a necessidade 

de acreditar fazendo uma ampla refl exão desde o pré-
religioso até a dimensão simbólica que se manifesta o 
“acreditar” nas relações psicanalíticas. Impressiona a 
capacidade aguda de falar com faculdade de temáticas 
como o sofrimento, a beleza, a fi gura da mulher nos 
contextos dos debates políticos, religiosos e culturais 
da época contemporânea. É crítica e, ao mesmo tempo, 

recolhe os fundamentos do cristianismo desde 
um ponto de vista leigo. Será que os próprios 
cristãos/as teriam essa coragem?”

 
Ana Formoso Galarraga, colaboradora do Programa 

Teologia Pública, do IHU

“O livro que estou lendo agora é de Samanta 
Power, O homem que queria salvar o 
mundo (São Paulo: Companhia das Letras, 
2008). Trata-se de uma biografi a do Sergio 
Vieira de Mello, este fi lósofo brasileiro 
que a serviço do Alto Comissariado para os 

Direitos Humanos foi morto em um atentado, em Bagdá, 
em 2003. Este alto diplomata da ONU, doutor em fi losofi a 
pela Sorbonne, sem nenhuma relevância na mídia ou na 
academia nacional, é uma das fi guras brasileiras de maior 
infl uência política no mundo pós-muro, na defesa dos 
valores democráticos e humanitários”.

Alfredo Culleton, professor da graduação e PPG 

em Filosofi a, e da graduação em Direito da 

Unisinos

“No momento, diante a tarefa de 
escrever algo relacionado com a formação 
profi ssional do administrador, estou 
revivendo algumas leituras, e destaco o 
livro Planejamento por Cenários: a arte 
da conversação estratégica (Porto Alegre: 

Bookman, 2009), de Kees van der Heijden. No livro, o 
autor aborda a estratégia organizacional, dando ênfase 
não à estratégia racionalista, mas sim ao evolucionário 
e, principalmente, ao processual, mais adequados a um 
mundo de incertezas. Neste sentido, pensar cenários e 
realizar permanentemente a conversação estratégica 
torna-se fundamental. Segundo ele, estes aspectos devem 
captar a linguagem formal, mas também a informal 
sobre o futuro, sobre as mudanças. Esta dimensão 
informal afeta decisivamente o processo de mudanças, 
a criatividade estratégica. Acredito que aqui tenham 
intuições importantes, que dialogam com outros conceitos 
e pensamentos, por exemplo, o conceito de ecologia da 
ação de Morin, o biopoder e imaterialidade de Negri, a 
gestão da diversidade e a multiculturalidade da área de 
recursos humanos, dentre outros. É uma boa leitura!”

Lucas Luz, professor do Curso de Administração 

da Unisinos e colaborador do IHU

Sala de Leitura
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IHU Repórter

POR GRAZIELA WOLFART E MÁRCIA JUNGES | FOTO ARQUIVO PESSOAL  

U
ma pessoa simples, um pouco avessa a determinadas formalidades. 
Esse é o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contá-
beis da Unisinos, Francisco Zanini, que, a partir de janeiro de 2010, 
assume na universidade o cargo de diretor da Unidade Acadêmica de 
Educação Continuada. Ao contar sua trajetória pessoal e profi ssional 

à IHU On-Line, Zanini confessa que tem a mania de tentar fazer tudo bem feito. 
“Sou exigente com as outras pessoas, e, às vezes, mais do que deveria. Sou com-
prometido com o que faço, e procuro ser uma pessoa confi ável, ética, em alguém 
em quem se pode confi ar”, defi ne-se. Confi ra a entrevista.

Francisco Zanini

Origens – Nasci em Santa Maria, numa 
família de origem italiana. Minha mãe é 
natural da cidade de Mata, ali perto. Ela 
trabalhou nos Correios e Telégrafos na 
juventude, mas, depois de ter os fi lhos, 
decidiu fi car em casa. Meu pai é militar 
de carreira, chegou a ser capitão. Tenho 
quatro irmãos: uma irmã mais velha, en-
genheira civil, assim como eu, e os ou-
tros dois são dentistas.

Infância - Como meu pai era militar, 
nos mudamos algumas vezes em função 
do seu trabalho. Nasci em Santa Maria 
e lá fi quei até os seis anos. Entre 6 e 7 
anos, morava em Santiago, onde fui alfa-
betizado. Vivemos numa casa bem anti-
ga, com porão, o que me marcou muito. 
Éramos pequenos e vivíamos vasculhan-
do esse lugar, cheio de relíquias. Depois 
voltamos para Santa Maria. Estudei qua-
se até o fi nal do atual Ensino Fundamen-
tal no Colégio Estadual Cícero Barreto. 
Em 1975, vivemos em Uruguaiana e en-
tão lembro que como o câmbio era mui-
to favorável aos brasileiros, fazíamos 
bastantes compras na Argentina. Como 
tudo era muito barato, comprávamos 
coisas para consumo próprio. Recordo 
que eu não gostava de passar na Aduana, 
na volta, porque o pessoal não era muito 
educado. Era um momento de tensão. 
Na minha adolescência, voltamos para 
Santa Maria, e estudei no Colégio Maria 
Rocha, onde fi z vários amigos que con-
servo até hoje.

Família – Conheci minha esposa, a 
Lisiane, quando éramos bem jovens. Eu 
tinha 21 anos, e ela 17. Foi num baile 
de Carnaval, em Santa Maria. Casamos, 
eu com 25, ela com 21. Estamos juntos 
até hoje, 22 anos depois. Temos dois fi -
lhos, a Isadora, de 14 anos, e o Pedro, 
de 6. Demoramos a ter o primeiro fi lho, 
e passamos bem a transição do primei-
ro para o segundo. Nesse momento, 
Isadora concluiu o Ensino Fundamental, 
e o Pedro, a pré-escola. Tínhamos duas 
formaturas no mesmo período. Em casa 
temos um excelente convívio, e faze-
mos várias coisas juntos, sobretudo no 
fi nal de semana. Eles têm muitas ativi-
dades escolares e outras extras, além 
dos esportes. Lisiane é funcionária de 
uma organização governamental cha-
mada Refl orescer, que presta apoio a 
famílias carentes que tem crianças com 
doenças crônicas. Essa organização é 
originária do Rio de Janeiro. A formação 
da minha esposa é Geografi a e Estudos 
Sociais, com especialização e mestrado 
em Geografi a pela UFRGS. Quando esti-
vemos na Espanha, ela cursou o douto-
rado. Falta a defesa da tese.

Paternidade – Com os fi lhos, se 
amadurece muito, nos tornamos mais 
responsáveis e pensamos mais antes 
de tomar qualquer atitude importan-
te com relação à vida. De uma forma 
geral, arrisca-se menos em todas as 
áreas. É uma experiência linda, grati-

fi cante, e quando encontro casais de 
amigos que não tem fi lhos, digo que 
é algo fantástico, que não tem descri-
ção, mas que exige vivência. Só pas-
sando por isso é que se tem ideia do 
que estou falando. Com os fi lhos se de-
senvolve um constante aprendizado. 

Profi ssão - Cursei Engenharia na Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
com 17 anos. Olhando para trás, acredito 
que seja pouca idade para se tomar uma 
decisão tão importante. Depois de cinco 
anos, estava formado. Trabalhei por dois 
anos como engenheiro civil numa cons-
trutora, na época a quinta maior do Rio 
Grande do Sul, a Portela. Foi um perío-
do de grande aprendizado, mas eu não 
gostava da minha função, que era a exe-
cução de obras. Quando comecei nessa 
tarefa, eu tinha 22 anos, e de imediato 
coordenei uma obra com 220 funcioná-
rios. Tratava-se da construção do prédio 
da Caixa Econômica Federal, em Santa 
Maria. Eu gostava razoavelmente do que 
fazia, mas achava muito difícil trabalhar 
com aquele tipo de mão-de-obra. 

Sempre gostei de outras áreas, e, 
nessa época, comecei a estudar Econo-
mia, à noite, mas não concluí o curso. 
Assim, me encaminhei para o mercado 
fi nanceiro. Fiz um concurso no Banco do 
Brasil e trabalhei durante 15 anos nes-
sa instituição. Fiz vários cursos ligados 
à área de fi nanças e gestão em geral. 
Iniciei, ainda, duas outras graduações, 



Direito e Economia, ambas não 
concluídas. No Direito, fui aluno 
do ministro Nelson Jobim, alguém 
que, já àquela época, era bastan-
te notável. 

Mudança de rumos - Quando 
optei por sair do banco, voltei a 
estudar. Apesar de gostar de meu 
trabalho, não aceitava o fato de 
ter que me mudar a cada dois, 
três ou quatro anos. Isso chegou 
a acontecer algumas vezes. Fiquei 
sete anos em Santa Maria, depois 
mais dois anos em Pelotas, e a se-
guir mais dois anos em Caxias do 
Sul. De lá, fui para Porto Alegre, 
em 1998, e tive a sorte de rece-
ber outra promoção, fi cando nessa 
cidade. Ainda quando estava em 
Caxias, me dei conta que deveria 
oferecer mais tranquilidade e es-
tabilidade à minha família. Por isso 
resolvi sair do banco. Eu queria ter 
um planejamento mais autoral da 
minha vida. 

Finanças e docência - Quando 
estava em Caxias, fi z especializa-
ção em Finanças, na Universidade 
de Caxias do Sul (UCS). Quando vim 
para Porto Alegre, a primeira coisa 
que realizei foi ingressar no mestra-
do da Unisinos em parceria com a 
PUC-Rio, na área de Administração 
de Empresas, área de concentração 
de Finanças. Antes de concluí-lo, 
tive a chance de dar aulas. Iniciei, 
assim, como professor de fi nanças 
duas noites por semana, aqui no 
câmpus. Assumi o cargo de coorde-
nador adjunto do curso de Adminis-
tração. Depois de um semestre, fi -
quei na coordenação geral do curso 
por um semestre. Saí para ir para a 
Espanha, na Universidade Autôno-
ma de Madri, cursar meu doutorado 
em Contabilidade e Organização de 
empresas, concluído em 2008. Vol-
tei e já tinha atividades na Unisi-
nos, além de escrever a tese. Desde 
então, estou vinculado ao PPG de 
Ciências Contábeis e colaboro na 
administração da Universidade.

Desafi o – Assumo meu novo car-
go, de diretor da Unidade Acadêmi-
ca de Educação Continuada, com 
boa vontade, procurando fazer o 
melhor, querendo dar, efetivamen-

te, uma contribuição e fazer com os 
demais membros da diretoria uma 
equipe de trabalho numa época di-
fícil para muitas universidades par-
ticulares. A Unisinos já passou por 
momentos extremamente críticos. 
Agora ainda há muita “turbulência”, 
e nós precisamos, sejamos professo-
res ou funcionários, de qualifi cação. 
A Unisinos já é bastante bem reco-
nhecida no meio acadêmico, mas 
necessitamos que ela seja ainda 
melhor vista por toda a sociedade. 
Penso que, no meio empresarial, 
por exemplo, é necessário que te-
nhamos uma visibilidade maior. Pre-
tendo dar continuidade a uma série 
de projetos que o professor Zani 
tem nessa área e que estava desen-
volvendo. 

Uma empresa, sempre que pre-
cisar de alguma consultoria, em to-
das as áreas que a Unisinos trabalha, 
deve lembrar de nossa universidade 
em primeiro lugar, pelo menos no 
Rio Grande do Sul, como referência 
para a consultoria, a prestação de 
determinados serviços, treinamen-
tos empresariais, etc. Essas são me-
tas que temos. Temos que trabalhar 
em conjunto com as duas outras 
diretorias acadêmicas e de apoio. 
Devemos melhorar a integração en-
tre o funcionamento da graduação, 
da educação continuada e da pós-
graduação. Existe um certo distan-
ciamento que temos que desfazer. É 
imperioso trabalhar de forma mais 
integrada, e os outros diretores 
compartilham desse ponto de vista.

Autor – Eça de Queirós. Li pra-
ticamente todos os livros dele.

Livro – A Cidade e as Serras, de 
Eça de Queirós.

Filme – Sonata de Outono, do 
Ingmar Bergman.

Horas livres – Adoro reunir-me 
com meus amigos para fazer um 
churrasco, peixe assado, ou ler. 
Também aprecio caminhar, sempre 
que possível. Gosto de eventos es-
portivos pela televisão. No fi nal de 
semana, acompanho os jogos.

Sonho – Ter tempo para viajar 
mais e conhecer vários países ao 

redor do mundo. Mas isso fi ca para 
a aposentadoria.

Medo – Tenho medo de alguns 
caminhos que a humanidade toma 
e que parecem difíceis de rever-
ter. Com esse encontro sobre o 
clima, em Copenhague, torço para 
que tenhamos boas notícias, com 
acordos. Infelizmente, sou muito 
cético em relação a isso. Isso é 
algo que me assusta.

Mensagem de Natal – O Natal 
é um congraçamento familiar que 
vem dessa espiritualidade simbólica 
do nascimento de Cristo. É momen-
to de refl exão. Não concordo, nem 
um pouco, com a comercialização 
feita em torno do Natal. Conver-
samos muito sobre isso em casa. É 
uma data que convida à refl exão, ao 
questionamento do sentido da vida, 
e é por isso que procuramos nos unir 
ainda mais nesse período.

Unisinos – Gostei da Unisinos 
desde que cheguei para o mestrado. 
Conheci várias pessoas aqui dentro 
que se tornaram meus amigos. Essas 
pessoas começaram a formar para 
mim uma imagem de universidade 
que tenho até hoje. É uma institui-
ção extremamente séria, que prima 
por fazer as coisas com qualidade, 
e quer isso. A educação jesuíta tem 
essa característica, e isso me chamou 
a atenção. A excelência acadêmica é 
outro traço que ressalto, uma busca 
constante. Esse termo quer dizer ex-
celência de qualidade em tudo o que 
uma universidade faz.

Instituto Humanitas Unisinos 
- O IHU busca ajudar as pessoas a 
ter esse discernimento em relação 
a temas extremamente importan-
tes, como a ética, o ambiente, 
querendo trazer uma visão dife-
rente das grandes redes de notí-
cias que, todos nós sabemos, são 
empresas comerciais que têm 
muitos outros interesses em jogo, 
e que não têm interesse em publi-
car sempre o que é verdade, mas 
apenas o que é conveniente. O 
IHU tem papel relevante de con-
tribuir para essa discussão séria 
e comprometida, antes de tudo, 
com a verdade.



Destaques

Apoio:

Marina Silva e Boaventura de Sousa Santos na Unisinos
Fórum Social Mundial e o 4º Seminário de Políticas Sociais 

Como atividade integrada ao Fórum Social Mundial 2010, acontece na Unisinos, promovido por diversas enti-

dades, inclusive o Instituto Humanitas Unisinos – IHU, no próximo dia 27 de janeiro o 4º Seminário de Políti-

cas Sociais, cujo tema será O Papel Público de Políticas Sociais na Garantia dos Direitos. O evento inicia às 

15h30min e encerra às 19h, com as presenças de Sílvio Caccia Bava e Hélios Puig Gonzalez, que discutirão As 

Políticas Sociais e a sua expressão nas realidades contemporâneas; de Marina Silva e Boaventura de Sousa San-

tos, que falarão sobre O papel público das Políticas na garantia dos direitos sociais; e de José Rogério Lopes, 

que abordará a Agenda Mundial das Políticas Sociais 2010 - revisada e atualizada. Confi ra mais detalhes da pro-

gramação em http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_eventos&Itemid=19&task=detalhe&id=179

Fórum Mundial de Teologia e Libertação
O Instituto Humanitas Unisinos - IHU é uma das instituições que integra o Conselho Permanente do Fórum 

Mundial de Teologia e Libertação - FMTL e apóia a atividade do FMTL no Fórum Social Mundial - 10 anos com 

a temática: Libertação e Teologia. Direito e Justiça. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se 

beijaram (Sl 85,10). Dia 26 de janeiro acontece a projeção da conferência de Patrick Viveret, sobre o tema 

“Futuro da Terra”, seguido de debate com o Prof. Dr. Inácio Neutzling, diretor do IHU. Já no dia 27 de janeiro 

será realizado o painel sobre Justiça e Profecia com a participação de Milton Schwantes. E no dia 28, o painel 

será sobre Justiça Retributiva, Restaurativa e Transformadora, com a presença de um representante do Fórum 

Ecumênico – Brasil. Para obter mais informações sobre o evento e a programação acesse http://www.ihu.

unisinos.br/index.php?option=com_eventos&Itemid=19&task=detalhe&id=183 

Páscoa 2010: Economia, Ética e Cuidado da Vida
A Programação de Páscoa promovida anualmente pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU tem como proposta 

promover debates transdisciplinares de teologia pública sobre temas relevantes da atualidade, em discussão 

na esfera pública da sociedade. Assim, a programação prevê um conjunto de atividades integradas, tais como: 

palestras e debates sobre economia e sociedade sustentável; exibição de série fi lmes do Decálogo, do diretor 

polonês Krzysztof Kieslowski, acompanhada de palestras e debate sobre os fi lmes, abordando temas como 

ética, estética; audições comentadas de música clássica; conferências e debates de teopética; estudo e de-

bate sobre das implicações éticas e políticas da eucaristia nas comunidades cristãs. Entre outros, estarão par-

ticipando da programação Cesare Giraudo, padre jesuíta italiano, considerado uma das maiores autoridades 

em liturgia na atualidade, professor da Pontifícia Universidade Gregoriana e do Pontifício Instituto Oriental, 

Roma; Paul Singer, economista, Waldecy Tenório, crítico literário – PUC-SP, Yara Caznok, professora de música 

- Unesp, e Maria Carpi, escritora. A programação completa pode ser conferida no sítio http://www.ihu.unisi-

nos.br/index.php?option=com_eventos&Itemid=19&task=detalhe&id=177


