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“A Pílula”. 50 anos depois
“O mundo da mulher se divide em dois: antes e depois da pílula”, constata Rose Marie 

Muraro, escritora, em entrevista à IHU On-Line desta semana.

Os 50 anos de uma revolução, propiciada pela descoberta da pílula anticoncepcional, é o 
tema em debate nesta edição.

Contribuem, além de Muraro, Maria Rita César, professora da Universidade Federal do 
Paraná – UFPR, Joana de Vilhena Novaes, psicanalista, coordenadora do Núcleo de Estudos 
de Doenças da Beleza da PUC-Rio e pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Clínicas em 
Obesidade da UERJ, Elaine May, professora de História na Universidade de Minnesota, Estados 
Unidos, Karina Felitti, professora de História na Universidade de Buenos Aires – UBA, Juan Ma-
siá, teólogo jesuíta espanhol, e Afonso Celso Pinto Nazário, médico ginecologista, professor 
na Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.

Completam esta edição duas entrevistas e três artigos.

Uma entrevista é com Alain Touraine, sociólogo francês, que continua o debate feito na edição 
número 330, A crise da zona do euro e o retorno do Estado regulador em debate, e outra com Ed-
son Passetti, cientista social. Esta última é um interessante subsídio em preparação do XI Simpósio 
Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana, a ser realizado nos dias 13 a 16 
de setembro de 2010.

Antonio Cechin, irmão marista, comenta o livro, recém traduzido, A República Guarani, de 
Clóvis Lugon. A resenha e o livro complementam a edição da IHU On-Line da semana passada, 
número 331, Os Guarani. Palavra e Caminho, e são um importante subsídio para o XII Simpósio 
Internacional IHU – A Experiência Missioneira: território, cultura e identidade, a ser realizado 
de 25 a 28 de outubro deste ano.

“A diversidade cultural e o regionalismo na TV brasileira”, de autoria de Sérgio Matos, 
professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e “As imposições dos vege-
tarianos”, de Juliano Zabka, completam a edição.

A todas e a todos uma ótima semana e uma excelente leitura!
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O mundo da mulher. Antes e depois da pílula 
Na opinião da escritora Rose Marie Muraro, a pílula anticoncepcional foi a maior 
descoberta que se fez para a mulher em todos os tempos           

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

“O 
homem tem muito medo da mulher, ele está muito deprimido e dizendo ‘vocês ga-
nharam a batalha’”. A constatação é da escritora Rose Marie Muraro, na entrevista 
que concedeu, por telefone, à IHU On-Line. Em suas respostas, ela reflete sobre os 
impactos provocados pela invenção da pílula nesses últimos 50 anos e identifica que, 
no aspecto individual, o maior ganho das mulheres foi a construção da sua identidade. 

E, no aspecto social, “estamos transformando a noção de política e economia”. Ela explica: “os homens têm 
a relação opressor/oprimido dentro de si. A competitividade é uma relação de opressor e oprimido. (...) O 
mundo é hierarquizado quando é dominado pelo homem. E o mundo se estabelece em rede quando a mulher 
entra em cena. Então, os homens não estão acostumados. Eles estão acostumados a mandar, a fazer guerra, 
e já que encontram uma outra figura que faz frente a eles e diz ‘não’, eles se apavoram, porque nunca ou-
viram esse não; é a primeira vez na história”. 

Formada em Física e Economia, Rose Marie Muraro publicou diversos livros, entre eles, sua biografia 
Memórias de Uma Mulher Impossível (Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1999). Nos anos 1970, foi uma das 
pioneiras do movimento feminista no Brasil. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Qual a influência da pí-
lula anticoncepcional e da pílula do 
dia seguinte para a autonomia das 
mulheres nos últimos 50 anos?
Rose Marie Muraro – A pílula fez par-
te da revolução das mentalidades e 
permitiu às mulheres controlar a sua 
fertilidade, entrando, assim, para o 
mercado de trabalho. E, no momento 
em que elas entraram para o mercado 
de trabalho, viveram condições muito 
desvantajosas, ganhando metade do 
que ganhavam os homens. Mas foram, 
pouco a pouco, progredindo, até agora, 
no século XXI, chegar à presidência da 
república. Temos, inclusive, duas can-
didatas ao cargo aqui no Brasil. Isso se 
deve, primitivamente, ao uso da pílula 
anticoncepcional e à pílula do dia se-
guinte, senão elas estariam escravas da 
sua fertilidade. Por isso é que a mulher 
ficou oprimida durante tantos milênios. 
A pílula foi a maior descoberta que se 
fez para a mulher em todos os tempos.

IHU On-Line - Qual o significado so-

cial e cultural de a mulher desligar a 
sexualidade da maternidade?
Rose Marie Muraro – Foi muito mais 
importante do que você imagina. Foi 
dar uma visão de gênero ao desenvol-
vimento que era apenas masculino. 
Foi ter uma visão de mundo em que a 
mulher passou a ser sujeito da história 
e a ter uma identidade. Por exemplo, 
Deus é do gênero masculino. Então, o 
homem pode se identificar com Deus. 
Antigamente, na pré-história, não era 
Deus o ser incriado. Era uma mulher, 
da qual surgia o mundo inteiro. Então 
as mulheres tinham uma identidade. 
Elas vão perdendo essa identidade no 
momento em que vai se descobrindo a 
figura masculina de Deus, que é a do-
minação do homem sobre a mulher. La-
can dizia “a palavra é do homem e o 
silêncio é da mulher”. Mas, hoje, está 
se criando uma palavra feminina, uma 
visão de estado, de economia, de ciên-
cia, de todo o comportamento, princi-
palmente da psicologia, que descobre a 
noção de gênero. É algo muito profun-

do o que está acontecendo no mundo 
agora, principalmente no século XXI. 

IHU On-Line - Qual é a importância 
para a mulher de ter o controle so-
bre o próprio corpo?
Rose Marie Muraro – Eu nunca usei pílu-
la, porque era católica na época em que 
casei, e tive cinco filhos. Era muito difícil 
para mim sair da casa, deixar as crianças 
com a empregada, porque eu tinha que 
trabalhar, meu dinheiro era essencial 
em casa. Tive que construir uma carrei-
ra e, por sorte, nasci para ser escritora. 
Tenho 79 anos e posso dizer que nasci 
para isso. Eu e as outras mulheres que 
fizemos esse trabalho, ajudamos muitas 
mulheres a encontrarem sua identidade 
no Brasil. A primeira fase da identidade 
de uma pessoa não escrava é controlar 
o próprio corpo. Pois o corpo do escravo 
pertencia ao dono, assim como o corpo 
da mulher pertencia ao homem. Então, 
a mulher era uma escrava do homem. 
Hoje a diferença é brutal. O mundo da 
mulher é o mundo de antes da pílula e 
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depois da pílula. E isto está mudando a 
visão estrutural de mundo de homens e 
mulheres. A identidade da mulher leva 
à vida; a identidade do homem leva à 
guerra e à morte. A mulher produz seres 
humanos, e os homens matam seres hu-
manos. Tanto que a mulher não participa 
das guerras. Eu espero que isso dê uma 
noção de um mundo completamente di-
ferente. A única coisa que eu acho que 
as mulheres fazem de grave e terrível 
é o consumo. As mulheres se vingam da 
sua escravidão no consumo, e é preci-
so acabar com isso, porque o que está 
terminando com o mundo é o consumo. 
Daí se pode dizer que a mulher contribui 
muito para acabar com a natureza. E a 
mulher é uma extensão da natureza. 

IHU On-Line - O que mudou em re-
lação ao conceito de sujeito para a 
mulher a partir da invenção da pílula 
anticoncepcional? 
Rose Marie Muraro – Ao invés de concei-
to, prefiro falar na vivência de sujeito, 
que é muito mais profunda. A vivência 
de não-sujeito e de sujeito é algo que eu 
sei o que é. Quando eu liguei as trom-
pas, passei a ser sujeito de mim mesma. 
Enquanto eu não tinha isso, era sujeita 
da minha reprodução. Não havia camisi-
nha, os métodos anticoncepcionais eram 
muito primitivos. Só tomamos o caráter 
de pessoa plena quando passamos a con-
trolar a maternidade. 

IHU On-Line - O que caracteriza a 
revolução provocada pela pílula an-
ticoncepcional? 
Rose Marie Muraro – Foi uma revolução 
muito mais profunda do que parece. 
Para a mulher, individualmente, signi-
ficou construir sua identidade. Quem 
descobriu a natureza da deusa primiti-
va foi uma mulher, a Marija Gimbutas1. 
A partir da sua identidade, a mulher 
construiu a deusa terra, que foi adorada 
como deusa porque dela saía alimento 
e vida. Então ela era essencialmente 
feminina. A mulher era o gênero hege-
mônico. Não havia guerras, tudo era de 
todos. Isso foi na época pré-histórica. 
Depois que o homo sapiens aparece, é 
que temos uma visão completamente 

1 Marija Gimbutas (1921-1994): arqueóloga 
conhecida por suas pesquisas sobre as culturas 
do Neolítico e da Idade do Bronze da Europa 
Antiga (um termo que ela cunhou). (Nota da 
IHU On-Line)

masculina e truculenta do mundo, uma 
visão de competição. A cooperação es-
tatisticamente está na mão da mulher 
e a competição estatisticamente está 
na mão do homem. Mas a civilização 
consumista está na mão da mulher e do 
homem. Essa é a grande amargura que 
tenho sobre a mulher: o fato de ela ser 
consumista. A mulher, quando pode, 
entra na ilusão da tecnologia, e já es-
tamos estressando a Terra. Será que a 
mulher não tem culpa pela destruição 
da espécie? É uma reflexão que eu faço. 
A estrutura do consumo é feita para a 
sexualidade, para a mulher conquistar o 
homem, para ela pegar a sua insatisfa-
ção e satisfazer com coisas que dão um 
buraco mais profundo na alma.

IHU On-Line - O que mudou nesses 
50 anos de uso da pílula na postura 
masculina diante das mulheres? O 
que muda nas relações de gênero?
Rose Marie Muraro – É um medo louco. O 
homem tem muito medo da mulher, ele 
está muito deprimido e dizendo “vocês 
ganharam a batalha”. Vários europeus já 
me disseram isso. No mundo desenvol-
vido, isso é muito mais forte do que no 
mundo ainda patriarcal e familiar, como 
no Brasil. Na parte individual, foi o ga-
nho da identidade, e na parte social, es-
tamos transformando a noção de política 
e economia. Os homens têm a relação 
opressor/oprimido dentro de si. A com-
petitividade é uma relação de opressor 
e oprimido. Tanto que os homens, como 
os americanos dizem, “marry down”, 
casam-se com uma mulher inferior para 
dominá-la, e as mulheres “marry up”, ao 
contrário, casam com alguém que possa 
livrá-las da escravidão. O mundo é hie-
rarquizado quando é dominado pelo ho-

mem. E o mundo se estabelece em rede 
quando a mulher entra em cena. Então, 
os homens não estão acostumados. Eles 
estão acostumados a mandar, a fazer 
guerra, e já que encontram uma outra 
figura que faz frente a eles e diz “não”, 
eles se apavoram, porque nunca ouviram 
esse não; é a primeira vez na história. 

IHU On-Line - Que outras libertações 
a pílula anticoncepcional trouxe para 
as mulheres? 
Rose Marie Muraro – Como eu sou físi-
ca, vejo a ciência do ponto de vista do 
gênero. Tenho um livro chamado Avan-
ços tecnológicos e o futuro da humani-
dade, pela Editora Vozes. E o subtítu-
lo é “querendo ser Deus”. Os homens 
agora estão criando vida artificial. E 
essa vida artificial é assassina, porque 
está substituindo o ser humano pelo 
ser tecnológico. Existem dois canalhas 
no mundo: um se chama Craig Venter2, 
porque fez a vida sintética. E o outro 
se chama Raymond Kurzweil3, que já 
tem uma universidade nos Estados Uni-
dos, dos transumanistas, para fazer a 
junção da máquina com o ser humano. 
Isso nunca poderia ser uma invenção 
feminina. A invenção da ciência que vai 
direto a poucos, e não à comunidade, 
que escraviza grandes porções da hu-
manidade, veio do homem. 

IHU On-Line - Qual a contribuição 
da pílula no sentido de a sexualida-
de ser pensada como uma dimensão 

2 John Craig Venter (1946): biólogo e empre-
sário americano, famoso por seus trabalhos 
pioneiros no sequenciamento do genoma hu-
mano e, mais recentemente, por seu papel na 
criação de uma forma de vida artificial. Ven-
ter fundou a empresa Celera Genomics, The 
Institute for Genomic Research e o J. Craig 
Venter Institute. Trabalha atualmente neste 
último, onde desenvolve pesquisas acerca da 
criação de organismos biologicamente sintéti-
cos, e publicação de descobertas genéticas no 
campo da oceanografia. Venter fez parte da 
lista publicada pela revista Time em 2007 e 
2008, como uma das pessoas mais influentes 
do mundo. Em maio de 2010, anunciou o que 
foi rapidamente considerado o primeiro gran-
de avanço científico do milênio, ao sintetizar 
pela primeira vez vida artificial. (Nota da IHU 
On-Line)
3 Raymond “Ray” Kurzweil (1948): inventor 
e futurista americano. Está envolvido com 
reconhecimento óptico de caracteres (OCR), 
reconhecimento de fala de tecnologia e ins-
trumentos de teclado eletrônico. É autor de 
vários livros sobre saúde, inteligência artificial 
(AI), transumanismo, singularidade tecnológi-
ca e futurismo. (Nota da IHU On-Line) 

“A identidade da mulher 

leva à vida; a identidade 

do homem leva à 

guerra e à morte. A 

mulher produz seres 

humanos, e os homens 

matam seres humanos”
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fundamental do ser humano?
Rose Marie Muraro - A sexualidade era 
considerada algo inferior e sujo, algo 
que principalmente as mulheres não 
deviam viver, só as prostitutas. Exis-
tiam duas ordens de mulheres: as pri-
vadas e as públicas. Hoje esse duplo 
padrão não existe mais. A mulher, des-
de criança, pode usar sua sexualida-
de. As meninas estão passando batom 
e usando colares, sapatinho de salto 
alto. Acho isso um escândalo, porque 
a infância é a infância. Ela é uma or-
dem simbólica, em que se vive na fan-
tasia. E as meninas vivem na fantasia 
de serem mulheres. Quem sabe (isso 
é para o futuro), a infância e a idade 
adulta não estão sendo rejuntadas e 
reintegradas, como foram até a Idade 
Média. Vamos ver como os séculos se 
comportam. 

leia Mais...
>> Rose Marie Muraro já concedeu outras 

entrevistas à IHU On-Line: 

* “O mundo com mais mulheres tem menos 
guerra, menos violência e menos corrupção”. 
Entrevista publicada na IHU On-Line número 
210, de 05-03-2007, disponível em http://migre.
me/LNKo   
* Um diálogo libertário com Hazel Henderson. 
Entrevista publicada nas Notícias do Dia do sítio 
do IHU, em 12-07-2006, e disponível em http://
migre.me/LNLM 

Na opinião da psicanalista Joana de Vilhena Novaes, a partir da 
pílula anticoncepcional, a sociedade é chamada a repensar os 
seus valores morais relacionados à sexualidade       

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

S
egundo análise da psicanalista Joana de Vilhena Novaes, a pílula 
anticoncepcional libera a mulher do confinamento do lar e da fa-
mília, “e a desobriga de certas regras, aumenta o que até então a 
sociedade entendia quanto a definições do feminino”. No entanto, 
Joana faz um alerta: “dependendo do ponto de vista, o que vivemos 

não é uma libertação, pois a mulher só vem somando tarefas e aprisionando 
seu corpo em outras armadilhas. Hoje em dia, são exigidas da mulher novas 
competências. Em termos subjetivos e de libertação dos controles que a 
cerceiam, a mulher deve estar ainda no meio do caminho, longe de estar 
equilibrada. As renúncias são feitas, mas não sem prejuízos psíquicos”. E 
completa: “para uma nova mulher, é necessário um novo homem, uma nova 
estrutura social, novas relações parentais. É preciso que homens e mulheres 
descubram juntos seus novos papéis, as tantas possibilidades que se apresen-
tam diante das relações ainda conflitantes”. Essas e outras afirmações foram 
feitas na entrevista que segue, concedida, por e-mail, para a IHU On-Line. 

Joana de Vilhena Novaes é doutora em psicologia clínica pela PUC-Rio, e 
duas vezes pós-doutora pela UERJ. Coordena o Núcleo de Estudos de Doenças 
da Beleza da PUC-Rio, e é uma das maiores especialistas nesse assunto, no 
Brasil. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Clínicas em Obesidade da 
UERJ, é autora de dois livros: O Intolerável Peso da Feiúra. Sobre Mulheres e 
seus Corpos (Rio de Janeiro: PUC/Garamond, 2006) e Com Que Corpo Eu Vou? 
– este último com previsão de lançamento para o próximo semestre. Confira 
a entrevista.

A pílula e o surgimento de uma nova 
subjetividade feminina

IHU On-Line - O que a pílula signifi-
ca para a mulher em termos de li-
beração da lei natural e de controle 
do seu próprio corpo? 
Joana de Vilhena Novaes - A pos-
sibilidade do uso da pílula anticon-
cepcional desvincula uma associação 
histórica da mulher com a materni-
dade. Trata-se de uma ação afirma-
tiva feminina, capaz de quebrar a 
tradicional tríade mulher-mãe, uma 
ação que vem concomitante com o 
momento sociopolítico e que está in-

timamente ligada à questão moral e 
ideológica do movimento feminista. 
Em relação ao corpo, a pílula, uma 
vez que libera a mulher da regulação 
e da opressão que, historicamente, 
está associada ao seu corpo, que fi-
cava sobre o julgo do senhor, da igre-
ja etc., confere à mulher maior auto-
nomia em relação a sua sexualidade. 
Pode-se dizer que passa a interferir 
em toda uma moralidade que este 
corpo assume. 

  

“A sexualidade era 

considerada algo inferior 

e sujo, algo que 

principalmente as 

mulheres não deviam 

viver, só as prostitutas. 

Existiam duas ordens de 

mulheres: as privadas e 

as públicas. Hoje esse 

duplo padrão não existe 

mais”
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IHU On-Line - Pode-se falar numa 
nova subjetividade feminina a partir 
do advento desse medicamento? 
Joana de Vilhena Novaes – Certa-
mente, pode-se falar em uma nova 
subjetividade feminina, uma vez que 
a sociedade é chamada a repensar os 
seus valores morais relacionados à se-
xualidade. A mulher passa a ter direi-
tos sobre sua sexualidade, passa a ter 
escolhas. Senhora de si, pode então 
legislar sobre o seu corpo e contro-
la mais o tempo da maternidade, do 
trabalho, das atividades domésticas. 
Legisla sobre o tempo que vai desti-
nar a cada uma das atividades, pois, 
tem, em mãos, o poder de escolha de 
quando será mãe (e em alguns casos 
de se querer ser mãe). Ela tem uma 
perspectiva muito mais ampla, já 
que a pílula a libera do confinamen-
to do lar e da família, e a desobriga 
de certas regras, aumenta o que até 
então a sociedade entendia quanto a 
definições do feminino. Mas essas mu-
danças não se processam na mesma 
velocidade que as mudanças subjeti-
vas. Logo, em termos psíquicos e de 
subjetividade, mesmo que se leve em 
conta todo o simbolismo do advento 
da pílula, a mulher ainda se encontra 
aprisionada em suas expectativas am-
bivalentes, principalmente no campo 
dos relacionamentos amorosos. A mu-
lher se autoriza em tomar a frente nas 
relações amorosas e tem, ao mesmo 
tempo, expectativas muito conserva-
doras. A mulher ainda tem dificuldade 
de se desapegar do homem provedor, 
do homem viril, do amor romântico. O 
discurso da mulher pós-revolução fe-
minina ainda é ambíguo. 

 
IHU On-Line - Nesse sentido, o prota-
gonismo da mulher em nossa socieda-
de mudou após esse empoderamento 
vindo do controle de seu corpo? 
Joana de Vilhena Novaes - Mudou sim. 
A mulher é senhora de si, vai à luta, 
e, ao mesmo tempo, não se exime 
dos tradicionais papéis, mas acumula 
as responsabilidades de mãe, esposa, 
dona de casa. Este “empoderamento” 
é, sem dúvida, uma conquista, mas 
não significa, em termos de subjeti-
vidade psíquica, que a mulher tenha 
um controle total do seu próprio cor-

po. Dependendo do ponto de vista, 
o que vivemos não é uma libertação, 
pois a mulher só vem somando tarefas 
e aprisionando seu corpo em outras 
armadilhas. Hoje em dia, são exigidas 
da mulher novas competências. Em 
termos subjetivos e de libertação dos 
controles que a cerceiam, a mulher 
deve estar ainda no meio do caminho, 
longe de estar equilibrada. As renún-
cias são feitas, mas não sem prejuízos 
psíquicos. 

 
IHU On-Line - Podemos dizer que se-
xualidade e reprodução estão defini-
tivamente separadas após a pílula? 
Por quê? 
Joana de Vilhena Novaes - A sexuali-
dade e a reprodução, para a mulher, 
não estão definidamente separadas, 
justamente porque a mulher ainda 
vive este conflito frente à extrema co-
brança e ao julgo social. A pílula foi 
um avanço e trouxe comportamentos 
como a maternidade tardia, o que 
está intimamente relacionado à esco-
lha do momento de ser mãe. Também 
fez com que a mulher assumisse novas 
posturas diante de sua própria sexua-
lidade, conferiu uma liberdade maior 
em termos do prazer feminino. Mas, 
para a mulher, por mais bem-sucedida 
profissionalmente e resolvida sexual-
mente, a questão da maternidade ain-
da está sob um julgo do grupo social, 
dos pares, da família, que traz grande 
ressonância à mulher. Todos lhe co-
bram “quando você será mãe?”. 

 
IHU On-Line - Mais do que uma re-
volução técnica, o que a pílula re-
presenta para a mulher em termos 
existenciais? 
Joana de Vilhena Novaes - Em termos 
existenciais, controlar a maternidade 
significou, nas décadas de 1960 e 70, 
uma série de conquistas, extremamen-
te relacionadas com a sexualidade, 
com a possibilidade de uso do corpo 
para o prazer. Mas também permitiu à 
mulher afirmar uma identidade e ter 

livre arbítrio. Por isso, pode-se consi-
derar que é uma questão muito mais 
de afirmação da mulher, da possibili-
dade de se pensar outras representa-
ções do feminino, apontar para outra 
moral que não só a mulher-mãe e mu-
lher-esposa. Mas até que ponto esse 
novo modelo de existência feminino 
se incorpora à sociedade? Isso certa-
mente leva tempo. 

 
IHU On-Line - Com esse novo pano-
rama, como podemos analisar o pa-
pel do homem em nossa sociedade? 
Muda a relação de gênero?
Joana de Vilhena Novaes - Com a 
construção dessa nova mulher, que 
tem se tornado cada vez mais predató-
ria no plano amoroso, no mercado de 
trabalho, e muito mais segura e con-
fiante, o homem se sente perdido. Há 
um desconforto, pois, os papéis não 
estão mais tão bem marcados: quem 
é o provedor, quem vai à luta, quem 
toma decisões e se impõe? Onde, fren-
te à nova mulher “emponderada”, 
os homens se situam? Para uma nova 
mulher, é necessário um novo homem, 
uma nova estrutura social, novas rela-
ções parentais. É preciso que homens 
e mulheres descubram juntos seus 
novos papéis, as tantas possibilidades 
que se apresentam diante das relações 
ainda conflitantes.

 
IHU On-Line – A partir de todas essas 
considerações, podemos entender a 
pílula como uma conquista?
Joana de Vilhena Novaes - A pílula 
foi uma conquista sim, em termos de 
sexualidade e de ação afirmativa, mas 
não se pode dizer que a mulher se li-
bertou completamente e que não seja 
mais oprimida. A opressão deixa de ser 
externa para ser interna. A mulher não 
mais é oprimida por seu senhor, mas a 
opressão é incorporada por ela mesma, 
é internalizada. Ela não precisa mais de 
um aspecto externo lhe dizendo como 
ela deve ser e agir. Aparentemente, a 
nova mulher é livre para escolher, mas 
a culpa e a renúncia a certos modelos 
tradicionais ainda lhe trazem grande 
sofrimento. Não é difícil de perceber 
que a ambiguidade de que falávamos 
é o conflito inerente à nova mulher. 
A sociedade impõe idades-limite para 

“O discurso da mulher 

pós-revolução feminina 

ainda é ambíguo”
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certas ascensões, e isso é mais pesa-
do para a mulher, ou mais cobrado 
dela. Em meu consultório, é comum 
ouvir frases de mulheres que vivem 
conflitos diários entre assumir o que 
querem ou satisfazer às expectativas 
das amigas, da família, da sociedade 
em que se inserem. O que podem pa-
recer escolhas simples para uma mu-
lher moderna – como quando casar e 
se quer casar, quando e se deseja ser 
mãe – é, muitas vezes, um sofrimento 
sufocante. “Agora eu tenho que casar, 
porque já passei dos 35 e não quero 
ficar pra titia.” “Eu não aguento mais 
ter que dar explicação de porque não 
quero ter filhos. Resolvi dizer que sou 
estéril. A pessoa fica muito constrangi-
da, mas para de me questionar”. Não 
é a toa que a peça “Não sou feliz, mas 
tenho marido”1, protagonizada pela 
atriz Zezé Polessa2, ficou durante anos 
em cartaz. É claro que ela espelha a 
subjetividade da mulher, que não está 
totalmente liberta, caso contrário não 
daria satisfação, mas assumiria que 
não se enquadra às exigências sociais. 
A nova mulher está agora aprisionada 
dentro de seu próprio corpo: morali-
zada pela ditadura da beleza e assu-
mindo um discurso sob um caráter in-
dividualista, como se todos os papéis 
e as obrigações que ela agora cumpre 
devessem ser cumpridos apenas para 
elas mesmas. 

1 “Não sou feliz, mas tenho marido”. Texto: 
Viviana Gómez Thorpe. Adaptação: Maria da 
Luz, Zezé Polessa e Victor Garcia Peralta. Di-
reção: Victor Garcia Peralta. Com Zezé Poles-
sa. (Nota da IHU On-Line) 
2 Maria José de Castro Polessa, conhecida 
como Zezé Polessa (1953): atriz brasileira. 
Formou-se em Medicina, como desejava o pai, 
tendo chegado a trabalhar como pediatra, po-
rém trocou essa profissão pela carreira artís-
tica. Foi casada com o ator Daniel Dantas, pai 
do seu único filho: João. Casou depois com o 
ator Paulo José. (Nota da IHU On-Line) 

leia Mais...
>> Joana de Vilhena Novaes já concedeu 

outra entrevista à IHU On-Line:

* “O corpo magro, esbelto, é um corpo de clas-
se”. Entrevista publicada nas Notícias do Dia 
do sítio do IHU, em 08-03-2010, e disponível em 
http://migre.me/LHwX  

A pílula contraceptiva é um medicamento produzido por razões 
de saúde e de Estado para o controle das populações dentro do 
mais exato mecanismo biopolítico, afirma Maria Rita César       

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

A 
pílula anticoncepcional foi, sem dúvida, um importante avanço da 
medicina, que acarretou significativas transformações sociais e cul-
turais. No entanto, é preciso ser crítico e menos entusiasta do me-
dicamento. E esta é a postura da professora Maria Rita César, na 
entrevista que concedeu, por e-mail, à IHU On-Line. Ela ressalta 

que “antes de analisarmos e saudarmos o advento da pílula como libertação 
feminina, precisamos lembrar que a pílula é também produto dos processos 
de desapropriação do corpo feminino em nome da ciência médica, ou da me-
dicalização do corpo feminino”. Maria Rita explica que “não é a pílula que 
representa a liberdade da mulher; ao contrário, a liberdade trazida pela pílula 
advém da apropriação que as mulheres realizaram desse artefato de governo 
do corpo feminino (a pílula), subvertendo-o em favor de sua própria liberdade 
sexual”. Na visão da professora, “a mulher teve o seu corpo controlado pelo 
saber médico e ainda permanece presa nessa trama”. Quanto aos filhos, conti-
nua ela, “se cada mulher tivesse autonomia sobre seu corpo e sua vida, saberia 
se deseja ou não ter filhos. Entretanto, se o binômio ‘mulher-mãe’ se mantém, 
os filhos serão sempre razão de mais controle e docilização ou escravização”. 
E completa: “para as mulheres, a realização de uma vida (...) estaria na possi-
bilidade de decidir sobre si e seu corpo, com todos os meios de contracepção 
e aborto legalizados e acessíveis para a sua escolha”.

Maria Rita de Assis César possui graduação em Ciências Biológicas pela Pon-
tifícia Universidade Católica de Campinas, e mestrado e doutorado em Edu-
cação pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Realizou estágio 
de pesquisa (doutorado Sanduíche) na Universitat de Barcelona, na Espanha. 
Atualmente, é professora no Setor de Educação da Universidade Federal do 
Paraná – UFPR, e professora do quadro permanente (mestrado e doutorado) 
do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE/UFPR. Pesquisadora do 
Núcleo de Estudos de Gênero (CNPq/UFPR) e coordenadora do Laboratório 
de Investigações sobre Corpo, Gênero e Subjetividade na Educação. Confira a 
entrevista.  

“Maternidade é uma questão de Estado”

IHU On-Line - Ser mãe apenas 
quando se realmente quer é uma 
possibilidade oferecida pela pílula. 
O que isso significa para a mulher 
do século XXI em termos afetivos, 
sociais, políticos e sexuais?
Maria Rita César - A maternidade preci-
sa ser analisada historicamente, assim 
como os controles sobre o corpo femi-

nino. A pergunta que poderia ser colo-
cada é a respeito da historicidade da 
maternidade como um destino biológi-
co ou natural. Desse modo, a mater-
nidade ou destino maternal da mulher 
precisa ser problematizada a partir de 
transformações históricas que, desde 
o final do século XVIII, “inventaram” o 
papel da maternidade para a mulher. 
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Todavia, a indagação fundamental deve-
ria ser em relação aos inúmeros saberes 
femininos utilizados por mulheres e para 
as mulheres sobre como evitar e/ou in-
terromper a gravidez antes do século 
XIX, isto é, antes do corpo da mulher ser 
tomado pela ciência médica, um saber 
masculino. Desse modo, vários séculos 
antes da pílula anticonceptiva ser cria-
da, havia saberes que desapareceram e/
ou permaneceram nas margens, isto é, 
saberes que existiram como contrapode-
res. Pensemos que, antes do advento da 
pílula, as mulheres evitavam a gravidez 
e abortavam. Assim, a história do aborto 
e da contracepção é uma história fun-
damental ainda por ser realizada. Antes 
de analisarmos e saudarmos o advento 
da pílula como libertação feminina, pre-
cisamos lembrar que a pílula é também 
produto dos processos de desapropriação 
do corpo feminino em nome da ciência 
médica, ou da medicalização do corpo 
feminino. Se observarmos com cuidado, 
veremos a apropriação do corpo femini-
no pelo poder-saber médico em algum 
momento do século XIX e o controle da 
concepção como uma questão médico-
Estatal. Lembremos do caso brasilei-
ro das campanhas de esterilização em 
massa das mulheres pobres nos anos 70. 
Desse ponto de vista, não é a pílula que 
representa a liberdade da mulher; ao 
contrário, a liberdade trazida pela pílula 
advém da apropriação que as mulheres 
realizaram desse artefato de governo 
do corpo feminino (a pílula), subverten-
do-o em favor de sua própria liberdade 
sexual. Lembremos que, até algumas 
décadas atrás, para uma jovem solteira 
comprar uma cartela significava um pé-
riplo. Hoje, as questões para a mulher 
contemporânea poderiam ser relativas à 
apropriação do seu corpo, isto é, à ne-
cessidade de se discutir contracepção e 
aborto a partir dessa mesma apropria-
ção, ou seja, a partir de uma pauta fe-
minista. Aí sim estaríamos tratando de 
uma conquista social, política e sexual. 

IHU On-Line - Que modificações na 
maternidade aconteceram em fun-
ção do seu uso? 
Maria Rita César - Como respondi 
logo acima, a maternidade é a mais 
eficiente invenção do poder médico 
para o governo dos corpos das mulhe-
res. Maternidade é uma questão de 

Estado. Lembremos que, nos regimes 
totalitários, a maternidade foi sempre 
exaltada como fonte inesgotável de 
vidas sadias e patriotas. Lembremos 
também que, nas guerras, o estupro 
é sempre uma arma utilizada. Desde a 
sua invenção, a crença no mito da ma-
ternidade construiu as sociedades mo-
dernas e produziu subjetividades. Mu-
lheres que não conseguem engravidar 
se submetem a tratamentos brutais, 
caros e danosos à saúde do corpo, para 
realizarem o seu “destino”. No mundo 
contemporâneo, a maternidade segue 
soberana. As questões colocadas dizem 
respeito à possibilidade de conciliação 
entre trabalho e maternidade, produ-
zindo muita culpa e sofrimento. E as 
coisas param por aqui. Não se interroga 
por que em um mundo tão “maternali-
zado” aponta-se como um problema a 
maternidade de adolescentes, em es-
pecial para as meninas pobres. Então, 
as mulheres não precisam ser mães? 
Não seria essa a lição que as meninas 
aprendem desde os primeiros anos de 
vida, embalando bonequinhas e em-
purrando carrinhos de bebê? Ocorre 
que os dispositivos de controle agem 
paradoxalmente, reafirmando o lugar, 
destino e felicidade feminina, ao mes-
mo tempo em que este lugar é negado 
para as mulheres jovens e pobres, por-
que a mesma maternidade tão saudada 
e ensinada com esmero, na periferia 
do mundo, será a reprodução da misé-
ria. O problema a ser indagado não é a 
reprodução de jovens pobres, mas sim 
as lições maternais que são ensinadas, 
independentemente da classe social.    

IHU On-Line - De que maneira pode-
mos associar o conceito de biopoder 
com a questão da revolução social e 
cultural provocada pela pílula? 
Maria Rita César - Podemos dizer que 
a pílula contraceptiva é produto do 

biopoder. O que significa isso? Se to-
marmos o pressuposto de que a me-
dicalização do corpo feminino, isto é, 
esse processo discursivo e institucional 
que produz enunciados sobre saúde e 
bem-estar, realiza exames e previne 
doenças, e, sobretudo, toma o corpo 
feminino como um corpo reprodutivo, 
desenhando políticas públicas para o 
controle desse potencial de reprodu-
ção, estaremos sim falando de biopo-
lítica. Como eu disse anteriormente, 
a pílula contraceptiva foi desenhada 
para que houvesse a possibilidade mais 
efetiva do controle do potencial repro-
dutivo feminino. Por outro lado, foram 
as feministas que se re-apropriaram e 
subverteram esse dispositivo; foram as 
feministas que, nos anos de 1960-70, 
inventaram um outro sentido para a pí-
lula, isto é, um poder libertador para 
aquela cápsula de estrógeno, usando-a 
como arma na revolução sexual. Lem-
bremos, sobretudo, que o movimento 
feminista nos anos 60 falava de uma 
re-apropriação do corpo feminino; isso 
significava um controle total dos meios 
contraceptivos que foram retirados das 
mãos das mulheres em algum momento 
do século XVIII.  

IHU On-Line - Com a invenção da pí-
lula vem junto a ideia de que os fi-
lhos escravizam a mulher? Quais os 
problemas dessa visão?
Maria Rita César - É certo que a mu-
lher foi “escravizada”; talvez escravi-
zada não é um bom verbo para essa 
operação, é melhor que digamos que 
a mulher foi docilizada, no sentido em 
que Michel Foucault1 tratou dos pro-

1 Michel Foucault (1926-1984): filósofo fran-
cês. Suas obras, desde a História da Loucu-
ra até a História da sexualidade (a qual não 
pôde completar devido a sua morte) situam-
se dentro de uma filosofia do conhecimento. 
Suas teorias sobre o saber, o poder e o sujeito 
romperam com as concepções modernas des-
tes termos, motivo pelo qual é considerado 
por certos autores, contrariando a sua pró-
pria opinião de si mesmo, um pós-moderno. 
Seus primeiros trabalhos (História da Loucu-
ra, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as 
Coisas, A Arqueologia do Saber) seguem uma 
linha estruturalista, o que não impede que 
seja considerado geralmente como um pós-es-
truturalista devido a obras posteriores como 
Vigiar e Punir e A História da Sexualidade. 
Foucault trata principalmente do tema do po-
der, rompendo com as concepções clássicas 
deste termo. Para ele, o poder não pode ser 
localizado em uma instituição ou no Estado, o 
que tornaria impossível a “tomada de poder” 

“A maternidade é a mais 

eficiente invenção do 

poder médico para o 

governo dos corpos das 

mulheres”
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cessos institucionais. A mulher teve o 
seu corpo controlado pelo saber médi-
co e ainda permanece presa nessa tra-
ma. Quanto aos filhos, se cada mulher 
tivesse autonomia sobre seu corpo e 
sua vida, saberia se deseja ou não ter 
filhos. Entretanto, se o binômio “mu-
lher-mãe” se mantém, os filhos serão 
sempre razão de mais controle e doci-
lização ou escravização como se quei-
ra dizer.   
 
IHU On-Line - Qual o conceito de fe-
licidade para uma mulher moderna 
em diferentes cenários: mulheres 
pobres e de classe social mais ele-
vada? Como a pílula interfere nessa 
questão da felicidade?  
Maria Rita César - Nós vivemos a di-
tadura da felicidade. Somos obrigados 
a ser felizes, caso isso não aconteça 
teremos que nos tratar; um psiquia-
tra ou psicólogo é sempre o indicado. 
Uma vez mais se trata aqui da cap-
tura das nossas vidas por dispositivos 
biopolíticos. Se porventura, em uma 
consulta médica, uma mulher, rica ou 
pobre, queixar-se de uma infelicida-
de, em relação à sua vida, filhos, tra-
balho etc., sairá do consultório com a 
promessa da felicidade em cápsulas de 
fluoxetina, sibutramina, etc. Para as 
mulheres, a realização de uma vida, 
não sei se feliz ou não, pois a felicida-

proposta pelos marxistas. O poder não é con-
siderado como algo que o indivíduo cede a um 
soberano (concepção contratual jurídico-polí-
tica), mas sim como uma relação de forças. Ao 
ser relação, o poder está em todas as partes, 
uma pessoa está atravessada por relações de 
poder, não pode ser considerada independente 
delas. Para Foucault, o poder não somente re-
prime, mas também produz efeitos de verdade 
e saber, constituindo verdades, práticas e sub-
jetividades. Em duas edições a IHU On-Line 
dedicou matéria de capa a Foucault: edição 
119, de 18-10-2004, disponível para download 
em http://migre.me/vMiS e a edição 203, de 
06-11-2006, disponível em http://migre.me/
vMj7. Além disso, o IHU organizou, durante 
o ano de 2004, o evento Ciclo de Estudos so-
bre Michel Foucault, que também foi tema da 
edição número 13 dos Cadernos IHU em for-
mação, disponível para download em http://
migre.me/vMjd sob o título Michel Foucault. 
Sua contribuição para a educação, a política 
e a ética. Confira, também, a entrevista com 
o filósofo José Ternes, concedida à IHU On-
Line 325, sob o título Foucault, a sociedade 
panóptica e o sujeito histórico, disponível 
em http://migre.me/zASO. De 13 a 16 de se-
tembro de 2010, acontece o XI Simpósio In-
ternacional IHU: O (des)governo biopolítico 
da vida humana. Para maiores informações, 
acesse http://migre.me/JyaH. (Nota da IHU 
On-Line)

de é um estado e não uma coisa, es-
taria na possibilidade de decidir sobre 
si e seu corpo, com todos os meios de 
contracepção e aborto legalizados e 
acessíveis para a sua escolha.  
 
IHU On-Line - Quais os limites cultu-
rais e conceituais da pílula anticon-
cepcional? Não se espera demais de 
um medicamento? 
Maria Rita César - Uma vez mais res-
salto que a pílula contraceptiva é um 
medicamento produzido por razões 
de saúde e de Estado para o controle 
das populações, dentro do mais exato 
mecanismo biopolítico (veja-se Michel 
Foucault, História da Sexualidade V.I). 
Saudemos então a apropriação dessa 
cápsula de estrógeno e progesterona 
pelas feministas e, depois, até mesmo 
pelas antifeministas. Os debates mé-
dicos continuam sendo produzidos no 
interior da mesma lógica de controle 
do corpo feminino. Melhora-se a for-
mulação, diminui-se um dos elemen-
tos bioquímicos em nome da saúde 
da mulher, aumentam ou diminuem 
as taxas de câncer como efeito cola-
teral, enfim, debates intrínsecos aos 
saberes médico-científicos. Entretan-
to, não se discutem outras naturezas 
de medicamentos, como, por exem-
plo, a utilização da testosterona, que 
segundo pesquisas citadas por Beatriz 
Preciado2 (filósofa foucaultiana e teó-
rica queer) seria muito menos nociva 
à saúde e também funcionaria como 
um estimulante do apetite sexual fe-
minino. Para Preciado, a testosterona 
(hormônio da masculinidade e virili-
dade) é uma droga biopolítica por ser 
uma substância ultracontrolada e de 
uso proibido na indústria farmacêuti-
ca. Já a progesterona, o hormônio da 
feminilidade e docilidade, é utilizado 
em larga escala sem qualquer contro-
le, comprada em qualquer balcão sem 
receituário. A pílula contraceptiva de 
estrógeno e progesterona cumpre seu 
papel, pois, se administrada segundo 
a posologia, suspende a ovulação e é 

2 Beatriz Preciado (1970): filósofa espanhola. 
Doutora em teoria da arquitetura pela Univer-
sidade de Princeton, onde foi pesquisadora. 
É mestre em Filosofia Contemporânea e Te-
oria de Gênero. Foi aluna de Ágnes Heller e 
Jacques Derrida. Atualmente é professora de 
História política do corpo, Teoria de gênero, 
e História da performance na Universidade de 
Paris VIII. (Nota da IHU On-Line)

isso. As discussões precisam ser fei-
tas a partir dos limites de produção 
discursiva, como fruto de um saber 
específico engendrado por relações 
de poder que governam os corpos de 
mulheres, homens e crianças.  
 
IHU On-Line - Como a pílula se insere 
nos debates sobre subjetividade na 
educação e gênero?
Maria Rita César - Os enunciados so-
bre a pílula contraceptiva sempre es-
tiveram relacionados à segunda onda 
do movimento feminista (década de 
60 e 70). Por algum tempo, pensou-se 
inclusive que o feminismo só foi pos-
sível porque a pílula contraceptiva foi 
inventada. Como a segunda onda do 
feminismo e a pílula são quase con-
temporâneas, essa ligação foi inequí-
voca. Nos anos 60, fazer sexo e não 
engravidar certamente era também 
o sinônimo de uma revolução sexual, 
mas, para o feminismo, ainda falta-
vam mais alguns passos. Como re-
trospectivamente encontramos todos 
esses elementos no caleidoscópio mul-
ticolor dos anos 60, os debates poste-
riores sobre gênero irão reportar-se a 
esse momento da história. Com o dis-
tanciamento do tempo, podemos rea-
lizar reflexões mais agudas sobre o fe-
minismo, os estudos de gênero e suas 
relações com os métodos contracepti-
vos, dentre estes a pílula. Entretanto, 
parece que caminhamos pouco. Ainda 
não se analisaram as formas pré-mo-
dernas de controle do corpo feminino 
pelas próprias mulheres, não se pro-
blematizaram suficientemente os con-
troles biopolíticos sobre as mulheres e 
a reprodução (ou não) em seus corpos. 
Enfim, ainda, no caso brasileiro, não 
se debateu com a seriedade devida 
a legalização do aborto. Não se trata 
de discutir sobre o início da vida, isso 
é desvio; trata-se da necessidade de 
discutir a legalização do aborto com 
mulheres nos coletivos feministas, 
com mulheres e homens que desejam 
um mundo no qual corpos femininos e 
masculinos possam decidir autonoma-
mente sobre o seu destino, que certa-
mente não é a maternidade, a não ser 
que esse seja um desejo legítimo.   
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Uma história geopolítica da pílula
Para a historiadora argentina Karina Felitti, além do que se havia planejado como objeti-
vos demográficos, econômicos e políticos, a pílula revolucionou a vida sexual e afetiva da 
sociedade            

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

N
a visão de Karina Felitti, historiadora argentina, “a aparição da pílula anticoncepcional no mer-
cado farmacêutico não pode ser interpretada de modo descontextualizado, considerando a im-
portância que estavam tendo, na década de 1960, os debates sobre a explosão demográfica e 
as teorias de desenvolvimento”. Do mesmo modo, continua ela, “não se pode deixar de lado a 
importância do feminismo da segunda onda e seus reclames no terreno da liberdade sexual, as-

sim como a extensão de novas relações familiares e de gênero”. Em entrevista concedida, por e-mail, para 
a IHU On-Line, Karina Felitti explica alguns elementos que levantou na sua tese de doutorado em História, 
defendida no ano passado e intitulada Regulação da natalidade na história argentina recente (1960-1987). 
Discursos e experiências. Ela argumenta que a recepção da pílula na Argentina “se deu em um contexto de 
profundas transformações nas relações de gênero e nos modelos familiares. Uma crescente mobilização so-
cial e política que levava a denunciar as tentativas de controle por parte dos Estados Unidos”. Segundo sua 
análise “a pílula é um método anticonceptivo eficaz, sem efeitos negativos na saúde das mulheres e que é 
exclusivamente feminino. Pensá-la como um modo de reduzir a pobreza é pensá-la em termos geopolíticos 
como se pensava nos anos 1960. É uma falácia crer que o problema dos países que não alcançam o desenvol-
vimento seja o fato de que têm muitos habitantes. O que deve se considerar é como se distribui a riqueza a 
nível global e entre os distintos setores sociais a nível local”.

Karina Alejandra Felitti é professora de História na Universidade de Buenos Aires - UBA e membro do Ins-
tituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. É mestre 
em História Argentina e contemporânea pela Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e doutora em História pela 
Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. Leia, no sítio do IHU, uma matéria com ela, publicada em 19-05-
2010, e disponível em http://migre.me/MqgQ. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Em que sentido pode-
mos analisar a pílula anticoncepcio-
nal sob o olhar geopolítico, ideológi-
co e social?
Karina Felitti - A aparição da pílula 
anticoncepcional no mercado farma-
cêutico não pode ser interpretada de 
modo descontextualizado, consideran-
do a importância que estavam tendo, 
na década de 1960, os debates sobre 
a explosão demográfica e as teorias de 
desenvolvimento. Do mesmo modo, não 
se pode deixar de lado a importância 
do feminismo da segunda onda e seus 
reclames no terreno da liberdade se-
xual, assim como a extensão de novas 
relações familiares e de gênero.

IHU On-Line - Quais os principais mi-
tos que envolveram historicamente a 
invenção da pílula anticoncepcional?
Karina Felitti - Um dos mitos mais 
recorrentes é associar a pílula com a 
libertação sexual de mulheres jovens, 
sem considerar que muitas mulheres 
casadas e com filhos/as eram quem 
mais reclamavam um método de con-
trole da natalidade eficaz. Tampouco é 
um símbolo do feminismo da segunda 
onda, uma vez que as feministas afro-
americanas e muitas feministas latino-
americanas denunciaram os testes que 
eram feitos com populações de baixos 
recursos, e as premissas neo-malthu-

sianas1, que responsabilizavam as mu-
lheres pela falta de desenvolvimento 
em seus países. 

IHU On-Line - De que maneira as dis-
cussões internacionais sobre a “ex-
plosão demográfica”, os métodos 
anticonceptivos “modernos” e o pla-
nejamento familiar foram assumidos 
pelo Estado argentino?
Karina Felitti - Na Argentina, temos 
uma situação distinta se compararmos 
com outros países latino-americanos, 

1 Teoria Populacional Neomalthusiana é a 
atualização da Teoria Populacional Malthusia-
na, criada pelo demógrafo Thomas Malthus. 
Para os neomalthusianos, a superpopulação 
dos países era a causa da pobreza desses paí-
ses. (Nota da IHU On-Line)



SÃO LEOPOLDO, 07 DE JUNHO DE 2010 | EDIÇÃO 332                                                                                                                 13

uma vez que seu problema não era o 
excesso de população, mas a carência. 
A precoce transição demográfica, pro-
cesso que se dá entre o final do século 
XIX e a década de 1930, fez com que o 
Estado reforçasse seus discursos popu-
lacionistas, ainda que isso não reper-
cutisse em uma política concreta, ao 
menos até a década de 1970. Por isso, 
mesmo considerando que o planeja-
mento familiar não foi apoiado pelo 
Estado, tampouco se promoveram me-
didas que o proibiram até 1974. Ainda 
depois deste ano, pouco se atuou em 
consequência das medidas restritivas 
que haviam imposto.

IHU On-Line - Como a pílula foi re-
cebida nestes últimos 50 anos pelo 
campo intelectual argentino, bem 
como a corporação médica, as orga-
nizações católicas, a indústria cultu-
ral, o feminismo e a militância políti-
ca de esquerda no país?
Karina Felitti - De modo geral, pode-
se dizer que a recepção da pílula se 
deu em um contexto de profundas 
transformações nas relações de gê-
nero e nos modelos familiares. Uma 
crescente mobilização social e políti-
ca que levava a denunciar as tentati-
vas de controle por parte dos Estados 
Unidos. Nesse sentido, há coincidên-
cias nos repúdios, tanto da direita, por 
questões de geopolítica, nacionalismo 
e alinhamento com os postulados da 
hierarquia católica, quanto da esquer-
da, contra o que consideravam recla-
mes do feminismo “burguês” e os de-
sígnios imperialistas.

IHU On-Line - A pílula foi recebida 
pelo mundo todo como arma para 
acabar com gestações indesejadas, 
reduzir o número de divórcios e con-
trolar o crescimento populacional e 
a pobreza. Por que, até hoje, nada 
disso aconteceu?
Karina Felitti - Não diria que isso não 
aconteceu. A pílula é um método an-
ticonceptivo eficaz, sem efeitos ne-
gativos na saúde das mulheres e que 
é exclusivamente feminino. Pensá-la 

como um modo de reduzir a pobreza é 
pensá-la em termos geopolíticos como 
se pensava nos anos 1960. É uma falá-
cia crer que o problema dos países que 
não alcançam o desenvolvimento seja 
o fato de que têm muitos habitantes. 
O que há que se considerar é como se 
distribui a riqueza a nível global e en-
tre os distintos setores sociais a nível 
local. 

IHU On-Line - Por que a pílula nun-
ca foi realmente abraçada em países 
em desenvolvimento como forma de 
controle populacional?
Karina Felitti – Ela foi aplicada, ainda 
que os efeitos tenham sido além das 
políticas neo-malthusianas. Ou seja, a 
pílula ajudou as mulheres a poder sepa-
rar o prazer sexual da reprodução; e as 
famílias a planejar o número de filhos 
e o momento de tê-los. Nesse sentido, 
além do que se havia planejado como 
objetivos demográficos, econômicos e 
políticos, a pílula revolucionou a vida 
sexual e afetiva da sociedade.  

“A pílula revolucionou a vida sexual 

e afetiva da sociedade”

leia Mais...
>> Sobre a pílula anticoncepcional, leia 

o que já foi publicado nas Notícias do Dia do 
sítio do IHU: 

* Anticoncepcionais e Igreja: Humanae Vitae, 40 
anos depois. Entrevista com Márcio Fabri dos An-
jos, publicada em 22-04-2008, e disponível em 
http://migre.me/MqcS 
* Martini: “Humanae Vitae” excluiu muitas pes-
soas da igreja. Publicado em 08-11-2008, e dispo-
nível em http://migre.me/MqeO 
* O Jesus do cardeal Martini nunca escreveria a 
“Humanae Vitae”. Publicado em 05-11-2008, e 
disponível em http://migre.me/MqfT 
* A história geopolítica da pílula. Publicado em 
19-05-2010, e disponível em http://migre.me/
MqgQ 
* A pílula que causou mais de uma revolução. Pu-
blicado em 16-05-2010, e disponível em http://
migre.me/Mqqx   
* Aos 50, história da pílula é marcada por pro-
messas quebradas. Publicado em 09-05-2010, e 
disponível em http://migre.me/Mqn4 
* Meio século após a pílula, metade das gesta-
ções não é planejada pela mãe. Publicado em 09-
05-2010, e disponível em http://migre.me/Mqon 
* Uma tese para derrubar mitos. Publicado em 
19-05-2010, e disponível em http://migre.me/
MqpF 

PA
RT

IC
IP

E 
D

O
S 

EV
EN

TO
S 

D
O

 IH
U

Ac
es

se
 e

m
 w

w
w

.i
hu

.u
ni

si
no

s.
br



14                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 07 DE JUNHO DE 2010 | EDIÇÃO 332

“A pílula foi um recurso para as mulheres 
atingirem seus objetivos”  
Para a historiadora Elaine May, a pílula obteve sucesso porque foi completamente eficien-
te, conveniente no controle das mulheres, e separou a contracepção do ato sexual            

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

“H
á uma crença de que a ciência e a tecnologia podem resolver diversos problemas. Esta 
é uma razão pela qual houve tanta esperança colocada na pílula contraceptiva”. A afir-
mação é da historiadora Elaine May, autora do recém-lançado América e a Pílula: Uma 
História de Promessa, Perigo e Liberação (America and the Pill: A History of Promise, 
Peril, and Liberation, Basic Books, 2010). Na entrevista a seguir, concedida, por e-mail, 

à IHU On-Line, ela defende que houve diversas promessas em torno da pílula, como “resolver a superpopu-
lação mundial e a pobreza, criar famílias felizes e bem planejadas, colocar um fim à gravidez inesperada e 
indesejada”. No entanto, completa, “a maioria destas promessas não foi cumprida”. Na visão de Elaine May, 
“a contracepção não deu maior poder sexual às mulheres. Foi o movimento feminista que deu a elas esse 
poder, e a pílula foi um recurso para as mulheres atingirem seus objetivos”. 

Elaine May é professora de História na Universidade de Minnesota, Estados Unidos. Graduada em História 
pela Universidade da Califórnia, é mestre e doutora em História pela mesma instituição. Confira a entrevista. 

IHU On-Line - Depositaram esperan-
ças demais na pílula anticoncepcio-
nal? Por quê?
Elaine May - Nos Estados Unidos e em 
outros lugares também, há uma crença 
de que a ciência e a tecnologia podem 
resolver diversos problemas. Esta é uma 
razão pela qual houve tanta esperança 
colocada na pílula contraceptiva.

IHU On-Line - Quais foram as princi-
pais promessas em torno da pílula?
Elaine May - O tempo todo houve di-
versas promessas: resolver a super-
população mundial e a pobreza, criar 
famílias felizes e bem planejadas, co-
locar um fim à gravidez inesperada e 
indesejada. Porém, a maioria destas 
promessas não foi cumprida. 

IHU On-Line - Quais foram os princi-
pais benefícios que a pílula trouxe?
Elaine May - Os maiores benefícios fo-
ram para as mulheres, permitindo-lhes 
controlar efetivamente sua fertilidade 
sem a necessidade do envolvimento, 

cooperação ou até conhecimento dos 
homens, de modo que elas podiam 
planejar suas vidas e alcançar suas as-
pirações pessoais.

IHU On-Line - O que a pílula realmen-
te conseguiu?
Elaine May - A pílula obteve sucesso 
porque foi completamente eficiente, 
conveniente, estando no controle por 
parte das mulheres, e separou a con-
tracepção do ato sexual. 

IHU On-Line - Por que é um mito di-
zer que a pílula foi responsável pela 
revolução sexual?
Elaine May - É um mito porque a re-
volução sexual começou muito tem-
po antes de a pílula ser aprovada, e 
porque, individualmente, as mulheres 
tiveram um período em que era muito 
difícil para tomar a pílula, e, relati-
vamente, poucas a usaram ainda nos 
anos 1970. 

IHU On-Line - Qual era o perfil das 

mulheres que tinham acesso à pílula 
nas décadas de 60 e 70?
Elaine May - Em geral, mulheres casa-
das, que tinham acesso aos cuidados 
médicos e podiam custear a pílula. 

IHU On-Line - Hoje, há uma abran-
gência maior da pílula entre mulhe-
res de diferentes camadas sociais e 
econômicas?
Elaine May - Mulheres de todos os gru-
pos sociais e econômicos usam a pílu-
la, bem como outras formas de con-
tracepção. 

IHU On-Line - Agora os homens têm o 
Viagra, mas ainda não há uma pílula 
masculina. As mulheres estão mais 
empoderadas sexualmente desde o 
advento dos anticoncepcionais?
Elaine May - A contracepção não deu 
maior poder sexual às mulheres. Foi o 
movimento feminista que deu a elas 
esse maior poder, e a pílula foi um re-
curso para as mulheres atingirem seus 
objetivos. 
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A pílula anticoncepcional e o ensino da Igreja 
Juan Masiá esclarece que o uso da pílula não está condenado pela Igreja, mas só e sim-
plesmente negado por algumas orientações da Igreja, das quais se pode e deve dissentir 
responsável e respeitosamente              

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

“A 
separação da sexualidade e da procriação teve indubitavelmente repercussão muito po-
sitiva para a independência e a autonomia da mulher”. A afirmação é do teólogo jesuíta 
espanhol Juan Masiá. Em entrevista concedida, por e-mail, para a IHU On-Line, Masiá de-
fende que é apenas uma parte da Igreja, sobretudo sua cúpula dirigente, que “continua 
sem se libertar de uma antropologia e uma teologia antiquadas”. E explica que “outra 

parte da Igreja, que se sente livre para discordar de seus dirigentes nestes temas que são discutíveis e con-
trovertidos, não vê razão nenhuma para negar a contracepção”. Segundo Masiá, “a teologia moral renovada, 
enriquecida com uma antropologia não dualista nem machista sobre a corporalidade e a sexualidade, vem 
pensando assim há mais de meio século”. 

O jesuíta Juan Masiá é professor de Ética na Universidade Sofia (Tóquio) desde 1970. Foi diretor da Cátedra 
de Bioética da Universidade Pontifícia Comillas, assessor da Associação de Médicos Católicos do Japão, conse-
lheiro da Associação de Bioética do Japão, pesquisador do Centro de Estudos sobre a Paz da seção japonesa da 
Conferência Mundial das Religiões pela Paz (WCRP), além de colaborador do Centro Social “Pedro Claver”, da 
Companhia de Jesus, em Tóquio. Seu blog pessoal, intitulado Vivir y Pensar en la Frontera pode ser consultado 
em http://blogs.periodistadigital.com/vivirypensarenlafrontera.php.

Sobre o tema, leia também a entrevista com Márcio Fabri dos Anjos, intitulada Anticoncepcionais e Igreja: 
Humanae Vitae, 40 anos depois, publicada em 22-04-2008 e disponível em http://migre.me/MqcS. Confira a 
entrevista.

IHU On-Line - Quais as principais re-
voluções sociais do século XX que fo-
ram influenciadas pela pílula?
Juan Masiá - A separação da sexuali-
dade e da procriação teve indubitavel-
mente repercussão muito positiva para 
a independência e a autonomia da mu-
lher, assim como sua participação no 
mundo do trabalho, a compatibilidade 
da dedicação vocacional a uma profis-
são e a dedicação à vida familiar.
 
IHU On-Line - O que a pílula realmen-
te conseguiu? Qual o maior avanço 
social que ela trouxe?
Juan Masiá - Os avanços sociais recém 
mencionados estão muito relaciona-
dos com a libertação que o controle 
da concepção presume para o estilo de 
vida conjugal, familiar e profissional. 
Mas me parece que seria insuficiente 

dizer que tudo isso foi “uma vitória da 
pílula”, como se fosse uma espécie de 
“magia eficaz”. Na base desses avan-
ços e das citadas revoluções sociais, 
há duas grandes mudanças culturais 
muito decisivas: a primeira, passagem 
da dependência para a autonomia da 
mulher; a segunda, a separação, nas 
relações sexuais, da finalidade de pro-
criação com a finalidade de união.
 
IHU On-Line - Por que a Igreja ainda 
tem tanta resistência em relação ao 
uso da pílula?
Juan Masiá - Em vez de dizer que a 
Igreja continua tendo resistência ao 
uso da pílula, prefiro dizer que uma 
parte da Igreja, sobretudo sua cúpula 
dirigente, continua sem se libertar de 
uma antropologia e uma teologia anti-
quadas. Mas outra parte da Igreja, que 

se sente livre para discordar de seus 
dirigentes nestes temas que são discu-
tíveis e controvertidos, não vê razão 
nenhuma para negar a contracepção. 
A teologia moral renovada, enriqueci-
da com uma antropologia não dualista 
nem machista sobre a corporalidade e 
a sexualidade, vem pensando assim há 
mais de meio século. 
 
IHU On-Line - 50 anos depois da in-
venção da pílula e 40 anos depois 
da encíclica Humanae Vitae1, o que 
mudou na sociedade e na Igreja em 
relação ao controle de natalidade? 
Juan Masiá - Infelizmente, não muda-
ram muitas das coisas que deveriam 

1 Sobre o tema, leia também a entrevista com 
Márcio Fabri dos Anjos, intitulada Anticon-
cepcionais e Igreja: Humanae Vitae, 40 anos 
depois, publicada em 22-04-2008, e disponível 
em http://migre.me/MqcS (Nota da IHU On-
Line)
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ter mudado. Mas mudou, felizmente, 
a maneira de receber as orientações 
eclesiásticas sobre temas discutíveis e 
controvertidos como este. Hoje sabe-
mos que se pode e se deve discordar 
dessas orientações, sem que isso signi-
fique estar fora da Igreja. Temos mais 
claro que, ainda que um documento 
papal ou episcopal diga algo contra 
o preservativo ou a pílula, não é uma 
questão de fé, nem uma questão de 
falta de moral, nem uma questão de 
obediência eclesiástica e que, portan-
to, pode-se discordar se sentindo Igre-
ja e na Igreja.
 
IHU On-Line - No cenário atual, qual 
deve ser a mensagem de Deus em 
relação à fecundidade humana e à 
responsabilidade ética em seu de-
sempenho?
Juan Masiá - Que o casal se faça sin-
cera e autenticamente as três pergun-
tas-chave: Sou honesto comigo mesmo 
nesta relação? Sou honesto para com 
meu/minha parceiro/a nesta relação? 
Somos responsáveis pelas consequên-
cias desta relação? 
 
IHU On-Line - Que alternativas em 
relação à concepção humana a Igreja 
oferece para as mulheres do século 
XXI?
Juan Masiá - Que seja o casal quem 
responsavelmente e em consciência 
decida quando e como sua relação se 
encaminhará para a procriação e quan-
do e como sua vida sexual realizará ou-
tras finalidades, como a de fomentar e 
cultivar sua intimidade.
 
IHU On-Line - De forma geral, como a 
Igreja lida eticamente com as tecno-
logias tão próximas da fecundidade 
humana, como a pílula anticoncep-
cional, por exemplo?
Juan Masiá - Tanto os recursos tecnoló-
gicos como aqueles que não dependem 
de tecnologias deveriam se submeter 
ao mesmo critério das três perguntas 
mencionadas antes. Um grande equí-
voco do magistério eclesiástico, que 

causou muitos mal-entendidos, é a 
insistência em considerar bom tudo o 
que é chamado “natural” e considerar 
eticamente mal tudo o que é chamado 
“artificial”. A Igreja deveria deixar de 
vez de perguntar se um recurso con-
traceptivo é artificial ou natural. Tanto 
uns como outros serão bons se usados 
responsavelmente. O critério não é se 
algo é natural ou artificial, mas se seu 
uso é responsável ou irresponsável. 
 
IHU On-Line - Como se confrontam 
a postura da teologia da libertação, 
preocupada com os mais pobres (mui-
tas vezes as superpopulações são as 
mais pobres) e o combate ao uso da 
pílula anticoncepcional, condenado 
pela Igreja? 
Juan Masiá - Não deveríamos dizer 
“condenado pela Igreja”. Deixemos 
essa frase para as questões que te-
nham a ver com o credo. O uso da pí-
lula não está condenado pela Igreja, 
mas só e simplesmente negado por al-
gumas orientações da Igreja, das quais 
se pode e deve dissentir responsável e 
respeitosamente.
 
IHU On-Line - Com a pílula anticon-
cepcional, a mulher ganhou mais au-
tonomia na sociedade. Como a Igreja 
vê, nesse sentindo, o ganho de auto-
nomia da mulher?
Juan Masiá - A Igreja deveria ver isso 
muito bem, além de fomentar e pro-
mover essa autonomia. Mas temo que 
uma parte dos dirigentes da Igreja ain-
da resista a ver dessa forma. O laicato 
responsável deveria continuar insistin-
do para corrigir esta mentalidade re-
trógrada na Igreja.

leia Mais...
>> Juan Masiá já concedeu outra entrevis-

ta à IHU On-Line:
* Respeito à dignidade humana: um elo para a 
liberdade nas relações afetivas. Entrevista publi-
cada na IHU On-Line número 253, de 07-04-2008, 
disponível em http://migre.me/LIE6    

“O critério não é se algo é natural ou artificial, mas 

se seu uso é responsável ou irresponsável”
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A pílula anticoncepcional sob o olhar da medicina  
O médico Afonso Celso Pinto Nazário defende que não há relação da pílula com o surgi-
mento de doenças, mas sim com o aumento ou diminuição de riscos de certas doenças              

Por Graziela Wolfart e Márcia JunGes

E
m entrevista concedida à IHU On-Line, por e-mail, o médico ginecologista e professor da Unifesp, 
Afonso Nazário, esclarece questões práticas sobre o uso da pílula anticoncepcional. Ele lembra que 
“quando o anticoncepcional oral foi lançado, era utilizado principalmente pela mulher casada com 
prole constituída, que queria evitar uma nova gravidez”. No entanto, 50 anos depois, “o perfil da 
usuária mudou bastante; a mulher moderna começa a tomar o anticoncepcional muito jovem, com 

o objetivo de adiar a gravidez até a sua consolidação profissional. Assim, o objetivo primordial da pílula, isto 
é, evitar uma gravidez indesejada, foi plenamente alcançado”. E Nazário traz números para exemplificar 
o que diz: “na década de 70, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era de 5,8 filhos e representava 
28,8% da população economicamente ativa. Em 2007, a taxa de fecundidade caiu para 1,95 filhos e 43,6% da 
população economicamente ativa era constituída pelo sexo feminino”.  

Afonso Celso Pinto Nazário possui graduação em Medicina, e mestrado e doutorado em Medicina (Gineco-
logia) pela Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. Atualmente, é professor na Unifesp, onde também é 
chefe da disciplina de Mastologia e chefe do Departamento de Ginecologia. Confira a entrevista. 

IHU On-Line - Evitar gestações in-
desejadas, reduzir o número de di-
vórcios e controlar o crescimento 
populacional e a pobreza eram os ob-
jetivos da pílula quando surgiu. Até 
hoje, a maior parte desses objetivos 
não aconteceu. Por quê?
Afonso Celso Pinto Nazário - Quan-
do o anticoncepcional oral foi lan-
çado, era utilizado principalmente 
pela mulher casada com prole cons-
tituída, que queria evitar uma nova 
gravidez.  O estilo de vida mudou 
bastante nos últimos 50 anos. A pílu-
la facilitou o ingresso da mulher no 
mercado de trabalho e trouxe mais 
liberdade sexual. O perfil da usuária 
mudou bastante; a mulher moderna 
começa a tomar o anticoncepcio-
nal muito jovem, com o objetivo de 
adiar a gravidez até a sua consoli-
dação profissional. Assim, o objetivo 
primordial da pílula, isto é, evitar 
uma gravidez indesejada, foi plena-
mente alcançado. De fato, na déca-
da de 70, a taxa de fecundidade da 
mulher brasileira era de 5,8 filhos 

e representava 28,8% da população 
economicamente ativa. Em 2007, a 
taxa de fecundidade caiu para 1,95 
filhos e 43,6% da população econo-
micamente ativa era constituída 
pelo sexo feminino. 

  
IHU On-Line - Quais são as principais 
diferenças entre as pílulas do século 
XXI e aquelas que surgiram na déca-
da de 60?
Afonso Celso Pinto Nazário - A princi-
pal diferença é a dosagem hormonal, 
que hoje é de 5 a 10 vezes menor. Isto 
permitiu menos efeitos colaterais, au-
mentado a adesão da mulher ao mé-
todo. Apesar da diminuição da dose, 
conseguiu-se a manutenção da sua efi-
ciência, que é bastante alta.
 
IHU On-Line - Há relação entre o sur-
gimento de doenças e o uso da pílu-
la? Se sim, quais seriam elas?
Afonso Celso Pinto Nazário - Não há 
relação da pílula com o surgimento 
de doenças, mas sim com o aumen-
to ou diminuição de riscos de certas 

doenças. A pílula, como qualquer me-
dicamento, tem efeitos colaterais e 
contraindicações. Assim, não deve ser 
indicada em mulheres jovens com his-
tória pessoal de câncer de mama ou 
trombose venosa profunda. Por outro 
lado, seu uso por mais de um ano pode 
diminuir a incidência de certos cânce-
res femininos, como o do ovário e o do 
endométrio.
 
IHU On-Line - Em termos compara-
tivos, qual é a vantagem no uso da 
pílula sobre os outros métodos anti-
concepcionais?
Afonso Celso Pinto Nazário - Alta efi-
cácia, custo relativamente baixo, pra-
ticidade e reversibilidade. Entende-se 
como reversibilidade o fato de que 
assim que para de tomar a pílula, a 
fertilidade retorna. Além da proteção 
contra a gravidez indesejada, a pílula 
pode melhorar a tensão pré-menstru-
al, a dismenorreia (cólica menstrual), 
a anemia causada pela menstruação, a 
oleosidade da pele e acne, entre outros 
efeitos benéficos.  
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A República Guarani de Clovis Lugon
Antonio Cechin comenta a obra de Lugon, publicada originalmente como La Republique 
des Guarani – Les jésuites au pouvoir, traduzida para o português por Alcy Cheuíche           

Por antonio cechin 

A
ntonio Cechin comenta, no artigo a seguir, a obra A República Guarani - Os jesuítas no poder, de 
Clovis Lugon, padre suíço, já falecido, que se dedicou ao estudo das Missões Jesuíticas da América 
Latina. A experiência jesuítica-guarani é narrada em quatro partes, é abordada a história dos gua-
rani antes da chegada dos jesuítas; a situação e o aspecto das reduções “no que se refere à popu-
lação, à organização política, às forças armadas e às relações com a Coroa Espanhola; o trabalho 

agrícola, “onde predomina o tupãbaê (trabalho para Deus)”; e os ataques do mundo colonial, “os méritos dos 
jesuítas, o Tratado de limites e a guerra guaranítica onde avulta a figura do índio Sepé Tiaraju”. 

Antonio Cechin formou-se em Letras Clássicas e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - PUCRS, onde também foi professor. Fez sua pós-graduação no Centro de Economia e Huma-
nismo, em Paris. Iniciou, na Instituição Católica de Paris, a especialização em catequese, quando foi cha-
mado para o Vaticano, na Sagrada Congregação dos Ritos, no início da década de 1960. Depois, retornou ao 
Brasil e iniciou a luta junto aos movimentos sociais. Cechin participará de uma mesa redonda no XII Simpósio 
Internacional IHU – A Experiência Missioneira: território, cultura e identidade, onde abordará o tema Sepé 
Tiaraju. Mito Gaúcho? A programação completa está disponível no sítio do IHU. Confira. 

Livro da Semana
LUGON, Clovis. A República Guarani - Os jesuítas no poder

Já são passados quatrocentos anos 
que, no cone sul da América Latina e 
adjacências, tendo como epicentro 
nosso Estado do Rio Grande do Sul, 
desenvolveu-se uma experiência de 
nação tão diferente, tão inusitada, 
tão fantástica, tão única na história 
do mundo que causou um terremo-
to de tamanha grandeza que as duas 
maiores potências militares de então 
– Espanha e Portugal – juntaram seus 
dois exércitos a fim de destruir a obra-
prima, que aqui se construía pedra em 
cima de pedra, com grande amor e 
devoção, durante decênios. Era a Re-
pública ao mesmo tempo Comunista e 

Cristã. Aliás, em vez do título acima, 
o primeiro título do livro que serviu de 
base a este que nos cabe apresentar, 
era: A República “Comunista” Cristã 
dos Guarani. 

A assim denominada “grande expe-
riência” pelos intelectuais europeus, 
não podia vingar de jeito nenhum, 
porque o povo guarani seria hoje com 
certeza a nação mais feliz e próspe-
ra do continente americano, com uma 
economia solidária modelar.  Barto-
meu Meliá1, grande antropólogo, espe-

1 Bartomeu Meliá: jesuíta espanhol Bartolo-
meu Melià, pesquisador do Centro de Estudos 
Paraguaios Antonio Guasch e do Instituto de 
Estudos Humanísticos e Filosóficos. Sempre se 
dedicou ao estudo da língua guarani e à cultura 

cialista em Povo Guarani, afirma que 
paraguaia. Doutor em ciências religiosas pela 
Universidade de Estrasburgo, acompanhou e 
conviveu com os indígenas Guarani, Kaigangue 
e Enawené-nawé, no Paraguai e no Brasil. É 
membro da Comissão Nacional de Bilinguismo, 
da Academia Paraguaia da Língua Espanhola e 
da Academia Paraguaia de História. Entre suas 
publicações, citamos El don, la venganza y 
otras formas de economia (Assunção: Cepag, 
2004). Confira a entrevista As missões jesuíti-
cas nos sete povos das missões, concedida por 
Melià à edição 196 da Revista IHU On-Line, 
de 18-09-2006, disponível em http://migre.
me/vMqU. Na noite de 26-10-2010 Meliá pro-
fere a conferência A cosmologia indígena e a 
religião cristã: encontros e desencontros de 
universos simbólicos, dentro da programação 
do XII Simpósio Internacional IHU – A Experi-
ência Missioneira: território, cultura e iden-
tidade. Confira a programação completa do 
evento em http://migre.me/vMs5. Confira, na 
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se produzem a cada ano, nas universi-
dades do mundo, em torno de 15 a 20 
teses de pós-graduação sobre a famo-
sa República. Durante 150 anos, Pro-
fecia e Utopia se entrecruzaram aqui 
nestas terras, por muitos, ainda con-
sideradas selvagens. Clovis Lugon2, um 
padre jesuíta suíço, para não continu-
ar escandalizando gente fraca, depois 
de corrigir alguns detalhes e enxugar 
a obra, decidiu também simplificar o 
título para “A República Guarani”. Na 
edição original francesa, acrescentou 
agora como subtítulo “Os Jesuítas no 
poder”.

Em nossa apresentação, queremos 
enfatizar a candente atualidade da 
histórica República. Por isso mesmo, 
iniciamos nossa apresentação da obra 
com o título “Os oito povos das Missões 
do Rio Grande do Sul”. Os Sete Povos 
do Rio Grande do passado em Proces-
so de ressurreição hoje no seu Oitavo 
Povo que são as Comunidades Eclesiais 
de Base, que deram origem à Teologia 
da Libertação. 

O Prefácio da edição francesa é 
de Henri-Charles Desroches, escritor 
parisiense. Lugon, depois de renovar 
a obra, deixando-a mais enxuta e cor-
rigida em alguns detalhes, manteve o 
mesmo prefaciador, a fim de reiterar 
o propósito de não recuar uma letra 
de sua intuição inicial: a República foi 
ao mesmo tempo comunista e cristã. 
Desroches logo de cara explicita as 
definições clássicas de uma sociedade 
socialista e que se encontram todas no 
começo do livro “A República Guara-
ni”:

* os utensílios e meios de produ-
ção, em lugar de pertencerem a par-
ticulares, serão propriedade coletiva 
social;

* abolidas as classes sociais, os tra-
balhadores da indústria e da agricultu-
ra formarão uma associação livre para 
se administrar economicamente;

* organizada de acordo com um pla-
no, a economia nacional será baseada 
na tecnologia industrial e agrícola;

* não deverá haver confrontos en-
edição 331 uma entrevista com Meliá, intitu-
lada “A história de um guarani é a história de 
suas palavras”, disponível em http://migre.
me/MqPH. (Nota da IHU On-Line)
2 Clovis Lugon: jesuíta e historiador suíço, 
autor de A república comunista cristã dos gua-
ranis (Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1968). (Nota 
da IHU On-Line)

tre cidade e campo e entre indústria 
e agricultura;

* os produtos serão repartidos se-
gundo a regra dos comunistas fran-
ceses: “De cada um, segundo sua 
capacidade; a cada um, segundo sua 
necessidade”.

* as ciências e as artes terão apoio 
para seu pleno desenvolvimento;

* a personalidade humana, isenta 
das preocupações da existência coti-
diana e da necessidade de agradar aos 
poderosos, será realmente livre.

A grande experiência jesuítico-gua-
rani é narrada em quatro partes. A pri-
meira fala do povo guarani antes da 
chegada dos jesuítas, da origem das 
reduções, e das devastadoras destrui-
ções dos paulistas, terríveis inimigos 
das cidades missioneiras. Sequestra-
ram nada menos que 300.000 índios 
missioneiros a fim de levá-los para 
trabalho escravo junto às lavouras de 
São Paulo. Em vez de aprisionar índios 
“selvagens” para trabalho agrícola no 
centro do país, armados de rifles e es-
pingardas atacavam-nos nas cidades 
missioneiras porque aqui os encontra-
vam prontos e treinados para a agricul-
tura de tipo europeu que buscavam.

Na segunda parte, o autor se de-
tém sobre a situação e o aspecto das 
reduções no que se refere à sua popu-
lação, à organização política, às for-
ças armadas e às relações com a Coroa 
Espanhola.

Na terceira parte, o destaque é 
para a agricultura onde predomina o 
tupãbaê (trabalho para Deus) que é a 
lavoura comunitária, ao lado do abã-
baê (trabalho para si ou para a famí-
lia). Por determinação da monarquia 
espanhola, deviam treinar os índios 
para a propriedade particular, moda-
lidade de trabalho que nunca funcio-
nou porque os guarani partiam sempre 
para o mutirão em que vizinhos se 
juntavam com vizinhos a fim de atacar 
juntos o primeiro lote, depois o segun-
do, até o último.

Na quarta parte, são narrados os 
ataques do mundo colonial, os méritos 
dos jesuítas, o Tratado de limites e a 
guerra guaranítica onde avulta a figu-
ra do índio Sepé Tiaraju, “o facho de 
luz” que além de herói acabou sendo 
canonizado popularmente por índios e 
movimentos populares. Culmina com 

a expulsão dos jesuítas, o fim trágico 
das cidades guarani pilhadas, saquea-
das e arrasadas.

Na conclusão, Lugon levanta os 
grandes aspectos positivos ao lado 
também de alguns negativos. Reforça 
com dados concretos que a república 
é eminentemente comunista e finaliza 
com um “para além da Utopia e da Re-
pública Guarani.”

O livro finaliza com uma vastíssima 
bibliografia em que aparecem os mais 
eruditos autores do mundo que escre-
veram obras excelentes sobre o que a 
Europa consagrou para a história com 
o nome de “a grande experiência”. 

Uma palavra sobre o autor

Clovis Lugon é um padre suíço hoje 
falecido que pesquisou tudo o que 
encontrou pela frente, em termos de 
obras escritas ou documentos em bi-
bliotecas da Companhia de Jesus, so-
bre as Missões Jesuíticas da América 
Latina. Aos 72 anos de idade, conse-
guiu realizar a peregrinação tão so-
nhada, de visitar os lugares históricos. 
No dia 27 de outubro de 1979, pisou 
pela primeira vez em nosso continen-
te, precisamente no aeroporto de Por-
to Alegre, a fim de conhecer os herdei-
ros da república dos guarani, para ele, 
a sociedade mais perfeita que existiu 
até hoje. Vinha de sua casa religiosa 
localizada em Syon, a 100 quilômetros 
de Genebra. Os amigos o conheciam 
pelo apelido de “o Apóstolo da Utopia” 
pelo simples fato de ele se recusar a 
passar recibo da falência do mito da 
igualdade e da liberdade. Desembar-
cou em nossa capital com apenas uma 
maleta, porém, sua bagagem principal 
era a certeza de que o homem, algum 
dia, conseguirá construir uma socie-
dade justa, fraterna, sem opressão. 
Quando chegar esse dia, certamente 
os guarani dos Sete Povos serão reco-
nhecidos como pioneiros do socialismo 
cristão.

Logo ao desembarcar, ao repórter 
que o interrogou, declarou que “a so-
ciedade ideal que os filósofos procuram 
em todo o mundo não está na Ásia nem 
na Europa. Ela existiu durante 150 anos 
no meio da selva, em torno dos rios Pa-
raná e Uruguai, e, apesar de arrasada, 
ainda serve de modelo para a sociedade 
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do futuro. Não tivesse falecido antes da 
invenção do Fórum Social Mundial, com 
certeza teria advertido com vigor as es-
querdas mundiais a colocarem como re-
ferencial do eslógão “um mundo novo é 
possível se a gente quiser”, nada mais 
nada menos que a sua República “Comu-
nista” Cristã dos Guarani. “Desde Cristo, 
não houve, no mundo, nenhuma outra 
sociedade tão fiel aos preceitos cristãos 
de fraternidade” afirmou ele.

O livro dele foi lançado em Paris, no 
ano de 1949. Anos depois, houve uma 
edição em português. Virou obra rara 
e, por temor da ditadura imperante no 
Brasil, nunca foi reeditada. 

Antes de abandonar o aeroporto Sal-
gado Filho, acompanhado do escritor e 
historiador Guilhermino César3, Lugon à 
pergunta do repórter “no que teria dado 
esse socialismo primitivo, devocional, 
cercado de ícones de todos os lados?” 
responde: “Se a República Guarani tives-
se dado certo, possivelmente, a história 
da América Latina seria a de um conti-
nente a salvo da colonização, de uma 
sociedade crioula com um modelo pró-
prio de convivência, com uma economia 
eminentemente solidária.”

Realizado o sonho de sentar dian-
te dos remanescentes do povo guarani, 
ao fitá-los olhos nos olhos, com toda a 
certeza, matou para sempre a infinita 
saudade daquela República erigida com 
tanta dedicação pelos seus irmãos de or-
dem religiosa que haviam tomado como 
base as Comunidades primitivas dos cris-
tãos, narradas nos Atos dos Apóstolos, e 
também na Utopia da Terra Sem Males, 
projeto histórico-cultural dos nativos.

A CAMINHADA das Missões Jesuíticas, 
passados quatrocentos anos, ilumi-
nada pela arte                          

                 

Esther Bianco – artista plástica, es-
posa do engenheiro Darcy Bianco, am-
bos nossos assessores – nos presenteou 
com uma série de seis quadros artís-
ticos. Ao fixá-los na parede, quisemos 
tê-los permanentemente sob nosso 
olhar. Depois de algum tempo, nos 

3 Guilhermino César (1908-1993): escritor, 
jornalista, professor e historiador brasileiro. 
Atuou na dramaturgia como diretor de algu-
mas peças de teatro na década de 1940. Foi 
escolhido patrono da Feira do Livro de Porto 
Alegre em 1990. (Nota da IHU On-Line)

surpreendemos a nós mesmos como 
videntes do sonho dos missioneiros do 
passado se concretizando no presente. 
Os Sete Povos das Missões em sua Ca-
minhada de quatro séculos, parindo, 
nos dias de hoje, o Oitavo Povo das 
Missões que, segundo o escritor Alcy 
Cheuíche, são as Comunidades Ecle-
siais de Base, também designadas pe-
los teólogos da libertação como “jeito 
novo de Ser Igreja”. VIDENTES nós?... 
Ou simples VISIONÁRIOS?... 

O leitor que nos acompanhe e nos 
julgue, através de nossa vontade de 
andar nas pegadas do Nazareno que 
não cessava de alertar: “Quem tem 
olhos para ver, que veja! E quem tem 
ouvidos para ouvir, que ouça!” 

1° quadro: Nossa Senhora 
da Conceição. 

Esther retrata a estátua de Maria, 
a mãe de Jesus, com traços nitida-

mente indígenas, que se encontra no 
museu Júlio de Castilhos, Rua Duque 
de Caxias, POA. Esculpida em madeira 
por índios missioneiros, nos transporta 
para o céu, morada de Maria, invocada 
pelos missioneiros como “A Conquista-
dora”. 

Construir o céu na Terra havia sido 
a meta dos jesuítas enviados pelo fun-
dador Santo Inácio para o continente 
americano recém descoberto, com a 
ordem: “Ide e incendiai o mundo!” 
Igual a Jesus Cristo, o enviado do Pai, 
que dizia “Fui enviado para incendiar 
o mundo!” 

Replicando Santo Agostinho4, o so-
nho missioneiro era a construção da 
“Cidade de Deus” entre os índios. Indo 
ao encontro do projeto do Povo guara-
ni, com eles, concretizaram uma Terra 

4 Aurélio Agostinho (354-430): Conhecido 
como Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, 
bispo católico, teólogo e filósofo. É considera-
do santo pelos católicos e doutor da doutrina 
da Igreja. (Nota da IHU On-Line)

1° quadro: Nossa seNhora da CoNCeição. 
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Sem Males em tudo diferentes às ci-
dades capitalistas do entorno, que se 
transformaram em terra de todos os 
males.

2° quadro: A Cruz Missioneira

Assim como a Cruz no Calvário sig-
nifica morte, a cruz Missioneira signi-
fica a destruição dos florescentes Sete 
Povos. No entanto, o divino ressusci-
tado advertira também: “Se o grão de 
trigo não morrer, não haverá vida pos-
sível nem ressurreição à vista”. Se as 
cidades missioneiras viraram ruínas, o 
caos em que viraram pela sanha dos 
imperialistas, na linha de pensamento 
da linguagem dos ecologistas, trans-
formou-se em caos generativo.

3° quadro: Acampamento dos Sem-
Terra

No ano de 1979, na cidade de São 
Gabriel, no próprio lugar em que mor-

reram os mártires São Sepé Tiaraju 
e os 1.500 companheiros guarani, as 
Comunidades Eclesiais de Base do RS 
realizaram seu primeiro Encontro Es-
tadual a fim de preparar suas lutas 
pela terra. Não faltou nem a paró-
dia do Grito de Sepé “esta terra tem 
dono!” pois, os do Oitavo Povo em 
formação não cessavam de cantar o 
refrão “queremos terra na terra, já 
temos terra no céu!” Para os da roça, 
terra para plantar; para os urbanos, 
terra para morar. O sangue de Sepé e 
dos milhares de companheiros márti-
res “que embebera todo aquele chão 
sãogabrielense tornou-se semente do 
oitavo povo missioneiro: as Comunida-
des Eclesiais de Base, que se tornaram 
a base do jeito novo de ser Igreja e a 
base da nova sociedade que queremos 
para o Brasil.

4° quadro: A Cruz dos Sem-Terra

Em lugar da Cruz Missioneira do 

Povo Guarani, neste quadro, a Cruz 
dos Sem-Terra, símbolo dos mártires, 
crianças e adultos acampados em bei-
ra de estradas por esse Brasil a fora. 
Cada criança que morria na Encruzi-
lhada Natalino5 era um pano a mais 
dependurado à Cruz que funcionava 
também como um rochedo caminhan-
do à frente, e, nos embates, investin-
do contra o exército do Coronel Curió6 

5 Encruzilhada Natalino: centro do acampa-
mento dos sem terras. O local era demarcado 
por uma cruz, em torno da qual os agriculto-
res se reuniam em assembleias e celebrações. 
Essa cruz de três metros de altura tornou-se 
símbolo da “luta” e da identidade dos agricul-
tores, por eles portada tanto em procissões 
como em atos públicos. Confira a entrevista 
com Antonio Cechin às Notícias do Dia 05-08-
2008, disponível em http://migre.me/Msgn e 
intitulada Encruzilhada Natalino, 30 anos. O 
nascimento de um acampamento. Leia, tam-
bém, E assim surgiu Encruzilhada Natalino, 
notícia publicada em 20-07-2008, disponível 
em http://migre.me/MshO. (Nota da IHU On-
Line)
6 Sebastião Curió Rodrigues de Moura: mili-
tar e político brasileiro, fundador da cidade 
de Curionópolis, no sul do Pará. Como militar, 
foi para o sul da Amazônia para combater o 

2° quadro: a Cruz MissioNeira. 3° quadro: aCaMpaMeNto dos seM-terra. 
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e contra a polícia criminalizadora.
A Cruz de Ronda Alta, à frente da 

mulher-mártir Roseli, qual outra Ma-
ria carregando o filho Jesus em seus 
braços, abria caminho para um grupo 
significativo de participantes do Movi-
mento, que veio a pé, fazendo um tra-
jeto de 500 quilômetros desde Ronda 
Alta até Porto Alegre. Por todas as ci-
dades e vilas intermediárias aonde os 

movimento armado da guerrilha do Araguaia, 
nas décadas de 1960 e 1970, e nunca mais re-
tornou, virando liderança política na região. 
De acordo com estudos divulgados pelo Par-
tido Comunista do Brasil, Curió foi o respon-
sável pelo trabalho de inteligência militar no 
combate à guerrilha, utilizando informações 
obtidas de guerrilheiros capturados por meio 
de tortura. Confira, nas Notícias do Dia do 
site do IHU, a notícia Coronel Curió avalia que 
cumpriu sua missão e se compara a Napoleão, 
publicada em 11-01-2009 e disponível para do-
wnload em http://migre.me/Msl0. (Nota da 
IHU On-Line)

Sem-Terra acampavam, aos pobres das 
periferias os caminhantes solicitavam 
apoio e compreensão, profetizando: 
“Quando tivermos conquistado nossa 
terra, forneceremos alimentos da me-
lhor qualidade a todos vocês que so-
frem nas periferias urbanas.”

5° quadro:  o carrinho da catadora 
com criança ou a feminização da po-
breza

“A nossa luta é na roça e na cidade 
/ Pra construir uma nova sociedade”, 
cantam sempre os pobres das Comu-
nidades. Pois, aquilo que parecia um 
sonho para os missioneiros do passado 
e também um sonho para o pobrerio 
de hoje está se concretizando com 
propriedade. A surpresa é generali-

zada. Os cidadãos de Porto Alegre na 
semana passada não podiam acreditar 
no que viam. 

Os carroceiros e carrinheiros das 
Ilhas, que só carregavam lixo indo e 
vindo por cima das pontes do Guaíba, 
causam agora a maior surpresa ao car-
regarem, em vez de lixo, alimentos da 
melhor qualidade rumo às suas chou-
panas de ilhéus. Lixo substituído por 
alimentos ecologicamente produzidos 
pelos pequenos agricultores do inte-
rior, hoje assentados e cooperativa-
dos, aproveitando a regulamentação 
de política pública criada pelo ope-
rário-presidente Luis Inácio da Silva. 
A promessa de ontem dos Sem-Terra 
realizando a Caminhada desde Ronda 
Alta até Porto Alegre, inteiramente 
concretizada.

4° quadro: a Cruz dos seM-terra. 5° quadro: o CarriNho da Catadora CoM CriaNça ou a 
feMiNização da pobreza. 

www.ihu.unisinos.br
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As imposições dos vegetarianos
Por Juliano zabka 

R
ecebemos e publicamos o artigo que segue, de autoria de Juliano Zabka. Em seu texto, Juliano 
explica o que é o veganismo, não podendo ser considerado apenas como uma modalidade alimen-
tícia, mas “um modo e filosofia de vida que vai muito além, tanto nas mais diversas dimensões 
práticas do cotidiano quanto nas perspectivas teóricas que o fundamentam e que são tratadas por 
pessoas com uma produção invejável e reconhecidas em nível planetário em diversas áreas do sa-

ber”. E defende que “vegetarianos e veganos são mesmo radicais por não aceitarem a sujeição e destruição 
de seres dotados de sensibilidade e consciência para atender aos propósitos dos humanos, propósitos esses 
em que os animais submetidos não podem se defender, manifestar consentimento na linguagem humana nem 
se beneficiar”.

Juliano Zabka possui graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Unisinos. Atual-
mente, é laboratorista de apoio ao ensino na universidade. Exerce suas atividades no setor de atendimento e 
acervo do Curso de Arquitetura e Urbanismo e junto à Coordenação do Trabalho de Conclusão e Coordenação 
Executiva do referido Curso. É ativista independente nas causas do chamado movimento abolicionista, que 
luta pela inclusão dos demais animais na esfera de consideração moral e ética até então exclusiva da espécie 
humana. Confira o artigo.

Artigo da Semana

Com regularidade, por defenderem 
os animais que nasceram em espécies 
diferentes da nossa, vegetarianos e 
veganos são acusados de serem hi-
pócritas, fanáticos, radicais, extre-
mistas, impositores de ideologias e 
práticas alimentícias, contrários ao 
progresso da ciência, hostis em rela-
ção aos empresários e produtores do 
agronegócio, desprezadores da cultura 
e tradição entre tantos outros rótulos 
que recebem com extrema facilidade. 
Ainda existe uma grande confusão en-
volvendo as questões ambientalistas e 
da ecologia com o movimento vegano, 
que as inclui e as amplia.

Em uma rápida e resumida versão, 
veganos são aqueles que se desvincu-
lam da moral vigente que aceita que 
seres não humanos sejam instrumen-
talizados e explorados para benefício 
dos humanos. Dessa forma, buscam 
não consumir nada de origem animal, 
que contenha componente animal ou 
que tenha “impresso” o sofrimento de 
um animal nos âmbitos da alimenta-
ção, vestuário, cosméticos, higiene e 

limpeza, entretenimento entre outras 
inúmeras facetas da indústria de bens 
e serviços. Questionam a cultura, as 
crenças, hábitos, tradições e quaisquer 
instituições onde existe a crueldade 
contra animais embutida. Fazem isso 
através de seu poder como consumido-
res – ou não consumidores – e cidadãos 
nas mais diversas áreas da sociedade, 
procurando propor e propagar visões e 
práticas para um mundo mais justo e 
ético através do exemplo, educação, 
tecnologia e muito mais.

Talvez, essas acusações acima se-
jam em virtude de observações ca-
rentes daquilo que já temos muita 
clareza, que frustra, mas nos impul-
siona sempre adiante: o veganismo é 
um eterno perseguir, pois o veganismo 
puro é uma impossibilidade prática de-
vido às variadas consequências diretas 
e indiretas de nossos atos e limitações 
temporárias, assim como as caracte-
rísticas de tudo que nos rodeia nesse 
momento da história. Também não é 
correto considerar o veganismo somen-
te como uma modalidade alimentícia, 

visto que é um modo e filosofia de vida 
que vai muito além, tanto nas mais di-
versas dimensões práticas do cotidiano 
quanto nas perspectivas teóricas que o 
fundamentam e que são tratadas por 
pessoas com uma produção invejável 
e reconhecidas em nível planetário em 
diversas áreas do saber.

De todo modo, não costumamos 
abandonar algo que acreditamos ape-
nas porque nossas limitações nos co-
locam em alguma “saia justa”. Nesse 
caso, somente porque está num pata-
mar que não lhe impeça de ser acusa-
do de hipócrita, ninguém vai deixar de 
lutar contra a tirania humana sobre os 
animais que tiveram o azar de nascer 
em formatos diferentes dos da nossa 
espécie e com habilidades próprias de 
sua natureza singular. A reputação des-
se alguém até pode ser colocada em 
dúvida - que de forma alguma deveria 
constranger o seu progresso pessoal e 
íntimo na direção daquilo que enten-
de ser o coerente e correto, afinal é 
sempre um buscar sem fim –, mas, daí 
sugerir que a perspectiva ética é fa-
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lha é um grosso erro ou má fé. Essas 
limitações podem e devem ser supe-
radas sempre que possível, cada uma 
em seu tempo, o que é muito peculiar 
para cada pessoa.

Os títulos de radicais e extremis-
tas, como desenvolve o filósofo Tom 
Regan1 nos momentos iniciais de seu 
livro Jaulas Vazias2, não são indevidos 
se interpretados de maneira dissocia-
da do pejorativo. O sujeito que é con-
tra o estupro é radical nesse sentido. 
Radical porque ele é sempre contra 
o estupro, não só de vez em quando 
ou dependendo das circunstâncias em 
que o estupro ocorre. Ele persegue a 
raiz da instância para fundamentar 
o seu posicionamento. Para ele, não 
existe justificativa ética para esse ato 
de violência contra o corpo e mente 
da vítima vulnerável e impotente pe-
rante a brutalidade e o bel prazer da-
quele que tira proveito daquilo que 
não foi consentido e que em nada 
beneficia quem sofre o abuso. Nesse 
sentido, vegetarianos e veganos são 
mesmo radicais por não aceitarem 
a sujeição e destruição de seres do-
tados de sensibilidade e consciência 
para atender aos propósitos dos hu-
manos, propósitos esses em que os 
animais submetidos não podem se de-
fender, manifestar consentimento na 
linguagem humana nem se beneficiar. 
Vão ao extremo na sua radicalidade, 
ao ponto de não mais financiar a in-
dústria que transforma vidas plenas 
em coisas. Assim, buscam parar de 
consumir tudo o que provém dessa 
forçada metamorfose brutal onde 
o corpo de um animal é convertido 
em mero produto após seu espírito 
ter sido despedaçado nos confins das 
“modernas” granjas de criação inten-
siva, que em nada se assemelham ao 
ambiente provedor natural do infeliz 
agora subjugado nas profundezas da-
quilo que seria o nosso mais terrível 
pesadelo. Esse extremismo em nada 
prejudica os outros, como nos exem-
plos deturpados usados para deses-
tabilizar. Muito pelo contrário. Serve 
para ampliar o círculo de considera-

1 Leia uma entrevista exclusiva concedida por 
Tom Reagan à IHU On-Line sobre o direito dos 
animais, disponível em http://migre.me/JDdx 
(Nota da IHU On-Line)
2 REGAN, Tom. Jaulas Vazias (Porto Alegre: Lu-
gano, 2006). (Nota da(Nota da IHU On-Line) 

ção moral e educar para muito além 
da “cegueira assoberbada” que nos 
acomete.

Em relação às questões ecológicas 
e ao ambientalismo, entendidos tal 
como no paradigma atual, são perce-
bidos conflitos entre eles e a vertente 
que nos guia e que traz as questões 
éticas de uma forma mais abrangente 
e alinhadas com uma humildade, que 
deveria ser própria de nossa condição 
tão perecível. Hoje, existem termos 
como o “animalismo” entre outros 
que diferem do ambientalismo por es-
tarem comprometidos também com o 
indivíduo ao invés de um sistema ape-
nas. Nesse ponto, de um modo geral 
– e com pouquíssimas exceções, pois 
parecem existir poucos ambientalistas 
que fazem a conexão com o anima-
lismo ou veganismo ou abolicionismo 
animal – o ambientalismo peca por 
defender e perceber valor apenas na 
espécie animal a qual pertencemos, 
no sistema, no meio ambiente, nas es-
pécies nativas e em extinção, descon-
siderando todo o resto – e esse resto é 
quase tudo: bilhões e bilhões de indi-
víduos cujas vidas são tão importantes 
para eles como as nossas são para nós, 
aspecto extremamente difícil para 
o homem, no topo de sua arrogante, 
arbitrária e autoproclamada superiori-

dade, admitir.
A não ser por um mirabolante e 

fantástico avanço tecnológico, essa 
pretensa salvação, legitimamente 
mediada pelos ambientalistas e eco-
logistas com o necessário respaldo 
de todos os demais, não existe. Nem 
na nossa insignificante e curta vida 
enquanto corpos em constante deca-
dência, nem da natureza ou planeta 
que, segundo os astrofísicos e outros 
estudiosos desses eventos, vai ter sua 
transformação mais radical (ou mais 
uma) com a “morte” da estrela, do 
Sol. Ter consciência disso nos coloca 
de frente com a nossa natureza tão 
temporária e insignificante do ponto 
de vista cósmico e deveria nos trazer 
um pouco mais para perto de tudo 
que nos rodeia, com humildade e com 
a responsabilidade que a nossa potên-
cia exige, pois nossa potência situa 
todos os vulneráveis pelas consequ-
ências de nossos atos como impoten-
tes perante nós. Como temos tratado 
aqueles que são impotentes peran-
te nós? Apesar de a coisa mais certa 
ser a pulverização de tudo, isso não 
significa que não devemos zelar pela 
nossa “casa”, pelo nosso planeta e, 
principalmente, por todos os demais 
terráqueos tão semelhantes a nós na-
queles aspectos de maior relevância, 
como a capacidade de sofrer com o 
corpo e mente e de portar o desejo 
ou impulso de perseguir seus inte-
resses, sejam quais forem.  Eles têm 
valor pelo que são enquanto indivídu-
os, e não pela estética, por fazerem 
parte de um bioma, ou por estarem 
em extinção. Muito menos deveriam 
ser condenados para o filme diário de 
terror, para viverem subjugados nos 
abismos da desgraça que são as gran-
jas de produção industrial de animais 
apenas por serem abundantes, feios, 
classificados como “para consumo” 
e como recursos, instrumentalizados 
e destruídos para que seus pedaços, 
órgãos, secreções e excreções sejam 
disponibilizados para nosso consumo.

Nas grandes e modernas socie-
dades industrializadas, isso já não 
é mais necessário. Obviamente, se 
tivéssemos de decidir entre a nossa 
vida e a de um animal para sobrevi-
ver, provavelmente, escolheríamos 
a nossa. Definitivamente, (e infeliz-

“O veganismo é um 

eterno perseguir, pois o 

veganismo puro é uma 

impossibilidade 

prática devido às 

variadas consequências 

diretas e indiretas de 

nossos atos e limitações 

temporárias, assim como 

as características de tudo 

que nos rodeia nesse 

momento da história”
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mente) com não raras exceções, não 
precisamos mais decidir entre matar 
ou morrer. Existe uma infinidade de 
produtos que não exigem essas atro-
cidades. Basta ir num supermercado 
com a disposição de enterrar certos 
hábitos e costumes e de abandonar 
uma cultura sangrenta e covarde. 
Certa vez já foi dito que uma atroci-
dade não deixa de ser uma atrocidade 
nem se torna menor ou legítima ape-
nas porque resolvemos chamá-la de 
cultura, tradição, hábito ou porque 
ocorre no mundo natural. Continua 
sendo uma atrocidade, queiramos ou 
não. Faça feridas no nosso orgulho ou 
não. Temos vários exemplos disso na 
história da humanidade, onde hábi-
tos, culturas e tradições tiveram de 
forçosamente evoluir, de serem aboli-
das. É um imperativo da nossa condi-
ção de agentes morais, de protagonis-
tas. Claramente não vamos parar de 
nos alimentar, nem de nos vestir, nem 
de nos embelezar e se divertir. Prova-
velmente vamos nos desenvolver mais 
e, no caso do Brasil e outros países 
semelhantes nesse aspecto, dar uma 
pernada além desse incessante pe-
ríodo de enviar “matéria” prima ba-
rata e comprá-la de volta mais cara, 
transformada em produtos qualifica-
dos, onde os custos da destruição das 
florestas, do aquecimento global, do 
esgotamento dos recursos hídricos, 
da poluição do solo e das águas não 
estão computados devidamente. Ape-
nas vamos redirecionar isso tudo para 
outra dimensão que não mais essa 
onde parasitamos os animais numa 
dependência quase que total e que 
transforma suas existências em algo 
assustadoramente abominável. Seria 
melhor que esses seres não existissem 
a serem trazidos para uma vida de tão 
terrível agonia.

Precisamos de uma sabedoria para 
olhar para o passado e reconhecer 
que, mesmo que algo tenha nos colo-
cado numa condição confortável, não 
significa que esse algo deva perdurar 
ou estar isento de sérias críticas. Aqui 
situo a indústria de transformação de 
animais em coisas ou produtos, não na 
ótica ambiental, mas sim na da ética 
abrangente e não antropocêntrica. 
Temos o dever moral de proporcio-

nar uma transição desse modelo para 
outro onde possamos reconhecer que 
passos foram dados no sentido de algo 
mais justo e não apenas centrado no 
egoísmo humanista econômico-finan-
ceiro endossado por um paradigma e 
cultura que devem evoluir. A cultura 
antropocêntrica e humanista deve ser 
superada, e o paradigma e os valores 
da sociedade de consumo devem ser 
revistos.

A acusação de que vegetarianos e 
veganos impõem seu modo alimentí-
cio é equivocada e injusta. Primeiro, 
conforme anteriormente menciona-
do, porque as questões ética e moral 
abrangentes seriamente desenvolvidas 
por referências planetárias sobre o as-
sunto vão muito além da alimentação.  
Esse é um problema antigo envolven-
do termos e conceitos, de modo que 
confunde alimentação, ecologia entre 
outras questões que estão incluídas 
nessa perspectiva ética de inclusão 
dos animais não humanos na esfera de 
consideração moral e ética, porém, de 
longe, não contemplam sua amplitude. 
É extremamente injusta porque nos 
acusa de imposição. Embora tenhamos 
divergências internas, pois também 
não concordamos com as abordagens 
agressivas que muitos empenham em 
momentos inadequados ou demasia-
damente gentis quando deveriam ser 
mais contundentes, quem realmente 
impõe? Quem é que financia a destrui-
ção de animais cada vez que faz uma 
compra, seja de alimentos ou de qual-
quer outro produto onde existe o corpo 
ou sofrimento de um animal, visto que 
existem alternativas para evitar isso? 
Afinal, quando realizamos uma com-
pra, estamos concordando com as prá-
ticas e processos que culminaram no 
produto adquirido, portanto, estamos 
financiando a continuação de sua pro-
dução. Quem é que coloca o paladar 
acima dos mais caros interesses de um 
ser, como a liberdade para desfrutar 
sua vida do modo que lhe é próprio, 
evitar a privação dos movimentos entre 
outras sérias privações, não ter a dor e 
o sofrimento impostos sobre seus cor-
pos e poder perseguir seus objetivos, 
sejam quais forem? Quem é que fre-
quentemente debocha e afasta muitas 
vezes do convívio social aqueles que 

passaram a perceber os costumes por 
outro prisma? Quem perpetua práticas 
extremamente duvidosas sob o manto 
das intocáveis, quase dogmáticas, cul-
tura e tradição e das realmente dog-
máticas “práticas religiosas”? Quem 
que, travestido de todas as técnicas 
de comunicação de massa, através da 
publicidade e propaganda entre tantas 
outras táticas ridículas de pseudoper-
suasão e com verbas astronômicas, in-
vade nossos lares e mentes, segundo a 
segundo, vendendo a morte para todas 
as idades com o discurso de que “faz 
com amor”? Em quantos consultórios 
médicos se tem o amparo da ciência 
ou atualização do profissional da saú-
de em se tratando desse tema que há 
muito é reconhecido e estimulado pe-
las sérias organizações de saúde em 
nível mundial? Quem destrói a mente 
e o corpo de seres sensíveis e cons-
cientes sem seu consentimento em ex-
perimentos demoníacos que em nada 
os beneficia em nome de uma preten-
sa ciência protegida a sete chaves por 
um arrogante corporativismo?  Quem 
se diverte às custas do corpo ferido 
e arrebentado, da liberdade roubada 
para toda uma longa e enfadonha exis-
tência e da sanidade mental despeda-
çada de um ser em rinhas, rodeios, 
circos, zoológicos, farras entre outras 
maneiras de “entretenimento”?  Em 
quantas escolas é permitido a um pro-
fessor tratar do assunto abordado aqui 
sem que sofra sérias intervenções tan-
to da “instituição” quanto dos pais de-
sesperados pela “inconsequência” do 
educador? E aterrorizar todos ao redor 
sobre os malefícios de ser vegano ou 
vegetariano sendo que, ao seu lado, 
está alguém dentro da normalidade de 
um ser sadio e sabendo que existem 
vários assim por toda uma vida? Outros 
vários exemplos podem ser incluídos. 
Será que escrever livros, fazer passe-
atas e palestras, produzir e exibir do-
cumentários, discutir (de preferência 
amigavelmente) com seus próximos, 
realizar estudos científicos e acadêmi-
cos, boicotar empresas e laboratórios 
sabidamente cruéis entre outras práti-
cas podem ser consideradas imposição 
perto de tudo o que foi citado e muito 
mais que nossa atenção pode descorti-
nar? Temos certeza que essa acusação 
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de imposição é extremamente equivo-
cada, e essa acusação é que está sim 
comprometida com uma ideologia cara 
para muitos, porém carente de sérios 
questionamentos éticos mais impar-
ciais, embasados e honestos.

Finalmente e sem a pretensão de 
encerrar, não é o caso aqui de de-
monizar ou crucificar as pessoas que 
obtém seus meios de vida através 
das práticas aqui contestadas, como, 
por exemplo, os produtores rurais. 
Muitos que o destino acaba por nos 
colocar em contato são ótimas pes-
soas, na maioria das vezes, mais 
gentis e amáveis que muitos veganos 
ou vegetarianos com quem já convi-
vemos, pois essa opção de escrever 
uma história pessoal mais isenta de 
crueldade não é um ato mágico na 
índole do indivíduo em outras áreas. 
A questão é que muitas dessas pes-
soas estão cegadas pela nuvem da 
cultura, tradição, indiferença crô-
nica, insensibilidade adquirida pela 
repetição, dependência financeira 
e variáveis de toda ordem. Outras 
simplesmente não se importam com 
nada além do seu umbigo e arredo-
res. E isso por si só é uma barreira 
de marcante importância, mas não 
definitiva nem inabalável. Será bem 
pelo contrário. Já está sendo! Para 
isso, estamos trabalhando tão sério 
por tantos séculos no planeta todo.

Seria desonesto deixar de dizer que 
os argumentos, ideias, exemplos, vo-
cabulário e quase tudo que foi desen-
volvido e adaptado no texto acima só 
foram possíveis graças às influências 
inevitáveis e extremamente bem-vin-
das, provenientes da leitura e estudo 
das importantes obras de autores que 
admiro, tais como Peter Singer3, Tom 
Regan, Sônia T. Felipe4, Flávio Gikova-

3 Peter Singer: filósofo australiano. Concedeu 
entrevista na edição 191 da IHU On-Line: Por 
uma ética do alimento. Sobriedade e Compai-
xão. Seu último livro foi The way we eat. �hy�hy 
our food choices matter? (New York: Rodale, 
2006). (Nota da IHU On-Line)
4 Sônia Teresinha Felipe: doutora em filosofia 
moral e teoria política pela Universidade de 
Konstanz, Alemanha, professora da graduação 
e pós-graduação em filosofia, e do doutorado 
interdisciplinar em ciências humanas da UFSC, 
orienta dissertações e teses nas áreas de teo-
rias da justiça, ética animal e ética ambien-
tal. Pesquisadora permanente do Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, membro 
do Bioethics Institute da Fundação Luso-ame-
ricana para o Desenvolvimento, é autora de 

te5 e com certeza muitos outros, além 
das minhas vivências por aí. Devo mui-
to a eles a minha contribuição e ima-
gino que contentes eles agradecem 
aos que os antecederam.

Ética e experimentação animal: fundamentos 
abolicionistas (Edufsc, 2007) e Por uma ques-
tão de princípios (Boiteux, 2003). (Nota da 
IHU On-Line) 
5 Flávio Gikovate: médico psiquiatra, psico-
terapeuta e escritor brasileiro. (Nota da(Nota da IHU 
On-Line) 

leia Mais...
Confira outras notícias e entrevistas rela-

cionadas à temática do vegetarianismo, publi-
cadas nas Notícias do Dia do site do IHU, ou na 
Revista IHU On-Line.
• População deve comer menos carne, diz ONU. 
Notícias do Dia 03-06-2010, disponível no link 
http://migre.me/MspT; 
• Cresce o mercado vegano no país. Notícias do 
Dia 14-05-2010, disponível no link http://migre.
me/MsqI;
• ‘Ser vegetariano é respeitar e salvar o planeta 
que nos permite a vida’. Notícias do Dia 23-04-
2010, disponível no link http://migre.me/Msro;
• Os horrores da indústria alimentar. Notícias do 
Dia 03-03-2010, disponível no link http://migre.
me/Mss6;
• Relatório da FAO diz que consumo de carnes e 
peixes representa desperdício. Notícias do Dia 
24-02-2010, disponível no link http://migre.me/
MssF;
• Vegetarianismo. Por uma dieta que poupe os 
animais. Notícias do Dia 31-01-2010, disponível 
no link http://migre.me/MstP;
• Parar de comer carne pode salvar o planeta? 
Notícias do Dia 25-01-2010, disponível no link 
http://migre.me/Msum
• Uma voz dissonante: Do vegetarianismo à Ex-
pointer. Entrevista especial com Rafael Jacob-
sen. Notícias do Dia 09-09-2009, disponível no 
link http://migre.me/Msvn;
• O consumo de carne e a degradação da Flo-
resta Amazônica. Entrevista especial com Elke 
Stehfest. Notícias do Dia 27-02-2009, disponí-
vel no link http://www.ihu.unisinos.br/index.
php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detal
he&id=20239;
• A crise alimentar. Por um novo modelo de pro-
dução. Edição 258 da revista IHU On-Line, publi-
cada em 19-05-2008, disponível no link http://
migre.me/MsxN;
• Por uma ética do alimento. Sobriedade e com-
paixão. Edição 191 da revista IHU On-Line, pu-
blicada em 14-08-2006, disponível no link http://
migre.me/MsyT 
• O impacto ambiental do consumo de carne. En-
trevista especial com Sérgio Greif e depoimento 
de Sonia Montaño. Notícias do Dia 05-11-2007, 
disponível no link http://migre.me/MsAe. LE
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Os impactos da crise do euro e a possibilidade de ruptura social

Entrevista da Semana

O sociólogo francês Alain Touraine examina a situação europeia frente à sua situação 
econômica periclitante. Movimentos sociais têm cada vez menos expressão política, 
adverte. Entretanto, não se deve aceitar recuos de proteção e redistribuição social           

Por Márcia JunGes | tradução benno dischinGer 

A
nalisando os impactos das crises financeiras dos últimos anos, sobretudo a recente crise do euro, 
o sociólogo francês Alain Touraine constata o enfraquecimento das instituições políticas, “o que 
reforça a probabilidade de ruptura social”. De acordo com ele, frente à “dominação da economia 
globalizada, não se pode mais encontrar, no interior da sociedade, forças de resistência. Nem 
os partidos, nem as crenças, nem as classes sociais têm, hoje em dia, a possibilidade de armar 

os descontentamentos e as recusas que correm o risco de se esgotar em ações negativas”. Os movimentos 
sociais, aponta, estão em crise e têm “cada vez menos expressão política”. De outro lado, surgem “movi-
mentos culturais, como a ecologia política, o feminismo, a defesa das minorias, que devem poder encontrar 
novas expressões na política e na mídia”. A respeito do desmantelamento do estado de bem-estar social na 
zona do euro, Touraine é categórico: “Não se deve, em nenhum caso, aceitar um recuo da proteção e da 
redistribuição social, uma vez que, em escala mundial, as desigualdades aumentaram”. As afirmações foram 
feitas com exclusividade na entrevista concedida por Touraine, por e-mail, à IHU On-Line.

Touraine é autor de O mundo das mulheres (Petrópolis: Vozes, 2006), Penser autrement (Paris: Fayard, 
2007), Um novo paradigma para compreender o mundo de hoje (Petrópolis: Vozes, 2006) e A sociedade pós-
industrial (Lisboa: Moraes, 1970). Touraine tornou-se conhecido por ter sido o pai da expressão “sociedade 
pós-industrial”. Ele acredita que a sociedade molda o seu futuro através de mecanismos estruturais e das 
suas próprias lutas sociais. O ponto de interesse vital da sua carreira tem sido o estudo dos movimentos so-
ciais. Em seus escritos, Touraine aponta para as transformações pelas quais a sociedade moderna e industrial 
vem passando. Em sua análise, a sociedade pós-industrial, longe de acabar com os conflitos, generaliza-os. 
Confira a entrevista.

IHU On-Line - Que novo modelo de 
organização da sociedade está se 
descortinando a partir das crises fi-
nanceiras que vêm abalando o mun-
do recentemente?
Alain Touraine - A crise financeira e, 
agora, a crise monetária, que, prova-
velmente, será seguida de uma cri-
se do crescimento, mostram que se 
constituiu um mundo financeiro cujas 
finalidades são estranhas àquelas da 
economia e de seus necessários inves-
timentos. Vemos desenvolver-se uma 
sociedade firmada sobre ela mesma, 
porque está privada de toda a ação so-
bre o sistema econômico. As institui-

ções políticas se encontram enfraque-
cidas, o que reforça a probabilidade 
de ruptura social. 

IHU On-Line - Qual deveria ser o pa-
pel do Estado em pensar um modelo 
econômico e social ideal para a so-
ciedade do futuro?
Alain Touraine - Pode-se esperar que, 
após a crise de 2008, todos os países 
reconhecerão a necessidade de pôr fim 
às ilusões neoliberais e, por exemplo, 
ao Consenso de Washington. Os países 
europeus, em particular, privados de 
crescimento, sobrecarregados de dé-
ficits e de dívidas, obrigados a impor 

medidas de rigor, necessitam, para ser 
aceitos pelas populações, propor obje-
tivos socialmente positivos para o fu-
turo próximo. Ainda é necessário que 
os Estados transformem sua concep-
ção deles próprios, aliviem sua função 
administrativa, para dar prioridade ao 
recuo do desemprego, à elevação do 
nível de vida e à cobertura dos novos 
riscos. A situação ainda corre o risco 
de desembocar em ondas de recusa 
que não trarão soluções positivas. 

IHU On-Line - Quais são as principais 
necessidades do ser humano moder-
no e por que a chamada organização 
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dos mercados e do capitalismo não 
atende a essas necessidades? Que 
alternativa o senhor vislumbra no 
sentido de suprir essa carência hu-
mana? 
Alain Touraine - Face à dominação da 
economia globalizada, não se pode 
mais encontrar, no interior da socieda-
de, forças de resistência. Nem os par-
tidos, nem as crenças, nem as classes 
sociais têm, hoje em dia, a possibili-
dade de armar os descontentamentos 
e as recusas que correm o risco de se 
esgotar em ações negativas. 

IHU On-Line - Qual deve ser, na sua 
visão, a real função do setor finan-
ceiro de uma nação? 
Alain Touraine - O setor financeiro 
de uma nação tem, normalmente, 
duas funções complementares: fi-
nanciar os investimentos na produ-
ção e dar crédito aos indivíduos e 
aos negócios para a organização de 
sua vida e, em particular, para sua 
moradia. O imenso setor financei-
ro que se criou, em particular, nos 
Estados Unidos e na Grã-Bretanha, 
não tem nenhum cuidado dos in-
vestimentos; ele procurou e obteve 
lucros enormes por usa capacidade 
de dispor de informação em tempo 
real. Este sucesso de certos financis-
tas enfraqueceu a economia e, por 
consequência, as condições de vida 
da população. 

IHU On-Line - Se considerarmos, 
como dizem alguns autores, que “Es-
tado” e “mercado” foram dois meios 
de opressão nos últimos 100 anos, o 
que podemos esperar para o futuro?
Alain Touraine - Os que consideram o 
Estado e o mercado como dois meios 
de opressão se colocam numa situação 
irreal. Não há sistema econômico que 
funcione sem mercado e sem Estado. 
Opostamente, é indispensável que 
existam movimentos de base que ape-
lem às necessidades mais reais contra 
as especulações mais abstratas. Aquilo 
de que provavelmente tenhamos mais 
necessidade é de aprender a combinar 
o mercado e o Estado após um período 
absurdo que queria dar tudo ao mer-
cado. 

IHU On-Line - Considerando um pos-
sível desmantelamento do estado de 
bem-estar social na zona do euro, 
quais elementos da sociedade sofre-
rão as piores consequências?
Alain Touraine - Os países europeus 
e outros têm a escolha entre duas 
políticas face ao déficit do estado de 
bem-estar social. A primeira é de di-
minuir os fornecimentos e as garan-
tias, o que parece uma provocação, 
uma vez que a parte do trabalho na 
renda nacional baixou, e a outra so-
lução consiste em mudar a concepção 
sobre a proteção social. O estado de 
bem-estar social foi concebido como 
realidade sendo financiada e como 
servindo os trabalhadores, incluindo 
suas empresas. É preciso, agora, con-
siderar que o conjunto dos rendimen-
tos, os do capital ainda mais do que 
os do trabalho, devem participar na 
manutenção da proteção social. Tam-
bém é preciso, com total urgência, 
responder a novos riscos e a novas de-
mandas. Pensa-se, em particular, nos 
problemas acrescidos pela longevida-
de cada vez maior da vida humana. A 
dependência sob todas as suas formas 
e o aumento das doenças, como cer-
tos cânceres junto às pessoas idosas, 
criam problemas urgentes, mas sabe-
se bem, hoje em dia, que as novas for-
mas de trabalho e, principalmente, as 
novas políticas das empresas criavam 
novos riscos para os trabalhadores. 
No caso francês, a opinião pública foi 
golpeada pelas ondas de suicídio1 que 
se produziram nas empresas, embo-
ra modernas e mais públicas. Não se 
deve, em nenhum caso, aceitar um 
recuo da proteção e da redistribuição 
social, uma vez que, em escala mun-
dial, as desigualdades aumentaram. 

1 Sobre esse tema, confira nas Notícias do Dia 
do site do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, o 
seguinte material: “Eu, destruído pela France 
Telecom, salvo do suicídio mas morto por den-
tro’’, disponível em http://migre.me/Mr2P; 
Onda de suicídios na France Télecom leva 
França a discutir cultura ‘pós-privatizações, 
disponível em http://migre.me/Mr4D; O sui-
cídio de trabalhadores. Os casos do Brasil e 
da França. Entrevista especial com Marcelo Fi-
nazzi, disponível em http://migre.me/Mr5K; 
France Telecom sob pressão com onda de sui-
cídios, disponível em http://migre.me/Mr6Q; 
Outro suicídio na France Telecom. Já são 25 
em menos de dois anos, disponível em http://
migre.me/Mr7T. (Nota da IHU On-Line)

IHU On-Line - Por que o senhor afir-
ma que os movimentos sociais vivem 
uma crise? Como eles têm reagido, 
na Europa e sobretudo na França, à 
crise econômica?
Alain Touraine - O que se chamou de 
movimentos sociais foi definido em 
termos que correspondem às socieda-
des industriais. Antes de seu desenvol-
vimento, conheceram-se, principal-
mente, movimentos políticos. Hoje, 
esses movimentos sociais têm cada 
vez menos expressão política, mas vê-
se surgir movimentos culturais, como 
a ecologia política, o feminismo, a de-
fesa das minorias, que devem poder 
encontrar novas expressões na política 
e na mídia. 

leia Mais...
>> Alain Touraine já concedeu outras en-

trevistas à IHU On-Line. Confira:

• A falta de mobilização social como deficiência 
da política contemporânea. Revista IHU On-Line, 
número 250, de 10-13-2008, disponível para do-
wnload em http://migre.me/LHtC 
• As mulheres na origem da nova sociedade. Re-
vista IHU On-Line, número 210, de 05-03-2007, 
disponível para download em http://migre.me/
LHuk 

>> Confira outras edições da Revista IHU On-Line 
relacionadas à temática da crise econômica e fi-
nanceira mundial.
• A crise da zona do euro e o retorno do Esta-
do regulador em debate. Revista IHU On-Line, 
edição 330, de 24-05-2010, disponível no link 
http://migre.me/MsBB.
• O capitalismo cognitivo e a financeirização da 
economia. Crises e horizontes. Edição número 
301, publicada em 20-7-2009, disponível no link 
http://migre.me/MsCO; 
• O mundo do trabalho e a crise sistêmica do 
capitalismo globalizado. Edição número 291, de 
4-5-2009, disponível no link http://migre.me/
MsD6; 
• A crise capitalista e a esquerda. Edição número 
287, publicada em 30-3-2009, disponível no link 
http://migre.me/MsDE; 
• Alternativas energéticas em tempos de crise 
financeira e ambiental. Edição número 285, pu-
blicada em 8-12-2008, disponível no link http://
migre.me/MsEd;
• A financeirização do mundo e sua crise. Uma 
leitura a partir de Marx. Edição número 278, 
de 21-10-2008, disponível no link http://migre.
me/MsF8; 
• A crise financeira internacional. O retorno de 
Keynes. Edição número 276, de 6-10-2008, dispo-
nível no link http://migre.me/MsFO; 
• A reestruturação do capitalismo brasileiro. 
Edição número 322, de 22-03-2010, disponível no 
link http://migre.me/MsGX. 
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“A radicalização da democracia depende de gente inquieta”
Possibilidades de uma vida mais igualitária e libertária são o resultado da democracia di-
reta, fruto da radicalização democrática, analisa Edson Passetti. Infelizmente, os inquie-
tos são poucos, e, para que essa mudança aconteça, é preciso ação           

Por Márcia JunGes  

N
ão há desinteresse pelas eleições, mas sim um novo modo de levá-las adiante. “As organizações 
da sociedade civil se tornam tão formidáveis como os partidos políticos, mas com uma diferen-
ça, o mais importante é o candidato que se destaca no âmbito local”, assinala o cientista social 
Edson Passetti. Analisando as possibilidades da radicalização da democracia, convertendo-se 
numa democracia direta, o professor afirma que esta é “inventiva, recoloca a possibilidade da 

vida igualitária e libertária. Os anarquistas a experimentaram em acontecimentos como a Comuna de Paris, 
a Revolução espanhola, por breve tempo na Revolução russa e em situações de ‘paz’ em vários países, in-
clusive no Brasil, nas primeiras décadas do século passado”. Para Passetti, “a radicalização da democracia 
depende de gente inquieta”. O problema, declara, não se encontra nos limites da democracia, “mas em 
acompanhar sua expansão planetária. Não há Estado de Direito sem produção de miséria. Isso é capitalismo. 
E a miséria material ganha uma nova parceira: a miséria imaterial”. Ele questiona que tipo de vida é essa 
que se configura como sobrevivência. “Os inquietos são poucos”, lamenta. Analisando a anarquia, Passetti 
pontua que, na sociedade disciplinar, ela emerge “das resistências nas fábricas e encontrou sua forma as-
sociativa nos sindicatos. Os anarquistas anunciaram o autoritarismo da via partidária revolucionária e das 
obstruções à emancipação humana pela tese da estatização dos meios de produção”. Outro tema discutido 
na entrevista concedida, por e-mail, à IHU On-Line foi a relação da Internet com a política: “Na sociedade 
de controle, onde o trabalho se transforma em emprego, compondo um fluxo constante, no qual oscilam 
ocupados e desocupados, segundo as circunstâncias, a atuação via Internet apresenta alguns impasses. O mo-
vimento antiglobalização anunciou um novo internacionalismo para a ação anarquista, com sites e redes que 
articulavam ações simultâneas em torno de um problema global”. O “ritual eleitoral” peculiar à democracia 
representativa migrou da ágora grega, a praça, para a mídia eletrônica.

Graduado, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, 
Passetti escreveu a tese Política e massa: o impasse liberal por Ludwig Von Mises. É livre-docente por essa 
mesma instituição, onde, atualmente, leciona. De sua produção bibliográfica, destacamos Anarquismos & 
educação (Belo Horizonte: Autêntica, 2008), Anarquismo urgente (Rio de Janeiro: Achiamé, 2007) e Anar-
quismos e sociedade de controle (São Paulo: Cortez Editora, 2003). Confira a entrevista.

IHU On-Line - À luz de Foucault1, 

1 Michel Foucault (1926-1984): filósofo fran-
cês. Suas obras, desde a História da Loucura 
até a História da sexualidade (a qual não pôde 
completar devido a sua morte) situam-se dentro 
de uma filosofia do conhecimento. Suas teorias 
sobre o saber, o poder e o sujeito romperam 
com as concepções modernas destes termos, 
motivo pelo qual é considerado por certos au-
tores, contrariando a sua própria opinião de 
si mesmo, um pós-moderno. Seus primeiros 
trabalhos (História da Loucura, O Nascimento 
da Clínica, As Palavras e as Coisas, A Arqueo-
logia do Saber) seguem uma linha estrutura-
lista, o que não impede que seja considerado 
geralmente como um pós-estruturalista devido 

a obras posteriores como Vigiar e Punir e A 
História da Sexualidade. Foucault trata princi-
palmente do tema do poder, rompendo com as 
concepções clássicas deste termo. Para ele, o 
poder não pode ser localizado em uma institui-
ção ou no Estado, o que tornaria impossível a 
“tomada de poder” proposta pelos marxistas. 
O poder não é considerado como algo que o 
indivíduo cede a um soberano (concepção con-
tratual jurídico-política), mas sim como uma 
relação de forças. Ao ser relação, o poder está 
em todas as partes, uma pessoa está atraves-
sada por relações de poder, não pode ser con-
siderada independente delas. Para Foucault, o 
poder não somente reprime, mas também pro-
duz efeitos de verdade e saber, constituindo 

verdades, práticas e subjetividades. Em duas 
edições, a IHU On-Line dedicou matéria de 
capa a Foucault: edição 119, de 18-10-2004, 
disponível para download em http://migre.
me/vMiS e a edição 203, de 06-11-2006, dis-
ponível em http://migre.me/vMj7. Além dis-
so, o IHU organizou, durante o ano de 2004, o 
evento Ciclo de Estudos sobre Michel Foucault, 
que também foi tema da edição número 13 dos 
Cadernos IHU em formação, disponível para 
download em http://migre.me/vMjd, sob o 
título Michel Foucault. Sua contribuição para 
a educação, a política e a ética. Confira, tam-
bém, a entrevista com o filósofo José Ternes, 
concedida à IHU On-Line 325, sob o título Fou-
cault, a sociedade panóptica e o sujeito his-
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como definiria a sociedade de con-
trole do século XXI?
Edson Passetti - Em um de seus derra-
deiros escritos, Michel Foucault alertava 
para uma nova maneira de responder à 
questão o que são as Luzes?, formulada 
a Kant2 e que gravita até nossos dias. 
Propunha retomar a pergunta para olhar 
para o final do século passado, com olhos 
daqueles dias diante do século passado, 
para olhá-lo voltado para o presente. Ele 
próprio se deslocava da exaustiva aná-
lise da sociedade disciplinar para uma 
possível configuração de uma sociedade 
de segurança, que compunha com a an-
terior, mas que já delineava outras rela-
ções de poder. Gilles Deleuze3, anos mais 
tarde, acompanhando Foucault e diante 
de novas institucionalidades, capturas, 
problematizações de resistências, refor-
ma econômica, informatização da vida, 
alertava para as mudanças conectadas 
ao controle contínuo. Neste sentido, 

tórico, disponível em http://migre.me/zASO. 
De 13 a 16 de setembro de 2010, acontece o XI 
Simpósio Internacional IHU: O (des)governo 
biopolítico da vida humana. Para maiores 
informações, acesse http://migre.me/JyaH. 
(Nota da IHU On-Line)
2 Immanuel Kant (1724-1804): filósofo prussia-
no, considerado como o último grande filósofo 
dos princípios da era moderna, representante 
do Iluminismo, indiscutivelmente um dos seus 
pensadores mais influentes da Filosofia. Kant 
teve um grande impacto no Romantismo ale-
mão e nas filosofias idealistas do século XIX, 
tendo esta faceta idealista sido um ponto de 
partida para Hegel. Kant estabeleceu uma 
distinção entre os fenômenos e a coisa-em-si 
(que chamou noumenon), isto é, entre o que 
nos aparece e o que existiria em si mesmo. 
A coisa-em-si não poderia, segundo Kant, ser 
objeto de conhecimento científico, como até 
então pretendera a metafísica clássica. A ci-
ência se restringiria, assim, ao mundo dos 
fenômenos, e seria constituída pelas formas 
a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e 
pelas categorias do entendimento. A IHU On-
Line número 93, de 22-03-2004, dedicou sua 
matéria de capa à vida e à obra do pensador 
com o título Kant: razão, liberdade e ética, 
disponível para download em http://migre.
me/uNrH. Também sobre Kant foi publicado, 
este ano, o Cadernos IHU em formação nú-
mero 2, intitulado Emmanuel Kant - Razão, 
liberdade, lógica e ética, que pode ser aces-
sado em http://migre.me/uNrU. (Nota da IHU 
On-Line)
3 Gilles Deleuze (1925-1995): filósofo francês. 
Assim como Foucault, foi um dos estudiosos 
de Kant, mas tem em Bérgson, Nietzsche e 
Espinosa, poderosas interseções. Professor da 
Universidade de Paris VIII, Vincennes, Deleu-
ze atualizou ideias como as de devir, aconte-
cimentos, singularidades, conceitos que nos 
impelem a transformar a nós mesmos, inci-
tando-nos a produzir espaços de criação e de 
produção de acontecimentos-outros. (Nota da 
IHU On-Line)

o direito de causar a vida e devolver à 
morte, próprio da sociedade disciplinar 
e do exercício da biopolítica, redimen-
siona-se depois da II Guerra Mundial. 
Em poucas palavras, passamos a um 
novo acontecimento, derivado da pleto-
ra de direitos, seguido ou antecipado de 
normativas internacionais, composições 
abertas de governo da vida pelo Estado 
e a sociedade civil. O grande momento 
desta nova institucionalização deriva dos 
efeitos de 1968, planeta afora, em que 
as minorias potencializadoras colocaram 
em xeque o socialismo autoritário e a 
democracia representativa. Em breve 
tempo, uma reforma político-econômi-
ca neoliberal acomodou estas minorias 
numa nova maioria, por meio da com-
posição entre representação e partici-
pação, articulando o que os sociólogos 
chamaram de relações locais, regionais, 
territoriais e internacionais. A reação 
às minorias potentes ocorreu por meio 
da programação, da convocação à par-
ticipação, da regulação penalizadora 
de condutas, do acesso à comunicação 
contínua, da proliferação de direitos, or-
denação por etnias, constituindo elites 
secundárias que passaram a governar ao 
lado das elites governantes tradicionais, 
agora mais permeáveis. 

A sociedade do trabalho material 
cedeu lugar à sociedade do emprego, 
em que cada trabalhador deverá se des-
cobrir e se ver como capital humano; 
a mercadoria cedeu vez ao produto, o 
Estado-nação e as relações bilaterais 
às novas formas combinadas de trans-
territorialidades. O investimento sobre 
o corpo em disciplinas e biopolíticas 
se metamorfoseou em investimento na 
conservação do planeta e em inteligên-
cia. Por conseguinte, a comunicação 
contínua redefine a relação vigilância-
punição em monitoramento-punição. O 
princípio recompensa-punição permane-
ce inalterado, mas reconfigurado pela 
continuidade dos controles que substitui 
a descontinuidade das disciplinas, ou 
seja, o espaço passa a ser mapeado em 
superfícies, profundidades e em direção 
ao universo em expansão.

IHU On-Line - Como se imbricam po-
lítica e anarquia nesse cenário?
Edson Passetti - Na sociedade discipli-
nar, a anarquia emerge das resistências 
nas fábricas e encontrou sua forma as-
sociativa nos sindicatos. Os anarquistas 
anunciaram o autoritarismo da via par-
tidária revolucionária e das obstruções 
à emancipação humana pela tese da es-
tatização dos meios de produção. Eram 
mutualistas e federalistas. Por isso mes-
mo, a possibilidade da utopia anarquis-
ta acontecia, diariamente, por meio de 
atividades produtivas, educativas, cultu-
rais e de rompimento com os costumes 
burgueses relativos, principalmente, a 
formação da família, relações amorosas, 
alimentação, e maneiras de educar uma 
criança. Inventavam uma vida livre no 
presente e, com isso, elaboravam uma 
nova moral da igualdade e da liberdade, 
baseadas na ação direta (que não deve 
ser confundida com ações violentas ou 
terroristas) e no rompimento com o prin-
cípio da representação. Na sociedade de 
controle, onde o trabalho se transforma 
em emprego, compondo um fluxo cons-
tante, no qual oscilam ocupados e de-
socupados, segundo as circunstâncias, 
a atuação via Internet apresenta alguns 
impasses. O movimento antiglobalização 
anunciou um novo internacionalismo 
para a ação anarquista, com sites e re-
des que articulavam ações simultâneas 
em torno de um problema global. 
Entretanto, ao não problematizar a pas-
sagem da relação capital/trabalho para 
capital/capital humano, o anarquismo 
ainda pouco sabe como explicitar suas 
propostas. Mesmo impulsionado por 
jovens que vêm de uma formação es-
colar ampliada, que os prepara para a 
empregabilidade própria das empresas 
que substituíram as fábricas, eles ain-
da pautam suas ações pela denúncia, 
as encenações públicas e o reforço às 
práticas anarco-sindicalistas, e traçam 
um perfil simplório de uma ecologia 
social à vista. São mais espertos que 
quaisquer outros segmentos políticos 
ao detectarem e exporem as crises, 
como a recente situação da Grécia e da 
Europa. Todavia, são rapidamente cap-
turados por movimentos estatizantes 
e socialistas mais tradicionais, funcio-
nando neste fluxo contínuo como uma 
modulação alternativa. Fornecem os 
subsídios para a análise e a contesta-

“Biopoder e biopolítica 

não estão separados”
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ção, mas são absorvidos pelas demais 
forças políticas proprietárias de espa-
ços assegurados no Estado, nas empre-
sas, nos partidos e nos sindicatos. Es-
tes anarquistas anunciam a crise, mas 
pouco se dedicam à invenção de uma 
cultura libertária contemporânea. Com 
isso, rapidamente também se ajeitam, 
ou são acomodados, ao revisionismo 
marxista contemporâneo. 
Como anarquia é algo que se faz onde 
se trabalha, a passagem da análise ine-
quívoca libertária para uma nova cultu-
ra anarquista passará pela invenção de 
outras atitudes capazes de abalar a sua 
antiga moral, propiciar éticas de liber-
dade e outros espaços de experimenta-
ções. Como disse certa vez Deleuze, os 
jovens terão de descobrir, não sem dor, 
como fizeram seus antecessores na so-
ciedade disciplinar, a que estão sendo 
destinados a servir e como resistir a isso. 
Cabe, também, aos homens e mulheres 
maduros não se acomodarem no ciclo 
fácil das denúncias, na restauração de 
um passado revestido de suas próprias 
práticas, e menos presos à evidente, e 
ao mesmo tempo irrefutável, conclusão 
da analítica anarquista para a qual liber-
dade e igualdade não se conquistam com 
o Estado.

IHU On-Line - Como os dispositivos 
de controle e biopoder se misturam 
e confundem com a política?
Edson Passetti - Biopoder e biopolíti-
ca não estão separados. A redefinição 
de Antonio Negri4 e Michael Hardt5 

4 Antonio Negri (1933): filósofo político e mo-
ral italiano. Durante a adolescência, foi mili-
tante da Juventude Italiana de Ação Católica, 
como Umberto Eco e outros intelectuais italia-
nos. Em 2000, publica o livro-manifesto Impé-
rio (5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003), com 
Michael Hardt. Atualmente, após a suspensão 
de todas as acusações contra ele, definitiva-
mente liberado, ele vive entre Paris e Vene-
za, escreve para revistas e jornais do mundo 
inteiro e publicou, recentemente, Multidão. 
Guerra e democracia na era do império (Rio 
de Janeiro/São Paulo: Record, 2005), também 
com Michael Hardt. Sobre essa obra, publi-
camos um artigo de Marco Bascetta na 125ª 
edição da IHU On-Line, de 29-11-2004. O livro 
é uma espécie de continuidade da obra ante-
rior da dupla, Império. Ele foi apresentado na 
primeira edição do evento Abrindo o Livro, 
promovido pelo IHU, em abril de 2003. Neste 
mesmo ano, esteve na América do Sul (Brasil 
e Argentina) em sua primeira viagem interna-
cional após décadas entre o cárcere e o exílio. 
(Nota da IHU On-Line)
5 Michael Hardt (1960): teórico literário ame-
ricano e filósofo político radicado na Universi-

confunde a noção de Foucault, quan-
do opõe biopoder como política de 
Estado e biopolítica como práticas de 
resistências da multidão. A biopolítica 
encontrou, na sociedade de controle, 
um fluxo em expansão que vai além 
do assistencialismo, da filantropia e 
da benemerência. Organiza-se, iman-
tando Estado e programas da socie-
dade civil, articulando empresários, 
intelectuais e elites secundárias, em 
conformidade com administrações 
governamentalizadas pelo princípio 
da descentralização, incentivando a 
participação. Ao mesmo tempo, a po-
lítica institucional torna a democracia 
representativa cada vez mais aceitá-
vel e inevitável em função do controle 
do meio ambiente, e, neste sentido, 
controle da natureza, das misérias, 
do lixo produtivo, com responsabili-
zações cidadãs em função da melho-
ria da qualidade de vida. Constitui-se 
um discurso sobre a melhoria de vida 
em que fica inalterada a relação ca-
pital/capital humano, democracia e 
participação, controle dos espaços e 
preservação, direitos e penalizações, 
tolerâncias e vulnerabilidades. Enfim, 
compõem-se fluxos instantâneos e de 
maiores virtualidades que funcionam 
para inibir resistências. Quem partici-
pa deve fazê-lo como inteligente, de-
mocrático, tolerante, cidadão pleno. 
A descentralização e o compartilha-
mento de governos sedimentaram uma 
nova maneira, mais sutil e abrangen-
te, para a consolidação da centralida-
de nas relações de poder. Acomoda-se 
cada um em um espaço territorial de-
limitado e também em outro espaço 
informacional supostamente sem fron-
teiras e democrático, que apresenta 
a possibilidade de inclusão de todos. 
Em outras palavras, as periferias das 
cidades suportam uma reforma geral 
onde seus habitantes passam a amá-
la e, desta maneira, conduzirem-se 
para a realização das melhorias ne-
cessárias, convencidos de que esta é 
a melhor forma. Configura-se, parado-
xalmente, o campo de concentração a 
céu aberto. Trata-se do exercício das 

dade de Duke. Com Antonio Negri, escreveu os 
livros internacionalmente famosos Império (5ª 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2003) e Multidão. 
Guerra e democracia na era do império (Rio 
de Janeiro/São Paulo: Record, 2005). (Nota da 
IHU On-Line)

novas tecnologias inclusivas de poder. 
Trata-se, também, de perguntar-se se 
a biopolítica não está cedendo vez a 
uma ecopolítica.

IHU On-Line - Como analisa a apatia 
política? Quais seriam suas possíveis 
causas?
Edson Passetti - Se por apatia política 
se entende o afastamento da agitação 
pública em razão do funcionamento 
parlamentar rotineiro, é preciso des-
viar o olhar para notar que o ritual 
eleitoral próprio da democracia repre-
sentativa deslocou-se da praça para 
a mídia eletrônica e os espetáculos 
midiáticos, promovidos pelos debates 
televisivos, pelas notícias diárias que 
reforçam a importância da participa-
ção em função de reformas políticas, 
moralidade pública, pesquisas de in-
tenções de votos... Estamos num ou-
tro momento do ritual eleitoral, em 
que se combina a participação com os 
efeitos do controle contínuo pelos dis-
positivos eletrônicos. Isto culmina em 
marketing político e em restauração 
de condutas exemplares, invocando as 
práticas do cidadão-polícia de si e dos 
outros, em função da ampliação da se-
gurança nacional para a segurança de 
si.
A eleição, enfim, reconfigura o rodízio 
na elite governamental. Porém, se por 
apatia entendermos a mortificação de 
si, precisamos perguntar como tanta 
participação faz com que, de repen-
te, algumas pessoas constatem que 
isso que vivemos é uma apatia. Para os 
moderados, é aí que está a vida. Para 
os conservadores, esta é a vida. Para 
os reformistas, esta é a vida possível. 
Então estamos no mundo dos satisfei-
tos? Que vida é essa que se reproduz 
como sobrevivência? Os inquietos são 
poucos. Por isso mesmo, no Brasil, 
onde o voto é obrigatório, facilita-se 
ainda mais a vida das elites. Elas não 
precisam se preocupar com o quorum. 
Por sua vez, o apático cidadão partici-
pativo se vê como um militante como 
jamais apareceu sobre a face da Terra. 
Se, de repente, as elites decidirem a 
volta do voto facultativo, elas sabem, 
apesar dos riscos, que possuem uma 
massa reorganizada em elites secun-
dárias que lhes darão respaldos.
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IHU On-Line - No caso específico dos 
jovens, como podemos compreender 
seu desinteresse pelos pleitos?
Edson Passetti - É preciso sublinhar 
dois fluxos. O primeiro, o da participa-
ção, mostra que o investimento na vida 
local do campo de concentração a céu 
aberto propicia a indicação dos repre-
sentantes, segundo a procedência, fi-
liação temática dos direitos (meio am-
biente, educação, segurança, saúde, 
habitação, etnias, subgrupos culturais 
etc) e certa programática partidária. 
Aqui se encontra o centro da decisão 
política descentralizada. O segundo, 
o da representação no executivo, ar-
ticula as proveniências dos legislado-
res em função da unidade federativa, 
mas, principalmente, das articulações 
políticas globais e diplomaticamente 
multilaterais. Ambos, em funciona-
mento, conformam a programática da 
segurança com tolerância, cujo limite 
é o programa de tolerância zero como 
política governamental à esquerda e à 
direita. A sociedade se policia, arma e 
se volta para equacionar guerras locais 
em âmbito estatal ou planetário. To-
dos devem estar ajustados à democra-
cia. Não há desinteresse pelos pleitos, 
apenas uma nova maneira de levá-los 
adiante. As organizações da sociedade 
civil se tornam tão formidáveis como os 
partidos políticos, mas com uma dife-
rença, o mais importante é o candidato 
que se destaca no âmbito local. Assim, 
o programa do partido político cede lu-
gar à programática da sociedade civil e 
regulação dos clamores públicos (pro-
gressistas e reativos). A tão propalada 
e recomendada separação entre socie-
dade civil e Estado, como garantias de 
liberdade liberal, ameaçada pelo nazis-
mo, o fascismo e regimes autoritários 
do século passado, também se rede-
finiu com a emergência do neolibera-
lismo desde os anos 1970. Procura-se, 
agora, inviabilizar a figura do inimigo 
no âmbito partidário ou da sociedade 
civil; quando ele aparece, é identifica-
do como terrorista, serial killer, trafi-
cante, subversivo, baderneiro, infrator 
que deve ser eliminado e exposto à 
vida nua. Todos devem se tratar como 
adversários ou futuros aliados, segundo 
o funcionamento da continuidade da 
representação e da participação para 
esplendor do Estado.

IHU On-Line - A radicalização da de-
mocracia é a opção para a inclusão 
das minorias no processo político? 
Por quê?
Edson Passetti - A radicalização da 
democracia chama-se democracia di-
reta. Ela é inaceitável para a demo-
cracia representativa e participativa. 
Esta é inclusiva. A democracia direta é 
inventiva, recoloca a possibilidade da 
vida igualitária e libertária. Os anar-
quistas a experimentaram em aconte-
cimentos como a Comuna de Paris, a 
Revolução espanhola, por breve tem-
po na Revolução russa e em situações 
de “paz” em vários países, inclusive 
no Brasil, nas primeiras décadas do sé-
culo passado. Nela, a representação é 
ultrapassada pela ação direta, a par-
ticipação pela vida mutualista, a pro-
priedade (privada, mista ou estatal) 
pela posse, o Estado e o governo pelas 
associações federativas. A inclusão de 
minorias é a forma atual da democra-
cia, e a sua virtualidade radical está 
na potência minoritária, como a de 
anarquistas que inventaram novas ex-
perimentações. A inclusão de minorias 
escuda-se no princípio da diferença, 
expresso em direitos e uniformizado 

em pluralismo e multiculturalismo, or-
questrado pelos partidos políticos em 
companhia das variadas organizações 
da sociedade civil, convocadas para 
governar os campos de concentração 
a céu aberto. Trata-se de uma inclu-
são sequenciada, e como tal, propicia 
a unidade sistêmica capaz de inibir as 
práticas de resistências. A radicaliza-
ção da democracia depende de gente 
inquieta.

IHU On-Line - A democracia e o anar-
quismo se radicalizam em função da 
Internet? Pode-se traçar uma relação 
de crescimento entre a rede e essas 
formas políticas?
Edson Passetti - Basta consultar si-
tes de busca e você constatará uma 
quantidade inimaginável de referên-
cias a grupos e redes anarquistas, 
incluindo uma anarkopedia. São in-
formações de circulação livre, se-
gundo as regras dos moderadores 
das redes. Então, como em qualquer 
relação que exige mediação, não 
há livre trânsito. Mesmo se consi-
derarmos apenas as redes anarquis-
tas, elas também se conformam de 
maneira organizativa, segundo um 
programa e, desta maneira, incluem 
os diferentes, segundo sua uniformi-
dade. Os anarquistas ainda se veem 
dispostos entre coletivistas e indi-
vidualistas. Podem se tornar ana-
crônicos, mesmo no interior de um 
dispositivo que propicia o reapare-
cimento dos anarquismos como vírus 
nos fluxos ou mesmo uma bactéria 
indomável aos interesses das com-
panhias de controle sobre a vida. A 
Internet possibilita a informação, a 
comunicação contínua, mas dentro 
dela ainda não apareceu a maneira 
para radicalizar a democracia. Reto-
mando o caso da crise da Grécia e da 
Europa desde 2008 aos nossos dias, 
é pelo deslumbre por criatividades 
em detrimento de inventividades 
próprias que os anarquistas são cap-
turados pelas organizações tradicio-
nais. Isso não é uma constatação fi-
nalista. Ao contrário, esta presença 
da captura pode levar os anarquistas 
a apartarem-se das configurações 
circunstanciais e inventarem outros 
enunciados. Ainda é cedo para dar 
um diagnóstico à Internet e às as-
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sociações anarquistas dentro dela. 
Essa é uma tarefa que os liberais e 
comunistas se propõem a concluir, 
mas não os anarquistas, ainda que 
vivendo em certa convalescência.

IHU On-Line - Quais são os maiores 
limites da democracia hoje?
Edson Passetti - A vida da democra-
cia é sempre inacabada. Para os li-
berais, ela exige aperfeiçoamentos, 
como a vivemos hoje, sob a combi-
nação representação-participação, 
exercitada e anunciada como utopia 
em construção e o melhor dos mun-
dos diante da imperfeição humana. 
Para os anarquistas, ela prossegue 
pelas suas virtualidades em um flu-
xo que a atrai para a democracia di-
reta e ao que virá depois. Vivemos 
dos efeitos das lutas entre as forças 
sociais, e não de finalidades, ainda 
que a moral liberal, e mesmo a anar-
quista, queira dar continuidade a si 
própria em direção ao infinito. No 
capitalismo, todavia, enquanto exis-
tirem regimes autoritários e ditato-
riais, ele propiciará a aglutinação de 
forças adversárias para, num deter-
minado momento, serem conduzidas 
pelas superioridades histórico-polí-
ticas dos liberais. No entanto, hoje 
em dia, o capitalismo e sua esperan-
çosa democracia encontraram meios 
para a passagem pacífica de totali-
tarismos e autoritarismos para situa-
ções de transições. Este é o caso da 
China, como foi no Brasil, no Chile, 
na Argentina... Contorna-se a ame-
aça de revoluções, por meio da am-
pliação do consumo, como base para 
uma nova cidadania participativa. 
É assim que também se administra 
a vida em países pobres, redefinin-
do as bases amplas do pauperismo 
à condição de classe média, ainda 
que baixa. Isto propicia aspiração 
pela melhoria de vida, ao mesmo 
tempo em que administra as novas 
parcelas de milhões de miseráveis. O 
problema não está nos limites da de-
mocracia, mas em acompanhar sua 
expansão planetária. Não há Estado 
de Direito sem produção de miséria. 
Isso é capitalismo. E a miséria mate-
rial ganha uma nova parceira: a mi-
séria imaterial.

siga o 
twitter
do ihu

http://twitter.com/_ihu
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A diversidade cultural e o 
regionalismo na TV brasileira

   Por sérGio Mattos* 

* Sérgio Mattos é mestre e doutor em Comunicação pela Universidade do Texas, Austin, Es-
tados Unidos. É professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e autor de 
livros como História da Televisão Brasileira: uma visão econômica, social e política (Vozes, 
2009, 4ª edição), Mídia Controlada: história da Censura no Brasil e no mundo (Paulus, 2005), 
O contexto Midiático (IGHB, 2009) entre outros. Participa e contribui regularmente das ati-
vidades do Grupo Cepos.   

O multiculturalismo no Brasil cuja 
principal característica é a miscigena-
ção dos credos e culturas ocorre desde 
a época da colonização. Essa mestiça-
gem cultural, no entanto, não é devi-
damente considerada pelos grupos de 
produção de conteúdos midiáticos que 
acabam tendendo para o estereótipo, 
contribuindo para a disseminação de 
preconceitos. 

Sabe-se que o que diferencia as 
culturas são os valores, as identida-
des e os símbolos. No caso da tele-
visão, as culturas regionais brasileiras 
são estereotipadas a partir dos sota-
ques regionais, das danças típicas, da 
culinária e das músicas regionais, tais 
como o axé-music (ritmo baiano), do 
frevo (ritmo pernambucano), o forró 
(ritmo nordestino), ou pela culinária: 
a moqueca baiana, o churrasco gaú-
cho, o pão de queijo mineiro, o baião-
de-dois cearense e outros. 

Diferenças culturais regionais pas-
saram a ser reveladas pela TV, que se 
transformou na maior mediadora cul-
tural do país. Mas, ao transmitir uma 
programação baseada em informações 
fornecidas por agências noticiosas e 
produções internacionais, a televisão 
passou a ser responsável pelo proces-
so de mundialização de um padrão do 
que seja cultura, contribuindo para 

inviabilizar a divulgação da produção 
regional. 

Num país cheio de diferenças cul-
turais como o Brasil, a pluralidade de 
produção e distribuição de conteúdo 
tem que existir, mas a produção tele-
visiva continua centralizada no eixo 
Rio - São Paulo, tendo como o maior 
produtor a Rede Globo, que tem di-
fundido por todo o país o que Leo-
nardo Brant classificou como sendo 
o “carioca way of life”. Tal padrão 
se viabiliza a partir da implantação 
da TV Globo, chegou ao país o vide-
oteipe, permitindo a gravação e a 
exibição de um mesmo programa em 
várias regiões do país. 

Diante disso, há um consenso de 
que a única maneira de se mostrar 
uma maior diversidade do ponto de 
vista geográfico é a descentralização 
da produção. No entanto, os progra-
madores entendem “produção regio-
nal” como sendo aquela programação 
produzida e gerada por uma emissora 
afiliada dentro da grade nacional diri-
gida a um público específico em horá-
rio nobre. 

Nos últimos cinco anos, com o 
objetivo de atender as demandas 
regionais, a Globo passou a reser-
var um espaço em sua programação 
total, uma média de 12 a 14 horas 
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semanais, para a transmissão das 
produções regionais, acompanhando 
a tendência de suas concorrentes. A 
partir daí, foi identificado que, se 
o horário nobre nacional se estende 
das 18 às 23 horas, o horário nobre 
regional está concentrado no perío-
do das 12 às 14 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

Um levantamento feito pela revis-
ta Veja (edição de 05/08/2009), em 
capitais como Fortaleza, Macapá, Por-
to Alegre, Teresina, Recife, Salvador, 
Teresina, o percentual de televisores 
ligados durante esse horário nobre 
regional fica em torno dos 60% - um 
índice tão elevado quanto o noturno. 
Integram esse horário o telejorna-
lismo e a programação esportiva. O 
sensacionalismo ocupa a maior parte 
do horário do noticiário nas emisso-
ras do norte e nordeste do país. Em 
Pernambuco, o “Sem Meias Palavras”, 
da TV Jornal, atinge altos índices de 
audiência, apresentando entrevistas 
de porta de delegacia. Na Bahia, o 
programa “Se liga Bocão”, da TV Ita-
poan, parceira da Record no estado, 
aumenta sua audiência, transmitindo 
imagens chocantes, captadas pelos 
celulares dos espectadores. Entre-
tanto, as produções regionais não vi-
vem apenas do sensacionalismo, pois, 
como exemplo, tanto a gaúcha RBS 
quanto a pernambucana TV Jornal 
produzem especiais de teledramatur-
gia. A TV Diário, de Fortaleza, produz 
o humorístico “Nas Garras da Patru-
lha”, que também tem feito sucesso 

no You Tube, e o “Forrobodó”.
O debate sobre a regionalização 

da produção mereceu a atenção do 
Observatório do Direito à Comunica-
ção (OCB) que, em 2009, promoveu 
um estudo, “Produção Local na TV 
Aberta Brasileira”, com o objetivo de 
medir a presença de conteúdos regio-
nais na TV aberta. O estudo envolveu 
58 emissoras em 11 capitais das cinco 

regiões brasileiras e chegou à conclu-
são de que apenas 10,83% do tempo 
veiculado é ocupado com conteúdo 
de origem local.

O estudo do OCB constatou que, 
dentre as redes nacionais, a que ob-
teve o maior percentual de progra-
mação regional foi a Rede Pública, 
com 25,55%, enquanto, dentre as 
comerciais, a que obteve melhor ín-
dice foi a Rede TV!,  com  12,2%, se-

guida da Record, com 11,2%. A Rede 
CNT obteve média de 9,12%; a SBT 
ficou com 8,6%; a Rede Bandeiran-
tes com 8,56%; e a Rede Globo, em 
último lugar, com média de 7% de 
programação regionalizada.  Dentre 
os conteúdos analisados, o que apre-
sentou maior presença foi o gênero 
jornalístico. Quanto à produção e 
veiculação de programas locais por 
regiões, o estudo constatou que a 
região com melhor média de produ-
ções locais foi o Sul, com 13,92%. 
A região Centro-Oeste, com 11,66% 
aparece em segundo lugar. A região 
Norte ficou com 9,1%; a região Nor-
deste com 9,8%; e o Sudeste com 
9,19%.  

Para aumentar a quantidade de 
horas e de programas regionais nas 
emissoras de TV, garantindo a diver-
sidade cultural regional e asseguran-
do espaços para a transmissão das 
produções independentes nas grades 
das emissoras, é de fundamental im-
portância a regulamentação do Ar-
tigo 221 da Constituição brasileira. 
Só com um novo marco regulatório 
poderemos garantir: a presença da 
produção audiovisual independente 
nas grades das emissoras abertas e 
fechadas; estimular a produção in-
dependente de filmes e de progra-
mas de TV; um maior espaço para a 
programação regional na grade das 
emissoras; estimular a produção lo-
cal pelas próprias emissoras e por 
produtores independentes. 

“Diferenças culturais 

regionais passaram a 

ser reveladas pela TV, 

que se transformou na 

maior mediadora 

cultural do país”
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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 disponíveis 
nas Notícias do Dia do sítio do IHU (www.ihu.unisinos.br) de 
01-5-2010 a 04-5-2010.

Por uma redução abrupta da jornada de trabalho
Entrevista com José Dari Krein
Confira nas Notícias do Dia de 01-06-2010
Disponível no link http://migre.me/LKhg 
O filósofo analisa a luta em prol da redução da jornada de tra-
balho e defende que o tempo no trabalho deve ser diminuído 
de forma abrupta “porque, com uma redução progressiva, as 
empresas vão fazer um processo de adaptação e dificilmente 
vão aumentar o número de contratações”.

A megadiversidade brasileira
Entrevista com Paula Leitman e Gustavo Martinelli
Confira nas Notícias do Dia de 02-06-2010
Disponível no link http://migre.me/LKhX 
A primeira meta da Convenção sobre a Diversidade Biológica 
da ONU, cujo prazo final é 2010, foi cumprida. Mais de 400 
pesquisadores brasileiros se envolveram no trabalho que con-
seguiu fazer um cadastro inédito com mais de 41.121 espécies 
da nossa flora. A lista foi idealizada pelo Ministério do Meio 

Ambiente e elaborada pelo Centro Nacional de Conservação 
da Flora (CNCFlora).

Nanotecnologias para todos
Entrevista com Thales Novaes de Andrade
Confira nas Notícias do Dia de 03-06-2010
Disponível no link http://migre.me/LKll 
“Precisamos de uma gestão tecnológica que incentive proces-
sos e aproveite oportunidades econômicas” disse o cientista 
social. Ele falou dos impasses da inovação tecnológica, prin-
cipalmente no que diz respeito às nanotecnologias frente à 
questão ambiental.
 
Agronegócio: uma face do latifúndio no país
Entrevista com Marcos Pedlowski
Confira nas Notícias do Dia de 04-06-2010
Disponível no link http://migre.me/LKm5 
“Não podemos entender a discussão do agronegócio sem pri-
meiro compreender o que ele estabeleceu do ponto de vista 
produtivo e qual foi seu impacto na questão da concentração 
das propriedades de terra em países como o Brasil”, afirma o 
pesquisador.

Leia as Notícias do Dia 
no sítio do IHU 

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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Agenda da Semana
Confira os eventos desta semana realizados pelo IHU.

A programação completa dos eventos pode ser conferida no sítio do IHU (www.ihu.unisinos.br). 

Dia 9/6/2010  
Ciclo de Estudos Filosofias da diferença - Pré-evento do XI Simpósio Internacional IHU: O 

(des)governo biopolítico da vida humana 
Palestrante: Prof. Dr. Roberto Machado - UFRJ

A geografia deleuziana do pensamento (Confira uma entrevista sobre esse tema na edição 331 da 
revista IHU On-Line, disponível em http://migre.me/Mr9K)

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Horário: 19h30min às 22h    

Dia 10/6/2010  
IHU ideias - Pré-evento do XI Simpósio Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana

Palestrantes: Profa. Dra. Maura Corcini Lopes - UNISINOS, Profa. MS Morgana Domênica Hattge - 
UNISINOS e Prof. MS Viviane Klaus – UFRGS

Tema: Inclusão e o empresariamento da educação
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU

Horário: 17h30min às 19h    

Dia 14/6/2010 
IHU em Movimento – Direito em Debate 

Palestrante: Prof. MS Marcelo Beckhausen – Unisinos / Procurador Regional da República     
A formação dos Tribunais Superiores nas sociedades democráticas e o caso brasileiro   

Local: Auditório Maurício Berni – Unidade de Ciências Jurídicas – Unisinos
Horário: 20h às 22h 

eveNtos de parCeiros do ihu

Dia 12/6/2010 

Oficina de espiritualidade inaciana
Horário: 7h30min às 12h30min

Local: Centro Burnier Fé e Justiça, Rua Pe. Remeter, 92 - Bairro Baú, Cuiabá, MT

seMiNário Jogue roayvu: história 
e histórias dos guaraNi

data de iNíCio: 12/08/2010 data de térMiNo: 14/10/2010

iNforMações eM www.ihu.uNisiNos.br
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Uma educação moderna e disciplinar 
Na avaliação das pesquisadoras Maura Corcini Lopes, Morgana Domênica Hattge e 
Viviane Klaus, a noção de inclusão na contemporaneidade ganhou contornos dis-
tintos da modernidade e o uso das expressões inclusão e exclusão “perdeu o valor 
político moderno que tinha”            

Por Patrícia fachin   

“A
s crianças vão à escola não para aprenderem a ser criativas, terem conhecimentos 
e nem mesmo para romper com formas de submissão”, constatam Maura Corcini 
Lopes, Morgana Domênica Hattge e Viviane Klaus, na entrevista que concederam, 
por e-mail, à IHU On-Line. Citando Kant, as pesquisadoras enfatizam que os in-
divíduos são mandados “cedo à escola para que sejam disciplinados e educados 

conforme um ideal ou conforme princípios racionalmente postos por especialistas”. Segundo elas, as 
ideias kantianas são atuais quando se trata de analisar a escola e a “necessidade racional/planejada 
de educar as crianças”. E disparam: “Romper com essa lógica onde está ancorada a escola da Moder-
nidade é romper com o próprio projeto moderno de sociedade, talvez aí esteja uma das principais 
dificuldades para que qualquer mudança aconteça na escola e, portanto, no olhar de qualquer pessoa 
que participa direta ou indiretamente daquilo que falamos ser a maquinaria escolar”. 

As três pesquisadoras constituem o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão – GEPI, que existe há 
quase 10 anos e problematiza a inclusão entendida como um imperativo (necessário) dentro de uma 
lógica de Estado neoliberal. Ao descreverem, analisarem e problematizarem a inclusão como uma me-
tanarrativa que transcende o presente ou como um projeto a ser atingido com esforços da população 
e do Estado, as pesquisadoras buscam olhá-la a partir de seu caráter construído e arbitrário. 

Maura Lopes é graduada em Educação, com habilitação em deficientes da audiocomunicação. Cur-
sou mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS com 
a tese Foto & grafias: possibilidades de leitura dos surdos e da surdez na escola de surdos. Professora 
do PPG em Educação da Unisinos, é autora de Surdez & Educação (Belo Horizonte: Autêntica, 2007). 
Morgana Hattge é graduada em Pedagogia pela Unisinos, especialista em Gestão Educacional pelas 
Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, mestre e doutoranda em Educação pela Unisinos. Viviane 
Klaus é graduada em Pedagogia pela Unisinos, mestre e doutoranda em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

Os temas abordados nesta entrevista serão tratados pelas pesquisadoras no evento IHU ideias da 
próxima quinta-feira, 10-6-2010. A palestra Inclusão e o empresariamento da educação, Pré-evento 
do XI Simpósio Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana, inicia às 17h30min, 
na Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU. Confira a entrevista. 

Eventos

IHU On-Line - O que podemos enten-
der por inclusão como prática políti-
ca de governamentalidade?
Viviane Klaus - Numa perspectiva 
foucaultiana, governar é estruturar o 
eventual campo de ação dos outros. A 

inclusão é uma estratégia política fun-
damental neste sentido, pois, além de 
posicionar os sujeitos dentro de uma 
rede de saberes, possibilita a sua cir-
culação e mobilidade, ou seja, procu-
ra fazer com que todos participem e 

permaneçam (pelo maior tempo pos-
sível) nas redes sociais e de mercado. 
A inclusão é um imperativo fundamen-
tal, pois permite o funcionamento da 
governamentalidade neoliberal. 
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IHU On-Line - Como exclusão e inclu-
são fazem parte do jogo do neolibe-
ralismo?
Viviane Klaus - Acreditamos que a res-
posta da pergunta anterior está dire-
tamente relacionada com a resposta 
desta pergunta. O jogo do neolibera-
lismo necessita da circulação e da mo-
bilidade dos indivíduos de forma que 
a sua máxima é a inclusão do maior 
número de pessoas nas malhas do po-
der. Porém, a mobilidade de um indi-
víduo na atualidade está diretamente 
relacionada com um empreendimento 
individual, um empreendimento de si 
mesmo com investimento e renda — 
sujeito empresário de si mesmo. Den-
tro desta lógica neoliberal, o governo 
terá o papel de intervir e “assistir os 
que deles necessitam naquele mo-
mento, e somente naquele momento 
em que deles necessitam” (Foucault, 
2008, p.285), de forma que a liberda-
de de mercado será um princípio orga-
nizador e regulador do Estado. O ideal 
(para o jogo neoliberal) seria se todos 
os indivíduos assistidos por uma polí-
tica social intervencionista desejas-
sem permanecer no jogo e fizessem os 
movimentos necessários para que isso 
acontecesse. Desta forma, a inclusão 
e a exclusão são duas constantes do 
mesmo processo, de forma que uma 
não existe sem a outra. 
 
IHU On-Line - Em que sentido a inclu-
são é vista como imperativo de Esta-
do neoliberal?
Maura Corcini Lopes, Morgana Domê-
nica Hattge e Viviane Klaus - Deslo-
cando o pensamento (Moderno) de ti-
pos específicos de sujeitos, propomos 
aqui pensar (contemporaneamente) 
a inclusão como direito universal e 
como imperativo (necessidade) de um 
tipo de Estado pautado por uma racio-
nalidade neoliberal. Enquanto a inclu-
são de tipos específicos de sujeitos, 
já identificados pela estatística como 
excluídos ou em situação de vulnera-
bilidade social, está para uma preo-
cupação moderna, a inclusão como 
imperativo de Estado e como direito 
universal para qualquer sujeito está 
para uma preocupação contemporâ-
nea. Entendemos inclusão na atualida-
de como um imperativo de Estado, ou 

seja, como um princípio que deman-
da ações do Estado sobre a população 
que quer governar. Tais ações passam 
por leis, por campanhas de aceita-
ção de grupos específicos de pessoas, 
por recuperação dos recluídos prisio-
nalmente ou daqueles que estão sob 
medidas sócio-educativas e dos exclu-
ídos pela discriminação no mercado 
de trabalho, nas escolas e em outras 
instâncias públicas que cabe ao Estado 
regular, regulamentar e acompanhar. A 
noção de inclusão na contemporanei-
dade ganhou contornos completamen-
te distintos da Modernidade. Podemos 
perceber tais contornos emergindo 
politicamente no Brasil em meados 
da década de 1990, com o governo de 
Fernando Henrique Cardoso – FHC, que 
não só proclamou que o Brasil é um 
país mestiço, como, também, iniciou 
investimentos, redobrados no então 
governo de Luis Inácio Lula da Silva, 
para que, no calor da celebração das 
diferenças, mais mobilidade a todos 
fosse possível. Mobilidade, acessibili-
dade e, por último, equidade foram 
constituídos como elementos funda-
mentais para que a inclusão universal 
se instituísse como uma forma de vida. 
Por que uma forma de vida? Porque 
hoje não temos como apontar os ex-
cluídos como se estes fossem apenas 
alguns. Além destes alguns, sempre e, 
cada vez mais, mapeados e acompa-
nhados, todos carregamos a possibili-
dade da exclusão. O uso expansivo da 

expressão exclusão mostra que todos 
podemos ser excluídos em algum mo-
mento de algum grupo, espaço e ins-
tituição, bem como que o uso da ex-
pressão inclusão perdeu (assim como a 
exclusão) o valor político moderno que 
tinham. O esgarçamento dos usos das 
expressões inclusão e exclusão permi-
tem simultaneamente que apontemos 
os excluídos, que nos responsabilize-
mos voluntariamente por eles e que 
nos sintamos ameaçados de exclusão. 
Viver constantemente sobre uma mirí-
ade de sensações, medos, condições e 
ameaças faz com que demandemos e 
sejamos demandados por uma maneira 
inclusiva de ser. Não há mais somente 
um excluído – o outro -, portanto não 
há mais apenas um a ser incluído no es-
paço/lugar em que já estamos. Todos 
circulamos em todos os espaços, todos 
precisamos nos ocupar dos outros e de 
nós mesmos. Tal forma de ocupação 
dos outros e de nós mostra não só a so-
ciedade sendo agenciada pelas políti-
cas de inclusão, como também mostra 
as formas de sermos capturados indi-
vidualmente pelo Estado que se regu-
la pelo princípio da inclusão universal 
em operação por distintas estratégias 
e ações biopolíticas.
 
IHU On-Line - Como a inclusão vem 
sendo pensada e viabilizada nas es-
colas?
Maura Corcini Lopes, Morgana Domê-
nica Hattge e Viviane Klaus - Temos 
percebido, em nossas pesquisas, que 
não há como responder a essa pergun-
ta de forma geral. A questão da inclu-
são vem mobilizando, de diferentes 
formas, as escolas. As experiências de 
cada uma estão relacionadas com as 
diretrizes da rede de ensino da qual 
fazem parte e também pelas deman-
das de cada comunidade escolar. As 
políticas públicas traçam as diretri-
zes para um sistema nacional, porém 
as demandas e a mobilização de cada 
instituição são muito particulares. Há 
escolas que ainda possuem barrei-
ras arquitetônicas que impedem, por 
exemplo, o acesso de pessoas com de-
ficiência física a todos os espaços da 
escola. Há outras que já superaram as 
dificuldades de acessibilidade e preve-
em adaptações curriculares para a in-

“O ideal (para o jogo 

neoliberal) seria se todos 

os indivíduos assistidos 

por uma política social 

intervencionista 

desejassem permanecer 

no jogo e fizessem os 

movimentos necessários 

para que isso 

acontecesse”
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clusão dos alunos com deficiência. Há 
ainda casos em que o tema da inclusão 
mobiliza a reconstrução do Projeto 
Pedagógico e a formação dos profis-
sionais que atuam na escola. Porém, 
muito poucas são as escolas em que a 
questão da inclusão tem conseguido 
mobilizar as discussões de forma a se 
pensar outra organização escolar que 
não se resuma a uma série de adap-
tações, mas que se constitua em uma 
reformulação da própria finalidade da 
escola e de uma nova organização dos 
tempos e espaços escolares. Acredita-
mos que esse seja o grande desafio: 
pensar a escola inclusiva não como um 
espaço onde a inclusão seja de respon-
sabilidade de um professor, mas que 
seja um compromisso da instituição e 
por extensão, um compromisso do Es-
tado. Que a escola seja construída na 
lógica da inclusão de todos e não na 
lógica da adaptação de alguns ao cur-
rículo e à arquitetura escolar.

IHU On-Line - Quais são os fatores 
que impossibilitam pensar a inclu-
são? 
Maura Corcini Lopes, Morgana Domê-
nica Hattge e Viviane Klaus - Torna-se 
difícil pensar a inclusão se a entender-
mos como um lugar de chegada, como 
uma utopia. Todos nós, nas diferentes 
posições de sujeito que ocupamos, vi-
venciamos situações de in/exclusão. 
Não há como se pensar a inclusão dis-
sociada de sua outra face que a cons-
titui – a exclusão. Assim como não há 
como se pensar a inclusão na contem-
poraneidade a partir da definição a 
priori do excluído. 
 
IHU On-Line - Em seus estu-
dos, vocês alertam que as mu-
danças na escola ficam no 
âmbito das adaptações metodo-
lógicas e não chegam a alterar as 
concepções e os olhares dos profes-
sores sobre os alunos. O que dificulta 
uma mudança mais profunda?
Maura Corcini Lopes, Morgana Do-
mênica Hattge e Viviane Klaus - Não 
sabemos dizer o que mais dificulta, 
mas podemos afirmar que entre um 
conjunto de práticas está a própria 
função disciplinar da escola, a falta de 
profissionalização docente, o aumento 

das funções escolares, entre outras. As 
crianças vão à escola não para apren-
derem a ser criativas, terem conhe-
cimentos e nem mesmo para romper 
com formas de submissão. Conforme 
Kant (final do século XVIII), elas são 
mandadas cedo à escola para que se-
jam disciplinadas e educadas conforme 
um ideal ou conforme princípios racio-
nalmente postos por especialistas. As 
ideias kantianas são extremamente 
atuais quando o assunto é a escola e 
a necessidade racional/planejada de 
educar as crianças. Romper com essa 
lógica onde está ancorada a escola da 
Modernidade é romper com o próprio 
projeto moderno de sociedade, talvez 
aí esteja uma das principais dificulda-

des para que qualquer mudança acon-
teça na escola e, portanto, no olhar de 
qualquer pessoa que participa direta 
ou indiretamente daquilo que fala-
mos ser a maquinaria escolar. Embu-
tidas na ideia de maquinaria escolar 
estão práticas que criam mecanismos 
de submissão dos recém chegados às 
normas. É preciso submeter a crian-
ça às normas; essa é a segunda gran-
de dificuldade de nosso tempo. Como 
sujeitos modernos e contemporâneos, 
submetemo-nos há dois tipos de nor-
mas – normas disciplinares, típicas 
das sociedades modernas; normas de 
seguridade ou de controle, típicas da 
sociedade contemporânea. Enquanto 
que a norma disciplinar trabalha na 
submissão de todos a uma regra, a 
norma de seguridade trabalha com a 
multiplicação das regras e, portanto, 
com a multiplicação da norma para 
que todos se incluam. Conviver com 
esses dois movimentos simultâneos 
tem exigido dos professores conjuntos 
de competências que nem sempre são 
fáceis de serem articuladas. Com fre-
quência, escutamos nas escolas que 
não é possível “dar conta” das dife-
renças dos alunos. O discurso da dife-
rença se prolifera com os desafios da 
contemporaneidade – cada vez mais 
mobilizada pela pluralidade de tempo, 
culturais, de aprendizagens, de valo-
res etc. Temos uma educação moderna 
e disciplinar que define as diretrizes 
para a escola, mas temos demandas 
sociais e educacionais contemporâ-
neas que partem da pluralidade e do 
fortalecimento da noção de comuni-
dade e enfraquecimento da noção de 
sociedade. Essas são razões mais pro-
fundas para que mudanças na escola 
não aconteçam porque simplesmente 
inventamos teorias pedagógicas ou 
porque mudamos metodologias. Tanto 
as teorias pedagógicas como as me-
todologias estão alicerçadas em uma 
concepção moderna de educação, ou 
seja, em uma concepção que parte da 
centralidade do sujeito e das estrutu-
ras que o conduzirão a um mundo ide-
al, transcendente, enfim utópico. 
 
IHU On-Line - Qual é a atual situação 
escolar e linguística dos surdos no Rio 
Grande do Sul? 

“A educação de surdos 

necessita romper com a 

educação especial para 

ocupar outro lugar de 

significação. Penso que 

há estudos que 

sustentam saberes e 

conhecimentos que 

significam a surdez como 

uma marca que permite 

quem a possui 

desenvolver uma forma 

particular de vida, 

pautada na presença do 

olhar e não na ausência 

da audição como 

significada no campo 

da saúde e da educação 

especial”
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Maura Corcini Lopes - Infelizmen-
te ruim, apesar de que ainda esteja 
melhor do que em muitas partes do 
Brasil. Embora estejamos, em alguns 
espaços, vivendo o auge da promoção, 
por parte do estado, de cursos de for-
mação de profissionais surdos e ouvin-
tes para trabalharem com surdos, e, 
embora ainda consigamos manter com 
muita dificuldade alguns espaços esco-
lares surdos. O Grupo Interinstitucio-
nal de Pesquisa em Educação de Surdos 
- GIPES, com auxílio do CNPQ, realizou 
uma pesquisa que buscou conhecer a 
situação linguística e pedagógica que 
se encontram os alunos surdos em nos-
so estado. Ao mesmo tempo em que 
vimos experiências interessantes onde 
a diferença linguística e cultural dos 
surdos são respeitadas, também vimos 
uma maioria de alunos surdos incluídos 
(principalmente no interior do estado) 
sem terem condições linguísticas para 
acompanharem os ensinamentos esco-
lares. Os princípios de normação, de 
socialização e de igualdade de acesso, 
forjados na Modernidade, pautam as 
ações escolares que trabalham na con-
dução dos alunos para que participem 
de uma sociedade que vive moderna-
mente exigências contemporâneas. Ao 
mesmo tempo em que a diferença sur-
da é exaltada pelo próprio estado, que 
reconhece a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) como língua oficial do Brasil, 
que promove cursos de formação de 
intérpretes e de professores e bacha-
réis em Letras/LIBRAS, que divulga a 
LIBRAS colocando-a obrigatoriamente 

em todos os cursos de Licenciatura e 
Fonoaudiologia, e que abre concursos 
federais para professores de LIBRAS, a 
educação de surdos continua a ser pau-
tada e a ser analisada pela educação 
especial.  Para que seja reconhecida a 
diferença surda, não basta incluir mais 
uma disciplina de 30h ou de 60h nos 
cursos de formação de professores, 
não basta capacitar professores para 
que estes conheçam a LIBRAS, além de 
sua própria língua, não basta colocar 
intérpretes na educação infantil ou 
para aqueles que não possuem língua 
de sinais, é preciso olhar para a escola 
entendendo-a fora dos limites da edu-
cação especial.  As crianças filhas de 
pais ouvintes, continuam chegando à 
escola sem conhecerem pares surdos. 
O que significa que chegam sem uma 
estrutura linguística mínima que as 
permitam acompanhar, em condições 
de igualdade e equidade, o que é pro-
movido pedagogicamente pela escola. 
Sem o desenvolvimento do português e 
nem mesmo de LIBRAS suficientes para 
se comunicarem, elas acabam na es-
cola sem estímulos suficientes para o 
desenvolvimento – acabam posiciona-
das como deficientes. Há uma leitura 
equivocada sobre o princípio de igual-
dade. Sim, todos são iguais perante a 
lei e todos podem estar nos mesmos 
espaços, porém, deve se considerar 
que quando as pessoas são diferentes, 
elas demandam coisas e espaços dife-
rentes para serem tratadas com igual-
dade. 
 

IHU On-Line - Qual é sua pro-
posta para analisar a sur-
dez pelo olhar da diferença 
cultural e não pelo olhar da deficiên-
cia? Em que consiste esse ponto de 
vista? 
Maura Corcini Lopes - Minha propos-
ta para muitos é radical, pois, vai na 
contramão de minha própria formação 
inicial, ou seja, a educação de surdos 
necessita romper com a educação es-
pecial para ocupar outro lugar de sig-
nificação. Penso que há estudos que 
sustentam saberes e conhecimentos 
que significam a surdez como uma 
marca que permite quem a possui 
desenvolver uma forma particular de 
vida, pautada na presença do olhar e 
não na ausência da audição como sig-
nificada no campo da saúde e da edu-
cação especial. Uma forma particular 
de vida capaz não só de significar o 
mundo, de viver o tempo e de estar 
com o outro surdo, mas de construir 
uma língua particular. O conceito de 
língua, a formação de valores comuns 
ao grupo surdo, a criação de artefatos 
surdos que os permitem viver visual-
mente a condição da surdez, a arte 
surda, entre outros marcadores cul-
turais, são criações que permitem aos 
surdos desenvolverem a noção de per-
tencimento à comunidade surda. Essas 
são condições suficientes para inscre-
vermos os surdos que fazem a opção 
pela forma surda de ver o mundo e as 
relações que estabelecem neste mun-
do, no campo das diferenças étnicas.

 XI SIMPÓSIO INTERNACIONAL IHU:

 O (DES)GOVERNO BIOPOLÍTICO
DA VIDA HUMANA

13 a 16 de setembro de 2010
Informações e inscrições: www.ihu.unisinos.br 
ou Central de Relacionamento Unisinos - (51) 3591 1122
Local: Unisinos • Anfiteatro Pe. Werner • Av. Unisinos, 950 • São Leopoldo • RS
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P
ersistente, prestativa e sensível são adjetivos que descrevem 
bem a agente de proteção e risco Alice Leite Oliveira. Mãe de 
quatro filhos e estudante do 6º semestre de Direito na Unisinos, 
ela desdobra seu tempo em trabalho voluntário, pintura e leitu-
ras. “Voltei a estudar para dar exemplo aos meus filhos”, disse na 

entrevista que concedeu à IHU On-Line. Entusiasmada com seu trabalho e 
com o futuro da Unisinos, ela conta mais aspectos sobre sua vida, tão mul-
tifacetada e cheia de disposição. Confira.

Alice Leite Oliveira

Origens – Nasci em Porto Alegre, 
mas cresci em Canoas. Meu pai, Noroé 
Pedroso Guedes de Oliveira, é eletri-
cista mecânico, e minha mãe, Celira 
Heloisa Leite, era cozinheira. Ela fale-
ceu há dois anos. Tenho uma irmã mais 
velha, de 44 anos, chamada Ivana Car-
la Tremarim. Ela é formada em Teolo-
gia e trabalha na pastoral da criança, 
em Novo Hamburgo. 

Infância – Foi um período um pou-
co difícil. Passamos algumas necessi-
dades. Meus pais se separaram quan-
do eu tinha 6 anos. Naquela época, a 
mulher separada era muito mais dis-
criminada, e minha mãe passou certo 
trabalho. De qualquer forma, tive uma 
infância feliz. Desde pequena, gostava 
de desenhar, e participava de concur-
sos de desenho. Estudei em um colégio 
de freiras, o São Paulo, em Canoas. Aí 
comecei a desenhar imagens sacras e 
outros tipos de pinturas e desenhos. 
Atualmente, faço painéis infantis, de 
aniversários. Ajudo uma prima que 
tem uma loja de festas. 

Estudos – Desde criança, sempre 
estudei em escolas de freiras. A pri-
meira delas foi a Maria Imaculada, 
em Canoas, no Bairro Rio Branco. Em 
seguida, estudei no Colégio São Pau-
lo, hoje pertencente ao La Salle. Lá 
completei o Ensino Médio. Depois, mi-

nha mãe, minha irmã e eu viemos para 
São Leopoldo. Como minha mãe era 
cozinheira da Klabin, recebeu trans-
ferência para trabalhar na unidade 
daqui. Quando chegamos, trabalhei 5 
anos em um supermercado. Logo após, 
passei um tempo desempregada, cui-
dando dos meus filhos, que eram pe-
quenos na época. Quando o mais novo 
tinha 7 anos, fui contratada pela Uni-
sinos. Sou a funcionária mais antiga do 
setor, com dez anos de casa.

Incentivo aos estudos – Iniciei a 
graduação de Recursos Humanos, mas, 
em função da incompatibilidade de 
horários, transferi-me para o Direito. 
Agora, estou no 6º semestre do curso. 
Quando comecei a trabalhar na Uni-
sinos, fui incentivada a estudar pelo 
coronel João Hermes. Voltei a estudar 
para dar exemplo aos meus filhos. Foi 
uma festa quando passei no vestibu-
lar. Sempre frisei aos meus filhos a im-
portância de estudar e, a partir disso, 
criar uma estabilidade de vida. 

Casamento e filhos - Fui casada 
por 20 anos. Sou separada há 4. Te-
nho dois casais de filhos. Seus nomes 
são Maxwilliam, de 23 anos, Mirela, de 
21, Marina, de 18 e o Murilo, de 17. A 
Mirela é estudante de engenharia civil 
aqui na Unisinos. O Maxwilliam foi uma 
criança bem precoce: começou a ler 

com 4 anos e já fala 5 idiomas. A Marina 
está fazendo um curso técnico e quer 
fazer vestibular para design. O Murilo 
está terminando o ensino médio.

Vida em família - Moro em Canoas e 
tenho guarda compartilhada dos meus 
filhos. Vivo com uma tia de 70 anos, 
que é viúva, e meu pai, de 73 anos.

Voluntariado - Estudo nas segun-
das, terças e quartas-feiras na Gra-
duação de Direito. Há um ano, nas 
quintas-feiras, participo de um grupo 
chamado Filhas de Maria, composto 
por 16 senhoras que produzem enxo-
vais para mães carentes. Faço a par-
te da costura, produzimos edredons 
e tip-tops. O que não fazemos, com-
pramos para montar o enxoval. Vamos 
juntando as coisas e colocamos tudo 
dentro da banheira de bebê, para do-
ação. Quando as mães cadastradas no 
nosso projeto completam sete meses 
de gestação, elas podem retirar o en-
xoval. Cada uma de nós contribui com 
valor simbólico e contamos, também, 
com doações. E há muitas pessoas que 
necessitam da nossa ajuda. Há poucos 
dias, ficamos sabendo de uma menina 
de 13 anos que deu à luz a gêmeos. 
No ano passado, fiz voluntariado numa 
creche para crianças semivegetativas. 

Leitura – Gosto bastante de ler. 



Mario Quintana é um dos meus 
autores favoritos, Ruben Alves e 
Carpinejar também. A literatura 
espírita é outro interesse, e, nesse 
aspecto, destaco as obras de Zíbia 
Gasparetto, Elisa Masselli. Atual-
mente, a Bíblia é minha leitura 
de cabeceira junto com o livro 
de mensagens, chamado Gotas de 
amor, da autora Mitzi, e também 
de algumas obras jurídicas. 

Filme – Sou bastante sentimen-
tal, e por isso me emociono mui-
to. Nesse sentido, Marley e eu me 
marcou profundamente. Uma lin-
da mulher e Ases Indomáveis tam-
bém me marcaram bastante.

Lazer – Gosto de costurar, pintar 
ou ler. Ocupo meu tempo assim.

Fé – Sou católica e kardecista.  
Respeito todas as crenças. Acredi-
to num único Deus, que une, que 
não é punitivo e nos dá provações 
para termos força para superar-
mos os obstáculos. Acredito que 
estamos na vida por um propósi-
to, para ajudar as pessoas. Muitos 
dizem que isso é uma utopia, mas 
acredito nisso de verdade. Estou 
aqui para servir.

Sonhos – Além de tantos outros 
pequenos sonhos, os maiores de-
les são ter uma casa própria, con-
cluir minha faculdade e encontrar 
minha alma gêmea. 

Perda - Um tempo atrás, esta-

va saindo, algumas vezes, para ir a 
festas junto da minha amiga Adria-
na Sefrin, colega aqui da Unisinos 
e que faleceu em um acidente de 
carro. Aquilo foi uma fatalidade e 
um dos momentos mais tristes que 
já vivi na Unisinos. Era uma pessoa 
excelente, correta. Saíamos para 
as festas, e ela não bebia, diver-
tia-se com tranquilidade. Sua mor-
te foi um verdadeiro choque e uma 
perda lastimável. 

Agente de proteção e risco 
– Protegemos o patrimônio da uni-
versidade e o bem-estar dos alu-
nos. Nossa função é sempre pre-
parar tudo para receber os alunos 
da melhor forma possível, orien-
tando-os e cuidando-os. Estamos 
sempre atentos ao que acontece 
no campus. Trabalhamos o aspec-
to preventivo da segurança. 

Unisinos – Estou aqui há dez 
anos, e já aconteceram muitas 
coisas. De tudo isso, gostaria de 
destacar um fato muito marcante 
para mim. Quando eu tinha 4 anos 
de serviço, passei mal no trabalho 
e fui acudida. Fui parar no centro 
médico e lá recebi o diagnóstico de 
apendicite. Eram 7h da manhã. Às 
17h do mesmo dia, eu ainda não 
havia sido atendida. Minha irmã 
estava comigo, e minha mãe ficou 
com meus filhos. Minha irmã ligou 
para cá e contou para o Dr. Eduar-
do, na época médico da Unisinos, 
o que estava acontecendo. Ele foi 
para o hospital, acompanhado da 

enfermeira, que até hoje é funcio-
nária do nosso ambulatório. Foi aí 
que viram que não se tratava de 
uma apendicite, mas de hemorra-
gia interna em função de um tumor. 
Fiquei nove meses afastada. Hoje 
estou muito bem, graças a Deus. 
Se não fosse a Unisinos interferir, 
eu não teria resistido. Superei tudo 
e sou muito grata à Universidade, 
que jamais me abandonou. O que 
sinto pela Unisinos é mais do que 
uma relação profissional, mas um 
carinho imenso. Para além da re-
lação emocional que tenho com a 
instituição, percebo-a como um 
pólo tecnológico, abrindo frontei-
ras e se expandido para o mundo. 
Antes, a Unisinos já era conceitua-
da em vários quesitos, mas hoje o 
ensino está muito mais qualificado 
e focado. 

Instituto Humanitas Unisinos 
– Acompanho a Revista IHU On-
Line. Das últimas edições, cha-
mou minha atenção a matéria de 
capa dedicada à água e ao sanea-
mento básico, pois, interesso-me 
por direito ambiental. Penso que 
o IHU é um grande canal de inte-
ração com o aluno. Entretanto, 
creio que é necessário haver mais 
interação do IHU com os centros 
acadêmicos, incentivando a par-
ticipação dos alunos nos eventos. 
Por outro lado, é preciso dizer que 
os murais espalhados pelo campus 
conseguem, muitas vezes, captar 
público para as atividades propos-
tas pelo IHU.

25 a 28 de outubro de 2010

Local: Unisinos • Anfiteatro Pe. Werner
Av. Unisinos, 950 • São Leopoldo • RS

Informações e inscrições:
www.ihu.unisinos.br ou (51) 3591 1122

Xii siMpósio iNterNaCioNal ihu 
– a eXperiêNCia MissioNeira: 
território, Cultura e ideNtidade

data de iNíCio: 25 
de outubro de 2010
iNforMações eM 
www.ihu.uNisiNos.br



Apoio:

Destaques

Derrida e o pensamento da desconstrução
No próximo dia 17 de junho, durante o Ciclo de Estudos Filosofias da diferença, que é pré-evento do XI 

Simpósio Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana (http://migre.me/Mslc), o Prof. 

Dr. Paulo Cesar Duque Estrada, da PUC-Rio, falará sobre o tema “Derrida e o pensamento da descon-

strução”. O evento acontece das das 19h30min às 22h, na Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU. Mais 

informações em http://migre.me/Mskv

Conquista recuperada e liberdade restituída
O Prof. Dr. Luiz Fernando Rodrigues, da Unisinos, é quem conduz a próxima edição 

do evento IHU Ideias, promovido pelo IHU no dia 17 de junho, quinta-feira. O tema 

em debate será “Conquista recuperada e liberdade restituída: a expulsão dos Jesuítas 

do Grão-Pará e Maranhão (1759)”. A atividade acontece das 17h30min às 19h, na Sala 

Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU, e é mais um pré-evento do XII Simpósio Inter-

nacional IHU: A Experiência Missioneira, que se realiza na Unisinos e outubro deste ano. Mais informações 

em http://migre.me/MspK

A geografia deleuziana do pensamento
A conferência A geografia deleuziana do pensamento, será ministrada no próximo dia 9 de junho, pelo Prof. 

Dr. Roberto Machado, da UFRJ. A atividade faz parte do Ciclo de Estudos Filosofias da diferença - Pré-even-

to do XI Simpósio Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana (http://migre.me/Mslc). 

Leia uma entrevista com o professor Roberto Machado na última edição da IHU On-Line, disponível em 

http://migre.me/Msw7

Da Igreja eletrônica à sociedade em midiatização  
Dia 21 de junho será lançado o livro Da Igreja Eletrônica à sociedade 

em midiatização, de autoria do Prof. Dr. Pedro Gil-

berto Gomes, da Unisinos. Em uma promoção con-

junta do IHU e do PPG em Comunicação da Unisi-

nos, o próprio autor da obra debaterá o tema com 

o público presente, das 17h30min às 19h, na Sala 

Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU.  


