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O Pantanal em alerta
Considerado por diversos ambientalistas o ecossistema brasileiro mais preservado, o Pantanal 
começa a dar sinais de alerta. Relatório realizado pelo Ministério do Meio Ambiente indica 
que 2,82% da área pantaneira foi desmatada de 2002 a 2008. Entre as principais causas estão 
a expansão de áreas de pastagem, a produção de carvão vegetal e a proliferação de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas – PCHs.

Compreender melhor a riqueza e as potencialidades desta área de, aproximadamente, 138.183 mil 
Km², de planície alagada, cuja fisionomia é parecida com uma colcha de retalhos, na comparação 
do engenheiro agrícola João Vila, pois ela tem lagoas, vazantes, cerrado, chaco, área alagada e 
não alagada, é a proposta desta edição da IHU On-Line.

Contribuem nesta empreitada Walfrido Tomas, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa; Débora Calheiros, bióloga, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, no Pantanal; André Steffens Moraes, pesquisador do Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Pantanal; Emiko Resende, bióloga e professora da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul – UFMS; Carlos Roberto Padovani, biólogo, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa; Telma Monteiro, coordenadora de Energia e Infraestrutura Amazônia da 
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé; João Vila, doutor em Engenharia Agrícola e Paulo 
Teixeira, químico e professor da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

Desejo mimético e violência compreendidos à luz da obra de René Girard e a sua relação com 
Kierkegaard é o tema da entrevista com Sílvia Saviano Sampaio, filósofa e professora assistente 
do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP.
Por sua vez, preparando o XII Simpósio Internacional Experiência Missioneira: Território, 
Cultura e Identidade, a IHU On-Line entrevistou José Roberto de Oliveira, autor de Pedido de 
perdão ao triunfo da humanidade – A importância dos 160 anos das Missões Jesuítico-Guarani 
(Porto Alegre: Martins Livreiro, 2009) sobre os impactos dos Sete Povos das Missões na formação 
do Rio Grande do Sul.

Completam a edição a publicação de dois perfis e dois artigos. Os perfis são do Prof. Dr. Oswaldo 
Giacóia Jr., professor pesquisador na Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e que 
esteve na Unisinos, neste ano, duas vezes, ou seja, na preparação e na realização do XI Simpósio 
Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana, promovido pelo IHU, e do Prof. 
Claudio Gilberto de Paula, professor na Unisinos.

A memória da vida e da obra de Valério Rohden, recentemente falecido, é recordada pelo Prof. 
Dr. Álvaro L. M. Valls, professor e pesquisador do PPG em Filosofia da Unisinos.

“Novas formas de censura ameaçam a internet” é o artigo de Sérgio Mattos, professor adjunto da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB.

A revista IHU On-Line da próxima semana não terá versão impressa, apenas eletrônica, como uma 
ação dentro da Campanha 10:10:10.

A todas e todos uma ótima leitura e uma excelente semana!
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Planície Pantanal

A 
mais típica das planícies brasileiras é a Planí-
cie do Pantanal, constituída por terrenos do 
quaternário, situada na porção oeste de Mato 
Grosso do Sul e pequena extensão do sudoes-
te de Mato Grosso, entre os planaltos Central 

e Meridional. Como é banhado pelo rio Paraguai e seus 
afluentes, é inundada anualmente por ocasião das en-
chentes, quando vasto lençol aquático recobre quase 
toda a região. As partes mais elevadas do pantanal são 
conhecidas pelo nome indevido de cordilheiras e as par-
tes mais deprimidas constituem as baías ou largos. Essas 
baías, durante as cheias, abrigam lagoas que se interli-
gam através de canais conhecidos como corixos.

O Complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal, 
é um bioma (ecossistema) constituído principalmente por 
uma savana estépica, alagada em sua maior parte, com 250 
mil km² de extensão, altitude média de 100 metros, situado 
no sul de Mato Grosso e no noroeste de Mato Grosso do Sul, 
além de também englobar o norte do Paraguai e leste da 
Bolívia (que é chamado de chaco boliviano), considerado 
pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Bios-
fera. Em que pese o nome, há um reduzido número de áreas 
pantanosas na região pantaneira. Além disso, tem poucas 
montanhas, o que facilita o alagamento. 

A Planície do Pantanal possui aproximadamente 230 
mil km², medida estimada pelos estudiosos que explicam 
que dificilmente pode ser estabelecido um cálculo exato 
de suas dimensões, por em vários pontos ser muito difícil 
estabelecer onde começa e onde termina o Pantanal e as 
regiões que o circundam, além de que, a cada fechamen-
to de ciclo de estações de seca e de águas, o Pantanal se 
modifica. 
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Pantanal: um ecossistema diversificado
Pantanal é o ecossistema mais preservado do Brasil, constata João Vila, técnico da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa            

Por Patrícia Fachin   

H
á mais de 30 anos coordenando o mapeamento do desmatamento na região pantaneira, o 
pesquisador João Vila enfatiza que a partir do resultado do relatório realizado pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente, este ano, é possível constatar que “houve pouca alteração na vege-
tação da planície, considerando que ela é utilizada há mais de 200 anos”. Segundo ele, os 
índices de desmatamento são maiores nas “bordas norte, sul e leste porque estas são áreas 

que alagam menos e são de fácil acesso à implantação de pastagem”. Os maiores problemas ambientais 
do Pantanal estão concentrados na parte alta da bacia e, de acordo com Vila, “enquanto a planície é 
pouco desmatada, cerca de 12 a 13%, aproximadamente 50% da bacia está desmatada. Quanto mais se 
intensifica o uso da parte superior, mais se acelera a ação de desmatamento”.

Na entrevista que segue, concedida por telefone para a IHU On-Line, o pesquisador acentua que “a 
maior alteração na vegetação pantaneira não foi ocasionada pela introdução da pastagem, mas pelo 
alagamento abrupto que ocorreu no baixo Taquari. Esse fato gerou uma mudança drástica na vegetação 
e na fauna. A inundação foi muito alta e duradoura, por isso essa região está há 30 anos impactada tanto 
do ponto de vista ambiental como do ponto de vista econômico”. 

João Vila é doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas. Confira a entrevista. 

IHU On-Line - Qual é a delimitação do 
Pantanal e suas sub-regiões?
João Vila – O Pantanal está localizado 
no centro da América do Sul e abrange 
os países da Bolívia, Paraguai e Brasil. 
80% do território do Pantanal está no 
Brasil e o restante está distribuído en-
tre os outros dois países. Existem vá-
rias denominações para caracterizar 
o Pantanal, mas a que mais usamos é 
a de planície alagada. Essa área tem 
em torno de 138.183 mil Km². Tam-
bém existe o conceito de bioma, que, 
segundo a escala do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística - IBGE, 
atinge uma área de 150 mil km², sem 
dividir o território em sub-regiões. 
O trabalho da Embrapa, por sua vez, 
analisa o Pantanal a partir da planície 
e suas 11 distintas sub-regiões.

Apesar de todos esses conceitos 
para analisar o Pantanal, penso que o 
melhor seja o de planície alagada. Na 
minha avaliação, o Pantanal não pode 
ser chamado de bioma porque, via de 
regra, o bioma está relacionado a um 
determinado tipo de clima e vegeta-

ção. A vegetação do Pantanal é com-
posta por vegetações de diversos bio-
mas. Existe, por exemplo, as florestas 
estacionais (decíduas e semidecíduas); 
a influência do Chaco, do Paraguai; o 
cerrado; e outras espécies presentes 
da Floresta Amazônica. Além disso, a 
região pantaneira tem diferentes ca-
racterísticas. Costumo dizer que a fi-
sionomia do Pantanal é parecida com 
uma colcha de retalhos: tem lagoas, 
vazantes, cerrado, chaco, área alaga-
da e não alagada. 

  
IHU On-Line - Como caracteri�a aComo caracteri�a a 
fauna e a flora nativas do ecossiste-
ma? 
João Vila – Segundo o mapeamento fei-
to pelo Ministério do Meio Ambiente, 
15% do Pantanal está desmatado até 
2008. Trabalho há mais de vinte anos 
no Pantanal e não acredito que pro-
blemas causados pela fauna exótica 
na região sejam mais relevantes que 
aqueles causados pelo desmatamento 
e implantação de pastagem exótica. 
Há 15 anos, o peixe Tucunaré (da Ba-

cia Amazônica) foi introduzido na Ba-
cia do Paraguai devido a um acidente 
nos tanques de criação, causando um 
problema ambiental. Os mexilhões 
dourados, parasitas que vêm da Ásia 
nos cascos dos navios, também geram 
problemas ambientais. Fora isso, não 
vejo outras espécies que podem amea-
çar a região. Hoje, os planos de gover-
no impedem a introdução de espécies 
exóticas de fauna na Bacia.   

IHU On-Line - O senhor estuda a- O senhor estuda a 
questão do desmatamento há 30 
anos. Como a biodiversidade do Pan-
tanal foi e está sendo alterada com o 
passar dos anos? Que fatores contri-
buem para que isso ocorra? 
João Vila – Coordenei trabalhos para 
mapeamento do desmatamento na re-
gião pantaneira em diferentes perío-
dos. Nesse sentido, publicamos dados 
para os anos de 1976, 1984, 1991, 1994 
e 2002. A partir do resultado desses 
estudos e do último relatório realiza-
do pelo Ministério do Meio Ambiente, 
entendo que houve pouca alteração 
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na vegetação da planície, consideran-
do que ela é utilizada há mais de 200 
anos. Considero o Pantanal o ecossis-
tema mais preservado do Brasil.

O desmatamento ocorre nas bor-
das norte, sul e leste porque estas são 
áreas que alagam menos e são de fácil 
acesso para a implantação de pasta-
gem. O grande problema do Pantanal 
não é na planície em si, mas na parte 
alta da bacia, entorno do Pantanal. En-
quanto a planície é pouco desmatada, 
cerca de 12 a 13%, aproximadamente 
50% da bacia está desmatada. Quanto 
mais se intensifica o uso da parte supe-
rior, mais se acelera a ação de desma-
tamento. Na minha avaliação, a maior 
alteração na vegetação pantaneira não 
foi ocasionada pela introdução da pas-
tagem, mas pelo alagamento abrupto 
que ocorreu no baixo Taquari. Esse 
fato gerou uma mudança drástica na 
vegetação e na fauna. A inundação foi 
muito alta e duradoura, por isso essa 
região está há 30 anos impactada tanto 
do ponto de vista ambiental como do 
ponto de vista econômico. Nesta área, 
existiam cerca de 300 propriedades.

IHU On-Line - �o caso es�ec�fico da- �o caso es�ec�fico da 
região pantaneira, como o senhor 
percebe as políticas de �oneamento 
na área? Pode falar es�ecificamente 
sobre seu estudo de caso na bacia 
hidrográfica do alto rio Taquari MS/
MT?
João Vila – Participei do zoneamento 
ambiental da bacia hidrográfica do 
alto rio Taquari, no qual apresentamos 
as suas vocações e fragilidades. Cabe 
ao poder público decidir o que fazer 
nesta área. Em termos de questão 
ambiental, a Bacia do Alto Paraguai 
ganhou muito porque ela foi retirada 
do zoneamento da cana, ou seja, nela 
não se poderá expandir a plantação 
da cana-de-açúcar e não podem ser 
instaladas novas usinas na região. Não 
existem grandes indústrias dentro do 

Pantanal. Existem empresas de cimen-
to e siderurgia em Corumbá e também 
mineradoras que há mais de 100 anos 
extraem ferro e manganês.

IHU On-Line - Qual é a import�ncia da- Qual é a import�ncia da 
Bacia do Alto Paraguai, do Araguaia 
e a Bacia do Paraná para o Aquífero 
Guarani?
João Vila – As bacias são muito impor-
tantes porque há uma grande área de 
recarga nos limites dessas três bacias, 
mas especificamente na sub-bacia do 
rio Taquari. Participei de um estudo 
nas nascentes do rio Araguaia e, apa-
rentemente, não há nenhum impacto 
significativo que atinja o lençol freá-
tico advindos de agrotóxicos. De qual-
quer modo, é possível que isso venha 
a ocorrer. Por isso, todas as indústrias 
e atividades que geram impacto am-
biental devem ser monitoradas.  

IHU On-Line - Qual é a import�ncia- Qual é a import�ncia 
de áreas úmidas como o Pantanal 
para o equilíbrio do ecossistema e, 
nesse sentido, sua função em perío-
dos de chuvas e secas?
João Vila – As áreas úmidas têm seus 
pulsos de inundação e também são 
importantes para o regime de evapo-
ração. No período chuvoso, essa água 
fica na planície e demora de dois a 
quatro meses por ciclo para ser total-
mente escoada. As inundações são im-
portantes para a vida silvestre, para a 
reposição da pesca, para a vegetação 
e até mesmo para o gado que vive nes-
sa região. 

IHU On-Line - �ual a influencia do- �ual a influencia do 
Pantanal para o desenvolvimento 
ambiental do Brasil? 
João Vila – Temos duas áreas importan-
tes no país: a Amazônia e o Pantanal, 
que é a segunda área úmida depois da 
Amazônia. A preservação dessas áreas 
ajuda a conservar toda a biodiversida-
de do país. 

O que ampara o Pantanal não é um 
Código Florestal, mas sim as inunda-
ções que ocorrem todos os anos. É 
caro instalar fazendas na região, co-
locar pasto plantado, manejar o gado 
adequadamente e obter lucro, como 
na parte alta. No dia em que não ha-
ver inundações, as pessoas utilizarão o 
Pantanal, irão desmatá-lo e construir 
empresas.

O Pantanal é conservado pela água 
e pelas pessoas que vivem na região, 
que aprenderam a conviver com ele. 
No Pantanal, a natureza dominou o ho-
mem, tanto é que os fazendeiros têm 
de viver de acordo com um regime de-
terminado pela água, o que faz com que 
o gado não ultrapasse a lotação permi-
tida. É um ambiente em que o homem 
vai vivendo de acordo com o que a na-
tureza pode oferecer para ele. 

“O que ampara o 

Pantanal não é um 

Código Florestal, mas sim 

as inundações que 

ocorrem todos os anos”

Baú da ihU on-Line

A IHU On-Line já publicou outras edições 
sobre biomas brasileiros. Confira em www.ihuon-
line.unisinos.br  

* O Pampa e o monocultivo do eucalipto. Edição 
número 247, de 10-12-2007, disponível em http://
bit.ly/96V2Zd  

* Pampa. Silencioso e desconhecido. Edição núme-
ro 190, de 07-08-2006, disponível em http://bit.
ly/dzp8Wl 

* Amazônia. Verdades e Mitos. Edição número 
211, de 12-03-2007, disponível em http://bit.ly/
a5mwHU  

* Floresta de Araucária: uma teia ecológica com-
plexa. Edição número 183, de 05-06-2006, dispo-

nível em http://bit.ly/bUgV2J 

www.ihu.unisinos.br
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Pantanal ameaçado pelas mudanças climáticas
De acordo com o químico Paulo Teixeira de Sousa Júnior, enquanto a pecuária é a causa 
de impacto ambiental em diversos locais do país, no Pantanal, diferentemente, a falta 
de gado acelera as queimadas              

Por Patrícia Fachin   

A
lém do clima extremamente seco nesta época do ano, a baixa produção da pecuária contri-
bui para a maior intensidade de focos de queimada no Pantanal, menciona Paulo Teixeira de 
Sousa Júnior à IHU On-Line. Ele explica que com a perda da competitividade econômica do 
gado pantaneiro e, progressivamente, a redução desses animais no ecossistema, a biomassa 
cresceu na região. “Esses animais pisam na grama e a presença deles, na época das secas, 

acabava tendo um impacto positivo no sentido de evitar as queimadas porque a biomassa estava menor. 
Temos hoje um volume muito maior de biomassa, grama e outros resíduos que o gado come e, nessa 
época, isso seca e pega fogo”.

Na entrevista que segue, concedida, por e-mail, Teixeira aponta as mudanças climáticas como uma 
ameaça ao Pantanal e outras áreas úmidas. “De acordo com o pior cenário apontado pelo Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC (sigla em inglês), podemos ter uma redução de até 85% 
das áreas úmidas com a questão das mudanças climáticas. Isso será desastroso, porque estima-se que 
as áreas úmidas armazenam uma quantidade de carbono duas vezes superiores ao que já tem na atmos-
fera”. Em contrapartida, áreas úmidas como a pantaneira são fundamentais para mitigar os efeitos das 
mudanças climáticas na medida em que regulam o ciclo hidrológico e purificam a água.

Paulo Teixeira de Sousa Júnior é graduado em Química pela Universidade de Brasília - UnB. Obteve os títulos 
de mestre e doutor em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo - USP e pela University of East Anglia, 
na Inglaterra, respectivamente. Atualmente, atua como voluntário no Centro de Pesquisas do Pantanal. É tam-
bém diretor do Pantanal Regional Environmental Programme, um dos 14 centros de pesquisa da United Nations 
University, e professor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMG. Confira a entrevista. 

IHU On-Line – O Mato Grosso regis-
tra o pior desastre de sua história em 
função das queimadas. Quais os mo-
tivos das queimadas na região e seus 
efeitos para o Pantanal? 
Paulo Teixeira – Uma das principais 
razões dessas queimadas é o clima ex-
tremamente seco deste ano. No mês 
de setembro, na região Centro-Oeste, 
o clima é bastante seco e isso origina 
as queimadas. Outra razão dessa maior 
intensidade de focos de queimadas no 
Pantanal diz respeito à produção de 
gado. Nos últimos anos, com a per-
da da competitividade econômica do 
gado pantaneiro, reduziu-se o número 
de cabeças de gado na região e isso co-
meçou a permitir que a biomassa cres-
cesse: esses animais pisam na grama e 
a presença deles, na época das secas, 
acabava tendo um impacto positivo no 

sentido de evitar as queimadas porque 
a biomassa estava menor. Temos hoje 
um volume muito maior de biomassa, 
grama e outros resíduos que o gado 
come e, nessa época, isso seca e pega 
fogo. Esse é um fato que vai contra o 
senso comum de outras regiões: en-
quanto em alguns locais do país o gado 
é o causador do impacto ambiental, no 
Pantanal, o que está causando impac-
to ambiental é a saída do gado. 

Outra razão que tem influenciado o 
avanço das queimadas é a retirada da 
mata do Pantanal para produzir carvão 
para carvoarias.

IHU On-Line - Quais as consequências 
caso o fogo se espalhe?
Paulo Teixeira – As consequências são a 
perda da biodiversidade e prejuízos para 
a pecuária local, a qual já está abalada.

A questão do fogo no Pantanal não é 
incomum. Alguns pesquisadores inclu-
sive advogam a questão da queimada 
controlada no Pantanal. Há uma con-
trovérsia na região a respeito de dever 
ou não ser permitido fazer queimadas 
controladas, as quais vêm sendo feitas 
há alguns anos. Não é a queimada em 
si que geraria o problema, mas a forma 
descontrolada e o volume de fogo que 
está acontecendo neste momento.

IHU On-Line - Qual a necessidade de 
preservar as áreas úmidas, por exem-
plo, o Pantanal, como uma resposta 
para as mudanças climáticas globais? 
O ecossistema corre algum risco em 
função das mudanças climáticas e do 
aquecimento global?
Paulo Teixeira – O Pantanal contribui 
para melhorar os impactos das mu-
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danças climáticas na medida em que 
regula o ciclo hidrológico e purifica a 
água, atuando como se fosse uma es-
ponja: na época das chuvas, ele ab-
sorve lentamente a água e, na época 
das secas, essa água vai sendo lenta-
mente liberada. De acordo com o pior 
cenário apontado pelo Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáti-
cas – IPCC (sigla em inglês), podemos 
ter uma redução de até 85% das áreas 
úmidas com a questão das mudanças 
climáticas. Isso será desastroso, por-
que estima-se que as áreas úmidas 
armazenam uma quantidade de car-
bono duas vezes superiores ao que já 
tem na atmosfera. Mas isso se aplica 
mais a outras áreas úmidas do que ao 
Pantanal, como a tundra1, no norte do 
Canadá e a região do norte da Escócia, 
que têm áreas úmidas com solos ricos 
em carbono. O Pantanal não é um bom 
poço de carbono, ele armazena mais 
carbono na biomassa e na vegetação 
existente no ecossistema. 

Caso essa previsão do IPCC se con-
firme, esse carbono será liberado para 
a atmosfera, alimentando o efeito es-
tufa e gerando um ciclo perverso: mais 
CO2, agravamento do efeito estufa e 
redução do nível das áreas úmidas.

IHU On-Line – O impacto das mudan-
ças climáticas é diferente em áreas 
úmidas e áreas secas?
Paulo Teixeira – O impacto em si não 
muda; vamos conviver com eventos 
extremos: chuvas e secas serão mais 
intensos. As áreas úmidas tendem a 
mitigar o impacto das mudanças cli-
máticas porque elas contribuem para 
a estabilização do microclima regio-
nal. Se, com as mudanças climáticas, 
se reduzirem as áreas úmidas, se re-
duz também a zona tampão. Então, 
perderemos esse serviço ambiental 
das áreas úmidas.

IHU On-Line - Qual é a import�ncia de 
1 A tundra é uma vegetação proveniente do 
material orgânico que aparece no curto pe-
ríodo de desgelo durante a estação “quente” 
das regiões de clima polar, apresentando assim 
apenas espécies de que se reproduzem rapida-
mente e que suportam baixas temperaturas. 
Essa vegetação é um enorme bioma que ocu-
pa aproximadamente um quinto da superfície 
terrestre. Aparece em regiões como o Norte 
do Alasca e do Canadá, Groenlândia, Norue-
ga, Suécia, Finlândia e Sibéria. (Nota da IHU 
On-Line)

áreas de transição como o Pantanal 
para o equilíbrio do ecossistema?
Paulo Teixeira – Esse fenômeno, que 
chamamos de pulsos de inundação, que 
é exatamente esse movimento de vai e 
vem das águas, é fundamental para a 
manutenção do ecossistema na região. 
Isso porque, na época das cheias, a 
água carrega nutrientes e se amplia a 
área de pastagem para os organismos 
aquáticos e, na época da seca, esses 
organismos aquáticos se restringem a 
corpos d’água menores e passamos a 
ter locais ricos em organismos aquá-
ticos que servem de pastagem para os 
organismos terrestres. É exatamente 
esse vai e vem das águas o responsável 
pela riqueza da biodiversidade de áre-
as úmidas tropicais com as caracterís-
ticas do Pantanal. 

IHU On-Line - Quais os impactos da 
alteração ambiental do planalto do 
Pantanal e como isso se reflete no 
ecossistema?
Paulo Teixeira – Infelizmente, a ma-
neira como a agricultura vem sendo 
praticada no planalto, em alguns ca-
sos, causa impactos bastante negati-
vos porque ela tende a causar assore-
amento dos rios. Há um carreamento 
muito grande de detritos sólidos por 
causa da compactação dos solos e do 
uso intensivo de pesticidas. Por exem-
plo, no Mato Grosso do Sul temos o rio 
Taquari, que foi completamente asso-
reado, já perdeu a calha por conta dis-
so. A agricultura empresarial, da for-
ma como tem sido feita no planalto, 
em alguns casos, onde a legislação não 
tem sido seguida, tem sido bastante 
prejudicial. Temos legislação adequa-
da para que isso não ocorra, mas nem 
sempre essa legislação é obedecida. 

IHU On-Line - Áreas úmidas como a 
pantaneira têm um papel importante 
na garantia de água limpa e produção 
de alimentos?
Paulo Teixeira – Tem. Esse papel que 
as áreas úmidas têm na produção de 
alimentos é algo muito antigo. Vemos 
a própria história do rio Nilo, no Egi-
to; é nada mais do que isso. Na época 
da cheia, o rio Nilo levava nutrientes 
para o solo e em toda aquela região 
em volta deste rio se planta muita coi-
sa até hoje. O mesmo ocorre aqui. Só 

que a planície pantaneira não é apro-
priada para a agricultura. Mas temos 
lá criação de gado, temos uma região 
que dá muito peixe. Não dá para fazer 
agricultura em larga escala naquela 
região, mas ela produz alimentos na 
medida em que produz gado e peixe.

IHU On-Line - Que fatores estão cau-
sando alterações no meio ambiente e 
na biodiversidade do Pantanal?
Paulo Teixeira – Um pouco tem rela-
ção com essa questão da forma com 
que a agricultura é praticada no pla-
nalto. Os principais impactos ambien-
tais que o Pantanal sofre vêm do pla-
nalto e não da planície, mas não são 
os únicos. Existem também impactos 
ambientais que ocorrem na planície 
pantaneira. Temos, no Mato Grosso do 
Sul, um problema de desmatamento 
da planície para abastecer carvoarias. 
Lá e também no Mato Grosso, no Pan-
tanal em geral, um problema que tem 
ocorrido é a perda de competitivida-
de do gado pantaneiro. Se olharmos 
uns 40 anos atrás, as músicas que fa-
lavam em gado sempre o associavam 
ao Pantanal. Hoje não é mais assim. O 
gado daqui perdeu a competitividade 
para o gado de outras regiões e isso 
está empobrecendo a população local 
com consequências no meio ambien-
te. Isso porque esse gado vem sendo 
criado aqui há mais de 300 anos e o 
ecossistema de adaptou à presença 
dele. Na época da seca, ele come a 
biomassa e pisa encima do capim, de 
maneira que onde tem gado, em épo-
ca de seca, não temos um volume de 
biomassa muito grande. A retirada do 
gado está fazendo com que essa bio-
massa cresça bastante e na época da 
seca pega fogo e causa impacto em 
função disso. Ademais, os fazendeiros 
tradicionais têm um processo que se 
chama limpeza de campo, que vem 
sendo feito de maneira sustentável 
há bastante tempo, porque o gado já 
está acostumado com o bioma local. 
O empobrecimento da região está le-
vando a um barateamento das terras, 
que vêm sendo vendidas para pesso-
as de outras regiões que, por desco-
nhecimento, têm causado impactos 
quando vão fazer a limpeza de campo 
de maneira inadequada. Podemos co-
locar as ameaças ao Pantanal em três 
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níveis: da planície (com as fazendas 
de gado); do planalto (com a agricul-
tura em larga escala que tem causado 
assoreamento dos rios); e sob o ponto 
de vista ainda do planalto podemos ci-
tar a questão das pequenas hidrelétri-
cas. Tem-se implantado uma série de 
hidrelétricas e o que as autoridades 
têm visto é o impacto de cada uma 
isoladamente. Com relação ao aspecto 
global, a principal ameaça que temos 
hoje no Pantanal ou nas áreas úmidas 
em geral são as mudanças climáticas. 
Segundo as previsões mais pessimistas 
do IPCC, podemos ter uma redução de 
85% das áreas úmidas, com todas as 
consequências nefastas que isso acar-
reta, de perda dos serviços ecossistê-
micos dessas áreas. 

IHU On-Line - Alguns especialistas di-
�em que, nos EUA, a destruição de 
áreas úmidas ocasionou grandes en-
chentes. Isso é real? No Brasil, isso 
pode ocorrer caso não haja uma polí-
tica de preservação no Pantanal?
Paulo Teixeira – É um risco, porque, 
se desregulamos o ciclo hidrológico, 
pode acontecer uma série de consequ-
ências, inclusive enchentes. 

IHU On-Line – A nova proposta do Có-
digo Florestal pode ser boa para o 
Pantanal?
Paulo Teixeira – Essa nova proposta 
que está em debate não é boa para 
ninguém. É boa só para o agronegócio. 
O lobby da bancada ruralista no Con-
gresso em cima da proposta foi muito 
forte e há uma rejeição muito gran-
de de vários setores da sociedade a 
essa proposta. Acreditamos que o bom 
senso ao final vá prevalecer, porque a 
pressão social está muito grande. An-
tes das eleições não deve sair a vota-
ção. Mas se passar, essa proposta será 
preocupante. Mas acredito que não 
passe. Temos que ser otimistas. 

Leia Mais...
>> Paulo Teixeira já concedeu outra entre-

vista à IHU On-Line. Confira, 
* Os riscos do aquecimento global para o Pantanal. 
Entrevista especial com Paulo Teixeira, publicada 
nas Notícias do Dia, em 24-07-2008. Acesse no link 
http://migre.me/1n8jV.

O biólogo Walfrido Tomas questiona a informação de que o 
Pantanal é um dos ecossistemas mais preservados do Brasil. Se-
gundo ele, mapas são feitos através de fotografias instantâneas 
da paisagem, as quais não captam as alterações em processos 
ecológicos-chave         

Por Patricia Fachin   

“E
m 2008, durante uma expedição pelo Pantanal norte, fiquei 
estarrecido ao verificar a intensidade do assoreamento do 
Rio Paraguai, o principal Rio do Pantanal”, conta Walfrido 
Tomas, pesquisador da Embrapa, à IHU On-Line, por e-
mail. Há 25 anos estudando o ecossistema, ele aponta o 

assoreamento dos rios pantaneiros como um dos aspectos mais negativos da 
região. O assoreamento é resultado do mau uso do solo nos planaltos adjacen-
tes à planície e, de acordo com o pesquisador, tal cenário é prejudicial para o 
macroecossistema. “A impressão é de que o Pantanal está passando por uma 
fase de ‘taquarização’, uma alusão ao maior desastre ambiental e econômico 
já visto no Pantanal - o Rio Taquari foi sendo assoreado desde a década de 
1970, e continua até hoje. O resultado foi que este rio ficou entupido de areia, 
rompeu suas margens e alagou uma área imensa da planície onde as cheias 
eram sazonais, passando a ficar permanentemente alagada”.

O desmatamento da vegetação pantaneira também é um problema am-
biental que começa a chamar a atenção dos pesquisadores. Para Tomas, o pre-
ocupante, por enquanto, não são as cifras que indicam o aumento do desmata-
mento, mas, “o fato de que o desmatamento é acumulativo. Também é preciso 
pensar que estamos falando de uma tendência, o que é preocupante”. 

Walfrido Tomas é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Fe-
deral do Mato Grosso do Sul – UFMS, especialista em Biologia de Ambientes 
Inundáveis pela Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT. Atualmente é 
doutorando em Gestão de Biodiversidade na University of Kent, na Inglaterra. 
Confira a entrevista. 

Cerca de �5% das terras pantaneiras 
são privadas

IHU On-Line - O senhor estuda o 
Pantanal desde meados da década 
de 1�80? Quais foram as principais 
transformações ambientais ocorri-
das na região nesse período?
Walfrido Tomas - Comecei a traba-
lhar no Pantanal em 1985, inicialmen-
te em Poconé-MT1. No final de 1986, 

1 Poconé é um município brasileiro do es-
tado de Mato Grosso. Localiza-se a uma 

vim para o sul, trabalhar junto à Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária - Embrapa em um projeto de 
manejo de jacarés. Neste período, o 
Pantanal atravessava uma sequência 
de anos de grandes cheias, sendo que 

latitude 16º15’24” sul e a uma longitude 
56º37’22” oeste, estando a uma altitude 
de 142 metros. Sua população estimada em 
2004 era de 31.243 habitantes. (Nota da IHU 
On-Line)
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em 1988 foi registrada a maior cheia 
do século passado. De lá para cá, o 
Pantanal entrou em um período de 
cheias menores, principalmente a par-
tir de meados da década de 1990. Nes-
te sentido, acho que é um privilégio 
conhecer duas fases distintas do Pan-
tanal, já que a intensidade das cheias 
determina muitas coisas em temos de 
vegetação, fauna etc. Pelo lado nega-
tivo, tenho visto um aumento no des-
matamento, mas esta é uma percep-
ção e não uma quantificação. Como 
desde 1991 realizamos levantamentos 
aéreos em todo o Pantanal, e em algu-
mas regiões mais restritas também, é 
evidente que muita coisa já foi altera-
da via desmatamento. Outro aspecto 
negativo também é o aumento do as-
soreamento dos rios, de quase todos 
os rios do Pantanal. O assoreamento 
é resultado do uso do solo nas partes 
altas, nos planaltos adjacentes à pla-
nície, onde nascem todos os rios que 
convergem para o Pantanal. Em 2008, 
durante uma expedição pelo Pantanal 
norte, fiquei estarrecido ao verificar 
a intensidade do assoreamento do rio 
Paraguai, o principal rio do Pantanal. 
Isso é um sinal de que as coisas não 
estão boas para o macroecossistema, 
por assim dizer, do Pantanal. A impres-
são é de que o Pantanal está passando 
por uma fase de “taquarização”, uma 
alusão ao maior desastre ambiental e 
econômico já visto no Pantanal - o rio 
Taquari foi sendo assoreado desde a 
década de 1970, e continua até hoje. 
O resultado foi que este rio ficou en-
tupido de areia, rompeu suas margens 
e alagou uma área imensa da planície 
onde as cheias eram sazonais, passan-
do a ficar permanentemente alagada. 
Fazendas foram literalmente afoga-
das, a fauna e a flora foram substi-
tuídas por espécies mais adaptadas a 
esta situação, a navegação e a produ-
ção pesqueira foram prejudicadas, e a 
solução pode ser tão cara a ponto de 
se tornar inviável, principalmente se 
a interrupção da erosão nos planaltos 
não for garantida. Em que pesem os 
dados divulgados sobre desmatamen-
to, que indicam que o Pantanal está 
entre os “biomas” mais preservados do 
Brasil, é preciso lembrar que os mapas 
são feitos através de “fotografias” ins-
tantâneas da paisagem (imagem de sa-

télite), que não captam as alterações 
em processos ecológicos-chave, como 
as inundações, nem desastres contínu-
os, como o assoreamento, a poluição, 
entre outros.

IHU On-Line - É possível traçar um 
panorama do Pantanal: quais são as 
ecorregiões pantaneiras mais pre-
servadas e, por outro lado, as mais 
prejudicadas?
Walfrido Tomas - De um modo geral, 
pensando apenas em alterações da 
paisagem via desmatamento, as bor-
das de todas as regiões do Pantanal 
vêm passando por alterações. Entre-
tanto, isso é mais evidente nas regiões 
de Cáceres, dos rios Piquiri, Taquari, 
Negro, Aquidauana e Miranda, mas 
também na única região de Chaco2 no 
Brasil, próximo à cidade de Porto Mur-
tinho. Nestas áreas, o desmatamento 
já atingiu proporções alarmantes. Mais 
para o interior, as áreas desmatadas 
vão diminuindo, mas os dados divulga-
dos recentemente indicam um avanço 
deste tipo de ação. Aparentemente, 
áreas mais baixas, inundáveis e mais 
distantes de estradas permanecem em 
boa parte intocadas no que se refere à 
composição da paisagem original.

IHU On-Line - Entre 2002 e 2008, 
segundo relatório do Ministério do 
Meio Ambiente, o desmatamento (su-
pressão vegetal) no Pantanal foi de 
2,82%? Quais são as causas do des-
matamento no Pantanal e, pensan-
do na preservação ambiental, o que 
esse valor re�resenta e significa?
Walfrido Tomas – Alguns aspectos pre-

2 O Chaco (do quechua chaku: território de 
caça) é uma região de aproximadamente 
1.280.000 km² e compreende partes dos ter-
ritórios paraguaio, boliviano, argentino e bra-
sileiro (ao sul do Pantanal). Caracteriza-se por 
muitos ecossistemas e climas distintos que va-
riam do semi-árido ao norte, próximo à fron-
teira com a Bolívia, ao úmido no sul próximo 
ao Brasil. As temperaturas oscilam entre -7°C 
no inverno a 47°C no verão. O regime de chu-
vas também é bem diversificado, indo de 400 
mm ao ano na região oeste até atingir 1600 
mm já próximo a Assunção, Paraguai. Exibe 
grande pluralidade de espécies animais e ve-
getais, algumas delas ameaçadas de extinção. 
A intervenção humana também tem acelerado 
o natural processo de salinização dos solos. 
Dentre as espécies encontradas destacam-se a 
onça pintada, o puma, o lobinho (popularmen-
te chamado), antas, porcos selvagens, dentre 
outros. Uma das espécies endêmicas é o javali 
do Chaco. (Nota da IHU On-Line)

cisam ser considerados. Não me pre-
ocupa tanto a cifra de aumento, mas 
sim o fato de que o desmatamento é 
acumulativo. Também é preciso pen-
sar que estamos falando de uma ten-
dência, o que é preocupante. Uma 
estimativa num dado momento no 
tempo é como se fosse uma fotografia, 
e o exame continuado nos mostra um 
processo em andamento. Este é o pon-
to que não podemos perder de vista. 
As causas de desmatamento dentro do 
Pantanal são menos graves, até este 
momento, em comparação com o que 
aconteceu e com o que tem aconte-
cido nos planaltos adjacentes, já que 
lá se originam as toneladas de sedi-
mentos e os poluentes que afetam o 
macroecossitema inteiro, através de 
alterações no pulso de inundações, na 
qualidade e quantidade de água, e, 
consequentemente, na biota e na eco-
nomia pantaneiras.

Dentro da planície, os desmata-
mentos são realizados com uma única 
finalidade: implantação de pastagens 
cultivadas para intensificar a produ-
tividade pecuária. Aqui está o ponto 
central do problema. Aumentar a pro-
dutividade é buscar maior rentabili-
dade e competitividade das fazendas 
pantaneiras em relação ao mercado de 
produtos pecuários e, neste caso, de 
carne. O que precisamos urgentemen-
te é de mecanismos e políticas que vi-
sem valorizar a produção pecuária sem 
que a intensificação da produção seja 
necessária, porque ela causa impactos 
ambientais. Para exemplificar isso, a 
produção pecuária está no Pantanal 
há mais de 200 anos, e não há notícia 
de nenhuma espécie extinta ou que 
chegou à beira da extinção em função 
desta atividade. Mesmo as espécies 
que entram em conflito direto com a 
atividade, como as onças, continuam 
abundantes no Pantanal, em que pe-
sem as caçadas punitivas que sempre 
foram realizadas. Espécies que chega-
ram a ser consideras comercialmente 
extintas no Pantanal, como a ariranha 
(Pteronura brasiliensis) foram vítimas 
do comércio internacional de peles, já 
que até o final da década de 1960 a 
caça era permitida no Brasil. A pecuá-
ria tradicional do Pantanal, na verda-
de, pouco alterou a paisagem, o que 
resultou no Pantanal como conhece-
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mos hoje. Mas a descapitalização des-
tas propriedades, tocadas como patri-
mônio familiar e não como empresas, 
tem gerado sua subdivisão em função 
de heranças, o que diminuí seu tama-
nho e leva à necessidade de intensifi-
cação da produção, e assim, em alguns 
casos, ao desmatamento. Além disso, 
as terras pantaneiras estão aos poucos 
mudando de mãos, sendo vendidas por 
preços irrisórios para pessoas de fora 
da região, que por não ter relação com 
o funcionamento do ecossitema, nem 
a cultura que se desenvolveu na região 
para a produção pecuária, acabam por 
implantar formas intensivas de produ-
ção. E isso implica em desmatamento 
em larga escala dentro das fazendas.

IHU On-Line - Quais os prós e con-
tras do desenvolvimento da pecuária 
para a região pantaneira?
Walfrido Tomas - Bom, é preciso lem-
brar que o Pantanal foi ocupado, ou 
colonizado, em função de uma única 
característica: sua aptidão pecuária, 
dado que aqui sempre houve grandes 
extensões de campos nativos. A agri-
cultura nunca se desenvolveu direito, 
e hoje ela ocorre em uma parte ínfima 
da planície, notadamente na região de 
Miranda-MS. A pecuária se desenvol-
veu na região porque, ao longo das dé-
cadas, as pessoas foram conhecendo 
como funcionavam as coisas, em espe-
cial as cheias e secas, e a distribuição 
de pastagens ao longo do ano. Daí sur-
giu o que chamamos de pecuária tra-
dicional. Neste sentido, as gerações 
de pantaneiros têm uma profunda re-
lação com o ambiente, o entendem, 
e uma cultura bem específica surgiu 
desta atividade, a qual é uma produ-
ção de cria, não de engorda de bois. 
Por outro lado, a intensificação da 
produção, via desmatamento e cultivo 
de pastagens com gramíneas exóticas, 
tenta implantar um sistema de pro-
dução mais semelhante ao de regiões 
produtoras de carne. Este tipo de ma-
nejo do ecossistema remove campone-
ses e simplifica a paisagem, antes bas-
tante heterogênea e complexa. Todos 
sabemos que paisagens diversificadas 
abrigam maior diversidade biológica. 
Portanto, além da erosão biológica, 
pelo menos localmente, podemos di-
zer que há uma erosão cultural, já que 

o peão tradicional do Pantanal precisa 
se adaptar a outro tipo de manejo, a 
uma paisagem que não tem as referên-
cias naturais, e às exigências de apti-
dões que estão fora de sua experiência 
de vida.

Assim, o que deveria ser buscado 
é a valorização dos produtos da pecu-
ária tradicional ou de outras formas 
de manejo que não impactam a pai-
sagem, nem os processos ecológicos 
básicos do Pantanal, como as cheias 
periódicas. Com isso, será em muito 
diminuída a necessidade de intensifi-
cação da produção, bastando algumas 
melhorias no sistema tradicional, uma 
política de remuneração a quem pre-
serva a diversidade biológica.

IHU On-Line - O desmatamento da re-
gião �antaneira influencia direta ou 
indiretamente no habitat da fauna 
nativa? Como ele altera a paisagem 
do ecossistema?
Walfrido Tomas - Sim, o desmata-
mento causa impactos profundos na 
fauna e na flora. Como a paisagem é 
composta de flores, cerrados, campos 
inundáveis e não inundáveis, além de 
sistemas aquáticos permanentes ou 
temporários, alterações neste mosai-
co de habitats levam à simplificação 
da paisagem. Com isso, espécies mais 
dependentes de um ou outro compo-
nente da paisagem deixam de existir 
localmente, e são substituídas por ou-
tras espécies mais adaptadas à nova 
situação, geralmente espécies que 
conseguem sobreviver em áreas de 
campos (as pastagens) ou savanas. Se 
a tendência persistir ao logo dos anos, 
a perda de espécies tende a ocorrer 
em escala regional.

IHU On-Line - Como o senhor carac-
teri�a as aves do Pantanal? Elas são 
migratórias, nômades? Qual a impor-
t�ncia do ecossistema para esses ani-
mais?
Walfrido Tomas - Planícies de inunda-
ção são ecossistemas altamente pro-
dutivos, o que resulta em populações 
abundantes de espécies de plantas e 
animais. Este é o caso do Pantanal. Na 
região, encontram-se espécies do Cer-
rado, da Amazônia, da Mata Atlântica, 
do Chaco e da Floresta Chiquitana (da 
Bolívia), resultando numa avifauna 
bastante diversificada. Atualmente, 
temos registrado mais de 550 espécies 
de aves na região, sendo que mais de 
800 já foram registradas na Bacia do 
Alto Paraguai, onde se localiza o Pan-
tanal. Mais de uma centena de espé-
cies é considerada migratória ou nô-
made, o que aumenta a importância 
do Pantanal para a conservação, mes-
mo em escala intercontinental, já que 
é um ponto de parada para dezenas de 
espécies que migram entre os hemis-
férios norte e sul.

IHU On-Line - Como descreve a fauna 
nativa do ecossistema?
Walfrido Tomas - A principal carac-
terística da fauna do Pantanal, atual-
mente, é a abundância das populações 
de espécies que estão ameaçadas em 
escala global e mesmo em outras re-
giões do Brasil. Casos clássicos que 
podem ser usados como exemplo são: 
a Arara Azul (Anodorhychus hyacinthi-
nus), a Ariranha (Pteronura brasilien-
sis), o Cervo do Pantanal (Blastocerus 
dichotomus), a Onça Pintada (Panthe-
ra onca), [espécies em itálico] entre 
outros. Os Cervos, por exemplos, são 
estimados em cerca de 40 mil indiví-
duos existentes no Pantanal, estima-
tiva esta obtida pela nossa equipe de 
Vida Selvagem da Embrapa Pantanal, 
através de levantamentos aéreos rea-
lizados desde 1991.

IHU On-Line - Qual é a situação das 
atuais terras do Pantanal? Parte signi-
ficativa delas estão sob dom�nio �ri-
vado ou ainda são terras da União? 
Walfrido Tomas - O Pantanal sempre 
esteve em grande parte em mão pri-
vadas. Atualmente, cerca de 95% das 

“Atualmente, cerca de 

�5% das terras são 

privadas, e então a 

conservação deste 

‘bioma’ passa 

necessariamente pela 

atividade pecuária”
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terras são privadas, e então a con-
servação deste “bioma” passa neces-
sariamente pela atividade pecuária. 
Não há como pensar em conservação 
sem se atuar diretamente com os pro-
prietários de terras, sem a valorização 
daqueles que produzem sem alterar a 
paisagem ou sem degradar o ecossis-
tema. Para isso, mecanismos de va-
lorização (certificação, selos verdes, 
etc.) ligados ao mercado são uma fer-
ramenta fundamental, além de políti-
cas públicas condizentes, voltadas ao 
pagamento de serviços ambientais. 
Precisamos considerar que, se o Pan-
tanal é um patrimônio nacional, como 
definido na Constituição, aqueles que 
o conservam ao mesmo tempo em que 
exercem suas atividades econômicas, 
prestam um serviço inestimável ao 
país, e deveriam ser reconhecidos e 
remunerados por isso. O poder públi-
co nunca daria conta de realizar um 
serviço assim na escala do Pantanal e, 
portanto, estes proprietários (que ain-
da são maioria no Pantanal) merecem 
o reconhecimento da sociedade.

IHU On-Line – De que ação depende 
a preservação do Pantanal? O Código 
Florestal consegue assegurar a pre-
servação desse ecossistema?

Walfrido Tomas - A conservação do 
Pantanal, tal como o conhecemos 
hoje, vai depender de políticas públi-
cas adequadas e regionalizadas. Com 
esta fase de mudanças no Código Flo-
restal3, temos uma oportunidade de 
discutir as bases técnicas para uma 
legislação que leve em conta a fragi-
lidade de todo o ecossistema, consi-
derando que tudo que se faz nos pla-
naltos adjacentes certamente afeta a 
planície de inundação. Neste sentido, 
é preciso entender as fragilidades de 
toda a bacia do Alto Paraguai, incluin-
do a planície pantaneira, e com isto 
estabelecer normas de gestão terri-
torial voltadas à gestão sustentável e 
à conservação da biodiversidade (in-
cluídos neste conceito os processos 
ecológicos-chave que determinam o 
funcionamento do macroecossistema). 
No meu entender, as métricas do Có-
digo Florestal atual não foram e não 
estão sendo suficientes para garantir 

� Sobre o Novo Código Florestal confira as se-
guintes entrevistas publicadas nas Notícias do 
Dia: Um Código sem fundamentação científi-
ca. Entrevista especial Ricardo Ribeiro Rodri-
gues, de 03-08-2010, disponível em http://mi-
gre.me/153BN; Código Florestal: ‘Não dá mais 
para tratar a natureza como um modelo de 
negócio’. Entrevista especial com Carlos Al-
berto Scaramuzza, de 08-06-2010, disponível 
em http://migre.me/153CT. (Nota da IHU On-
Line)

a conservação do Pantanal. Hoje não 
há razão para não se utilizar de fer-
ramentas, como imagens de satélite 
e toda uma parafernália tecnológica, 
para determinar riscos e estabelecer 
mecanismos mais condizentes com as 
fragilidades das bacias hidrográficas. 
Além disso, dentro da planície, numa 
paisagem complexa e heterogênea, as 
métricas do Código Florestal simples-
mente não funcionam. O resultado é 
que a definição de onde estão as Áreas 
de Preservação Permanente - APPs tor-
na-se um exercício de surrealismo e, 
então, termina por ser negligenciada 
pelos proprietários e pelo poder públi-
co. É preciso uma solução mais criati-
va, moderna e com bases científicas, 
aliada às políticas públicas já discu-
tidas anteriormente. Sem isso, daqui 
algum tempo não teremos o Pantanal 
como o conhecemos hoje, até porque 
as mudanças climáticas devem causar 
um impacto significativo na região, o 
risco imposto por Pequenas Centrais 
Hidrelétricas - PCHs e usinas hidroe-
létricas que podem mudar o regime 
hidrológico, as intervenções no Rio Pa-
raguai para incrementar a navegação, 
entre outros. Precisamos traçar estra-
tégias e tomar decisões acerca destes 
potenciais impactos.

Pedido de Perdão ao triUnFo da hUManidade – a iMPortância 

dos 160 anos das Missões JesUíticas-GUarani

José roBerto de oLiveira

data: 30/9/2010
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Carvoarias, PCHS, polo siderúrgico: contrassensos 
no Pantanal
O desenvolvimento do Pantanal deve ser embasado em pesquisas científicas e acompa-
nhado de discussão com a sociedade, aconselha a bióloga Débora Calheiros              

Por Patrícia Fachin   

“P
reocupo-me com as nascentes e com a conservação dos corpos d’água dos rios, prin-
cipalmente, daqueles que formam o Pantanal. Nas áreas de nascente, de planalto e 
de recarga dos aquíferos, que ficam exatamente entre a Bacia do Alto Paraguai e a 
Bacia do Paraná, o desmatamento e o uso intensivo do solo estão elevados”. A pon-
deração é feita pela bióloga Débora Calheiros, em entrevista concedida por telefone 

à IHU On-Line. Segundo a pesquisadora, a degradação do planalto ocorre em função do uso agropecuário 
intensivo, que já resulta em 60 a 80% do desmatamento na parte alta do Pantanal. O desmatamento na 
planície também está aumentando e é ocasionado pela produção de carvão para as siderúrgicas que já 
existem no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e Minas Gerais. “O carvão de mata nativa é o 
mais barato que existe, por isso, o cerrado do Mato Grosso do Sul está sendo desmatado para produção 
de carvão”, aponta. 

O Pantanal é uma região abundante em minério de ferro e manganês e, em função desses recursos natu-
rais, o governo prevê a instalação de um polo minero-siderúrgico e hidrovias na região. “Pôr esses empreen-
dimentos no coração do Pantanal, numa região em que não existe poluição de metais pesados e compostos 
altamente tóxicos, no meu ponto de vista, é ser contra todos os arcabouços legais e políticas públicas que 
defendem a preservação do Pantanal como Patrimônio Nacional. É possível extrair o minério da região, mas 
não é adequado processá-lo no Pantanal”, assinala.

Débora Calheiros é graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo - USP, mestre em Engenharia Civil na área de Hidráulica e Saneamento pela mesma universidade, onde 
também cursou doutorado em Ciências (Energia Nuclear na Agricultura). Atualmente é pesquisadora da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, no Pantanal. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Qual é a atual situação 
ambiental das bacias hidrográficas 
do Pantanal?
Débora Calheiros – Na Bacia do Alto 
Paraguai, que fica no lado brasileiro, 
existem várias sub-bacias: a bacia do 
rio Cuiabá, do rio Jauru, do rio Taqua-
ri, do rio Miranda, do rio Aquidauana. 
Todas essas sub-bacias enfrentam o 
problema do desmatamento. Segundo 
o estudo realizado por diferentes en-
tidades, como o World Wildlife Fund 
- WWF1, a Ecoa, a Embrapa Pantanal, 

1 O World Wide Fund for Nature (WWF, “Fun-
do mundial para a vida selvagem e natureza”) 
é uma Organização não governamental (ONG) 
internacional que atua nas áreas da conserva-
ção, investigação e recuperação ambiental, 
anteriormente chamada World Wildlife Fund, 
nome oficial ainda em uso nos Estados Unidos 

o SOS Pantanal e outras ONGs, as áreas 
de planalto estão bastante degradadas 
pelo uso agropecuário intensivo, que 
resulta em 60 a 80% de desmatamen-
to na parte alta do Pantanal. Cerca de 
15% da planície foi desmatada.

Preocupo-me com as nascentes e 
com a conservação dos corpos d’água 
dos rios, principalmente, daqueles 
que formam o Pantanal. Nas áreas de 
nascente, de planalto e de recarga dos 
aquíferos, que ficam exatamente en-
tre a Bacia do Alto Paraguai e a Bacia 
do Paraná, o desmatamento e o uso 
intensivo do solo estão elevados. Isso 
quer dizer que a mata ciliar, as encos-
tas e as nascentes estão sendo utiliza-

e Canadá. (Nota da IHU On-Line)

das sem respeitar o Código Florestal e 
as boas práticas agrícolas.

IHU On-Line - Quais os impactos da 
alteração ambiental do planalto pan-
taneiro? Como eles se refletem nos 
rios do ecossistema?
Débora Calheiros – O aumento do des-
matamento no planalto ocorre desde a 
década de 1970, quando a região passou 
a ser ocupada pela agricultura e pela pe-
cuária intensivas. Essas práticas aumen-
taram os processos de erosão do solo, o 
qual passou a ser carreado pelas enxur-
radas para dentro dos rios, provocando 
assoreamento. Naturalmente, a planície 
pantaneira é sedimentada, então, é na-
tural que ocorra esse processo de erosão 
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no planalto e de sedimentação na pla-
nície. O problema é que o homem está 
acelerando esse processo e causando o 
assoreamento de todos os rios que for-
mam o Pantanal. O exemplo mais grave 
é o do rio Taquari, que está com uma 
área de aproximadamente 5 mil km² as-
soreada, segundo o pesquisador Carlos 
Padovani. 

IHU On-Line – Que diagnóstico fa� da 
atual situação dos rios do Pantanal? 
Quais deles já sofreram impactos 
ambientais?
Débora Calheiros – No Pantanal, os rios 
têm poços profundos, nos quais vivem 
algumas espécies como o peixe jaú2. Os 
rios que formam o Pantanal nascem no 
planalto, deságuam na planície e che-
gam ao Rio Paraguai, que é o principal 
rio da bacia. Todos eles estão sofrendo 
esse processo de entupimento e estão 
sendo preenchidos por areia. Em fun-
ção disso, os pescadores já dizem que 
está ficando cada vez mais difícil con-
servar o jaú nesses locais. 

Outra questão que gera impactos 
nos rios é a poluição causada pelos 
esgotos das cidades e dos frigoríficos. 
Estamos trabalhando em um projeto 
de saneamento que está implantando 
coleta e tratamento de esgoto em vá-
rias cidades da região pantaneira. Esse 
é um trabalho positivo e está atrelado 
às Metas do Milênio3 promovidas pela 
ONU para diminuir a poluição dos rios. 

Outra demanda preocupante é o 
proliferamento das hidrelétricas e Pe-
quenas Centrais Hidroeléticas - PCHs 

2 Jaú (Zungaro jahu) é um peixe teleósteo que 
habita as bacias do rio Amazonas e do rio Pa-
raná. É considerado um dos maiores peixes de 
água doce. (Nota da IHU On-Line)
3 Acabar com a extrema pobreza e a fome, 
promover a igualdade entre os sexos, erradicar 
doenças que matam milhões e fomentar no-
vas bases para o desenvolvimento sustentável 
dos povos são algumas das oito metas da ONU 
apresentadas na Declaração do Milênio, e que 
se pretendem alcançar até 2015. As Metas de 
Desenvolvimento do Milênio (MDM) surgem da 
Declaração do Milênio das Nações Unidas, ado-
tada pelos 191 estados membros no dia 8 de 
setembro de 2000. Criada em um esforço para 
sintetizar acordos internacionais alcançados 
em várias cúpulas mundiais ao longo dos anos 
90 (sobre meio-ambiente e desenvolvimento, 
direitos das mulheres, desenvolvimento social, 
racismo, etc.), a Declaração traz uma série de 
compromissos concretos que, se cumpridos nos 
prazos fixados, segundo os indicadores quanti-
tativos que os acompanham, deverão melhorar 
o destino da humanidade neste século. (Nota 
da IHU On-Line)

sem nenhum controle porque as PCHs 
seguem um modelo de licenciamento 
municipal. Esses empreendimentos são 
altamente rentáveis economicamen-
te, mas, sem uma avaliação conjunta 
de todas as obras que estão sendo pre-
vistas e implantadas na região, temos 
a preocupação de que esses projetos 
afetem a dinâmica do ciclo de cada 
rio, além da hidrodinânica do sistema 
Pantanal como um todo. 

Precisamos ter uma avaliação am-
biental integrada dos impactos conjun-
tos de todos esses empreendimentos. O 
Ministério Público Federal está apoiando 
esse questionamento juntamente com o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
Além do mais, o Comitê Nacional de Zo-
nas Úmidas já elaborou uma resolução 
sobre essa questão, pois estão preocu-
pados com a forma com que está acon-
tecendo feito o uso dos recursos naturais 
na Bacia do Alto Paraguai.

IHU On-Line - Quantas hidrelétricas 
existem no Pantanal? Elas interferem 
no pulso de inundações da região? 
Débora Calheiros – O principal fenô-
meno que rege o Pantanal são os pul-
sos de inundações, ou seja, os ciclos 
de cheias e secas anuais e plurianuais. 
Se mudar o pulso de inundação, muda 
também o funcionamento ecológico 
biogeoquímico do sistema e, por con-
seguinte, se tem efeitos na biodiversi-
dade como, por exemplo, na produção 
pesqueira. O pessoal do setor elétrico 
argumenta que as PCHs não causam 
impactos e geram energia limpa. Em 
termos de produção de CO2, podemos 
dizer que é uma energia limpa. Mas, 
em termos de conservação de uma 
ambiente aquático, ela é trágica: as 
hidrelétricas são um problema para a 
conservação de qualidade da água e 

de produção e diversidade de peixes. 
O professor Ângelo Agustinho mostrou, 
em um estudo, que a instalação de hi-
droelétricas na Bacia do Paraná gerou 
uma diminuição das espécies de pei-
xes, além da diminuição do tamanho 
das espécies remanescentes. Ademais, 
há um problema social envolvido nessa 
questão, uma vez que diversas famí-
lias de pescadores dependem dessas 
qualidades de peixe. 

As PCHs e as hidrelétricas são uma 
barreira para a migração dos peixes 
migratórios e para os nutrientes que 
fluem pelos rios. Quando se põe uma 
barreira, se impede o fluxo natural e 
se modifica o ambiente: assim, não se 
tem mais um ambiente de rio e, sim, 
de lago. Pessoas favoráveis às barra-
gens dizem que as PCHs não precisam 
de um lago muito grande. Entretan-
to, a própria existência da barragem, 
que pode atingir de 10 a 40 metros, 
representa uma barreira que impede 
o fluxo de nutrientes. Isso é preocu-
pante numa planície de inundação que 
depende do ciclo natural das águas. 

Atualmente, existem 29 barragens 
implantadas na região e a previsão é 
que esse número aumente para 116. 
Cada empreendimento é licenciado 
separadamente e isso é preocupante, 
no sentido de que não se consegue ter 
uma visão do conjunto. 

 
IHU On-Line - A senhora di� que um 
dos maiores problemas do Pantanal é 
a industriali�ação de Corumbá. Qual 
é a implicação do polo siderúrgico e 
do gás químico para o Pantanal?
Débora Calheiros – O Pantanal é con-
siderado Patrimônio Nacional pela 
Constituição Federal. Inclusive, a 
Constituição prima pela qualidade nos 
termos técnicos da questão ecológica 
de conservação. O artigo 225 diz que 
se deve manter os processos ecoló-
gicos do sistema. Para mantermos os 
processos ecológicos no Pantanal, é 
preciso manter a qualidade ambiental. 
Isso quer dizer que devemos utilizar os 
recursos naturais com limite. Como o 
Pantanal é uma planície de inundação, 
esses processos são hidroecológicos, 
ou seja, estão relacionados com os 
pulsos de inundações. Então, temos 
de desenvolver a região de uma for-
ma embasada cientificamente e com 

“A mata ciliar, as 

encostas e as nascentes 

estão sendo utili�adas 

sem respeitar o Código 

Florestal e as boas 

práticas agrícolas”
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discussão com a sociedade. Temos de 
cuidar para não cometer os mesmos 
erros que foram cometidos em outros 
ambientes brasileiros. 

O polo industrial foi previsto para ser 
instalado na região que tem o melhor solo 
e a melhor água do Pantanal. Embora se 
trate de uma área inundada, no Pantanal 
também há escassez de água regional em 
Corumbá porque o solo é calcário. A água 
de poço nessa região é salobre e os cor-
pos d’água são córregos, os quais estão 
sendo impactados pelo uso na minera-
ção: lavamos minério com água mineral. 
Então, o polo industrial seria implantado 
na região de melhor solo, que é habitada 
por uma comunidade há anos. Além de 
o local de implantação não ser o ideal, 
esses empreendimentos são altamente 
poluidores, pois utilizam o gás químico 
da Bolívia – deveriam usar gás petroquí-
mico, entretanto, o gás químico facilita 
a produção de plástico, fertilizantes. O 
polo minero-siderúrgico utiliza minério 
e o processa para a fabricação de ferro 
gusa e aço. Pôr esses empreendimentos 
no coração do Pantanal, numa região em 
que não existe poluição de metais pesa-
dos e compostos altamente tóxicos, no 
meu ponto de vista, é ser contra todos 
os arcabouços legais e políticas públicas 
que defendem a preservação do Panta-
nal como Patrimônio Nacional. É possível 
extrair o minério da região, mas não é 
adequado processá-lo no Pantanal.

Na região já existem duas siderúrgi-
cas: uma é mais antiga e outra foi ins-
talada em 2007. Os governos estadual e 
municipal querem implantar uma zona 
de processamento de exportação para 
agregar valor ao minério no processa-
mento até o aço e não exportá-lo de 
forma bruta. No projeto anterior à crise 
econômica, a ideia era instalar 14 ou 15 
indústrias na região e, no lado boliviano, 
também há perspectiva de instalar um 
polo siderúrgico. Depois da crise, essa 
perspectiva diminuiu. A Rio Tinto4, por 

4 A empresa Rio Tinto é um conglomerado 
anglo-australiano que atua no setor de mine-
ração. Foi fundada em 1873 e tem sedes em 
Londres e Melbourne. A empresa britânica Rio 
Tinto Company foi formada para explorar mi-
nas de cobre no Rio Tinto, no sul da Espanha, 
e daí leva seu nome. No dia 7 de novembro de 
2007 a BHP Billiton, maior rival da Rio Tinto, 
tentou comprá-la - o que seria uma das maio-
res aquisições da história. No entanto, a Rio 
Tinto recusou a oferta. Foi eleita pelo Great 
Place to Work Institute (GPTW) como uma das 
cem melhores empresas para se trabalhar no 

exemplo, uma grande mineradora que 
estava instalada no Pantanal, foi ven-
dida para a Vale do Rio Doce5. Então, o 
cenário econômico prolongou a instala-
ção dessas indústrias no Pantanal, mas a 
política governamental na região ainda 
continua sendo de estímulo ao polo. 

IHU On-Line - 40% do carvão pro-
du�ido no país é originário do Mato 
Grosso do Sul, de matas de cerrado 
nativo. Quais os efeitos das carvoa-
rias para a região pantaneira? 
Débora Calheiros – Percebe-se no 
Pantanal o tráfego de caminhões, es-
pecialmente alguns vindos da Bolívia. 
Um dos motivos que faz com que o 
desmatamento na planície aumente 
é o crescimento da produção de car-
vão tanto para as siderúrgicas que já 
existem no Pantanal e no Mato Gros-
so do Sul, como também para as de 
São Paulo e Minas Gerais. O carvão de 
mata nativa é o mais barato que exis-
te, por isso, o cerrado do Mato Gros-
so do Sul está sendo desmatado para 
produção de carvão. O desmatamento 
já está atingindo a planície. Inclusive, 
uma siderúrgica recebeu multas pelo 
uso de carvão proveniente da área 
pantaneira e área indígena. Então, o 
grande problema da instalação dessas 
siderúrgicas é a poluição e o aumen-
to da demanda por carvão, que gera a 
elevação do desmatamento. 

IHU On-Line – A construção de hidro-
vias no Pantanal ainda está em dis-
cussão? 
Débora Calheiros - Recentemente, 
retomou-se a discussão em torno das 
hidrovias com dragagens, criação de 
portos, mencionando a possibilidade 
de conexão com a Bacia Amazônica. 
Esse é um projeto do Segundo Im-
pério. Há vinte anos questiono esses 
empreendimentos e, com frequência, 
as discussões sobre o assunto são re-
tomadas.

A união de bacias é um problema 
seríssimo tanto ambiental como eco-
nômico porque há troca de espécies 

Brasil. (Nota da IHU On-Line)
5 A Vale é a segunda maior mineradora do 
mundo e a maior empresa privada do Brasil. É 
a maior produtora de minério de ferro do mun-
do e a segunda maior de níquel. A Vale desta-
ca-se ainda na produção de manganês, cobre, 
bauxita, caulinita, carvão, cobalto, platina, 
alumina e alumínio. (Nota da IHU On-Line) 

entre elas e isso é um erro ecológico 
absurdo. Desde a década de 1960, os 
cientistas sabem que não é possível fa-
zer uma conexão entre as bacias por-
que elas são isoladas e em cada uma 
há espécies de peixes diferenciadas. 
Quando ocorre a conexão, há um dese-
quilíbrio ecológico muito grande, pois 
ocorre uma mudança na hidrodinâmi-
ca do rio. Então, pergunto: Temos de 
adaptar o rio às embarcações ou elas 
ao rio? Utilizar o rio Paraguai como 
uma via navegável é necessário econô-
mica e socialmente, mas a questão é 
não mudar a hidrodinâmica do rio. 

A região é muito rica em minério 
de ferro e manganês, por isso querem 
instalar o polo minero-siderúrgico e as 
hidrovias. Na década de 1990, foi feito 
um estudo sobre a hidrovia Paraguai–
Paraná, desde Cárceres até Buenos 
Aires, na Argentina. Essa pesquisa foi 
barrada por Fernando Henrique Car-
doso, em 1996, principalmente no tre-
cho de Corumbá a Cárceres, onde o rio 
se torna estreito, tem muitas curvas 
e a navegação é difícil. Na época, foi 
proibida a construção de portos pela 
inexistência de um estudo sobre o im-
pacto conjunto dessas intervenções. O 
Ministério dos Transportes está, nova-
mente, levantando essa questão com 
a ideia de unir as bacias Amazônica e 
do Alto Paraguai. Também existe um 
projeto de unir a Bacia do Orinoco, 
na Venezuela, com a Bacia Amazônica 
e a Bacia do Alto Paraguai; essa seria 
uma forma de integrar a América do 
Sul desde a Venezuela até a Argenti-
na. Temos que discutir essas questões 
sob uma forma embasada na ciência 
juntamente com a população local, 
como manda a Constituição, a Lei de 
Recursos Hídricos e a Agenda 21 para 
chegarmos num modelo de desenvolvi-
mento que seja mais sustentável. 

Leia Mais...
>> Débora Calheiros já concedeu outras 

entrevistas à IHU On-Line.
• O Pantanal ameaçado. Entrevista especial com 
Débora Calheiros, publicada em 7-4-2010 e dispo-
nível no link http://migre.me/1nlrB;
• O Pantanal, reserva da biosfera, ameaçado, 
publicada em 22-10-2008 e disponível no endere-
ço eletrônico http://migre.me/1nly2. 



SÃO LEOPOLDO, 27 DE SETEMBRO DE 2010 | EDIÇÃO 345                                                                                                                17

Preservar o Pantanal é mais barato do que utili�á-lo 
Para o pesquisador do Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal, André Steffens 
Moraes, a contribuição global para preservação do Pantanal se justifica pelos benefícios 
que o resto do mundo assegura em troca da continuidade da existência da fauna, da 
flora e dos habitats no Pantanal               

Por Patrícia Fachin   

A
utor de um estudo que estima o valor econômico total do Pantanal, o pesquisador André 
Steffens Moraes diz que é mais rentável para a sociedade preservar o ecossistema do que 
utilizá-lo para fins econômicos. Segundo ele, os benefícios ambientais possuem abrangências 
diferentes, por isso “os valores econômicos de um hectare de Pantanal foram classificados 
em benefícios privados, públicos e locais e benefícios globais. Esta classificação é útil porque 

cada tipo de benefício pode ser visto como correspondendo a diferentes beneficiários: o pecuarista, o 
governo (ou a nação brasileira) e o planejador social mundial, todos, por hipótese, buscando maximizar 
a utilidade do uso da terra do Pantanal”.

Na entrevista que segue, concedida por e-mail à IHU On-Line, Moraes explica os benefícios da conservação 
do ecossistema e ressalta que o Pantanal fornece serviços ecológicos locais e regionais, como a oferta de água 
e o controle de erosão. Em função desses benefícios públicos, ele argumenta que o governo brasileiro deveria 
“desestimular a conversão de áreas florestadas em pastagens e estimular sua conservação, já que os custos do 
desmatamento (benefícios locais privados e públicos perdidos) são de US$ 7.387/ha, enquanto que os bene-
fícios são de apenas US$ 28,2/ha”. 

Os benefícios globais “incluem valores de uso direto (recreação), indireto (como regulação de gases e do 
clima), assim como os valores de opção e de existência, alcançando quase US$ 10.100/ha/ano. Como refe-
rência, os benefícios do desmatamento para o pecuarista foram estimados em US$ 28,2/ha”. Nesse sentido, 
ressalta, “os benefícios externos do Pantanal alcançam US$ 10.062/ha/ano, a diferença entre os benefícios 
de conservar e de converter um hectare de área florestada do Pantanal. Assim, um planejador global (isto é, 
a comunidade internacional) deve oferecer incentivos para que o Brasil preserve o remanescente do Pantanal, 
e transferências acima desse valor serão necessárias para assegurar que o desmatamento seja efetivamente 
eliminado ou reduzido”.

André Steffens Moraes possui graduação em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG, especialização em Administração Rural pela Universidade Federal de Lavras, mestrado 
em Economia Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, doutorado em Economia 
pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, aperfeiçoamento em Valoração Econômica de Recur-
sos Ambientais pelo Center For Social And Economic Research On The Global Environment, aperfeiçoa-
mento em Aplicação de Técnicas em Economia Ecológica pela South Florida Water Management District. 
Atualmente é pesquisador do Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - Emprapa. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Há quantos anos a pe-
cuária é desenvolvida no Pantanal? 
Como, ao longo do tempo, ela trans-
formou o cenário pantaneiro? 
Andre Steffens Moraes – Vários histo-
riadores consideram que os primeiros 
bovinos chegaram à antiga Capitania 
de Mato Grosso após 1730, com a aber-
tura do caminho entre Goiás e Cuiabá. 

Os bovinos sempre acompanharam os 
modelos de movimentação dos dife-
rentes povos, o mesmo ocorrendo no 
processo de ocupação do Pantanal. No 
início da colonização, homem e bovi-
no alargaram as fronteiras e lutaram 
para adaptarem-se às condições da 
região. Durante cerca de 300 anos a 
base da economia do Pantanal foi o 

bovino pantaneiro (também denomi-
nado Tucura). No início do século pas-
sado, entretanto, esta raça nativa foi 
gradativamente sendo substituída por 
raças zebuínas, que atualmente pre-
dominam amplamente. Ao longo do 
tempo, a pecuária pouco transformou 
o cenário pantaneiro, pois vem sendo 
desenvolvida de forma extensiva, com 
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baixa densidade de bovinos e tendo os 
pastos nativos como principal fonte 
para alimentação dos animais. Somen-
te com a introdução de pastos culti-
vados, a partir dos anos 1970, é que 
houve maior interferência humana na 
paisagem, mas sem modificar o fato 
– amplamente reconhecido – de que a 
pecuária extensiva é uma alternativa 
produtiva que contribui para a conser-
vação do Pantanal. A pecuária é hoje, 
como foi no passado, a principal ativi-
dade econômica da região.

IHU On-Line - Alguns pesquisadores 
são contra a criação de gado na re-
gião pantaneira e outros alegam que 
o manejo de gado é sustentável. 
Como o senhor descreve a atual situ-
ação da pecuária no Pantanal? Quais 
são os prós e contras desse desenvol-
vimento?
Andre Steffens Moraes – Desconheço 
os argumentos específicos daqueles 
que são contra a criação de gado bo-
vino no Pantanal. Possivelmente tais 
argumentos são gerais e mais relacio-
nados à forma como a pecuária vem 
sendo desenvolvida em outras regiões, 
em sistemas de produção diferentes e 
certamente mais intensivos em rela-
ção aos sistemas em uso no Pantanal. 
Isso porque o sistema de produção de 
gado extensivo praticado no Pantanal 
é desenvolvido em equilíbrio com a 
natureza, muito próximo de um siste-
ma sustentável. Tanto é que a maioria 
dos impactos ambientais negativos co-
mumente atribuídos à pecuária bovina 
não se aplica ou tem baixa intensidade 
no Pantanal. É o caso, por exemplo, 
da eliminação e/ou redução da fau-
na e flora nativas em decorrência do 
desmatamento de áreas para implan-
tação de pastos cultivados, de menor 
importância no Pantanal em relação 
a outras regiões, já que 87% da ve-
getação nativa desse ecossistema se 
mantém intacta ainda hoje. Ou então, 
da perda de nutrientes e aumento da 
degradação e compactação dos solos 
decorrentes do pisoteio intensivo do 
gado ou do superpastejo, já que as 
densidades animais são baixas no Pan-
tanal. E ainda, da contaminação pelo 
uso de agrotóxicos e fertilizantes, uma 
vez que tais substâncias, como regra, 
não são e não foram empregadas no 

sistema de produção.
Por outro lado, o termo sustentável 

deve se aplicar a todos os aspectos da 
atividade humana - sociais, econômicos, 
culturais, éticos, e não somente aos am-
bientais. Nesse sentido, é possível que o 
manejo tradicional do gado no Pantanal 
esteja em vias de não mais ser econo-
micamente sustentável, pois a relativa 
baixa produtividade do sistema exten-
sivo implica em baixa rentabilidade. E 
a perda de sustentabilidade econômica 
pode trazer consigo a perda da susten-
tabilidade de todo o sistema (ecológica, 
social, cultural, etc.). Muitos pecuaristas 
tradicionais da região veem uma solução 
na intensificação da pecuária; outros 
nem essa opção têm, precisando ven-
der suas propriedades. Certamente ne-
nhuma dessas soluções é adequada. As 
desvantagens da intensificação são evi-
dentes, principalmente as ambientais, 
pois intensificar a produção usualmente 
implica o uso de pastos cultivados, mais 
(e novos) insumos e mais energia para 
esse sistema funcionar. E os novos pro-
prietários, usualmente de fora do Panta-
nal, além de buscar maior intensificação 
do sistema de produção, normalmente 
são pouco comprometidos com a cultura 
e os costumes regionais. Sem falar que 
a perda da posse da terra representa 
uma condição extrema para famílias de 
pecuaristas que muitas vezes estavam 
estabelecidas há décadas no Pantanal, e 
em muitos casos, mais tempo ainda. As-
sim, um modelo de produção verdadei-

ramente sustentável deve buscar alter-
nativas que atendam simultaneamente 
ao aumento da rentabilidade e à manu-
tenção da diversidade biológica. Dado 
que o modo tradicional de produção da 
pecuária pantaneira já está próximo ao 
de uma pecuária sustentável, e que as 
novas demandas da sociedade sinalizam 
que a sustentabilidade é importante, há 
necessidade de ajustar o sistema tradi-
cional para atender a essas demandas. 
E, de fato, muitos pecuaristas já estão 
avançando nessa direção.

Assim, a pecuária pantaneira está 
em um processo de transição, ou talvez 
mais propriamente, de adaptação de 
seu sistema tradicional para um sistema 
ainda mais voltado ao equilíbrio entre 
suas partes componentes. Um sistema 
que busca produzir de forma social e 
ambientalmente responsável; um siste-
ma menos intensivo no uso de insumos 
e energia e livre de produtos nocivos à 
saúde humana, capaz de oferecer e ga-
rantir um produto de qualidade; e, cer-
tamente, um sistema que não descuide 
do importante aspecto da rentabilidade 
econômica. Enfim, um sistema verdadei-
ramente sustentável.

A pecuária orgânica é outro exem-
plo das mudanças pelas quais vem 
passando a pecuária regional. Criada 
em 2001, por pecuaristas do Pantanal, 
que identificaram a pecuária orgânica 
certificada como uma atividade pro-
missora do ponto de vista econômico, 
ambiental e social, a Associação Bra-
sileira de Pecuária Orgânica - ABPO, 
reúne atualmente 20 propriedades 
do Pantanal, ocupando uma área com 
mais de 110 mil hectares e um rebanho 
estimado em 55 mil cabeças de gado.

É essa a atual situação da pecuária 
pantaneira, em franca evolução para 
novas formas de produzir.

IHU On-Line - Em que áreas da região 
pantaneira se concentra o desenvol-
vimento da pecuária? 
Andre Steffens Moraes – O Pantanal 
pode ser subdividido em diferentes 
sub-regiões em função de característi-
cas como regime de inundação, tipo de 
solo e de vegetação, entre outros. Em 
termos do rebanho, a pecuária pan-
taneira se concentra em duas dessas 
sub-regiões, a Nhecolândia e o Paia-
guás, ambas ao leste do Pantanal.

“Durante cerca de 300 

anos a base da economia 

do Pantanal foi o bovino 

pantaneiro (…) No início 

do século passado, 

entretanto, esta raça 

nativa foi 

gradativamente sendo 

substituída por raças 

�ebuínas”
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IHU On-Line - Um estudo publicado 
recentemente pelo Ministério do 
Meio Ambiente e por algumas ONGs 
constata que a vegetação do Panta-
nal está sendo desmatada. A expan-
são da pecuária contribuiu para esse 
fenômeno?
Andre Steffens Moraes – De fato, o es-
tudo registra que o desmatamento está 
crescendo no Pantanal, mas a uma taxa 
muito pequena, de 2,5% no período 
de 2002 a 2008, a maior parte devido 
à transformação de áreas nativas em 
pastagem cultivada. O mesmo estudo 
mostra que o Pantanal mantém 87% de 
sua vegetação intacta. Estudo anterior 
(2002) apresenta resultado semelhante. 

Estamos nos referindo ao estudo in-
titulado “Monitoramento das alterações 
da cobertura vegetal e uso do solo na Ba-
cia do Alto Paraguai - Porção Brasileira”, 
realizado por demanda da WWF-Brasil, 
Ecoa, Avina, SOS Pantanal e Conservação 
Internacional (a Embrapa Pantanal atuou 
como consultora técnica).

IHU On-Line - Como a pecuária, prin-
cipal atividade econômica da região, 
se insere na vegetação nativa? 
Andre Steffens Moraes – Como o sistema 
de produção é extensivo, os animais re-
cebem poucos cuidados e são mantidos 
quase que exclusivamente de pastagens 
nativas. Essas pastagens em geral têm 
baixa qualidade nutricional e marcada 
sazonalidade, mas são a base da nutri-
ção dos rebanhos. Os extensos campos 
formados por pastagens naturais que a 
região apresenta são capazes de supor-
tar a produção dos animais.

IHU On-Line - Como a pecuária in-
terfere na fauna e flora nativas? Ela 
altera os serviços ambientais como o 
controle de inundações?
Andre Steffens Moraes – Potencial-
mente, o principal impacto da pe-
cuária é no sentido de eliminar e/ou 
reduzir a fauna e a flora nativas em 
consequência do desmatamento para 
expansão da atividade, particular-
mente para implantação de pastagens 
exóticas. Contudo, no Pantanal, como 
o crescimento do desmatamento para 
esta finalidade tem sido pequeno nos 
anos recentes, a magnitude deste im-
pacto tende a ser pouco significativa 
na região. O mesmo ocorre com outros 

impactos adversos, como o pisoteio 
intensivo e a compactação do solo, 
o superpastejo da vegetação e o uso 
do fogo, a utilização de agrotóxicos 
e fertilizantes, etc. Independente da 
magnitude dos impactos, o fato é que 
a implantação de pastagens cultivadas 
altera o perfil ecológico da área onde 
essas pastagens são introduzidas, afe-
tando os bens e serviços oferecidos 
pelas funções do ecossistema e pelos 
recursos naturais presentes naquela 
área. Dado que o Pantanal apresen-
ta um conjunto complexo de funções 
ecológicas, uma variedade ampla de 
bens e serviços pode ser afetada.

IHU On-Line - É possível o manejo 
sustentável do gado no Pantanal?
Andre Steffens Moraes – A sustentabi-
lidade dos sistemas de produção tem 
sido constantemente debatida nas úl-
timas décadas, enfocando a influência 
dos bovinos sobre o ambiente e a con-
servação de recursos genéticos ani-
mais. O termo sustentabilidade vem 
sendo usado amplamente, de acordo 
com os interesses e os sistemas de 
valores da sociedade. Porém, quando 
não definido precisamente, perde o 
seu real significado. Segundo defini-
ção da Organização das Nações Uni-
das para a Agricultura e Alimentação 
- FAO, o manejo sustentável envolve a 
“conservação de recursos naturais e o 
repasse de tecnologias, de modo que 
assegurem o alcance e a satisfação 
contínua das necessidades humanas 
para as gerações presentes e futuras. 
Tal desenvolvimento sustentável não 
degrada o ambiente, é tecnicamente 
apropriado, economicamente viável e 
socialmente aceitável”.

Considerando que no Pantanal 
aproximadamente 87% da vegetação 
nativa está intacta e que a pecuária 
bovina de corte é a principal atividade 
econômica da região, pode-se concluir 
que o manejo do gado está sendo fei-
to corretamente. Portanto, é possível, 
sim, o manejo sustentável do gado 
no Pantanal. Mas talvez o mercado 
desconheça este fato, sendo, então, 
importante mostrar que a pecuária 
pantaneira fornece alimentos seguros, 
produzidos de forma sustentável. Para 
tanto, basta estabelecer um conjunto 
de normas e procedimentos que de-
vem ser obrigatoriamente observados 
para manter o sistema eficiente e ren-
tável. Esse conjunto de indicadores, 
ao avaliar alguns parâmetros de saú-
de, estado nutricional e bem-estar dos 
animais, do estado de conservação das 
pastagens nativas e do solo, etc., irá 
refletir e monitorar a sustentabilidade 
do sistema de produção.

IHU On-Line - �ual é a filosofia do 
ecoturismo no Pantanal? Tal prática 
é viável? 
Andre Steffens Moraes – O ecoturis-
mo no Pantanal não pode ser encarado 
apenas como uma forma de aproveitar 
uma oportunidade do mercado, pois 
corre o risco de vir a ser uma ativida-
de desordenada e sem credibilidade. 
Para que possa se desenvolver regio-
nalmente deve ser planejado e geren-
ciado como uma atividade econômica 
produtiva que de fato é. No Pantanal 
as possibilidades são excelentes, pois 
várias características regionais são 
promotoras do ecoturismo: grande vi-
sibilidade de uma rica e variada fauna, 
inúmeras opções em termos de turis-
mo de pesca, variedade de ambientes 
com belas paisagens, possibilidade de 
isolamento e distanciamento das faci-
lidades e atribulações da civilização, 
cultura rica em crenças e tradições, 
culinária típica também rica e variada, 
e outros. Dessa forma, o ecoturismo 
no Pantanal, desde que desenvolvido 
com responsabilidade e dentro de seus 
princípios conceituais, poderá vir a ser 
um instrumento capaz de gerar renda, 
empregos, contribuir para manter a 
qualidade do ambiente e valorizar a 
cultura e as tradições locais.

“O principal impacto da 

pecuária é no sentido de 

eliminar e/ou reduzir a 

fauna e a flora nativas 

em consequência do 

desmatamento para 

expansão da atividade”
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IHU On-Line - Na sua tese, o senhor 
desenvolveu a valoração econômica 
de recursos naturais, atribuindo um 
valor econômico aos recursos natu-
rais e serviços ambientais. Como fica 
essa equação de benefício privado e 
custo ambiental a partir do desen-
volvimento da pecuária?
Andre Steffens Moraes – Quando uma 
área do Pantanal é desmatada, degra-
dada ou convertida para outros usos 
(por exemplo, para introdução de pas-
tagens cultivadas), se perdem valores 
importantes, às vezes irreversivelmen-
te. Assim, os custos desta opção de uso 
devem incluir, além dos custos diretos 
da conversão (por exemplo, limpeza e 
queima), os custos dos demais valores 
perdidos devido à conversão. Esses cus-
tos incluem o valor das funções ambien-
tais perdidas (como proteção de bacias 
hidrográficas, manutenção de micro-
clima e biodiversidade) e o valor dos 
recursos naturais perdidos (como ma-
deira, produtos não madeireiros e vida 
selvagem). Quando a conversão é feita, 
esses benefícios coletivos são perdidos. 
Na avaliação privada, essas perdas não 
representam custos diretos, mas sob 
a ótica da sociedade essas perdas re-
presentam custos ambientais: os bene-
fícios do desmatamento são privados, 
mas os custos são sociais. Quando os 
custos ambientais da pecuária recaem 
principalmente sobre outras pessoas, 
existe uma forte razão para a aplicação 
de impostos e taxas para fazer recair 
estes custos sobre o sistema de produ-
ção. Assim, por exemplo, se a poluição 
da água pelo gado aumentar os custos 
do tratamento da água, então os custos 
deste tratamento devem ser recupera-
dos junto aos produtores do gado.

Por outro lado, o pecuarista que op-
tar por não converter as áreas floresta-
das para pasto cultivado deve ser com-
pensado, já que as áreas preservadas 
proporcionam benefícios para terceiros 
(para a sociedade), na forma de serviços 
ambientais. Até mesmo o produtor que 
pretenda implantar pasto cultivado pode 
ser induzido a mudar de ideia, desde que 
a compensação monetária seja pelo me-
nos equivalente àquela que seria rece-
bida pela pecuária em pasto cultivado. 
Incentivos econômicos bem desenhados 
(tais como programas de compensação) 
podem assegurar que parcelas significa-

tivas do setor privado se comportem de 
acordo com objetivos sociais (a conser-
vação).

Uma vez que tais benefícios podem 
ter diferentes abrangências – privados 
ou públicos e locais, regionais ou glo-
bais -, contribuições ou transferências 
monetárias de outras regiões brasi-
leiras ou de outras partes do mundo 
podem ser justificadas como forma de 
assegurar que o desmatamento seja 
efetivamente eliminado ou reduzido, 
garantindo a continuidade do fluxo de 
benefícios proporcionado pelos bens e 
serviços do ecossistema Pantanal.

IHU On-Line - Quanto vale um hec-
tare no Pantanal em termos de ser-
viços naturais? É possível também 
estimar o valor econômico total do 
ecossistema?
Andre Steffens Moraes – Numerosos 
estudos têm buscado estimar o valor 
econômico dos ecossistemas, e o con-
ceito de valor econômico total (VET) 
se tornou uma abordagem amplamen-
te usada para avaliar o valor utilitário 
da natureza. A maioria dos métodos 
de valoração, entretanto, não preten-
de medir o valor econômico total, mas 
apenas parte dele. Por exemplo, mui-
tos estudos avaliam apenas os valores 
de uso direto, como o turismo, a ofer-
ta de alimentos e os recursos florestais 
não madeireiros. Outros estimam ape-
nas os valores de uso indireto, que são 
os bens e serviços ambientais oriundos 
das funções do ecossistema, como a 
manutenção da diversidade genética, 

o controle de erosão e a ciclagem de 
nutrientes. E há, ainda, outros valores, 
como aqueles decorrentes da opção 
de uso no futuro e os não associados 
a qualquer uso, seja atual ou futuro 
(valor de existência).

Não é nada confortável para um 
pesquisador determinar um valor mo-
netário para um bem ou serviço am-
biental, por várias razões. Primeiro, 
pela dificuldade em medir tais valores, 
já que muitos deles não são transacio-
nados no mercado (não tem preço de 
mercado) e seu uso, muitas vezes gera, 
efeitos externos (positivos e negativos) 
sobre outros setores da economia e da 
sociedade, de modo que medidas preci-
sas podem ser difíceis de obter e gerar 
controvérsias. Segundo, muitos estu-
diosos afirmam que não é um ato ético 
atribuir valor monetário à natureza e 
que os métodos utilizados para inferir 
valores monetários dos bens e serviços 
ambientais não são válidos nem con-
fiáveis. Argumentam que o valor que 
as pessoas atribuem à natureza não 
se baseia em valores utilitários (“de 
mercado”) e que não se pode colocar 
valor em coisas “intangíveis” como a 
vida. Também é preciso lembrar que 
nem sempre as funções e serviços po-
dem coexistir: ecoturismo não combina 
com extração de madeira e a conser-
vação impede a utilização para outros 
usos. E se o serviço está subexplorado 
(como o turismo no Pantanal), seu va-
lor não será corretamente refletido no 
valor econômico total do ecossistema. 
Considere-se, ainda, que cada método 
apresenta limitações em sua cobertura 
de valores, a qual, em geral, está asso-
ciada ao grau de sofisticação metodo-
lógica e de dados exigida, às hipóteses 
sobre o comportamento do consumidor 
e aos efeitos do uso do ambiente sobre 
os recursos e em outros setores da eco-
nomia. Os valores estimados também 
podem depender de fatores contextuais 
do ecossistema em estudo (densidade 
de população, níveis de renda, etc.), e 
podem estar baseados na utilização to-
tal da área ou não. Enfim, é difícil que 
as estimativas não sejam subestimati-
vas ou superestimativas do verdadeiro 
valor do ecossistema.

Por isso, os valores econômicos 
resultantes dos estudos de valora-
ção devem ser vistos como ordens de 

“Quando uma área do 

Pantanal é desmatada, 

degradada ou 

convertida para outros 

usos (por exemplo, para 

introdução de pastagens 

cultivadas), se perdem 

valores importantes, às 

ve�es irreversivelmente”
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magnitude, não representando neces-
sariamente valores absolutos. Mesmo 
porque a maioria dos estudos expres-
sa os valores em termos de valor mé-
dio por hectare, dando ideia de que 
cada hectare é igualmente produtivo 
ou valioso, o que, evidentemente, não 
é o caso. (Calcular valores por hecta-
re para o Pantanal implica que toda 
a vasta extensão da região tem uma 
“qualidade” uniforme.) Não obstante, 
a demanda por estimativas do valor 
dos bens e serviços ambientais é cres-
cente, por sua utilidade em oferecer 
aos tomadores de decisão (políticos, 
gestores de programas etc.) a infor-
mação sobre os custos e benefícios de 
usos alternativos, que, do contrário, 
não seriam considerados nas decisões 
sobre a utilização de um determinado 
ecossistema.

Feitas essas ressalvas, passemos 
aos valores. Os dados que utiliza-
mos para estimar o valor econômico 
total do Pantanal (VET) foram obti-
dos de trabalhos em sua quase to-
talidade realizados para o Pantanal, 
em diferentes anos, por diferentes 
pesquisadores, utilizando diferentes 
métodos de valoração. Para alguns 
poucos serviços para os quais não ha-
via estimativas para o Pantanal, fo-
ram utilizados resultados médios de 
outras regiões (transferência de be-
nefícios). Todos os resultados foram 
padronizados para uma base comum, 
em dólares estadunidenses por hec-
tare por ano, a preços constantes de 
2007 (corrigidos pela inflação). Por 
se tratar de uma estimativa de va-
lor total, todos os tipos de valores 
foram incluídos: valor de uso direto 
e indireto, valor de opção e valor de 
existência. Em função das hipóteses 
dos estudos considerados e das in-
certezas envolvidas, procedimentos 
alternativos de cálculo foram rea-
lizados. Considerando a alternativa 
de cálculo com os valores máximos, 
o valor econômico total do Pantanal 
foi estimado em US$ 17.477/ha/ano 
(a preços de 2007).

Com relação aos serviços do ecos-
sistema (valores de uso indireto), fo-
ram considerados 17 diferentes ser-
viços. A contribuição relativa desses 
serviços para o valor total do Pantanal 
foi de US$ 7.628/ha/ano (a preços de 

2007), representando, portanto, 44% 
do valor total. 

IHU On-Line - De acordo com sua pes-
quisa, quanto a sociedade perde, em 
valor monetário, quando desmata o 
Pantanal?
Andre Steffens Moraes – Como os be-
nefícios ambientais possuem abran-
gências diferentes, os valores eco-
nômicos de um hectare de Pantanal 
foram classificados em benefícios pri-
vados locais, benefícios públicos locais 
e benefícios globais. Esta classificação 
é útil porque cada tipo de benefício 
pode ser visto como correspondendo a 
diferentes beneficiários: o pecuarista, 
o governo (ou a nação brasileira) e o 
planejador social mundial, todos, por 
hipótese, buscando maximizar a utili-
dade do uso da terra do Pantanal. Esta 
classificação também é útil para dar 
uma ideia do tipo de transferência de 
benefícios que potencialmente pode 
ocorrer, no caso de se pretender esta-
belecer compensações ambientais.

Em nosso estudo, os benefícios 
privados locais potenciais derivados 
de um hectare de área de Pantanal 
consistem das receitas oriundas da 
extração sustentável de madeira e de 
produtos florestais não madeireiros, 
mais as receitas geradas pelo ecotu-
rismo e pela pecuária em pasto nati-
vo, totalizando US$ 273/ha/ano. O 
ecossistema Pantanal também forne-
ce serviços ecológicos a nível local e 
regional, como oferta de água e con-
trole de erosão, que se constituem em 
benefícios públicos locais, cujo valor 
total por hectare alcança US$ 7.127/
ano. Já os benefícios globais incluem 
valores de uso direto (recreação), in-
direto (como regulação de gases e do 
clima), assim como os valores de op-
ção e de existência, alcançando quase 
US$ 10.100/ha/ano. Como referência, 
os benefícios do desmatamento para 
o pecuarista foram estimados em US$ 
28,2/ha.

Do ponto de vista do governo bra-
sileiro, a melhor opção de desenvol-
vimento é desestimular a conversão 
de áreas florestadas em pastagens e 
estimular sua conservação, já que os 
custos do desmatamento (benefícios 
locais privados e públicos perdidos) 
são de US$ 7.387/ha, enquanto que os 

benefícios são de apenas US$ 28,2/ha. 
O que se deixa de produzir, potencial-
mente, em função da preservação des-
sas áreas, isto é, o custo de oportuni-
dade de manter as áreas preservadas, 
é irrisório em comparação com os be-
nefícios potenciais. Assim, os benefí-
cios da preservação compensam o cus-
to de oportunidade de privar a terra 
do desenvolvimento (isto é, de fazer 
a conversão para pastos cultivados). 
Os benefícios locais privados poten-
ciais são inteiramente perdidos com o 
desmatamento. Quanto aos benefícios 
públicos locais, talvez fosse mais ade-
quado falar em redução de benefícios, 
uma vez que alguns dos serviços am-
bientais que geram esses benefícios 
podem não perder totalmente suas 
funções.

Em nível global, os benefícios exter-
nos do Pantanal alcançam US$ 10.062/
ha/ano, a diferença entre os benefí-
cios de conservar e de converter um 
hectare de área florestada do Panta-
nal. Assim, um planejador global (isto 
é, a comunidade internacional) deve 
oferecer incentivos para que o Brasil 
preserve o remanescente do Pantanal, 
e transferências acima desse valor se-
rão necessárias para assegurar que o 
desmatamento seja efetivamente eli-
minado ou reduzido. Esta contribuição 
se justifica como uma compensação 
pelos benefícios que o resto do mundo 
assegura da continuidade da existên-
cia da fauna, da flora e dos habitats 
no Pantanal. Caso isso não aconteça, o 
desmatamento, em tese, deverá con-
tinuar até que seja lucrativo preservar 
as áreas florestadas a nível privado. 

IHU On-Line - Qual é a capacidade de 
suporte do Pantanal para o desenvol-
vimento da pecuária? 
Andre Steffens Moraes – Em termos 
de taxa de lotação, há variação entre 
regiões e mesmo entre propriedades. 
Mas na pecuária extensiva tradicional 
a capacidade de suporte fica ao redor 
de quatro ha/cabeça.

Leia Mais...
Para mais informações, visite o sítio: http://

www.cpap.embrapa.br. Publicações eletrônicas 
sobre o tema estão disponíveis em: http://www.
cpap.embrapa.br/publicacoes/index.php. 
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“Urbanos são os parasitas do campo”
Para administrar recursos pesqueiros em ambientes inundáveis, é preciso labilidade e 
compreensão dos diferentes usuários, assinala a bióloga Emiko Resende                

Por Patrícia Fachin   

O
s impactos ambientais do planalto pantaneiro estão afetando a base de quase toda a cadeia 
alimentar existente no Pantanal: os peixes. Segundo a bióloga Emiko Resende, o leito de 
alguns rios como o Taquari estão assoreados, “não comportam água no período das chuvas 
e alagam todos os campos laterais mais baixos. Mesmo no período das secas, o rio não volta 
para o leito, as áreas laterais alagadas ficam permanentemente inundadas, o sistema perde 

o pulso de inundação e passa a funcionar como se fosse um imenso lago oligotrófico, ou seja, é um am-
biente muito pobre em produção de nutrientes”. 

Em entrevista concedida, por telefone, à IHU On-Line, Emiko Resende aponta a destruição das matas 
ciliares, a construção de hidrelétricas e a pesca esportiva como fatores relevantes para a redução de 
peixes no ecossistema. “Hoje os rios enchem pouco, têm menos peixe, porém, possuem mais pescadores 
esportivos pescando. Todos estão disputando o mesmo recurso e sobra menos para cada um. O pescador 
ribeirinho, que vive desta atividade, é o mais prejudicado”, constata. De acordo com a pesquisadora, 
em 1999, pescadores esportivos capturaram 80% dos peixes do Pantanal. “Os habitantes das cidades não 
conhecem mais o ambiente natural e as áreas rurais. Os urbanos são os parasitas do campo. Como eles 
conseguem viver na cidade? Porque o campo produz comida e peixe para eles. Enquanto isso, eles “des-
cem a lenha” no produtor rural e no pescador, sendo que são eles os usuários”. 

Emiko Resende é graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de 
São Paulo - USP, onde também cursou mestrado e doutorado. Realizou cursos de especialização em Pla-
nejamento Ambiental e Monitoramento pela University of Aberdeen, Escócia. Foi secretária de Estado 
do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul no período de 1991-1994 e chefe geral da Embrapa Pantanal de 
2001 a 2005, onde hoje é pesquisadora. Foi docente nas pós-graduações no Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia - INPA, na Universidade Anhanguera - UNIDERP e na Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul - UEMS. Atualmente é docente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, nos 
cursos de pós-graduação em Ecologia e Conservação e em Estudos Fronteiriços. Lidera o projeto nacional 
de aquicultura a nível nacional, o Aquabrasil. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Qual a import�ncia 
dos peixes para a biodiversidade e 
o ecossistema do Pantanal? Eles de-Eles de-
sempenham alguma função especial 
para manter o equilíbrio da fauna 
pantaneira?
Emiko Resende – Os peixes são a base 
de praticamente toda a cadeia ali-
mentar que existe no Pantanal. Então, 
além da espécie humana, que usufrui 
desse recurso através da pesca espor-
tiva e artesanal, existe uma comuni-
dade de aves que dependem desses 
recursos, além dos jacarés, das lontri-
nhas, das ariranhas e, até, mesmo a 
onça pintada do Pantanal, que come 
jacaré, animal, por sua vez, comedor 

de peixes. A abundância e a manuten-
ção de diversas espécies dependem da 
existência desses animais.

Para que existam muitos peixes no 
Pantanal, são necessárias as enchentes 
porque elas alagam a vegetação terres-
tre, matam boa parte dessa vegetação, 
decompõem-na e a transformam em 
matéria orgânica. Ou seja, em detritos, 
os quais servem de alimentação para 
peixes detritívoros do Pantanal, como 
os cascudos e curimbatás, que são a 
base da cadeia alimentar de muitas 
espécies carnívoras. Então, nos anos 
em que as cheias são intensas há uma 
abundância de peixes; em anos em que 
ocorrem menos cheias, há uma redu-

ção desses animais. O sistema tem de 
encher e secar. Se ocorrerem apenas 
cheias, o Pantanal passará a funcio-
nar como se fosse um enorme deserto 
aquático porque não tem a contribui-
ção da fase terrestre entrando na fase 
aquática. Por isso, ambientes inundá-
veis como o pantaneiro necessitam 
que haja um período de seca e outro 
de cheia, o que chamamos de pulso de 
inundação, o principal fator ecológico 
que controla a abundância e a diversi-
dade das espécies do Pantanal.

IHU On-Line - De que maneira a de-
gradação ambiental das bacias hi-
drográficas e do �lanalto �antaneiro 
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afeta a vida desses animais?
Emiko Resende – Principalmente porque 
as águas correm do planalto para a pla-
nície. Então, o que é feito no planalto 
afeta a planície. O leito dos rios está 
mais alto que as planícies laterais, por 
isso, chuvas mais intensas na época das 
cheias arrombam as margens, alagam 
imensas áreas laterais e, mesmo no pe-
ríodo das secas, a água não volta para 
o canal porque o rio corre em cumeei-
ra. Assim, os rios perdem o leito. O caso 
mais evidente no Pantanal é o rio Taquari, 
que, ao invés de correr em vale, corre na 
cumeeira. O leito do rio está totalmente 
assoreado, não comporta água no perío-
do das chuvas e alaga todos os campos 
laterais mais baixos. Mesmo no período 
das secas, o rio não volta para o leito, 
as áreas laterais alagadas ficam perma-
nentemente inundadas, o sistema perde 
o pulso de inundação e passa a funcionar 
como se fosse um imenso lago oligotrófi-
co, ou seja, é um ambiente muito pobre 
em produção de nutrientes. Em ambien-
tes permanentemente inundados, como 
esse do Taquari, existem poucos peixes, 
porque não há pulso de inundação, o que 
não permite, em comparação anual, a 
formação de detritos orgânicos, que ser-
vem de alimentação para os peixes. Esse 
é um problema sério, por isso temos de 
ter muito cuidado ao fazer a ocupação 
na parte alta das bacias.

Não estou dizendo, com isso, que é 
inviável ocupar essas áreas, mas elas 
devem ser ocupadas com os cuidados 
possíveis para evitar a erosão de forma 
a manter os rios íntegros. Quem prati-
ca agricultura e pecuária precisa de 
água. Então, se os pecuaristas e agri-
cultores mantiverem os rios íntegros, 
eles poderão praticar essas atividades, 
continuarão tendo água e o Pantanal 
será conservado.

A outra questão que afeta a vida 
dos peixes pantaneiros é a destruição 
das matas ciliares nas cabaceiras dos 
rios. Isso interfere na reprodução dos 
animais porque eles não encontram 
alimento no planalto (parte alta). Isso 
pode reduzir o potencial reprodutivo 
das espécies que realizam migrações 
ascendentes. Eventualmente, a uti-
lização de agrotóxicos e defensivos 
agrícolas também pode afetar a qua-
lidade da água. 

IHU On-Line – Alguma espécie está 
ameaçada de extinção? 
Emiko Resende – Não temos conhe-
cimento de peixes ameaçados de ex-
tinção na planície pantaneira. Existem 
algumas espécies ameaçadas, como o 
Pacu, porque o ambiente não tem tido 
mais inundações intensas. 

Desde 1998, existe o SCPesca, um 
sistema de coleta de dados, que re-
colhe informações sobre a pesca na 
região. A partir dessa atividade de mo-
nitoramento, foi detectado que o Pacu 
apresentava sinais de sobrepesca1 
porque é uma espécie extremamen-
te sensível independente das inunda-
ções. A partir de 1998, as inundações 
do Pantanal não têm sido muito boas, 
diferentemente do período de 1974 
a 1998, em que em todos os anos as 
enchentes foram intensas. Nesse pe-
ríodo, tínhamos Pacu em abundância 
porque essa é uma espécie que se ali-
menta também da vegetação alagada 
como frutos, sementes, flores. Quando 
o Pantanal não é alagado, não se tem 
a disponibilidade desses itens alimen-
tares ao Pacu.

Essa é uma espécie apreciada pela 
população local e pela pesca esporti-
va. Então, uma das formas propostas 
para reduzir a pressão da pesca dessa 
espécie foi aumentar o tamanho míni-
mo de captura para que ela pudesse 
se reproduzir mais vezes antes de ser 
pescada. De toda forma, o que afeta 
os peixes do Pantanal é a inundação 
e a enchente. Quanto maior for a en-
chente, maior a produção de peixes 
e, quanto menor a enchente, menor a 
produção desses animais. Então, o ma-
nejo e a regulamentação da pesca no 
Pantanal têm de atentar para isso. 

1 Em ciências pesqueiras, chama-se sobrepes-Em ciências pesqueiras, chama-se sobrepes-
ca a situação em que a atividade pesqueira de 
uma espécie ou de uma região deixa de ser 
sustentável, ou seja, quanto mais esforço de 
pesca se utilizar, menores serão os rendimen-
tos, seja do ponto de vista biológico, seja eco-
nômico. (Nota da IHU On-Line)

IHU On-Line – Quais as implicações 
das PCHs no processo de migração de 
peixes para outras bacias?
Emiko Resende – Alguns peixes do 
Pantanal ou da Bacia do Alto Paraguai 
são migradores de longa distância. 
Eles se alimentam e crescem na planí-
cie de inundação, que é o Pantanal e, 
na época de reprodução, sobem para 
as cabeceiras dos rios para se reprodu-
zirem. Esses têm liberdade de subir e 
descer os rios. Se, eventualmente, ins-
talarem hidrelétricas na parte alta dos 
rios, dependendo de onde elas sejam 
instaladas, pode interromper a migra-
ção dessas espécies e comprometer a 
reprodução delas.

Outras espécies realizam migrações 
de curta distância, isto é, os peixes 
saem das lagoas marginais e vão para 
o canal do rio, reproduzem e retor-
nam para a lagoa marginal. Também 
existem aquelas espécies sedentárias. 
Estas se reproduzem no local onde mo-
ram em épocas de secas e cheias. O 
maior impacto das barragens é porque 
a maior parte dos peixes de valor eco-
nômico como Dourado, Pacu, Pintado, 
Cachara, Piraputanga são migradores.

IHU On-Line - Desde quando existe 
um banco de sêmen de peixes do 
Pantanal? A senhora pode nos expli-
car como esse projeto surgiu, funcio-
na e qual é o objetivo?
Emiko Resende – Há uma preocupação 
em manter a diversidade genética dos 
recursos pesqueiros. A maioria desses 
peixes são migradores como o Doura-
do, a Cachara, o Pacu, a Piraputanga. 
Existe um banco de sêmen congelado 
dessas espécies, o qual tem o objetivo 
de guardar para o futuro essa diversi-
dade genética que pode ser perdida. 
Esse é um mecanismo de salvaguarda 
da diversidade genética dos peixes do 
Pantanal. Se, eventualmente, acon-
tecer um desastre muito grande, por 
meio do qual se perca a diversidade de 
peixes, temos esse banco, que poderá 
ser utilizado no futuro. 

IHU On-Line - Em que consiste o me-
lhoramento genético de peixes? Essa 
prática já é aplicada no Pantanal? 
Emiko Resende – Como a soja se tor-
nou um produto econômico? Através 
da domesticação dessa espécie, que 

“Retirar do ambiente 

apenas aquilo que ele 

consegue repor; isso é 

ser sustentável”
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era de clima temperado e passou a ser 
adequada ao clima tropical. Isso foi 
feito por meio do melhoramento ge-
nético tradicional, que chamamos de 
melhoramento genético quantitativo.

O Brasil tem 12% de água doce 
no mundo. É o país que tem a maior 
quantidade de água doce e a maior 
biodiversidade de peixes. Isso pode ser 
tanto uma bênção como uma praga. 
Para fins de cultivo, precisamos de um 
foco. Se quisermos que a aquicultura 
no Brasil seja um negócio e que traga 
retornos social, econômico e ambien-
tal para as populações locais, tem de 
ser feito um melhoramento genético, 
porque trabalhar com o potencial na-
tivo das espécies de peixes, hoje, no 
Brasil, é o mesmo que estar tratan-
do soja de clima temperado. Se não 
for feito um melhoramento genético 
para que esses animais cresçam mais 
rapidamente e alcancem tamanho de 
abate em tempo mais curto, não va-
mos conseguir aproveitar o potencial 
destas espécies. 

Existe um projeto da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa, em parceria com algumas uni-
versidades e com a iniciativa privada, 
para fazer melhoramento genético 
para o Tambaqui e a Cachara. A ideia 
é escolher os peixes de melhor cres-
cimento de cada linhagem e melhorar 
a taxa de crescimento deles. Se hoje 
gastamos um ano para criar um Tam-
baqui para o tamanho de abate, no fu-
turo poderemos gastar seis meses para 
alcançar o mesmo tamanho. Então, o 
melhoramento genético que estamos 
fazendo é tradicional, quantitativo e 
não tem nada de transgênico. 

Transgênico quer dizer trazer genes 
de outras espécies para incluir naquele 
que estamos melhorando. Nós ainda não 
temos a mínima pretensão de fazer isso, 
mesmo porque nem sequer dominamos o 
melhoramento genético tradicional. Es-
ses peixes serão saudáveis e, inclusive, 
serão animais com melhor desempenho 
e produzirão menor quantidade de deje-
tos para o meio ambiente. 

IHU On-Line - Por que a senhora con-
sidera o repovoamento dos peixes 
uma má alternativa para solucionar 
o problema da falta de peixes nos 
rios?

Emiko Resende – Por que faltam pei-
xes nos rios? Porque os rios não têm 
mais condição de suportá-los. Os rios 
estão poluídos, sem mata ciliar, sem 
áreas de inundação. Então, se o rio 
está destruído, não adiantará pôr pei-
xes dentro dele. Antes de pensar em 
repovoamento, é preciso recuperar o 
rio. Em muitos casos, os peixes voltam 
naturalmente para os rios apenas com 
a recuperação do ambiente. Quando 
se faz o repovoamento, compra-se, na 
piscicultura, todos os filhotes de um 
único casal, os quais são jogados no 
ambiente. Ocorre que a diversidade 
genética desses peixes é muito baixa 
porque eles são todos irmãos. Então, a 
diversidade genética não será interes-
sante porque irá alterar a diversidade 
genética das eventuais populações 
naturais que ainda estão no ambien-
te. Além disso, quase sempre existem 
doenças nas pisciculturas, as quais se-
rão transmitidas para o rio.  Determi-
nados parasitas foram introduzidos em 
ambientes naturais por causa disso e 
hoje não há como controlá-los ou ex-
terminá-los. Então, o repovoamento, 
do modo como o pessoal gosta e quer 
fazer, é um tiro no pé. Ao invés de gas-
tar dinheiro repovoando, trazendo es-
ses alevinos com possíveis doenças ou 
com uma diversidade genética muito 
baixa, é melhor recuperar o ambiente 
porque aí as populações voltam natu-
ralmente. A linha é: mantenha o am-
biente saudável e terá os peixes.

IHU On-Line - Que diagnóstico a se-

nhora fa� da pesca no Pantanal?
Emiko Resende – A pesca no Pantanal 
é algo complicado. Existe uma disputa 
muito acirrada entre os empresários 
da pesca, que praticam a pesca espor-
tiva, e a comunidade ribeirinha, que 
vive dessa atividade. Também não há 
um claro entendimento da comunida-
de e os pescadores ribeirinhos a res-
peito do que seja a pesca artesanal; 
dizem que os pescadores artesanais 
são responsáveis pela redução dos 
estoques de peixe. Isso não é verda-
de: esse fenômeno está relacionado a 
questões ambientais do ecossistema, 
como o fato de as cheias, nos últimos 
anos, não terem sido intensas como 
foram até 1998. Hoje os rios enchem 
pouco, têm menos peixe, porém, pos-
suem mais pescadores esportivos pes-
cando. Todos estão disputando o mes-
mo recurso e sobra menos para cada 
um. O pescador ribeirinho, que vive 
desta atividade, é o mais prejudicado. 
Ninguém se lembra de falar que a de-
gradação ambiental, que a destruição 
das matas ciliares nas cabeceiras, a 
construção de hidrelétricas são piores 
que a pesca em si. Além disso, o pes-
cador esportivo pensa que não provo-
ca impacto nenhum, mas se você ima-
ginar que em 1999 vieram quase 60 
mil pescadores para o Pantanal Sul, 
de Mato Grosso do Sul, é um impacto 
enorme. Naquele ano, eles captura-
ram 80% dos peixes do Pantanal e a 
pesca profissional artesanal capturou 
20%. Gostaria de enfatizar que os ha-
bitantes das cidades não conhecem 
mais o ambiente natural e as áreas 
rurais. Os urbanos são os parasitas do 
campo. Como eles conseguem viver 
na cidade? Porque o campo produz 
comida e peixe para eles. Enquanto 
isso, eles “descem a lenha” no produ-
tor rural e no pescador, sendo que são 
eles os usuários. Se eles parassem de 
comer e de pescar, o campo voltaria 
ao normal. Os moradores urbanos não 
têm uma visão clara disso. 

IHU On-Line - O que caracteri�a a 
pesca sustentável?
Emiko Resende – Retirar do ambiente 
apenas aquilo que ele consegue repor; 
isso é ser sustentável. A pesca susten-
tável é difícil porque muitos atores 
estão envolvidos e ninguém é dono do 

“A pesca sustentável é 

difícil porque muitos 

atores estão envolvidos 

e ninguém é dono do 

peixe, a nature�a é 

quem o cria. Então, cada 

um se sente no direito de 

retirar do rio o máximo 

possível”
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peixe, a natureza é quem o cria. Então, 
cada um se sente no direito de retirar 
do rio o máximo possível. 

IHU On-Line – Como administrar re-
cursos pesqueiros em ambientes 
inundáveis? 
Emiko Resende – Para poder adminis-
trar recursos pesqueiros em ambientes 
inundáveis, temos de ter labilidade e 
compreensão dos diferentes usuários. 
Principalmente no Pantanal, é preciso 
ter uma consciência clara de que os 
grandes problemas vêm da parte alta, 
dos rios que drenam para o Pantanal. 
A agricultura e a pecuária, que são 
feitas na parte alta, devem respeitar 
as normas ambientais para que man-
tenham as condições desses rios e os 
peixes possam subir a cada ano, repro-
duzir e voltar para a parte baixa para 
comer novamente. A maioria dos pei-
xes importantes economicamente são 
migradores. Eles vão até as cabeceiras 
dos rios para se reproduzirem e depois 
descem para a planície para se alimen-
tarem. Esse ciclo se repete todos os 
anos, por isso devemos manter a bacia 
hidrográfica íntegra se quisermos ter 
peixes para as futuras gerações.

“Em ambientes 

permanentemente 

inundados, como esse do 

Taquari, existem 

poucos peixes porque 

não há pulso de 

inundação, o que não 

permite, em 

comparação anual, a 

formação de detritos 

org�nicos, que servem 

de alimentação para os 

peixes” 

É difícil estimar os efeitos a longo prazo das intervenções fei-
tas no Pantanal, mas, observando outros ecossistemas brasilei-
ros, é possível perceber o empobrecimento e “um sentimento 
de arrependimento por parte da sociedade, com diversas ten-
tativas de reverter a situação depois do entusiasmo do ‘desen-
volvimento’”, assinala o biólogo Carlos Roberto Padovani         

Por Patricia Fachin    

V
ários fatores ameaçam a integridade do Pantanal como área na-
tural. Entretanto, a “ocupação humana de forma desordenada e 
suas consequências é, sem dúvida, a principal”, enfatiza Carlos 
Roberto Padovani, em entrevista à IHU On-Line, concedida por 
e-mail.

Para o pesquisador, o avanço da fronteira agrícola do cerrado no planalto 
que circunda o Pantanal e o desmatamento dentro do ecossistema, para a 
implantação de pastagens exóticas para a produção bovina e exportação de 
carvão para empresas siderúrgicas, são atividades preocupantes e ameaçam a 
preservação da região. Apesar dessas interferências, Padovani menciona que 
o Pantanal ainda está “em bom estado de conservação, se comparado aos 
demais biomas ou ambientes naturais do Brasil e do exterior”. De qualquer 
modo, adverte, “precisamos pensar em qual seria o limite aceitável de supres-
são da vegetação natural para conservar o Pantanal como ambiente natural, 
garantindo sua biodiversidade e os serviços ambientais que o mesmo vem pres-
tando gratuitamente para a sociedade”.

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina – UFSC, Padovani é mestre em Biologia pelo Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia - INPA. Atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - Embrapa. Confira a entrevista.

Conservar: o desafio do Pantanal

IHU On-Line - Quais as caracterís-
ticas es�ec�ficas do Pantanal mato-
grossense?
Carlos Roberto Padovani - O Pan-
tanal difere de outros pantanais, ou 
de outras áreas úmidas do planeta, 
primeiro porque não é um pantanal 
no sentido estrito da palavra, ou um 
pântano, mas sim uma imensa pla-
nície que parte do ano está seca e 
parte do ano está inundada. Apenas 
algumas áreas do Pantanal ficam per-
manentemente inundadas. 

IHU On-Line - Que motivos fa�em 

com que o Pantanal perca o status 
de uma das últimas fronteiras natu-
rais do planeta?
Carlos Roberto Padovani - São várias 
as ameaças à integridade do Pantanal 
como área natural. A ocupação huma-
na de forma desordenada e suas con-
sequências é, sem dúvida, a principal. 
O avanço da fronteira agrícola do cer-
rado no planalto que circunda o Panta-
nal, sem os devidos cuidados como o 
manejo adequado dos solos, aumentou 
os processos erosivos naturais e, conse-
quentemente, tem provocado o assore-
amento dos rios no Pantanal.
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É preocupante o desmatamento 
dentro do Pantanal para implantação 
de pastagens exóticas e aumento da 
produção bovina, assim como para 
exportação de carvão a empresas si-
derúrgicas. Embora exista legislação 
proibindo a implantação de usinas de 
álcool com extensas áreas de plantação 
de cana-de-açúcar no planalto, são re-
correntes as tentativas de modificação 
ou eliminação da legislação para per-
mitir esse tipo de empreendimento. O 
mesmo se aplica às investidas contra 
o Código Florestal, a nível nacional e 
que também provocará efeitos na co-
bertura vegetal da bacia.

A implantação de usinas hidroelé-
tricas no planalto é também preocu-
pante, pois tem o potencial de alterar 
o pulso de inundação do Pantanal.

IHU On-Line - Quais são as causas e 
os efeitos da alteração da cobertura 
vegetal no Pantanal para o ecossiste-
ma e para as populações?
Carlos Roberto Padovani - A principal 
causa é o aumento da produção bovi-
na. Essa atividade existe na região há 
mais de dois séculos, mas tem sofri-
do pressão econômica para competir 
com outras áreas de produção bovina 
no país.

Embora ainda modesto, o desmata-
mento no Pantanal, se conduzido sem 
os devidos limites, provocará perda 
dos recursos naturais e da biodiversi-
dade. Os efeitos em longo prazo são 
difíceis de serem estimados, mas o 
que se observa para outras áreas no 
Brasil e em outros países, é o empo-
brecimento dos ecossistemas e um 
sentimento de arrependimento por 
parte da sociedade, com diversas ten-
tativas de reverter a situação depois 
do entusiasmo do “desenvolvimento”. 
Esse arrependimento não é devido a 
questões românticas sobre a natureza, 
mas devido à escassez de recursos na-
turais que comprometem a nossa qua-
lidade de vida e das gerações futuras. 
Problemas de conflito pelo uso da água 
cada vez mais escassa e de pior quali-
dade são apenas um dos exemplos do 
desenvolvimento não sustentável.

IHU On-Line – Qual é a atual situação 
ambiental do Pantanal em termos de 
conservação?

Carlos Roberto Padovani - A maior 
parte do Pantanal é de propriedade 
privada onde a pecuária extensiva é 
a principal atividade econômica. Con-
siderando isso, conservação seria um 
termo mais adequado que preserva-
ção, embora deva haver um esforço 
para que as áreas com pouca ou ne-
nhuma atividade humana sejam pre-
servadas.

Eu e outros colegas da Embrapa 
Pantanal participamos de um tra-
balho financiado e coordenado por 
ONGs, o qual mostrou que a taxa de 
aumento de supressão da vegeta-
ção natural entre 2002 e 2008 foi de 
2,4%. A área total de supressão da 
vegetação no Pantanal para 2008 foi 
de 13,4%. Esse valor significa que o 
Pantanal ainda está em bom estado 
de conservação, se comparado aos 
demais biomas ou ambientes natu-
rais do Brasil e do exterior. Mas signi-
fica também que precisamos pensar 
em qual seria o limite aceitável de 
supressão da vegetação natural para 
conservar o Pantanal como ambiente 
natural, garantindo sua biodiversi-
dade e os serviços ambientais que o 
mesmo vem prestando gratuitamen-
te para a sociedade. Temos que ter 
consciência de que, quando falamos 
de supressão da vegetação ou comu-
mente “desmatamento”, não é ape-
nas a vegetação que está sendo eli-
minada, mas também toda a fauna 

que não consegue migrar para outras 
áreas, sem contar os processos eco-
lógicos de interação entre os organis-
mos. É muito mais complexo do que 
parece e ignoramos isso. Ademais, a 
reconstrução de ambientes naturais 
para garantir recursos naturais per-
didos é extremamente dispendioso 
para a sociedade. A conservação e 
uso consciente dos ambientes natu-
rais tem mostrado ser o melhor ca-
minho a longo prazo.

IHU On-Line - Que modelo de desen-
volvimento econômico é compatível 
com o ecossistema pantaneiro?
Carlos Roberto Padovani - Aque-
le que conserve a maior parte do 
Pantanal e os principais processos 
hidrológicos e ecológicos, além das 
atividades econômicas tradicionais. 
A pecuária extensiva tradicional 
tem se mostrado sustentável e isso 
não significa que ela deva ficar es-
tagnada, mas, sim, ser agregada a 
inovações que a mantenha rentável 
dentro dos princípios do desenvolvi-
mento sustentável. 

IHU On-Line - De que maneira os pro-
blemas ambientais do pantanal se 
transformam também em problemas 
sociais e econômicos para a popula-
ção da região pantaneira?
Carlos Roberto Padovani - Do ponto 
de vista econômico, na medida em que 
as alterações ambientais advindas das 
atividades humanas provocam proble-
mas sociais e econômicos que superam 
o lucro obtido pelo uso dos recursos 
naturais. Mas há também os aspectos 
éticos da relação sociedade/natureza 
e de quem está ganhando com isso. No 
modelo de desenvolvimento usual, fre-
quentemente os lucros se concentram 
numa pequena parcela da sociedade 
ou são desigualmente distribuídos. 
Observa-se que o uso da terra, após 
a remoção da cobertura vegetal na-
tural, é deficiente, mal administrado. 
Assim, ao invés de trazer os benefícios 
econômicos, argumento usado como 
justificativa para a eliminação da ve-
getação natural e todo o potencial de 
aproveitamento da mesma, transfor-
mam-se em áreas subaproveitadas ou 
degradadas.

“A maior parte do 

Pantanal é de 

propriedade privada 

onde a pecuária 

extensiva é a principal 

atividade econômica. 

Considerando isso, 

conservação seria um 

termo mais adequado 

que preservação”
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Hidrelétricas: hecatombe para o Pantanal
A instalação de um complexo hidrelétrico no Pantanal altera o regime de fluxo das 
águas, além de toda a base da economia regional, inclusive da Bolívia, Argentina e 
Paraguai                 

Por Patrícia Fachin   

P
arte da água do Pantanal é alimentada pela sub-bacia do Rio Cuiabá, afluente do Rio Paraguai, 
o qual “já sofre alterações significativas que ameaçam o equilíbrio do Pantanal”, aponta Tel-
ma Monteiro, em entrevista concedida à IHU On-Line por e-mail. Segundo a ambientalista, o 
projeto de instalação de mais de cem hidrelétricas na Bacia do Alto Paraguai “irá alterar ainda 
mais as características dos tributários do Rio Cuiabá, que já tem várias barragens”.

Segundo a pesquisadora, a situação do ecossistema já pode ser considerada grave e, em alguns 
trechos de rios na divisa do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, “já não é mais possível navegar com 
pequenas embarcações”. 

Além de prejuízos ao meio ambiente, Telma Monteiro menciona que a construção de Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas – PCHs nos rios do ecossistema afetará a vida da população local. Agricultores familia-
res e aqueles que dependem do turismo pesqueiro serão os mais afetados. “Existe um número expressivo 
de ribeirinhos que vivem da pesca turística. Há, inclusive, um cálculo aproximado que, somente em 
Corumbá, que é uma cidade de 100 mil habitantes, 15 mil pessoas dependem direta ou indiretamente 
dessa atividade”, menciona.  

Telma Monteiro é coordenadora de Energia e Infraestrutura Amazônia da Associação de Defesa Etno-
ambiental Kanindé. Confira a entrevista. 

IHU On-Line - Que aspectos mostram, 
na sua avaliação, que o Pantanal está 
ameaçado?
Telma Monteiro - Observe que parte da 
água do Pantanal é alimentada pela sub-
bacia do rio Cuiabá, afluente do rio Pa-
raguai.  Essa sub-bacia da Bacia do Alto 
Paraguai já sofre alterações significativas 
que ameaçam o equilíbrio do Pantanal. 
Portanto, se o governo planeja instalar 
mais de cem empreendimentos hidre-
létricos nesta bacia, no norte do Mato 
Grosso, irá alterar ainda mais as carac-
terísticas dos tributários do rio Cuiabá, 
o qual já possui várias barragens. Fica 
óbvio que isso vai agravar ainda mais o 
desequilíbrio de uma área úmida de mais 
de 150. 000 km2. A situação já é grave o 
suficiente a ponto de haver trechos de 
rios na divisa de Mato Grosso com Mato 
Grosso do Sul, em que já não é mais 
possível navegar com pequenas embar-
cações e se percebe que a quantidade 
de peixes está diminuindo e os níveis 

dos rios sofrem muito mais variações. As 
Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, 
já em operação, são responsáveis, hoje, 
por alterações gravíssimas na qualidade 
das águas e na reprodução dos peixes 
devido aos obstáculos à piracema. 

IHU On-Line - Quais são os principais 
atores envolvidos na questão dos im-
pactos ambientais da região panta-
neira?
Telma Monteiro - Acredito que quando 
você fala em atores, entendo que quer 
dizer aqueles que sofrerão diretamente 
os impactos da construção desse grande 
sistema de barragens planejado. Então, 
podemos mencionar os agricultores fa-
miliares e aqueles que sobrevivem do tu-
rismo pesqueiro, principalmente. É im-
portante divulgar que existe um número 
expressivo de ribeirinhos que vivem da 
pesca turística. Há, inclusive, um cálculo 
aproximado que, somente em Corumbá, 
que é uma cidade de 100 mil habitan-

tes, 15 mil pessoas dependem direta ou 
indiretamente dessa atividade. Toda a 
economia da região será afetada uma 
vez que é crescente o número de famí-
lias que depende da pesca turística. Ou-
tra atividade que é ignorada nesse caso 
é a dos coletores de iscas. Aí também o 
número é difícil de ser calculado, pois 
envolve Paraguai e Bolívia, e deve ultra-
passar 50 mil pessoas. A pesca turística 
é a atividade que mais gera emprego e 
renda na região. Populações das cidades 
também dependem dessa economia se 
considerarmos hotéis, barcos, etc.

IHU On-Line - Em que região do Pan-
tanal a situação ambiental está mais 
crítica?
Telma Monteiro - Um dos pontos mais 
críticos é no rio Correntes localizado 
nas divisas dos estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. No entanto, hoje, 
fica patente que os 115 ou 116 barramen-
tos planejados para a Bacia do Alto Para-
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guai incluirá toda a planície pantaneira 
em área de risco. Apesar de o Pantanal 
ser patrimônio da humanidade, não hou-
ve preocupação por parte do governo no 
sentido de evitar uma catástrofe sem 
precedentes. A construção de PCHs é um 
grande negócio rentável que usufrui de 
isenção de impostos e recursos públicos 
com carência e juros subsidiados. 

IHU On-Line - Quais as implicações 
da instalação de um complexo hidro-
elétrico no Pantanal, em especial no 
estado do Mato Grosso?
Telma Monteiro - Veja que a Bacia Hi-
drográfica do Alto Paraguai é transfron-
teiriça. A Bolívia, o Paraguai e a Argenti-
na também compartilham dessa riqueza 
natural. As ameaças da instalação de um 
complexo hidrelétrico que, na verdade, 
será um verdadeiro sistema lacustre, 
uma sucessão de lagos, irá alterar toda a 
base da economia regional, inclusive da 
Bolívia e das regiões a jusante, perten-
centes ao Paraguai e à Argentina. Terão 
consequências certas para o regime de 
fluxo das águas causadas pela sucessão 
de barragens. Além do mais, esquece-
ram de considerar os impactos mais am-
plamente reconhecidos: os que incidem 
sobre a migração de organismos. As bar-
ragens impedem a migração reprodutiva 
de peixes causando a diminuição e até 
a extinção de inúmeras espécies. Eu já 
afirmei isso em artigo e reforço: será 
uma verdadeira hecatombe para o bio-
ma do Pantanal. O Mato Grosso já sofre 
muito com a míngua do regime de inun-
dações dos seus rios. As PCHs em cons-
trução estão levando a conflitos sérios 
com os indígenas que denunciam, com 
razão, a escassez de peixes e a turbidez 
das águas. Exemplo disso é a revolta das 
etnias na região de Aripuanã.

IHU On-Line - Qual é o efeito cumu-
lativo da construção de PCHs no Pan-
tanal?
Telma Monteiro - Os efeitos cumulativos 
e sinérgicos de PCHs no regime fluvial 
dos rios de Mato Grosso têm sido a prin-
cipal preocupação de ambientalistas, 
movimentos sociais e Ministério Público. 
E não é apenas com relação ao Pantanal. 
Estudos científicos apontam diversos as-
pectos que não têm sido analisados pe-
los órgãos ambientais encarregados do 
licenciamento desses empreendimentos 

e que não medem de forma adequada 
os impactos ambientais e sociais de-
correntes da pusilânime exploração de 
potenciais energéticos. Essa questão da 
construção indiscriminada de PCHs sem 
os necessários estudos sinérgicos é de 
grande relevância dada à amplitude ter-
ritorial de sua localização. 

IHU On-Line - Em que consiste, espe-
cificamente, o com�lexo de hidrelé-
tricas Teles Pires? Como a população 
do Mato Grosso do Sul está se mani-
festando diante desse empreendi-
mento?
Telma Monteiro - Na verdade, essa 
questão do Teles Pires1 mereceria uma 
entrevista especial devido à sua incrí-
vel complexidade. Mas vou tentar dar 
em poucas linhas uma ideia do que ela 
consiste. Foram inventariados aprovei-
tamentos potenciais na bacia hidrográ-
fica do rio Teles Pires. O governo vem 
com o discurso rançoso de que fazer hi-
drelétricas no Teles Pires é importante, 
estrategicamente, para o atendimento 
satisfatório das necessidades de desen-
volvimento socioeconômico do país. A 
região que escolheram é constituída 
por ambientes naturais relativamente 
preservados e por terras indígenas. São 
notáveis as peculiaridades dos ecossis-
temas amazônicos e elas são proporcio-
nais, também, às restrições legais afetas 
ao meio ambiente e à atuação das or-
ganizações em defesa do meio ambiente 
e da manutenção da biodiversidade. No 
entanto, o Ministério de Minhas e Ener-
gia - MME faz ouvidos moucos e atua no 
sentido de apoiar a viabilização desses 
projetos, tentando aliciar representan-
tes de movimentos da região em busca 

1 O Complexo Teles Pires é um complexo hi-
drelétrico composto por 3 usinas a serem cons-
truídas no Rio Teles Pires, em Mato Grosso. É 
composto por três usinas (UHE São Manoel, 
UHE Sinop e UHE Teles Pires). Após a conclu-
são das obras, terá a potência instalada de 
3027MW. (Nota da IHU On-Line)

de apoio. As denúncias estão aí, todos 
sabem disso. O plano é fazer a primeira 
usina, a UHE Teles Pires, no baixo curso 
do rio Teles Pires, divisa entre os estados 
de Mato Grosso e do Pará, no limite a ju-
sante de uma sequência de corredeiras 
e cachoeiras conhecidas como Sete Que-
das, na divisa dos municípios de Jacare-
acanga, no estado do Pará, e Paranaíta, 
no estado de Mato Grosso. Como se pode 
prever e eu até escrevi sobre isso, mais 
uma Sete Quedas poderá desaparecer no 
Brasil. Aliás, é uma benção que o país 
tenha sido presenteado com duas Sete 
Quedas. A primeira foi destruída com 
Itaipu e agora estamos na iminência de 
perder a outra. Mas, voltando ao nosso 
ponto, o estudo de inventário hidrelé-
trico da bacia do rio Teles Pires indicou 
seis aproveitamentos, com uma geração 
total provável 1.961 MW médios e uma 
potência instalada de 3.697 MW. Esses 
aproveitamentos são os seguintes: São 
Manoel, Teles Pires, Colíder, Sinop, Ma-
gessi e Foz do Apiacás. Pode-se ter ideia 
do que isso significa para a bacia do Teles 
Pires: outra hecatombe. A proximidade 
entre as usinas, a distância entre os ei-
xos, é aproximadamente 40 km, o que 
faz com que os impactos sejam multipli-
cados e concentrados.

IHU On-Line - O que esses empre-
endimentos hidrelétricos significam 
para o país?
Telma Monteiro - Significa que definiti-
vamente estamos abrindo mão do nosso 
patrimônio natural, da biodiversidade, 
em troca da energia elétrica. Segundo 
dados, a economia do Brasil cresceu 
5,4%, e o consumo de energia elétrica 
aumentou 5,8%. Recentemente li que a 
projeção do aumento do consumo pode-
rá chegar a mais de 7%. Já se está criando 
uma justificativa, um ambiente propício 
para a inserção de termoelétricas, tam-
bém. Aquelas que o governo disse que 
poderia dispensar se fossem licenciadas 
as hidrelétricas na Amazônia. Estou com 
uma apresentação feita pelo Operador 
Nacional do Sistema - ONS em que se 
afirma que as termoelétricas serão, sim, 
construídas. Porém, em função desses 
e de outros dados (aumento do consu-
mo), o governo tem feito projeções de 
consumo de energia. Para atender a isso 
que ele chama de consumo, mas que é 
na verdade uma demanda criada artifi-

“As Pequenas Centrais 

Hidrelétricas são 

responsáveis, hoje, por 

alterações gravíssimas na 

qualidade das águas”
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Leia Mais...
>> Telma Monteiro já concedeu outras en-

trevistas à IHU On-Line. Acesse no sítio do IHU 
(www.ihu.unisinos.br). 
• Quatro rios unidos contra as ‘monstro-hidrelétri-
cas’. Entrevista especial com Telma Monteiro, pu-
blicada em 1-9-2010. Acesse no link http://migre.
me/1n8Wg; 
• As cinco hidrelétricas no Rio Tapajós. “Nenhum 
rio, no mundo, suporta isso’’. Entrevista especial 
com Telma Monteiro, publicada em 9-3-2010 e dis-
ponível no link http://migre.me/1n8Uu;

cialmente, há necessidade de acrescentar 
planos em cima de planos para geração de 
energia calcada apenas em usinas hidrelé-
tricas em biomas que são verdadeiros te-
souros – parafraseando o professor Sevá, 
sobre o Xingu. O aproveitamento de diver-
sas outras fontes fica comprometido, pois 
as metas dos planos do governo não prio-
rizam incentivos, para o desenvolvimento 
em escala, necessários para estimular a in-
dústria de outras tecnologias de geração. 

IHU On-Line - Deseja acrescentar algo?
Telma Monteiro - Sim. Vale refletir sobre 
o alcance social e a complexidade técnica 
desses chamados “potenciais hidrelétri-
cos”. Então, estamos chegando a um pon-
to de onde não se tem mais retorno e isso 
pede urgentemente uma discussão apro-
fundada sobre o modelo atual de desen-
volvimento. Se chegarmos a esse ponto, 
estaremos condenando definitivamente os 
nossos rios, biomas, ecossistemas, sobre-
vivência das populações tradicionais. Sei 
que é um discurso batido, desgastado e, 
para falar a verdade, sinto que as pessoas, 
na maioria das vezes, me acham chata por 
insistir nele. Porém, não tenha dúvida, é 
preciso encontrar eco na sociedade. Não 
só na sociedade como nos órgãos direta-
mente relacionados aos processos de licen-
ciamento desses empreendimentos como 
Ibama, Ministério do Meio Ambiente, Minis-
tério de Minas e Energia, Agência Nacional 
de Águas, Empresa de Pesquisa Energéti-
ca e da Secretaria de Recursos Hídricos e 
inclusive o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. Todos eles estão trabalhando da 
mesma forma como é feito o planejamen-
to de complexos hidrelétricos nos rios bra-
sileiros: sem sinergia. Só para concluir, foi 
proibida a venda de carvão para siderúrgi-
cas da região do Pantanal. É o maior fator 
de desmatamento. A medida do carvão foi 
anunciada na semana passada. Esperemos 
que seja respeitada!

cicLo de estUdos 
eM ead – rePensando 

os cLássicos da econoMia - 
edição 2010

o desenvoLviMento econôMico na 
visão de JosePh schUMPeter 

- JosePh a. schUMPeter, 
1883-1950

data: 04-10-2010
inForMações

www.ihU.Unisinos.Br
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Desejo mimético e violência: a superação 
através do cristianismo
Parte inegável da natureza humana, o desejo nasce por imitação do que os outros desejam, 
avalia Sílvia Sampaio. A rivalidade mimética é produto do desejo, e ao “desaparecer” o obje-
to, o conflito é iminente. O cristianismo é a única forma de quebrar espiral da violência               

Por Márcia JUnGes  

O 
desejo é constitutivo da natureza humana, mimético, e por isso não é único ou original, 
mas socialmente determinado. A análise é da filósofa Sílvia Saviano Sampaio, professora 
assistente do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
– PUC-SP. “O desejo é aquilo que o outro deseja”. E completa: “Segundo Girard, os com-
portamentos sociais são mimeticamente transmitidos. Aprendemos a desejar os mesmos 

objetos desejados por alguém que tomamos como modelo”. A rivalidade mimética é produto do desejo 
mimético e se converte em círculo vicioso quando o imitador “se transforma em modelo de seu modelo 
e assim sucessivamente, numa simetria cada vez mais abrangente”. De acordo com Sílvia, “quando o 
objeto desaparece, não há mais mediação entre os rivais: o conflito é iminente”. O mecanismo do bode 
expiatório é a canalização da violência mimética através da cultura, mas é apenas através do cristianis-
mo, conforme as ideias de René Girard e Kierkegaard, que se pode quebrar a espiral de violência. “No 
cristianismo trata-se do verdadeiro Deus, uma divindade não violenta que precisa tornar-se vítima, e não 
o Deus violento da religião arcaica. Cristo oferece a outra face e redime seus algozes. Não busca vingan-
ça, não derrama mais sangue. É pela cruz, pelo amor, que se dá a interrupção do ciclo de violência”.

Graduada em Filosofia e mestre em Filosofia da Educação pela PUC-SP, Sílvia é doutora em Filosofia pela 
Universidade de São Paulo - USP com a tese A subjetividade da existência em Kierkegaard. É autora do ar-
tigo Kierkegaard e Girard: o desejo mimético (Kierkegaard no nosso tempo. São Leopoldo: Nova Harmonia, 
2010), organizado por Álvaro Valls e Jasson da Silva Martins. Confira a entrevista.

Entrevista da Semana

IHU On-Line - O que é o desejo mimé-
tico ao qual se refere René Girard1?

1 René Girard (192�): filósofo e antropólogo 
nascido na França. Partiu para os Estados Uni-
dos para dar aulas de francês. De suas obras, 
destacamos La Violence et le Sacré (A violên-
cia e o sagrado), Des Choses Cachées depuis 
la Fondation du Monde(Das coisas escondidas 
desde a fundação do mundo), Le Bouc Émis-
saire (O Bode expiatório), 1982. Todos esses 
livros foram publicados pela Editora Bernard 
Grasset de Paris. Ganhou o Grande Prêmio de 
Filosofia da Academia Francesa, em 1996, e 
o Prêmio Médicis, em 1990. O seu livro mais 
conhecido em português é A violência e o sa-
grado (São Paulo: Perspectiva, 1973). Sobre o 
tema desejo e violência, confira a edição 298 
da revista IHU On-Line, de 22-06-2009, dispo-
nível em http://bit.ly/doOmak. (Nota da(Nota da IHU 
On-Line)

Sílvia Sampaio - No seu primeiro li-
vro, Mensonge romantique, verité ro-
manesque, Girard chamava a atenção 
para a “mentira romântica”, questio-
nava a crença absoluta no individualis-
mo, sobretudo em relação ao objeto 
do desejo. Segundo Girard, não dese-
jamos algo ou alguém porque somos 
seduzidos diretamente pelo objeto. 
Ao contrário, desejamos esse objeto 
porque ele é desejado ou possuído 
por alguém que temos como modelo. 
Tal relação é, na maioria das vezes, 
inconsciente. O desejo faz parte da 

natureza humana. O desejo é mimé-
tico, ou seja, não é único ou original, 
é socialmente determinado, desejo 
aquilo que o outro deseja. As relações 
humanas são mediadas pela presença 
constitutiva de um “outro”. A verda-
de romanesca representa o reconheci-
mento de que o amor à primeira vista 
é sempre de segunda mão.

 
IHU On-Line - Por que é mais difícil 
apa�iguar o desejo de violência do 
que desencadeá-lo?
Sílvia Sampaio - Segundo Girard, os 
comportamentos sociais são mimetica-
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mente transmitidos. Aprendemos a de-
sejar os mesmos objetos desejados por 
alguém que tomamos como modelo. 
Assim, criamos uma área potencial de 
conflito, já que estaremos envolvidos 
na disputa do mesmo objeto e, desse 
modo, o modelo se transformará em ri-
val. As crises miméticas são destrutivas 
porque envolvem toda a comunidade e 
não apenas indivíduos isolados. No auge 
da crise, não haverá mais diferença en-
tre sujeito e modelo, entre imitador e 
imitado, pois, disputando o mesmo ob-
jeto, transformaram-se todos em adver-
sários. O desejo mimético desencadeia 
a rivalidade mimética, num círculo vi-
cioso em que o imitador se transforma 
em modelo de seu modelo e assim su-
cessivamente, numa simetria cada vez 
mais abrangente. Esta simetria produz 
a duplicidade. A duplicidade, ao disse-
minar-se, provoca a indiferenciação, 
tornada possível pelo desaparecimento 
do objeto. No calor da rivalidade, os ri-
vais se tornam cada vez mais indiferen-
ciados, idênticos. Girard analisa o pe-
rigo representado pelos duplos, pelos 
gêmeos e pelos irmãos inimigos, exem-
plos de simetria e perigo de indiferen-
ciação. A rivalidade mimética, gerado-
ra do desaparecimento das diferenças, 
que desemboca na violência, evidencia 
a crise mimética, crise de indiferencia-
ção que irrompe quando os papéis de 
sujeito e modelo são reduzidos aos de 
rivais. Para que a mímesis se torne pu-
ramente antagonista, “o objeto precisa 
desaparecer”. Quando o objeto desa-
parece, não há mais mediação entre 
os rivais: o conflito é iminente. A crise 
mimética, acirrada, transforma-se em 
conflito mimético, que poderá resultar 
na destruição do grupo social ou da or-
dem cultural. Configura-se, assim, uma 
crise sacrificial, cuja resolução tem por 
objetivo a preservação do grupo social. 
Desse modo, os desejos e as rivalidades 
começam como fenômenos isolados 
que evoluem para “uma contaminação 
mútua” das ocorrências, à medida que 
a mímesis se torna cumulativa, passan-
do a envolver vários membros de uma 
mesma comunidade.

Como a violência mimética pôde ser 
controlada na ausência de formas de 
mediação que integram o que denomi-
namos cultura? Através da descoberta 
do mecanismo do bode expiatório: a 

violência coletiva é canalizada contra 
uma vítima expiatória. “Criamos riva-
lidade na mímesis, competindo pelo 
mesmo objeto, desejando os desejos 
do nosso modelo, o outro. Esta admi-
ração velada do prestígio do outro, do 
que o outro possui, é a constatação 
clara de ser insuficiente. Constatação 
esta muito angustiante e incômoda. 
Já o modelo, o intermediário, não é 
passivo dentro deste mecanismo. Pelo 
contrário, faz de tudo para provocar 
o desejo do outro sobre seu objeto. 
Pois, que valor tem o objeto, senão 
pelo desejo de outrem? Este é o ci-
clo infernal do desejo. E também dos 
conflitos” (GIRARD, René, Entrevista à 
Revista CULT, n. 134).

 
IHU On-Line - O conceito de incons-
ciente está presente na teoria girar-
diana?
Sílvia Sampaio - Segundo Girard, a vio-
lência é constitutiva do ser humano. Ele 
enfatiza a inevitabilidade da violência 
mimeticamente engendrada. Trata-se de 
reconhecê-la, aprender a lidar com ela, 
dominá-la, circunscrever sua atuação, 
dirigi-la para um alvo aceitável para o 
grupo social, papel fundamental exerci-
do pelo sacrifício que reveste diferentes 
roupagens nas diferentes culturas e, na 
maioria das vezes, pertence à esfera da 
religião, ao domínio do sagrado. O siste-
ma baseado no mecanismo do bode ex-
piatório, que assumirá todas as culpas, 
canalizando para si a violência dispersa 

na sociedade, possui uma dimensão re-
ligiosa. Seu sacrifício provocará uma ca-
tarse coletiva, restaurando a serenidade 
e a estabilidade anteriores à crise. Girard 
se refere a esse mecanismo como meca-
nismo do bode expiatório, mecanismo 
vitimador ou mecanismo mimético. Sua 
importância deve-se a que ele direcio-
na a violência coletiva contra um único 
membro da comunidade, arbitrariamen-
te escolhido. É um dispositivo incons-
ciente e eficaz para resolver conflitos, 
caso contrário, irromperia a guerra civil. 
Daí a existência de um dispositivo que 
permite matar coletivamente à distân-
cia, sem nenhum contato poluidor com 
a vítima, como ocorre quando se força 
alguém a jogar-se de um penhasco. En-
quanto apedreja a vítima, a comunidade 
toda está empurrando-a até que decida 
saltar do penhasco “por si mesma”. Nes-
sa morte todos tomam parte, mas nin-
guém é responsável por ela. Sobretudo, 
não se toca a vítima.

Em Um longo Argumento do Princí-
pio ao Fim (Diálogos com João Cezar 
de Castro Rocha e Pierpaolo Antonello. 
Trad. de Bluma Waddington Vilar. Rio 
de Janeiro, Topbooks, 1994, p. 204), 
Girard admite que o conceito de in-
consciente não é tão estranho à sua 
teoria e que evitara usar o conceito de 
inconsciente em Coisas ocultas desde 
a fundação do mundo, para que não 
fosse aproximado de Freud. Assinala, 
então, que o inconsciente freudiano 
está “repleto de violência” e que nas 
suas últimas obras como Moisés e o 
monoteísmo, Freud oferece “riquíssi-
mo material para a teoria mimética”. 
Girard acredita que o inconsciente é 
coletivo. “O único ponto correto na 
teoria de Jung consiste na postulação 
de um inconsciente coletivo, porém 
num sentido bem diverso do que pos-
tula a teoria mimética”. 

IHU On-Line - Quais são os efeitos mi-
méticos da violência?
Sílvia Sampaio - O desejo mimético con-
duz à escalada de uma violência imanen-
te aos grupos sociais e, ao se configurar 
como conflito, busca uma válvula de es-
cape. Essa válvula de escape pode tomar 
a forma de uma conflagração interna ou 
de uma guerra contra um inimigo exter-
no, que colocam em perigo a própria 
sobrevivência do grupo social e de sua 

“Como a violência 

mimética pôde ser 

controlada na ausência 

de formas de 

mediação que integram 

o que denominamos 

cultura? Através da 

descoberta do 

mecanismo do bode 

expiatório”
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ordem cultural. Ela também pode ser 
institucionalizada através de um ritual 
em que a violência difusa acumulada te-
nha uma resolução catártica dirigindo-se 
contra uma única vítima, o bode expia-
tório ou vítima sacrificial, escolhidos de 
acordo com critérios mais ou menos pré-
estabelecidos e cujo sacrifício preserve o 
grupo ou a ordem cultural em questão.

IHU On-Line - Em que consiste o ciclo 
infernal do desejo?
Sílvia Sampaio - Criamos rivalidade 
na mímesis, competindo pelo mesmo 
objeto, desejando os desejos do nos-
so modelo, o outro. Esta admiração 
velada do prestígio do outro, do que 
o outro possui, é a constatação clara 
de ser insuficiente. Constatação esta 
muito angustiante e incômoda. Já o 
modelo, o intermediário, não é passivo 
dentro deste mecanismo. Pelo contrá-
rio, faz de tudo para provocar o desejo 
do outro sobre seu objeto. Pois, que 
valor tem o objeto, senão pelo desejo 
de outrem? Este é o ciclo infernal do 
desejo. E também dos conflitos.

Porém, no livro de 1994, Um longo 
argumento do princípio ao fim. Diálogos 
com João Cezar de Castro Rocha e Pier-
paolo Antonello. (Trad.: Bluma Wadding-
ton Vilar. Rio de Janeiro, Topbooks), 
Girard afirma que a violência derivada 
da natureza mimética do desejo não é 
inevitável: “há pessoas que não se dei-
xam levar pela violência mimética, o in-
divíduo não está inexoravelmente preso 
ao desejo mimético, ele pode resistir ao 
seu mecanismo” (p. 214).

IHU On-Line - Nossa sociedade está 
fundada sobre a violência. Quais são 
as possíveis compreensões que pode-
mos fa�er desse fenômeno à lu� da 
filosofia de Kierkegaard2 e da obra 

2 Søren Kierkegaard (181�-1855): filósofo exis-
tencialista dinamarquês. Filosoficamente, faz 
uma ponte entre a filosofia de Hegel e aquilo 
que viria a ser o existencialismo. Kierkegaard 
negou tanto a filosofia hegeliana de seu tem-
po, bem como aquilo que classificava como as 
formalidades vazias da igreja dinamarquesa. 
Boa parte de sua obra é dedicada à discussão 
de questões religiosas como a natureza da fé, 
a instituição da igreja cristã, a ética cristã e 
a teologia. É autor de O Conceito de Ironia 
(1841), Temor e Tremor (1843) e O Desespe-
ro Humano (1849). A respeito de Kierkegaard, 
confira a entrevista Paulo e Kierkegaard, rea-
lizada com o professor Dr. Álvaro Valls, da Uni-
sinos, na edição 175, de 10-04-2006, da IHU 
On-Line, disponível para download em http://

de Girard em relação à nossa época? 
Além disso, qual é a o papel da inve-
ja e do nivelamento dos processos de 
violência humanos?
Sílvia Sampaio - De acordo com Girard, 
na entrevista à Revista Cult (número 
134), as descobertas coletivas são ex-
tremamente perigosas, e um exemplo 
desta periculosidade encontra-se no 
caráter altamente bélico da primei-
ra metade do século XX. Nosso sécu-
lo afronta-nos com desafios inéditos, 
relacionados às descobertas devidas 
ao desenvolvimento científico, com as 
quais não somos capazes de lidar de 
maneira adequada. Devemos tentar 
ver todos os conflitos e guerras que 
temos hoje sob a ótica do mecanismo 
mimético, tanto a mímesis do desejo 
quanto do uso da violência. 

Muito importante, também, é o 
alerta de Girard: a análise mimética 
não é uma receita, jamais deve ser 
reduzida a uma receita pronta, pois 
o mimético é “fluidez absoluta”, é o 
antissistêmico por excelência. Não 
devemos esquecer que a própria rea-
lidade nos impõe constantes questio-
namentos.

Kierkegaard, por sua vez, faz um 
diagnóstico sombrio da sociedade di-
namarquesa na primeira metade do sé-
culo XIX. Após o colapso da economia 
em 1813 e a derrota militar para os 
britânicos no mesmo ano, a nação tor-
nou-se próspera, impregnada de uma 
mentalidade burguesa de mercado 
público, um modo de vida caracteri-
zado pela prudência. A hegemonia dos 
processos de modernização teve po-
derosa influência sobre o processo de 

migre.me/11Ym9. A edição 314 da IHU On-
Line, de 09-11-2009, tem como tema de capa 
A atualidade de Søren Kierkeggard, disponível 
para download em http://migre.me/11YmH. 
Leia, também, uma entrevista da edição 339 
da IHU On-Line, de 16-08-2010, intitulada 
Kierkegaard e Dogville: a desumanização do 
humano, concedida pelo filósofo Fransmar 
Barreira Costa Lima, disponível em http://bit.
ly/9Zvufy. (Nota da IHU On-Line)

autoconstituição do indivíduo. A vida 
interior estava atribulada pelos sofri-
mentos do conforto burguês: tédio, 
inveja, uma espiritualidade banal, a 
volatilização das categorias religiosas 
e éticas da cristandade. Em suma: a 
ausência de paixão.

Sociedade de rebanho

O uso do termo “rebanho” para 
descrever a sociedade de massa impli-
ca que se cai de um nível humano de 
existência para um nível meramente 
animal. Pois o Indivíduo – ser de rela-
ções consigo mesmo, com os outros e 
com o Inteiramente Outro – opõe- se à 
massa, ao anonimato. É o desejo que 
“guia” a consciência “sobre o cami-
nho da vida” para que ela possa tomar 
consciência de si mesma. Para Kierke-
gaard, cada fase do desenvolvimento 
do indivíduo se baseia numa forma de 
paixão. No estágio estético da existên-
cia, a paixão desencadeia o “impulso 
para a existência”, e é a forma inicial 
da consciência de si mesmo. A paixão 
também é a porta de entrada no está-
gio ético da existência, na medida em 
que fornece alternativas ou possibili-
dades de escolha. E é na paixão reli-
giosa de fé que o indivíduo é elevado 
a “mais alta expressão da subjetivida-
de”. Porém, sob a força niveladora do 
dinheiro, o desejo é substituído pela 
prudência, pela sobriedade, pelo senso 
comum, que determinam a destruição 
do indivíduo. A única identificação re-
manescente é a quantitativa. Vemos, 
assim, que respeitadas as diferenças 
entre o pensamento de René Girard e 
o de Kierkegaard podemos encontrar 
alguns pontos de contato entre os dois 
pensadores. Deixemos que o próprio 
René Girard fale por nós:

“Minhas ideias estão bem mais pró-
ximas às de Kierkegaard do que foi vis-
to nas entrevistas que dei e nos artigos 
escritos sobre minha obra. Para mim, 
o desejo do impossível e o não-desejo 
ainda estariam de acordo com meca-
nismos miméticos. Kierkegaard cons-
tatou, em sua análise dos três estágios 
do ser, a presença de um homem que 
se escora no outro. Possuindo um va-
zio existencial aterrador, ele procura 
na observação do outro, do que o ou-
tro possui, do que o outro aparenta, 

“Tanto para Girard 

quanto para Kierkegaard, 

no cristianismo, quebra-

se o ciclo da violência” 
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uma forma de saber quem é e como 
sentir-se pleno. Portanto, para ser ele 
mesmo, este homem necessita tomar 
conhecimento do outro, como no me-
canismo do desejo mimético, onde 
este desejo somente se faz possível 
pela intermediação do que é e deseja 
um outro” (Revista Cult, n. 134).

IHU On-Line - Haveria a possibili-
dade de se interromper o ciclo de 
violência?
Sílvia Sampaio - Tanto para Girard 
quanto para Kierkegaard, no cristia-
nismo, quebra-se o ciclo da violência. 
No cristianismo trata-se do verdadeiro 
Deus, uma divindade não violenta que 
precisa tornar-se vítima, e não o Deus 
violento da religião arcaica. Cristo ofe-
rece a outra face e redime seus algo-
zes. Não busca vingança, não derrama 
mais sangue. É pela cruz, pelo amor, 
que se dá a interrupção do ciclo de 
violência. O cristianismo mostrou que 
a sociedade humana produzia vítimas 
únicas. A crucificação desobstruiu o ca-
minho para o entendimento do proces-
so da vítima expiatória. “Jesus salva 
porque o solapamento do mecanismo 
do bode expiatório por ele provocado 
é, em primeiro lugar, a oferta do Rei-
no de Deus, ou seja, de uma existência 
inteiramente livre da violência”. (Um 
longo Argumento do Princípio ao Fim. 
Diálogos com João Cezar de Castro Ro-
cha e Pierpaolo Antonello. Tradução 
Bluma Waddington Vilar. Rio de Janei-
ro, Topbooks, 1994, p. 217.)

Leia Mais...
>> Confira algumas entrevistas e artigos 

divulgados pelo site do Instituto Humanitas Uni-
sinos – IHU sobre René Girard.
 
* O ciclo do desejo e da violência. Entrevista com 
René Girard. Notícias do Dia 09-05-2009, dispo-
nível em http://bit.ly/anTYDQ 
* “Assim renasci cristão”. Entrevista com René 
Girard. Notícias do Dia 18-01-2009, disponível 
em http://bit.ly/97shfO 
* Violência e mitos fundadores das sociedades 
humanas. Artigo de René Girard. Notícias do Dia 
29-11-2008, disponível em http://bit.ly/9MzlWv 
* Por que o fim do Ocidente é possível, segundo 
René Girard. Notícias do Dia 16-10-2008, dispo-
nível em http://bit.ly/cIgwZE 
* “O cristianismo é o único a realçar o caráter 
mimético da violência”. Entrevista com René Gi-
rard. Notícias do Dia 07-08-2008, disponível em 
http://bit.ly/b4QRoH 

Por áLvaro vaLLs    

R
ecebemos e publicamos o artigo escrito pelo filósofo Álvaro Valls, 
professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Filosofia 
da Unisinos. No texto, ele presta uma homenagem ao colega e 
também amigo Valério Rohden, falecido em 19-09-2010.

Valls é doutor em Filosofia pela Universidade de Heidelberg (Ale-
manha). Professor titular do PPG-Filosofia da Unisinos, é pesquisador do CNPq, 
presidente do Grupo de Estudos sobre as obras de Kierkegaard nesta instituição 
e um dos fundadores da Sociedade Kierkegaard do Brasil (Sobreski). Traduziu 
algumas obras desse filósofo direto do dinamarquês, publicadas na coleção Pen-
samento Humano, pela Editora Vozes, e está finalizando a tradução de uma obra 
de Theodor Adorno para a Editora UNESP. De sua produção bibliográfica, citamos 
Entre Sócrates e Cristo (Porto Alegre: Edipucrs, 2000) e O que é Ética? (São Paulo: 
Brasiliense, 1983). Com Jorge Miranda de Almeida, escreveu Kierkegaard (Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007). Confira o artigo.

O Valério morreu

Memória

No fim de semana retrasado, a co-
munidade filosófica brasileira foi aba-
lada pela notícia da morte do Prof. 
Valério Rohden, titular aposentado da 
UFRGS e que nos últimos tempos anda-
va lecionando voluntariamente nos es-
tados vizinhos, de Santa Catarina e do 
Paraná. Faleceu em Curitiba, enfarta-
do, aos setenta e poucos anos. Morreu, 
pois, como viveu: dando cursos de filo-
sofia. A maioria dos que o conheceram 
liga seu nome ao do filósofo alemão Im-
manuel Kant1, cujas obras traduziu ao 

1 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 dis-
tinção 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 ciência se 
restringiria, assim, ao mundo dos fenômenos, 
e seria constituída pelas formas a priori da sen-

longo de várias décadas. Muita gente 
não saberia grande coisa sobre a vida do 
Valério: onde nasceu, qual sua religião, 
seu partido político, seu time preferi-
do e talvez nem o nome dos três filhos 
(Rafael, André e Marcos) ou da esposa 
Vera. Valério não tratava de assuntos 
pessoais, tratava de filosofia. Seus in-
teresses sempre foram os do esclareci-
mento: a razão e a liberdade. Estudou 
em Roma e em Heidelberg, na década 
de 1960, e no período de caça às bru-
xas houve gente querendo cassá-lo 
como comunista, mas sem êxito. Talvez 
por estar fora do país, nos estudos de 
pós-graduação, escapou das cassações 
da primeira década da ditadura. Foi, 
assim, o elo de ligação entre o depar-

sibilidade (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 do-
wnload em http://migre.me/uNrH. Também 
sobre Kant foi publicado este ano o Cadernos 
IHU em formação número 2, intitulado Emma-
nuel Kant - Razão, liberdade, lógica e ética, 
que pode ser acessado em http://migre.me/
uNrU. (Nota da IHU On-Line)
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tamento de filosofia do tempo dos Brito 
Velho, Fiori2, Dom Antônio3 e Gerd4, e o 
novo grupo que ajudou a formar nos anos 
70, com Álvaro, Trindade, Ozomar, Maria 
Regina, De Boni5, Muriel6, Dênis7 e outros. 
Se nos anos 70 o Departamento perma-
neceu vivo, e fugindo da mediocridade, 
já no início dos 1980 Valério, um eterno 
lutador, conseguiu dois grandes feitos. 
Trouxe de volta os que haviam sido cassa-

2 Ernani M. Fiori: Sobre Fiori, confira a edição 
número 4 dos Cadernos IHU Ideias, de auto-
ria de Gilberto Kronbauer, intitulada Uma fi-
losofia da educação popular, disponível para 
download em http://bit.ly/aCQPf4. (Nota da 
IHU On-Line)
3 Dom Frei Antônio do Carmo Cheuiche 
(1927-2009): bispo católico, Bispo Auxiliar de 
Santa Maria (1969-1971), Bispo Auxiliar de Por-
to Alegre (1971-2001). (Nota da IHU On-Line)
4 Gerd Alberto Bornheim (1929-2002): filó-
sofo, professor e escritor brasileiro. Lecionou 
filosofia inicialmente na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo cassado 
pela ditadura militar em 1969. Residiu alguns 
anos na Europa, e quando retornou ao Brasil 
fixou-se no Rio de Janeiro, atuando como pro-
fessor de filosofia na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Filósofo e 
crítico de Arte, foi professor de uma geração 
de filósofos do Brasil, como Leandro Konder 
e Ernildo Stein. Dedicou diversos trabalhos à 
filosofia moderna e contemporânea, destacan-
do-se por seus estudos sobre Jean-Paul Sartre 
e Martin Heidegger. De suas obras, destacamos 
O sentido e a máscara (São Paulo: Perspectiva, 
1969) e  O idiota e o espírito objetivo (Porto 
Alegre: Globo, 1980). (Nota da IHU On-Line)
5 Luís Alberto De Boni: filósofo brasileiro, gra-
duado em Filosofia pela Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí 
e em Telogia pela Escola Superior de Teologia São 
Lourenço de Brindisi. É doutor em Teologia pela 
Universidade de Münster (Westfalische-Wilhelms), 
orientado por Johann Baptist Met�. É pós-doutor 
pelas Universidades Alberto Magno e Bonn, ambas 
na Alemanha. Publicou e organizou mais de trinta 
obras, dentre as quais citamos: Lógica e linguagem 
na Idade Média (Porto Alegre: Edipucrs, 1995); Gui-
lherme de Ockham (Porto Alegre: Edipucrs, 2000) e 
A ciência e a organi�ação dos saberes na Idade Mé-
dia (2. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2000). Confira as 
seguintes entrevistas que concedeu à IHU On-Line: 
Os “velhos escolásticos” continuam presentes, edi-
ção 342, de 06-09-2010, disponível em http://bit.
ly/dByzIO; Repensando a política atual através da 
Idade Média, edição 198, de 01-10-2006, disponível 
em http://bit.ly/bzaJpr. (Nota da IHU On-Line) 
6 Muriel Maia Flickinger: filósofa brasileira, 
professora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e especialista no pen-
samento de Arthur Schopenhauer. (Nota da 
IHU On-Line)
7 Denis Rosenfield: filósofo brasileiro, doutor em 
Filosofia pela Universidade de Paris I e pós-dou-
tor pela Ecole Normale Supérieure de Fontenay-
St.Cloud. Professor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), é autor de, entre ou-
tros: Liberdade de Escolha (Rio de Janeiro: Casa 
da Palavra Produção Editorial, 2009), Reflexões 
sobre o direito à propriedade (Rio de Janeiro: El-
sevier, 2007) e Hegel (Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2002). (Nota da IHU On-Line)

dos (Fiori, Cirne Lima8, Stein9 e Brum Tor-
res10), e criou o curso de pós-graduação, 

8 Carlos Roberto Velho Cirne-Lima (1931): 
filósofo brasileiro, especialista no pensamento 
de Hegel. Ingressou no seminário jesuíta aos 
16 anos. Nas duas décadas em que pertenceu 
à Companhia de Jesus, dedicou-se aos estudos 
de Filosofia e Teologia, ingressando em 1949 
no Berchmannskolleg Pullach Bei München. A 
partir de 1953, cursou Teologia em Frankfurt 
e Innsbruck, Áustria, onde conheceu os profes-
sores Karl Rahner e E. Coreth. Doutorou-se em 
Filosofia, em 1959, pela Universität Innsbruck, 
Áustria, com o trabalho Der personale Glaube. 
Eine erkenntnismetaphysische Studie. No início 
da década de 1960, retornou ao Brasil, e em 
seguida voltou para a Europa, onde lecionou 
na Universidade de Viena, iniciando, então, 
sua segunda etapa de formação filosófica. Nes-
se período, iniciou seus estudos sobre Leibniz, 
Kant, Schelling e Hegel. Dessas pesquisas, re-
sultou seu trabalho Analogie und Dialektik. No 
decorrer da docência, o filósofo organizou con-
gressos, coordenou pesquisas e publicou várias 
obras. Em 2006, ele inovou ao editar o CD-Rom 
Dialética para todos,  no qual apresenta, com 
uma linguagem didática, suas teorias sobre dia-
lética e sistema filosófico. Entre outros livros, 
Cirne-Lima publicou  Realismo e Dialética. A 
Analogia como dialética do realismo (Porto Ale-
gre: Globo, 1967), Sobre a contradição (Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1993), Dialética para prin-
cipiantes (Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996), Nós 
e o Absoluto (São Paulo: Loyola, 2001) e Depois 
de Hegel. Uma reconstrução crítica do sistema 
neoplatônico (Caxias do Sul: Educs, 2006). A re-
vista IHU On-Line publicou uma edição especial 
sobre seu pensamento filosófico, número 261, 
de 09-06-2008, disponível em http://bit.ly/bXI-
ReD. (Nota da IHU On-Line)
9 Ernildo Stein: filósofo brasileiro, graduado em 
Filosofia e Direito, pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - UFRGS. Cursou doutorado, na 
mesma universidade, em Filosofia, e pós-doutora-
do na Universität Erlangen - Nürnberg. Atualmen-
te, é docente da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul - PUC-RS e membro do cor-
po editorial das publicações Reflexão, Problema-
ta, Natureza Humana e Ágora. Publicou dezenas 
de livros, entre eles Seminário sobre a verdade: 
lições introdutórias para a leitura do parágrafo 
44 de Ser e Tempo (Petrópolis: Vozes, 1993); A 
caminho de uma fundamentação pós-metafí-
sica (Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997), Diferença 
e metafísica (Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000); 
Compreensão e finitude (Ijuí: Unijuí, 2001); In-
trodução ao pensamento de Martin Heidegger 
(Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002); Mundo Vivido: 
Das vicissitudes e dos usos de um conceito da 
fenomenologia (Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004) e 
Seis estudos sobre Ser e Tempo (3. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2005). Concedeu as seguintes entrevistas 
à IHU On-Line: Narrativas de Deus são fragmen-
tárias como era pós-metafísica, edição 309, de 
14-09-2009, disponível em http://bit.ly/9vuQ8s; 
A superação da metafísica e o fim das verdades 
eternas, edição 185, de 19-06-2006, disponível 
em http://bit.ly/bp5jvr; Depois de Hegel: “o 
mais original diálogo entre Filosofia analítica e 
dialética”, edição 261, de 08-06-2008, disponí-
vel em http://bit.ly/adOcrP; O abismo entre a 
ética da psicanálise e o discurso ético universal, 
edição 303, de 10-08-2009, disponível em http://
bit.ly/aAqdPJ. (Nota da IHU On-Line)
10 João Carlos Brum Torres: filósofo brasileiro, 
graduado em Filosofia e Direito pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mes-

primeiro o mestrado e poucos anos depois 
o doutorado. Ainda era professor da UFR-
GS quando nosso PPG Filosofia chegou à 
nota 5 da CAPES.

Valério era um líder sem charme 
barato e distante do tipo carismáti-
co, mas arrastava os colegas por ser 
incansável na luta por aquilo em que 
acreditava. Ligado à cultura alemã, 
providenciou a vinda de Flickinger11, 
Kesselring12 e Türcke13, entre outros. 
Atuava na AEBA (dos ex-bolsistas) e 
no Instituto Goethe, cujo auditório 
acabou transformado num verdadei-
ro palco da Filosofia. Importante, 
pois nos anos 70 o curso fora para o 
Campus do Vale, afastado da cidade. 
Os debates filosóficos promovidos no 
Goethe colocaram Porto Alegre na 
rota de grandes pensadores como 

tre em Filosofia pela Universidade de Paris XIII 
e doutor em Ciência Política pela Universidade 
de São Paulo (USP) com a tese Figuras do Estado 
moderno. Professor na UFRGS, é autor de, entre 
outros, Transcendentalismo e Dialética Ensaios 
sobre Kant, Hegel e outros estudos (Porto Alegre: 
L&PM, 2004). (Nota da IHU On-Line)
11 Hans G. Flickinger: filósofo alemão, docente 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) e na Universidade de Kassel, Ale-
manha. É um dos autores de Teoria de Auto-Or-
ganização - As Raízes da Interpretação Construti-
vista do Conhecimento (Porto Alegre: EDIPUCRS, 
1994). (Nota da IHU On-Line)
12 Thomas Kesselring: filósofo suíço. Ensina 
ética, ecologia e multiculturalidade na Esco-
la Superior de Pedagogia de Berna (Suíça) e 
filosofia na Universidade de Berna. É professor 
convidado da Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) e da Universidade Pedagógica em Mapu-
to (Moçambique). Suas obras principais são En-
twicklung und Widerspruch (Frankfurt, 1981), 
Die Produktivität der Antinomie (Frankfurt, 
1984), Jean Piaget (Munique, 1999), Ética, 
política e desenvolvimento humano (Caxias do 
Sul: Educs 2007). (Nota da IHU On-Line)
13 Christoph Türcke (1948): filósofo ale-
mão, autor de, entre outros Der tolle Mens-
ch. Nietzsche und der Wahnsinn der VernunftNietzsche und der Wahnsinn der Vernunft 
(Frankfurt 1989). (Nota da IHU On-Line)
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Habermas14, Tugendhat15, Apel16, Le-
fort17, Castoriadis18, Hösle, e levaram 
a nossa juventude a enfrentar mui-
tas noitadas de chuva e frio para se 
deliciar com aquela matéria que os 
militares consideravam inútil e sub-
versiva. Valério forçava todo o mundo 
trabalhar, e discutir da maneira mais 
racional que fosse possível. Acredi-
tava na razão, na reflexão, na argu-
mentação, na filosofia velha e nova, 
nos gregos e nos alemães, nos latinos 
e nos franceses. Nos últimos anos lia 
Cícero19 junto com Kant. E acreditava 
na filosofia brasileira. Foi fundador da 
ANPOF (Associação Nacional de Pós-
Graduação em Filosofia) e seu Presi-

14 Jürgen Habermas (1929): filósofo alemão, 
principal estudioso da segunda geração da Escola 
de Frankfurt. Herdando as discussões da Escola 
de Frankfurt, Habermas aponta a ação comunica-
tiva como superação da razão iluminista transfor-
mada num novo mito que encobre a dominação 
burguesa (razão instrumental). Para ele, o logos 
deve contruir-se pela troca de idéias, opiniões e 
informações entre os sujeitos históricos estabe-
lecendo o diálogo. Seus estudos voltam-se para o 
conhecimento e a ética. Confira no site do IHU, 
www.unisinos.br/ihu, editoria Notícias do Dia, 
o debate entre Habermas e Joseph Ratzinger, o 
Papa Bento XVI. Habermas, filósofo ateu, invoca 
uma nova aliança entre fé e razão, mas de manei-
ra diversa como Bento XVI propôs na conferência 
que realizou em 12-09-2006 na Universidade de 
Regensburg. (Nota da IHU On-Line)
15 Ernst Tugendhat (19�0): filósofo tcheco, 
nascido em Brno. É autor de, entre outros, 
Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heide-
gger (2 ed., Berlin: Walter de Gruyter, 1970); 
Lições introdutórias à filosofia analítica da 
linguagem (Ijuí: UNIJUÍ, 1992); Lições sobre 
ética (Petrópolis: Vozes, 1997) e Não somos de 
arame rígido: conferências apresentadas no 
Brasil em 2001 (Canoas: ULBRA, 2002). (Nota 
da IHU On-Line)
16 Karl-Otto Apel (1922): filósofo alemão que 
combina as tradições filosóficas analítica e con-
tinental. Professor emérito da Universidade de 
Frankfurt am Main. (Nota da IHU On-Line)
17 Jean-Claude Lefort: filósofo francês, autor 
de, entre outros A invenção democrática: os 
limites da dominação totalitária (São Paulo: 
Brasiliense, 1983) e Desafios da escrita políti-
ca (São Paulo: Discurso Editorial, 1999). (Nota 
da IHU On-Line)
18 Cornelius Castoriádis (1�22-1��7): filó-
sofo, economista e psicanalista francês, de 
origem grega, defensor do conceito de auto-
nomia política. É considerado um dos maiores 
expoentes da filosofia francesa do século XX. 
Em 1949, fundou, com Claude Lefort, o grupo 
Socialismo ou barbárie, que deu origem à re-
vista homônima, que circulou 1967. Autor de 
inúmeras obras de filosofia e, em especial, de 
filosofia política, é considerado um filósofo da 
autonomia. Entre suas inúmeras obras destan-
cam-se: Instituição Imaginária da Sociedade, 
Encruzilhadas do Labirinto, Socialismo ou Bar-
bárie. (Nota da IHU On-Line)
19 Marco Túlio Cícero (106 a.C. - 43 a.C.): 
filósofo, orador, escritor, advogado e político 
romano. (Nota da IHU On-Line)

dente. Kantianamente cosmopolita, 
promoveu intensos contatos com os 
países vizinhos, como a Argentina e, 
ultimamente, a Venezuela.

Valério foi, tal como também a pro-
fessora Rejane, dos primeiros filósofos 
bolsistas do CNPq (hoje são mais de 
100). Valorizou os que tinham pós-gra-
duação, e sempre defendeu junto à As-
sociação dos Docentes e à Reitoria da 
UFRGS as políticas que favorecessem 
a pesquisa. Tinha afinidades com pes-
quisadores de outras áreas da UFRGS 
preocupados em trabalhar sério, mais 
do que em agradar os colegas. Neste 
sentido era um típico alemão. 

Era um pesquisador 24 horas por 
dia. Traduziu a Crítica da razão pura, 
a Crítica da razão prática e, junto com 
o português Antonio Marques, a Crítica 
da faculdade do juízo (passava às ve-
zes meses inteiros com um termo téc-
nico na cabeça, e não perdia a oportu-
nidade de consultar os colegas sobre a 
melhor tradução daquela expressão). 
A UFRGS dos tempos do Valério, que 
depois absorveu professores como Bal-
thazar, Faria e Boeira, era um centro 
de pesquisa com alto nível de pós-gra-
duação. Ali se formou, por exemplo, 
um futuro chefe do departamento de 
filosofia da USP, Marco Zingano20. O 
grupo adotava estratégias inteligen-
tes: se a filosofia, fora dos currículos 
do ensino médio, não tinha mercado, 
a UFRGS do Valério formou dezenas de 
professores hoje atuantes nas univer-
sidades do sul ao norte do Brasil. 

Uma faceta que ainda precisa ser 
estudada: seu humor. Demorava para 
rir das piadas, ria atrasado (mas então 
às vezes estrondosamente). O cômico 
era, para ele, também assunto de re-
flexão. Mas, se a verdadeira seriedade 
faz a síntese da seriedade e da brinca-
deira, não podemos deixar de recordar 

20 Marco Zingano: filósofo brasileiro, gradu-
ado e mestre em Filosofia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutor 
em Filosofia pela Ecole des Hautes Etudes em 
Sciences Sociales (EHESS), na França, e pós-
doutor pela Ecole Normale Supérieure Rue 
D’ulm Paris e pela Universidade de Oxfxord. 
É pós-doutor pela Universidade de São Paulo 
(USP), onde leciona atualmente. De sua pro-
dução bibliográfica, destacamos Aristóteles- 
Ethica Nicomachea I 13 - III 8 Tratado da Virtu-
de Moral (São Paulo: Odysseus Editores, 2008), 
Estudos de Ética Antiga (São Paulo: Discurso 
Editorial, 2007) e Platão e Aristóteles - o fas-
cínio da filosofia (2ª ed. São Paulo: Odysseus 
Editora, 2005). (Nota da IHU On-Line)

Valério falando em público, fazendo 
algum pequeno discurso. Se improvisa-
va, as frases, tão incisivas, custavam a 
sair; mas se anotava antes as ideias, 
em letra graúda com sua caneta esfe-
rográfica, o discurso saía sempre for-
te e marcante. (Ou “quase sempre”, 
como gracejavam os seus amigos: isto 
é, sempre que encontrasse as folhi-
nhas na ordem certa...)

Geralmente informal (difícil imaginar 
alguém chamando-o de Professor Doutor 
Rohden - o que no entanto ele era), Va-
lério sabia ser amigo, e era um homem 
generoso, bondoso e desprendido. Foi, 
como já o previa o próprio Kant, várias 
vezes incompreendido, injustiçado, algu-
mas vezes talvez manipulado pelos que 
faziam política diferente daquela que 
visava à paz perpétua. Sentia o golpe, 
a ingratidão, mas acabava perdoando. 
Não tinha tempo para ressentimentos, 
pois precisava trabalhar, precisava pro-
duzir, fazer a filosofia avançar. Embora 
soubesse que, para Kant, não se ensina 
a filosofia, mas só se ensina a filosofar. 
Não há exagero em dizer que Valério en-
sinou incontáveis gerações de jovens e 
até colegas a filosofar. Ele fez diferença, 
em nosso meio acadêmico, talvez mais 
do que qualquer outro pensador gaúcho. 
Depois dele a nossa filosofia já não é 
mais a mesma. A filosofia que se faz no 
Brasil tem e terá, por um bom tempo, 
muitos traços do estilo do Valério. A co-
munidade agradece por essa vida, toda 
dedicada ao filosofar.

Leia Mais...
>> Confira outras entrevistas concedidas 

por Álvaro Valls à IHU On-Line.
 
* Paulo e Kierkegaard. Edição número 175, re-
vista IHU On-Line, de 10-04-2006, disponível em 
http://bit.ly/dyA7sR 
* Uma Filosofia brasileira surgirá com tempo e 
muito trabalho. Notícias do Dia 16-11-2006, dis-
ponível em http://bit.ly/b70mJa 
* “O que Dawkins vem fazendo atualmente não 
é ciência, mas sim uma pregação de suposições 
filosóficas indemonstráveis”. Edição número 245, 
revista IHU On-Line, de 26-11-2007, disponível 
em http://bit.ly/ch8T21 
* Carlos Roberto Velho Cirne-Lima. Depoimento 
concedido à Edição número 261, revista IHU On-
Line, de 09-06-2008, disponível em http://bit.
ly/c1lBUb 
* O avanço da pesquisa em Kierkegaard no Brasil. 
Edição número 314, revista IHU On-Line, de 09-
11-2009, disponível em http://bit.ly/dxsFGl 
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Novas formas de censura ameaçam a internet
Google indica que o Brasil lidera o ranking de censura na internet

   Por sérGio Mattos* 

* Sérgio Mattos é jornalista diplomado, mestre e doutor em Comunicação pela Universidade do Te-
xas, em Austin (EUA), e professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. 
É autor de vários livros de comunicação, entre os quais destacam-se: História da Televisão Brasi-
leira: uma visão econômica, social e política (Vozes, 4ª ed.  2009);  Mídia Controlada: a história 
da censura no Brasil e no mundo (Paulus, 2005), e O Contexto Midiático (IGHB, 2009).Participa e 
contribui regularmente das atividades do Grupo Cepos. E-mail: sasmattos@gmail.com.       

É preocupante o ressurgimento da 
censura prévia no país. Observe-se que 
cresce a prática de uma nova forma de 
censura, de aspecto hipócrita, que, sem 
contar com a repressão policial, envolve 
todos os tipos de pressões e constran-
gimentos possíveis, além de condena-
ções e prisões de jornalistas em todo o 
mundo. No Brasil, as hostilidades con-
tra jornalistas continuam acontecendo, 
com a demissão de profissionais, como 
as ocorridas em julho de 2010 em São 
Paulo, simplesmente porque trataram 
de assuntos que não agradaram às auto-
ridades. Estamos nos referindo especi-
ficamente às demissões dos jornalistas 
Gabriel Priolli, da TV Cultura, e o afas-
tamento de Heródoto Barbeiro, como 
apresentador do programa Roda Viva, 
porque estavam interessados nos pedá-
gios cobrados nas estradas paulistas. Os 
jornalistas em questão e seus veículos 
foram censurados, mas a grande im-
prensa manteve um silêncio de cumpli-
cidade com o ato de censura e a trucu-
lência contra esses jornalistas e muitos 
outros casos que ocorrem em todo o 
território nacional.

Mas, as tentativas de neutralizar 
a imprensa com atos de hostilidade, 
constrangendo jornalistas, não é um 
privilégio do Brasil. Na América do 

Sul, podemos citar exemplos de como 
a censura tem sido utilizada para ca-
lar as vozes críticas: na Venezuela, 
Hugo Chaves cassou concessões de 
emissoras de televisão. Na Argenti-
na, Cristina Kirchner autorizou uma 
devassa fiscal no jornal Clarín, com o 
objetivo de intimidar e silenciar sua 
linha crítica. E, na Bolívia, Evo Mora-
les passou a constranger e hostilizar, 
publicamente, veículos e jornalistas 
com o intuito de neutralizá-los.

Como alternativa às ameaças de 
censura, um novo veículo, a internet, 
parece resistir a todas as tentativas de 
controle, pois a cada barreira levan-
tada na web, com dinamismo, acaba 
encontrando saídas e as informações 
continuam circulando. Acredita-se que 
nenhum outro veículo de comunicação 
permite um fluxo de informação tão li-
vre, tão amplo, tão barato e tão demo-
crático quanto a internet. Assim, esta 
passou a ser, neste início de terceiro 
milênio, a esperança de liberdade to-
tal de opinião em todo o mundo, sem 
limitações de fronteiras e de valores 
culturais. Ela conta ainda com a vanta-
gem de ser um veículo que permite alto 
grau de interatividade que nenhum ou-
tro já permitiu, ou é capaz de permitir 
pelo menos até os dias de hoje. 
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Apesar de a internet favorecer o 
fortalecimento do que poderíamos 
considerar como a era de liberdade de 
expressão quase absoluta e em escala 
global, muitos governos (autoritários e 
democráticos) estão lançando mão de 
todo tipo de tentativas para censurar 
e-mails, sítios e blogs na web.

Na China, empresas como Google, 
Cisco e Yahoo!, mais preocupadas com 
seus lucros do que com a liberdade, 
criaram programas, a pedido do gover-
no chinês, para bloquear o acesso a pá-
ginas que contenham críticas ao regime 
local. Em abril de 2010, o governo chi-
nês aprovou uma lei que obriga os ser-
viços de telecomunicações e provedores 
de internet a colaborarem com a polícia 
em investigações de casos de vazamen-
to de segredos de Estado. As empresas 
de comunicação chinesas passam assim 
a ter a responsabilidade de interromper 
a transmissão de informações (leia-se: 
censurar as informações) que sejam in-
terpretadas como possíveis ameaças ao 
Estado, além de imediatamente infor-
mar as autoridades.

No Irã, o governo, além de contro-
lar a única empresa de telecomunica-
ções local, já chegou a desconectar 
a internet por mais de uma hora com 
o objetivo de instalar mecanismos de 
censura que permitem a filtragem de 
mensagens e bloqueio de sítios e iden-
tificação dos computadores (por meio 
dos protocolos de internet) de onde se 
originam as mensagens.

Em junho de 2009, o Irã implan-
tou um novo filtro, desenvolvido pela 
Nokia e pela Siemens que permite a 

varredura em e-mails e mensagens 
postadas em blogs para localizar pa-
lavras chaves consideradas como pe-
rigosas. Localizando-as, a transmissão 
é automaticamente interrompida. O 
novo sistema de censura é conhecido 
como deep packet inspection (inspe-
ção profunda de pacotes), que inter-
cepta até mesmo telefonemas feitos 
por meio do programa Skype. 

Saliente-se que, desde o início des-
te século, a Justiça brasileira começou 
a descobrir a internet e tem tentado 
censurá-la, bloqueando o acesso a pá-
ginas e exigindo sua retirada da rede 
mundial. Para se ter uma ideia da 
gravidade dessa situação, em abril de 
2010 o Brasil já liderava os pedidos de 
informação e de remoção de conteúdo 
à empresa Google. De acordo com a 
página Government Requests da Goo-
gle, entre 1º de julho e 31 de dezem-
bro de 2009, a empresa recebeu 291 
pedidos de remoção de dados feitos 
pelo Brasil, mais que a Alemanha (188) 
e a Índia (142). Os Estados Unidos apa-
recem em 4º lugar. A página informa 
também que, no que diz respeito à 
solicitação de informações, o Brasil 
também lidera o ranking, com 3.663 
pedidos efetuados durante o segundo 
semestre de 2009, estando à frente 
dos Estados Unidos e do Reino Unidos 
que apresentaram respectivamente 
3.580 e 1.166 solicitações. 

Isso pode estar ocorrendo devido a 
ausência de normatização específica 
para a internet, que tem fragmentado 
o mercado e contribuído para o apare-
cimento de novos padrões de consumo 

de informações e de outros conteúdos. 
A censura à internet no Brasil tem sido 
feita de maneira aleatória, baseada 
em interpretações das Leis (Constitui-
ção, Código Civil e Código Penal).

Em síntese, podemos concluir di-
zendo que o desenvolvimento tecnoló-
gico e o fortalecimento das estruturas 
burocráticas governamentais poderão 
contribuir para o surgimento de novos 
métodos de controle dos meios de co-
municação de massa. Métodos muito 
mais eficazes, pois a tendência que se 
pode observar é que a censura está se 
tornando cada vez mais sutil e com-
plexa. Mas também sabemos que tudo 
o que está acontecendo é fruto da ine-
xistência de leis específicas previstas 
pela Constituição e até hoje não ela-
boradas e aprovadas pelo Congresso 
Nacional.

A falta de um marco regulatório 
para a internet, por exemplo, acaba 
contribuindo para a geração de deci-
sões contraditórias por parte do poder 
Judiciário sobre a responsabilidade de 
provedores por conteúdos publicados 
por terceiros, ou seja, provedores de 
internet e blogueiros estão sendo res-
ponsabilizados por conteúdos postados 
em seus sítios por terceiros. A aprova-
ção de um marco regulatório civil para 
a rede mundial de computadores será 
de fundamental importância para ga-
rantir a liberdade de expressão, en-
quanto direito fundamental, e o direi-
to à intimidade, além de estabelecer 
as responsabilidades dos provedores 
de internet e regulamentar o papel do 
Estado no que diz respeito à rede.



40                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 27 DE SETEMBRO DE 2010 | EDIÇÃO 345

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 
20-0�-2010 a 25-0�-2010.

O poder nanofísico e a sujeição do indivíduo 
Entrevista com Karla Saraiva, doutora em Educação  
Confira nas Notícias do Dia de 20-0�-2010
Dis�on�vel no link htt�://bit.ly/9b137C 
Professores tornam-se especialistas na arte de governar, 
sobretudo na modalidade de ensino à distância. Nos passos 
da modernidade líquida, a sujeição também se liquefaz, 
afirma a engenheira e doutora em educação.

Um dia sem carro e seus impactos ambientais e socio-
econômicos
Entrevista Ladislau Dowbor, economista, e Cláudia 
Costa, pesquisadora 
Confira nas Notícias do Dia de 22-0�-2010
Dis�on�vel no link htt�://bit.ly/bGqIJE 
Os especialistas fala sobre a situação atual do transporte 
rodoviário brasileiro e sua contribuição para o aumento 
do efeito estufa e, ainda, sobre como podemos entender 
o cálculo do tempo que perdemos no trânsito.

O homem contra a floresta
Entrevista com Braulio Dias, biólogo
Confira nas Notícias do Dia de 23-0�-2010
Dis�on�vel no link htt�://bit.ly/cLC21E 

“Não se combate incêndio via decreto. Você tem que 
induzir e promover capacitação, políticas públicas e 
crédito que estimulem práticas alternativas. O problema 
é que o fogo é um método barato”, explica o biólogo.

Belo Monstro para o mundo
Entrevista es�ecial com Sheyla Juruna, l�der ind�gena
Confira nas Notícias do Dia de 24-0�-2010
Dis�on�vel no link htt�://bit.ly/afL0fS 
Representante dos povos indígenas junto ao Movimento 
Xingu Vivo para Sempre, Sheyla Juruna comenta o pro-
jeto Defendendo os Rios da Amazônia, que por meio de 
um vídeo em formato 3D, explica os impactos socioam-
bientais de Belo Monte. 

 
A mulher na rota do tráfico de pessoas
Entrevista especial com Beatri� Duarte Gomes, religi-
osa, assessora executiva da Conferência dos Religio-
sos do Brasil (CRB)
Confira nas Notícias do Dia de 25-0�-2010
Dis�on�vel no link htt�://bit.ly/cyR�7v 
Como funciona o trabalho na luta contra o tráfico de pes-
soas e o motivo pelo qual as mulheres são as maiores víti-
mas desse crime é o tema dessa entrevista. “A mulher é 
uma mão de obra barata, inclusive quando ela é uma es-
crava sexual”, acentua Beatriz. 

Leia as Notícias do dia e a eNtrevista do dia 
em www.ihu.uNisiNos.br



SÃO LEOPOLDO, 27 DE SETEMBRO DE 2010 | EDIÇÃO 345                                                                                                                41



42                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 27 DE SETEMBRO DE 2010 | EDIÇÃO 345

siga o ihu 
No twitter

http://twitter.com/_ihu
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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 27-0�-2010     
Evento: Ciclo de Estudos em EAD: Sociedade Sustentável (htt�://bit.ly/cBqb8c) 

Por um novo paradigma civili�acional

Dia 30-�-2010
Evento: Ciclo de Palestra Jogue Roayvu: História e Histórias dos Guarani. Pré - evento do XII 

Sim�ósio Internacional IHU: A Ex�eriência Missioneira: território, cultura e identidade (htt�://bit.
ly/cGz5Lf) 

Palestrante: Prof. Dr. Walmir Pereira - Unisinos     
Tema: Os Guarani contemporâneos

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

Evento: IHU Ideias – setembro 2010 (htt�://bit.ly/b7j�SD)  
Palestrante: José Roberto de Oliveira – Engenheiro, Mestrando em Desenvolvimento, pesquisador 

e escritor do tema História Missioneira     
Tema: Pedido de perdão ao triunfo da humanidade – A importância dos 160 anos das Missões 

Jesuíticas-Guarani. Pré - evento do XII Simpósio Internacional IHU - A Experiência Missioneira: 
território, cultura e identidade 

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Horário: 17h30min às 19h 

cicLo de PaLestra Jogue roayvu: história 
e histórias dos guaraNi. Pré - eveNto do Xii simPósio 

iNterNacioNaL ihu: a eXPeriêNcia missioNeira: 
território, cuLtura e ideNtidade

iNformações www.ihu.uNisiNos.br
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Dia 27-0�-2010     
Evento: Ciclo de Estudos em EAD: Sociedade Sustentável (htt�://bit.ly/cBqb8c) 

Por um novo paradigma civili�acional

Dia 30-�-2010
Evento: Ciclo de Palestra Jogue Roayvu: História e Histórias dos Guarani. Pré - evento do XII 

Sim�ósio Internacional IHU: A Ex�eriência Missioneira: território, cultura e identidade (htt�://bit.
ly/cGz5Lf) 

Palestrante: Prof. Dr. Walmir Pereira - Unisinos     
Tema: Os Guarani contemporâneos

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

Evento: IHU Ideias – setembro 2010 (htt�://bit.ly/b7j�SD)  
Palestrante: José Roberto de Oliveira – Engenheiro, Mestrando em Desenvolvimento, pesquisador 

e escritor do tema História Missioneira     
Tema: Pedido de perdão ao triunfo da humanidade – A importância dos 160 anos das Missões 

Jesuíticas-Guarani. Pré - evento do XII Simpósio Internacional IHU - A Experiência Missioneira: 
território, cultura e identidade 

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Horário: 17h30min às 19h 

“Os Sete Povos são a marca do início 
do RS que conhecemos” 
José Roberto de Oliveira defende que os Sete Povos das Missões iam muito além daquilo 
que chamamos hoje de Região das Missões

Por GrazieLa woLFart   

N
o próximo dia 30 de setembro, o pesquisador José Roberto de Oliveira estará na Unisinos 
falando sobre o tema Pedido de perdão ao triunfo da humanidade – A importância dos 160 
anos das Missões Jesuíticas-Guarani. Será um pré-evento do XII Simpósio Internacional IHU 
- A Experiência Missioneira: território, cultura e identidade e acontecerá na Sala Ignacio 
Ellacuría e Companheiros das 17h30min às 19h. Para adiantar aspectos do tema, a IHU On-

Line entrevistou José Roberto por e-mail. Nas suas respostas ele afirma que “apesar da Guerra, os índios 
formados nos 160 anos (das missões) não morreram, ao contrário, tornaram-se a base do ‘Povo Gaúcho’, 
levando a cultura e as tecnologias aprendidas a todos os cantos para formar a base do Rio Grande do Sul 
que hoje conhecemos”. Para ele, “a experiência agrícola dos guarani foi muito importante e constitui 
efetivamente um verdadeiro triunfo da humanidade”.    

José Roberto de Oliveira é engenheiro, mestrando em Desenvolvimento, pesquisador e escritor. É 
autor de Pedido de perdão ao triunfo da humanidade – A importância dos 160 anos das Missões Jesuíti-
co-Guarani (Porto Alegre: Martins Livreiro, 2009). Foi vice-prefeito de São Miguel das Missões e também 
secretário de turismo da cidade. Confira a entrevista.      

Eventos

IHU On-Line - Quais os principais as-
pectos, do ponto de vista histórico, 
que marcam os 160 anos das Missões 
Jesuíticas-Guarani?
José Roberto de Oliveira – Anterior-
mente aos próprios 160 anos, cito a 
entrada dos jesuítas na América Es-
panhola, os primeiros contatos com 
os guarani e a decisão de constituir o 
modelo das reduções. No período dos 
160 anos propriamente, destaco a fun-
dação das reduções, desde a primeira, 
que foi San Ignácio Guaçu, em 1609. 
Depois, o conjunto das reduções onde 
hoje está o estado do Paraná, desco-
nhecidas pela gente brasileira, as do 
estado do Mato Grosso, também des-
conhecidas. E, para finalizar a primei-
ra fase, lembro o momento onde tive-
mos as 18 reduções do Rio Grande do 
Sul, período que durou até 1638.

Depois ficam 45 anos, onde hoje é 
Argentina, nas Províncias de Misiones e 
Corrientes, retornando e formando en-
tão o que, do ponto de vista brasileiro, 
chamamos de “Segunda Fase Missionei-
ra” com os Sete Povos das Missões. Des-
te período, que em seu conjunto foram 
30 povos, alcançaram o que Voltaire1 
chamou de “Triunfo da Humanidade” e 
Montesquieu2 de “Primeiro Estado Indus-
trial da América”. Importante também 
foi como na Europa as informações sobre 

1 Voltaire (1694-1778): pseudônimo de Fran-
çois-Marie Arouet, poeta, ensaísta, dramatur-
go, filósofo e historiador iluminista francês. 
Uma de suas obras mais conhecidas é o Dicio-
nário Filosófico, escrito em 1764. (Nota da(Nota da IHU 
On-Line)
2 Charles-Louis de Secondat (Barão de Mon-
tesquieu – 1689-1755): político, filósofo e es-
critor francês. Ficou famoso por sua Teoria da 
Separação dos poderes, atualmente consagra-
da em muitas das modernas constituições na-
cionais. Sua obra mais famosa é O espírito das 
leis. (Nota da IHU On-Line)

os acontecimentos ocorridos em nossas 
terras levaram ao Tratado de Madri3, à 
Guerra Guaranítica4, à posterior expul-
são dos jesuítas das Terras da América5 
e o encerramento do período em 1768. 
Apesar desta guerra, os índios formados 
nos 160 anos não morreram, ao contrá-
rio, tornaram-se a base do “Povo Gaú-
cho”, levando a cultura e as tecnologias 

3 Tratado de Madri: firmado na capital espa-
nhola entre D João V, de Portugal, e D Fernan-
do VI, da Espanha, em 13 de janeiro de 1750. 
Seu objetivo era definir os limites entre as 
respectivas colônias sul-americanas. (Nota da 
IHU On-Line)
4 Guerra Guaranítica: Conflito ocorrido de 
1750 a 1756, quando aconteceu a restrição do 
território original dos guaranis nas Missões Je-
suíticas. (Nota da IHU On-Line)
5 Sobre o tema, confira a entrevista conce-
dida pelo historiador Luiz Fernando Medeiros 
Rodrigues, à IHU On-Line, edição 333, de 14-
06-2010, intitulada A expulsão dos jesuítas do 
Grão-Pará e Maranhão, disponível para down-
load em http://bit.ly/9TJzYS. (Nota da IHU 
On-Line)
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aprendidas a todos os cantos para formar 
a base do Rio Grande do Sul que hoje co-
nhecemos. Mas não valorizamos por este 
prisma.
  
IHU On-Line - O que caracteri�a os 
Sete Povos das Missões? Qual é a mar-
ca desses povos?
José Roberto de Oliveira – Os Sete Povos 
são a marca do início do RS que conhe-
cemos, a introdução do gado, o jeito de 
ser do povo gaúcho, base genética do Rio 
Grande. Mas também é um conjunto ter-
ritorial que abarcou mais de 2/3 do atual 
estado do RS. Cada redução tinha suas 
estâncias de gado e que iam até onde 
hoje está Porto Alegre, Caxias do Sul, ou 
mesmo o Chuí ou Jaguarão. Ou seja, os 
Sete Povos iam muito além daquilo que 
chamamos hoje de Região das Missões.

IHU On-Line - Como se deu o proces-
so jesuítico-guarani nas missões? 
José Roberto de Oliveira – É sempre 
bom lembrar que as Missões correspon-
dem a uma região muito grande que hoje 
estão na região fronteiriça do Mercosul, 
entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Pa-
raguai. No Rio Grande do Sul que hoje 
conhecemos os jesuítas fundam a pri-
meira redução, em 1626, São Nicolau, e 
que o povo gaúcho chama de “Primeira 
Querência do Rio Grande”. O povo gua-
rani naquele momento vivia no neolítico 
e com a integração das duas culturas ra-
pidamente o Barroco se fez, através da 
música, escultura, arquitetura e todas as 
artes de ofício, ou seja, um verdadeiro 
salto ocorreu. A experiência agrícola dos 
guarani foi muito importante e constitui 
efetivamente um verdadeiro triunfo da 
humanidade.
 
IHU On-Line - Em que sentido pode-
mos perceber ainda hoje a herança 
genética viva dos guarani no povo 
gaúcho? 
José Roberto de Oliveira – É simples de 
ver, mas é necessário abrir um pouco o 
coração. Como “povo guarani”6, temos 
que enxergá-los, vergonhosamente, nos 
lugares onde estão: nas aldeias e nas 
faixas de domínio das rodovias estaduais 
e federais do nosso estado. Mas há tam-
bém milhões vivos geneticamente nos 

6 Sobre os guarani, confira a edição ��1 da revista 
IHU On-Line, de 31-05-2010, intitulada Os guara-
ni. Palavra e caminho, disponível em http://bit.
ly/dmd5NM. (Nota da IHU On-Line)

bairros e vilas do estado, onde conjunta-
mente com os negros fazem a base dos 
pobres do Rio Grande. Olhem para nossa 
gente nestes locais mais pobres e verão 
muito claramente estes rostos vivos nes-
tes e em todos os locais do estado. Caso 
perguntarmos para as nossas avós e bisa-
vós, veremos com facilidade um número 
imenso de pessoas que são descendentes 
da base nativa do Rio Grande, não só 
guarani, mas também kaingang, charrua, 
minuanos e tantos outros.
 
IHU On-Line - Por que é importante 
resgatar a história da experiência mis-
sioneira jesuítica entre os guarani? 
José Roberto de Oliveira – O que foi 
chamado pelos iluministas como “Triun-
fo da Humanidade” é algo muito impor-
tante. Um povo que protagonizou uma 
experiência que se refletiu na Revolu-
ção Francesa7, na criação do comunis-
mo e socialismo, é citado hoje como a 
primeira experiência de cooperativismo 
no mundo. Tudo isto e muito mais deve 
ser conhecido e reconhecido como uma 
experiência dos guarani, como disse, 
protagonizada. Então, é natural que este 
povo, não só os que se reconhecem do 
“povo guarani”, mas também o conjunto 
de seus descendentes, pobres das vilas e 
bairros do estado e do país, possa resga-
tar a ideia de que pode também triunfar 
e não permanecer no atual estado em 
que se encontra. 

7 Revolução Francesa: nome dado ao conjunto 
de acontecimentos que, entre 5 de Maio de 1789 
e 9 de Novembro de 1799, alteraram o quadro 
político e social da França. Começa com a convo-
cação dos Estados Gerais e a Queda da Bastilha e 
se encerra com o golpe de estado do 18 Brumá-
rio, de Napoleão Bonaparte. Em causa estavam 
o Antigo Regime (Ancien Régime) e a autoridade 
do clero e da nobreza. Foi influenciada pelos ide-
ais do Iluminismo e da Independência America-
na (1776). Está entre as maiores revoluções da 
história da humanidade. A Revolução Francesa é 
considerada como o acontecimento que deu iní-
cio à Idade Contemporânea. Aboliu a servidão e 
os direitos feudais e proclamou os princípios uni-
versais de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” 
(Liberté, Egalité, Fraternité), frase de autoria de 
Jean-Jacques Rousseau. (Nota da IHU On-Line)

Leia Mais...
>> José Roberto de Oliveira já concedeu 

outra entrevista à IHU On-Line:
* O milagre Guarani. Entrevista publicada nas 
Notícias do Dia do sítio do IHU de 07-05-2009 e 
disponível em http://bit.ly/bNg12F. 
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Oswaldo Giacóia
Por Márcia JUnGes   

P
aranaense de nascimento, Oswaldo Giacóia trilhou sua trajetória de vida e pesquisa 
no limiar entre Filosofia e Direito, áreas nas quais se graduou concomitantemente. 
A Filosofia cursou por paixão, e o Direito, a pedido da mãe. Professor pesquisador 
na Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, ele é referência nos estudos de 
filosofia política, sobretudo no pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

Casado há 30 anos com a dentista Sirlei, é pai da médica psiquiatra Rachel Cristina Ribeiro 
Giacóia. Quando está em São Paulo, costuma frequentar uma academia, e revela a sua torcida 
pelo Palmeiras. Na entrevista que concedeu após sua conferência no XI Simpósio Internacional 
IHU – o (des)governo biopolítico da vida humana, Giacóia analisou o cenário político brasi-
leiro, que considera deplorável suas pesquisas acadêmicas atuais, sobre a violência, e conta 
por que motivo decidiu abandonar a carreira de advogado para se dedicar integralmente à 
Filosofia. Confira a entrevista.

Perfil

Origens – Nasci no Paraná, em Ri-
beirão Claro, cidade pequena e linda, 
no Norte do estado. É um local real-
mente belo, cercado por montanhas, 
e talvez um dos poucos remanescentes 
sem poluição no Paranapanema. Venho 
de uma família de imigrantes, tanto 
pelo lado materno, quanto paterno. 
Portanto, são origens muito humildes, 
de bastante trabalho. Meu pai, Oswal-
do Giacóia, de origem italiana, tinha 
onze irmãos. Minha mãe, Ana Sogayar, 
de origem libanesa, também descende 
de uma família numerosa. Não resta-
ram vínculos com as famílias de origem 
de seus países. Por méritos próprios, 
meu pai conseguiu cursar a Faculdade 
de Direito do Largo de São Francisco, 
que hoje é a Universidade de São Pau-
lo - USP, algo espantoso para a época, 
já que apenas estudantes oriundos de 
famílias de tradição conseguiam in-
gressar nessa instituição.

Direito e Filosofia - Vim para São 
Paulo com 14 anos. Meu programa 
estava mais ou menos “traçado”. Eu 
deveria cursar Direito, e seguir os pas-
sos do meu pai. Tenho um irmão de-
sembargador, que trabalha no Tribunal 
de Justiça de São Paulo, e outro que 
é procurador de justiça do estado do 
Paraná. Assim, toda nossa família está 

ligada ao mundo jurídico. 
Naquela época, ainda existia o 

curso clássico, que dava, sobretudo, 
uma formação sólida em humanida-
des. Foi nessa ocasião que ocorreu 
meu primeiro contato com a Filo-
sofia. Para mim, foi uma espécie 
de iluminação. Por outro lado, isso 
causou um problema grave dentro 
da família, pois eu havia sido “desti-
nado” a fazer Direito. Como, então, 
poderia mudar completamente de 
rumo? Nessa época, meu pai já havia 
morrido, e minha mãe ficou bastante 
preocupada comigo. “O que você vai 
fazer estudando Filosofia?”, questio-
nou-me. Ela foi para São Paulo con-
versar com minha professora de Filo-
sofia para descobrir o que ela havia 
feito comigo. Eu disse, então, que 
minha vontade era estudar Filosofia, 
e não Direito. Ela concordou, dizen-
do que a Filosofia eu cursaria para 
mim, enquanto o Direito eu deveria 
cursar “para ela”. Seu raciocínio era 
que, se algum dia eu precisasse me 
sustentar na vida, o Direito garanti-
ria isso. Então, cursei Direito na USP 
e Filosofia na PUC-SP.

O período em que estudei na PUC-
SP era aquele sombrio, da ditadura mi-
litar. Os professores que haviam sido 
cassados e exilados voltaram direto 

para esta universidade, sob a proteção 
de Dom Evaristo Arns1. Como não po-
diam lecionar em universidades públi-
cas, foram acolhidos pelas comunitá-
rias, e foi assim que a PUC-SP abrigou 
intelectuais do porte de Florestan Fer-
nandes2, Celso Furtado3, José Arthur 

1 D. Paulo Evaristo Arns (1921): nasceu em 
Santa Catarina e ingressou na ordem Francis-
cana em 1939. Foi professor, diretor do CIC e 
jornalista. Atuou na Região Norte de São Pau-
lo, cidade onde foi nomeado Arcebispo, em 
1970. Defendeu os líderes sindicais nas greves, 
apoiou a campanha contra o desemprego e o 
movimento pelas eleições diretas. Sua luta em 
defesa dos direitos dos pobres e pelo fim da 
desigualdade social lhe valeu dezenas de prê-
mios no mundo. (Nota da IHU On-Line)
2 Florestan Fernandes (1920-1995): sociólogo 
brasileiro, cuja principal obra é A revolução 
burguesa no Brasil. Esse livro foi apresentado 
no I Ciclo de Estudos sobre o Brasil, promovi-
do pelo IHU em 9-10-2003, e apresentado pelo 
Prof. Dr. Carlos Águedo Nagel Paiva, pesqui-
sador na FEE, que concedeu uma entrevista à 
IHU On-Line nº 78, de 6-10-2003, disponível 
em http://bit.ly/dnMeiC. (Nota da IHU On-
Line) 
3 Celso Furtado (1920-2004): economista 
brasileiro, membro do corpo permanente de 
economistas da ONU. Foi diretor do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste e membro da Academia Brasileira de 
Letras. Algumas de suas obras são A economia 
brasileira (1954) e Formação econômica do 
Brasil (1959), apresentado pelo Prof. Dr. An-
dré Moreira Cunha (UFRGS) em 11-09-2003 no 
evento Ciclo de Estudos sobre o Brasil. A edi-
toria Entrevista da Semana da revista IHU On-
Line edição 155ª, de 12-09-2005 repercutiu a 
criação do Centro Internacional Celso Furtado 
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Gianotti4 e Maurício Tragtenberg5. Foi 
um período áureo da Filosofia naquela 
instituição, e eu, pessoalmente, apro-
veitei esse momento para construir a 
minha formação filosófica.

Opção de vida - Advoguei por seis 
anos. Essa foi a fase em que mais ga-
nhei dinheiro em toda minha vida. Du-
rante um período em que estava sendo 
construída a linha Leste-Oeste do me-
trô de São Paulo, trabalhei junto de 
um amigo do meu irmão. Esse amigo é 
dono até hoje de um escritório de di-
reito imobiliário. Naquela ocasião, nos 
concentramos nos trabalhos de desa-
propriações legais da linha do metrô. 
Ao mesmo tempo, eu tinha claro que o 
Direito era, para mim, em última ins-
tância, ética e filosofia do direito. Es-
tudava os códigos, sabia operá-los mas 
não era o que me interessava.

Minha primeira oportunidade em 
Filosofia surgiu na PUC-SP, para as-
sumir um contrato de 40 horas como 
assistente da minha professora, Iray 
Carone6, por quem tenho profundo 

de Políticas para o Desenvolvimento, na Fin-
lândia, com entrevistas a diversos especialis-
tas. Confira em http://migre.me/BhSp. (Nota 
da IHU On-Line)
4 José Arthur Gianotti (1930): professor titular 
aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Pau-
lo. Junto com Bento Prado Jr., foi sucessor de 
João Cruz Costa e Lívio Teixeira no departa-
mento de Filosofia da USP. Ajudou a montar o 
CEBRAP, um centro de estudos sociais no qual 
se encontraram, dentre outros, Fernando Hen-
rique Cardoso e José Serra. Com o abranda-
mento da ditadura, Giannotti reassumiu seu 
cargo na USP (em 1979, com a lei de anistia). 
Destacou-se como um conhecedor respeitado 
do pensamento de Karl Marx. Escreveu uma 
série de livros, em alguns dos quais discute o 
marxismo. (Nota da IHU On-Line)
5 Maurício Tragtenberg (1929-1998): grande 
estudioso e autodidata brasileiro, que pesqui-
sou, estudou e escreveu sobre Max Weber, du-
rante sua vida. Escreveu diversos artigos sobre 
Weber. Ele é autor de Planificação: Desafio do 
século XX (São Paulo: Senzala, 1967); Buro-
cracia e ideologia (São Paulo: Ática, 1974) e 
Administração, poder e ideologia (São Paulo: 
Moraes, 1980). (Nota da IHU On-Line) 
6 Iray Carone: filósofa brasileira, graduada 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Sorocaba, doutora em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) com a tese A função da paráfrase na 
tradução de enunciados da linguagem natural 
para uma linguagem formalizada. É pós-dou-
tora pela Universidade da Califórnia/Berkeley, 
pela New Schoolf for Social Research e plea 
Columbia Uniersity at New Yor City, todas nos 
Estados Unidos. É professora do Instituto de 
Piscologi da Universidade de São Paulo (USP). 
De sua produção bibliográfica citamos A Psico-

respeito e gratidão. Comecei a fazer 
Filosofia e nunca mais parei. Alguns 
meses antes de me casar, disse à mi-
nha esposa que não trabalharia mais 
como advogado. Nós estávamos muito 
bem financeiramente, e foi então que 
decidi me tornar professor.

Transdisciplinaridade - Mesmo no 
curso de Direito, eu usava todos os 
espaços da grade curricular para tra-
balhar no campo transdisciplinar com 
a Filosofia, e particularmente com a 
criminologia, com a psiquiatria foren-
se e a medicina legal. Eram os cam-
pos que mais me interessavam, tanto 
que meu primeiro projeto de trabalho 
acadêmico foi, justamente, na área 
de criminologia. Àquela época havia 
acabado de ser lançado o livro de Mi-
chel Foucault7, Vigiar e punir. Eu ti-

logia tem paradigmas? (2. ed. São Paulo: Casa 
do Psicólogo/Fapesp, 2007). (Nota da IHU On-
Line)
7 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 própria 
opinião de si mesmo, um pós-moderno. Seus 
primeiros trabalhos (História da Loucura, O 
Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coi-
sas, A Arqueologia do Saber) seguem uma li-
nha estruturalista, o que não impede que seja 
considerado geralmente como um pós-estrutu-
ralista devido a obras posteriores como Vigiar 
e Punir e A História da Sexualidade. Foucault 
trata principalmente do tema do poder, rom-
pendo com as concepções clássicas deste ter-
mo. Para ele, o poder não pode ser localizado 
em uma instituição ou no Estado, o que torna-
ria impossível a “tomada de poder” proposta 
pelos marxistas. O poder não é considerado 
como algo que o indivíduo cede a um sobe-
rano (concepção contratual jurídico-política), 
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 reprime, 
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-

nha intenção de trabalhar com direito 
carcerário. Fiz isso durante seis me-
ses, mas circunstâncias totalmente 
alheias à minha vontade pessoal leva-
ram-me a escrever uma tese estrita-
mente acadêmica sobre um autor que 
hoje é pouco trabalhado no Brasil, 
Augusto Comte8, e sua física social. 
No Rio Grande do Sul, curiosamente, 
sua doutrina é bem mais conhecida, 
e há inclusive uma capela positivista, 
a qual visitei com o professor Nel-
son Boeira9, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - UFRGS. Como 
se percebe, são temas confluentes e 
uma tentativa de fazer uma reflexão 
sobre a sociologia, antigamente cha-
mada de física social, e que foi pro-
gressivamente se encaminhando para 
uma reflexão sobre a ética que vem, 
inclusive, da minha opção cristã. Pen-
sei, então, que fosse o caso de pensar 
a sério o desafio que o pensamento 
de Friedrich Nietzsche10 representava 

Line 325, sob o título Foucault, a sociedade 
panóptica e o sujeito histórico, disponível em 
http://migre.me/zASO. De 13 a 16 de setem-
bro de 2010 aconteceu o XI Simpósio Interna-
cional IHU: O (des)governo biopolítico da vida 
humana. Para maiores informações, acesse 
http://migre.me/JyaH. Confira a edição �4� 
da IHU On-Line, intitulada O (des)governo 
biopolítico da vida humana, publicada em 13-
09-2010, disponível em http://bit.ly/bi5U9l, e 
a edição 344, intitulada Biopolitica, estado de 
exceção e vida nua. Um debate, disponível em 
http://bit.ly/9SQCgl. (Nota da IHU On-Line)
8 Augusto Comte (1798-1857): filósofo e pen-
sador social francês. Fundou a escola filosófica 
conhecida como positivismo e criou um con-
ceito de ciência social a que deu o nome de 
sociologia. O positivismo comteano afirma que 
a verdade da ciência é indiscutível e demons-
trável universalmente. (Nota da IHU On-Line)
9 Nelson Boeira: filósofo brasileiro, graduado 
pela Universidade de Passo Fundo (UPF), mes-
tre em Sociologia pela New Schoolf for Social 
Research, nos Estados Unidos, e doutor em 
História pela Universidade de Yale, também 
nos EUA, com a tese Comte in exile, the ori-
gins of political positivism in Rio Grande do 
Sul. É pós-doutor pela Tufts University. Docen-
te na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), organizou as seguintes obras Rio 
Grande em Debate - Conservadorismo e Mu-
dança (Porto Alegre: Sulina, 2008) e História 
Geral do Rio Grande do Sul (Passo Fundo: Me-
ritus, 2009). (Nota da IHU On-Line)
10 Friedrich Niet�sche (1844-1900): filósofo 
alemão, conhecido por seus conceitos além-
do-homem, transvaloração dos valores, niilis-
mo, vontade de poder e eterno retorno. Entre 
suas obras figuram como as mais importantes 
Assim falou Zaratustra (9. ed. Rio de Janei-
ro: Civilização Brasileira, 1998), O anticristo 
(Lisboa: Guimarães, 1916) e A genealogia da 
moral (5. ed. São Paulo: Centauro, 2004). Es-
creveu até 1888, quando foi acometido por um 
colapso nervoso que nunca o abandonou, até 
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e apresenta para o ethos e, sobretu-
do, para a consciência cristã.

Opção religiosa – Evito dizer em 
público qual é a minha opção religio-
sa justamente para evitar o espanto 
que causa um cristão estudar Niet-
zsche. Há certas trilhas batidas que 
precisam ser deixadas de lado. Eu 
respondo a isso com meu trabalho. 
Não preciso ficar falando o tempo 
todo sobre minha opção e crença. 
Penso que isso é até demagógico. 
Percebo que as pessoas que tem 
um discernimento um pouco maior, 
independentemente do fato de di-
zermos, ou não, se acreditamos em 
Deus, perguntam sobre questões que 
são essenciais, sobre o seu próprio 
compromisso com os direitos huma-
nos, por exemplo. Um debate, de 
fato, autêntico sobre o humanismo 
e princípios universais, inclusive no 
campo da religião, passa hoje pelo 
entendimento sobre aquilo que ain-
da somos capazes de resgatar em 
termos de valores que tenham al-
guma pretensão de validade uni-
versal, mesmo que a isso não seja 
dado o nome de religião ou adesão 
a determinada confissão religiosa. 
Como mencionei em minha confe-
rência no XI Simpósio Internacional 
IHU – o (des)governo biopolítico da 

o dia de sua morte. A Nietzsche foi dedicado 
o tema de capa da edição número 127 da IHU 
On-Line, de 13-12-2004, intitulado Nietzsche: 
filósofo do martelo e do crepúsculo, disponí-
vel para download em http://migre.me/s7BB. 
Sobre o filósofo alemão, conferir ainda a en-
trevista exclusiva realizada pela IHU On-Line 
edição 175, de 10-04-2006, com o jesuíta 
cubano Emilio Brito, docente na Universidade 
de Louvain-La-Neuve, intitulada “Nietzsche e 
Paulo”, disponível para download em http://
migre.me/s7BH. A edição 15 dos Cadernos IHU 
em formação é intitulada O pensamento de 
Friedrich Nietzsche, e pode ser acessada em 
htt�://migre.me/s7BU. Confira, também, a 
entrevista concedida por Ernildo Stein à edi-
ção 328 da revista IHU On-Line, de 10-05-
2010, disponível em http://migre.me/FC8R, 
intitulada O biologismo radical de Nietzsche 
não pode ser minimizado, na qual discute 
ideias de sua conferência A crítica de Heideg-
ger ao biologismo de Nietzsche e a questão da 
biopolítica, parte integrante do Ciclo de Estu-
dos Filosofias da diferença - Pré-evento do XI 
Simpósio Internacional IHU: O (des)governo 
biopolítico da vida humana. Na edição 330 da 
Revista IHU On-Line, de 24-05-2010, leia a en-
trevista Nietzsche, o pensamento trágico e a 
afirmação da totalidade da existência, conce-
dida pelo Prof. Dr. Oswaldo Giacoia e disponí-
vel para download em http://migre.me/Jzvg. 
(Nota da IHU On-Line)

vida humana, não é à toa que, logo 
após escrever O futuro da natureza 
humana, Habermas foi discutir com 
Joseph Ratzinger. As questões, por-
tanto, confluem. E é essa confluên-
cia que procuro trabalhar.

Política carcomida – Lastimo pro-
fundamente o cenário político brasi-
leiro. Regredimos muito em termos 
políticos. Lembro-me do entusiasmo 
que se apossou de nós quando Lula 
foi eleito. Foi um entusiasmo genuí-
no, de uma geração que viveu 30 anos 
sob a ditadura. Percebo que não há 
nada de novo no cenário de discus-
são da política contemporânea. Todas 
as coisas são “sobrevividas”. Não há 
nenhuma opção que efetivamente 
aponte para uma perspectiva de fu-
turo. Não vejo isso na oposição nem 
na situação. Por incrível que pareça, 
as coisas que aparentemente são mais 
atraentes vem de um campo comple-
tamente arcaico e que não está deli-
neado no debate político partidário, 
que é o campo do messiânico. Esse é, 
de fato, o campo originário e que não 
está colocado na discussão política. 
Eu, pelo menos, não vejo isso. Não 
consigo avistar algo realmente revo-
lucionário, no sentido de alterar pro-
fundamente as estruturas carcomidas 
das relações políticas.

Pesquisas atuais – No momento, 
estou conduzindo um estudo com um 
grupo de pesquisadores da Unicamp a 
respeito do tema da violência e direi-
to. Para isso, valho-me de Agamben11, 

11 Giorgio Agamben (1942): filósofo italiano. É 
professor da Facolta di Design e arti della IUAV 
(Veneza), onde ensina Estética, e do College 
International de Philosophie de Paris. Sua pro-
dução centra-se nas relações entre filosofia, 
literatura, poesia e fundamentalmente, polí-
tica. Entre suas principais obras, estão Homo 
Sacer: o poder soberano e a vida nua I (Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2002); A linguagem e a 
morte (Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005); In-
fância e história: destruição da experiência e 
origem da história (Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2006); Estado de exceção (São Paulo: Boitem-
po Editorial, 2007); Estâncias – A palavra e o 
fantasma na cultura ocidental (Belo Horizon-
te: Ed. UFMG, 2007); e Profanações (São Pau-
lo: Boitempo Editorial, 2007). Em 04-09-2007 
o site do Instituto Humanitas Unisinos – IHU 
publicou a entrevista Estado de exceção e bio-
política segundo Giorgio Agamben, com o filó-
sofo Jasson da Silva Martins, disponível para 
download em http://migre.me/uNk1. A edição 
236 da IHU On-Line, de 17-09-2007, publicou 
a entrevista Agamben e Heidegger: o âmbito 

uma referência interessante sobretudo 
para a questão essencial entre a vio-
lência, o direito e a cultura em geral. 
Por isso, também o campo religioso in-
teressa-me sobremaneira, em especial 
no que tange à questão do sacrifício.

Esportes – Gosto muito de futebol. 
Torço para o Palmeiras, e aqui devo 
um tributo aos gaúchos, já que o Feli-
pão está no Parque Antártida mais uma 
vez. Espero que ele consiga restaurar 
esse time, que está muito ruim. Todas 
as vezes que estou em São Paulo fre-
quento uma academia, junto da minha 
esposa Sirlei, que é dentista. Acorda-
mos bem cedo e vamos fazer exercí-
cios físicos. Há algum tempo gostava 
de musculação, mas no momento te-
nho feito mais exercícios aeróbicos. 
Como viajo bastante, a frequência à 
academia não é assídua.

Cinema e música - Aprecio cinema 
e música erudita do período clássico. 
Não gosto de música experimental, e 
inclusive tenho certa dificuldade de 
entendê-la. Como não conheço teoria 
musical, talvez meu ouvido não esteja 
suficientemente cultivado para enten-
der as vanguardas. O filme que mais 
me chamou a atenção ultimamente foi 
O anticristo, uma produção pesadíssi-
ma de se assistir, mas necessária. O ci-
nema brasileiro mais recente também 
é de qualidade.

Família – Além da academia, Sirlei e 
eu compartilhamos o gosto pela leitura. 
No momento, acredito que ela esteja 
bastante interessada em Heidegger12, 

originário de uma nova experiência, ética, po-
lítica e direito, com o filósofo Fabrício Carlos 
Zanin. Para conferir o material, acesse http://
migre.me/uNkY.  Confira, também, a entre-
vista Compreender a atualidade através de 
Agamben, realizada com o filósofo Rossano Pe-
coraro, disponível para download em http://
migre.me/uNme. A edição 81 da Revista IHU 
On-Line, de 27-10-2003, tem como tema de 
capa O Estado de exceção e a vida nua: A lei 
política moderna, disponível em http://migre.
me/uNo5. (Nota da(Nota da IHU On-Line)
12 Martin Heidegger (1889-1976): filósofo 
alemão. Sua obra máxima é O ser e o tempo 
(1927). A problemática heideggeriana é am-
pliada em Que é Metafísica? (1929), Cartas 
sobre o humanismo (1947), Introdução à meta-
física (1953). Sobre Heidegger, a IHU On-Line 
publicou na edição 139, de 2-05-2005, o artigo 
O pensamento jurídico-político de Heidegger 
e Carl Schmitt. A fascinação por noções fun-
dadoras do nazismo, disponível para download 
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“S
ou um cara que enxerga a vida com bom hu-
mor. Sou otimista e tento descobrir possibi-
lidades em tudo. Me considero uma pessoa 
pró-ativa, apesar de ser tímido”. Este é o 
professor Claudio Gilberto de Paula, da Área 

da Saúde da Unisinos e membro do Ensino Propulsor da univer-
sidade. Saiba mais sobre este colega que dedica sua força de 
trabalho à Unisinos há 40 anos e que descobriu na informática 
uma paixão além da sua área de formação, que é a História 
Natural. Confira: 

Claudio Gilberto de Paula 

bem mais do que em Nietzsche. Somos 
casados há �0 anos. Temos uma filha, a 
Rachel Cristina, que está concluindo a 
residência em psiquiatria na USP.

Instituto Humanitas Unisinos – A 
iniciativa do IHU é algo digno do mais 
profundo respeito. Admiro a Unisinos 
por várias razões, mas sobretudo por 
seu Instituto. O IHU é central e faz 
toda a diferença. Não conheço uma 
experiência igual no Brasil. Vi algo 
semelhante na década de 1970, na 
PUC-SP. Mas de longe não tinha esse 
contorno e consistência. Tenho uma 
admiração substantiva pelo trabalho 
que é feito aqui, não só porque ele se 
orienta na direção de valores que pen-
so cardinais para nós hoje, mas porque 
há uma produção que se desdobra em 
várias linhas, com publicações e reali-
zação de eventos como esse Simpósio. 
Há um abastecimento de substância 
espiritual para a universidade, partin-
do do IHU. Além disso, trata-se de um 
campo não dogmático.

em http://migre.me/uNtf. Sobre Heidegger, 
confira as edições 185, de 19-06-2006, intitula-
da O século de Heidegger, disponível para do-
wnload em http://migre.me/uNtv, e 187, de 
3-07-2006, intitulada Ser e tempo. A descons-
trução da metafísica, que pode ser acessado 
em http://migre.me/uNtC. Confira, ainda, 
o nº 12 do Cadernos IHU Em Formação inti-
tulado Martin Heidegger. A desconstrução da 
metafísica, que pode ser acessado em http://
migre.me/uNtL. Confira, também, a entrevis-
ta concedida por Ernildo Stein à edição 328 da 
revista IHU On-Line, de 10-05-2010, disponí-
vel em http://migre.me/FC8R, intitulada O 
biologismo radical de Nietzsche não pode ser 
minimizado, na qual discute ideias de sua con-
ferência A crítica de Heidegger ao biologismo 
de Nietzsche e a questão da biopolítica, parte 
integrante do Ciclo de Estudos Filosofias da 
diferença - Pré-evento do XI Simpósio Inter-
nacional IHU: O (des)governo biopolítico da 
vida humana. (Nota da IHU On-Line)

Leia Mais...
>> Confira outras entrevistas concedidas 

por Oswaldo Giacóia à IHU On-Line.
 
* Nietzsche, o pensamento trágico e a afirmação 
da totalidade da existência. Edição número 330, 
revista IHU On-Line, de 24-05-2010, disponível 
em http://bit.ly/a20L4m; 
* Superar a condição humana, uma fantasia anti-
ga. Edição número 343, revista IHU On-Line, de 
21-09-2010, disponível em http://bit.ly/aNDlmv. 

Origens – Sou leopoldense de 4ª ge-
ração, filho de Pelágio e de Maria Emília 
de Paula. Meu pai foi bancário e minha 
mãe atuou na política leopoldense, foi 
vereadora durante 12 anos e em 1959 
tornou-se a primeira prefeita gaúcha. 
Junto com meu pai envolveu-se tam-
bém em intensa atividade de assistên-
cia social. Tenho 5 irmãos e uma irmã.

Formação – minha formação ini-
cial foi feita no ginásio São Luiz, en-
tão mantido pelos irmãos maristas. O 
segundo grau cursei no Colégio Esta-
dual Pedro Schneider.  Chegou então 
hora de escolher uma nova direção 
na vida. Meus pais sonhavam com um 
filho engenheiro ou advogado, quem 
sabe médico, formado pela UFRGS.  
Talvez os tenha decepcionado ao  op-
tar pelo curso de História Natural, 
na Faculdade de Filosofia, do outro 
lado da rua. Neste curso, a pesquisa 
era considerada fundamental na for-
mação de um naturalista. Ainda no 
primeiro  semestre procurei o Pe. Jo-
seph Hauser1 solicitando que me abri-

1 Joseph Hauser (1920-2004): padre jesuíta, 
professor da Unisinos, fundador e pesqui-
sador do Instituto de Pesquisa de Planárias 
(IPP). A ele foi dedicada a edição 92 da re-

gasse em algum projeto de pesquisa. 
Imediatamente me incluiu num grupo 
que estudava oligoquetas terrestres, 
as minhocas, e com o passar do tem-
po ficamos  conhecidos como os mi-
nhoqueiros. 

Novos rumos – Em 1966 quando 
me formei estava com convites para 
lecionar histologia na Universidade 
do Crato (Ceará), na PUC em Uru-
guaiana, na recém criada Faculdade 
de Medicina de Campo Grande (Mato 
Grosso) ou me incorporar como pes-
quisador à Universidade Federal do 
Paraná com o grupo do Pe. Jesus 
Moure, na época um dos mais im-
portantes do Brasil. Não cheguei a 
empacotar minhas coisas, pois Padre 
Hauser convidou-me a continuar, li-
gado ao Curso com uma bolsa de es-
pecialização do CNPq. Assim fiquei, 
prosseguindo com a pesquisa, aju-
dando-o nas aulas práticas e, algu-
mas vezes, substituindo-o nas aulas 
teóricas. Após três anos de aprendi-
zado sob sua supervisão constante fui 

vista IHU On-Line, de 15-03-2004, disponí-
vel para download em http://bit.ly/dm2ncr. 
(Nota da IHU On-Line) 
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por ele considerado apto a me tor-
nar professor de histologia.   Em 
1970, fui admitido como professor  
na recém-instalada Universidade, 
iniciando assim  minha vida profis-
sional. 

Imprevisto e mudança para a 
“nova casa” – Quando no início 
dos anos 1980 o prédio onde fun-
cionavam os cursos da área da Saú-
de pegou fogo, perdi tudo o que eu 
tinha da minha pesquisa. Tivemos 
que nos mudar para o novo campus. 
Ficamos instalados na atual área 6, 
enquanto a área da Saúde estava 
sendo construída. Nessa época, 
além de pesquisar e dar aulas, as-
sumi a chefia do departamento de 
Biologia e alternadamente a coor-
denação do curso de Biologia. Esse 
era um cargo novo. Com essas fun-
ções mais administrativas, acabei 
me desligando da pesquisa, mas 
nunca da sala de aula. 

A paixão por computadores 
– Tudo começou em 1984 quando 
comprei um TK 83, um dos primei-
ros microcomputadores lançados 
no mercado. Era tudo muito rudi-
mentar, os aplicativos, raríssimos, 
eram vendidos em fita cassete e 
o material produzido também era 
salvo neste meio. Drives, CDs e 

disquetes estavam para serem in-
ventados. Gradualmente fui me 
familiarizando com aquela gerin-
gonça e embora mal conseguisse 
utilizar um processador de texto, 
passei a ser visto no meu Centro 
como um mago da computação.  
Isto me permitiu acompanhar as 
diversas tentativas da universida-
de para incorporar esta tecnolo-
gia como instrumento de apoio ao 
ensino, bem como participar de 
congressos e seminários nacionais 
que naquele momento iniciavam a 
discussão a respeito.  

Ensino Propulsor – Essa paixão 
pela informática me permitiu um 
envolvimento com o Ensino Pro-
pulsor. Este é um projeto destina-
do a impulsionar a aprendizagem 
dos alunos através da oferta de 
novos instrumentos pedagógicos e 
do acompanhamento sistemático  
às dificuldades, ambos ajustados 
às aspirações e às condições de 
aprendizagem destes alunos. Des-
ta forma, objetiva minimizar as 
taxas de evasão e repetência em 
disciplinas onde estas são muito 
acentuadas. Eu trabalho no proje-
to com a parte de informática. Es-
tou muito envolvido com isso, mas 
ainda continuo como professor. 

Autor – Erico Verissimo. 

Livro – O tempo e o vento. 

Filme – 2001, Uma Odisséia no 
Espaço.

Nas horas livres – Caminhar, jo-
gar cartas, jogar no computador e 
ler. 

Um sonho – Gosto muito de 
viajar e meu sonho é conhecer o 
Egito.  

Política no Brasil hoje – Consi-
dero que esta é a campanha elei-
toral em que menos se discutiram 
os problemas do Brasil. Eu vivi o 
período da ditadura e valorizo a 
liberdade que temos hoje. Mas a 
corrupção atual desanima. 

Unisinos – Conheci a Unisinos 
desde seu nascimento e percebo 
que agora ela vive um momen-
to em que está se abrindo para o 
cenário mundial. Ela está ficando 
internacional. É uma universidade 
que atingiu a maturidade  e que 
está pronta para o mundo. 

Instituto Humanitas Unisinos 
– É a alma jesuíta da Unisinos e o 
local onde se discutem os grandes 
temas, propostas e problemas da 
atualidade. 



Apoio:

Destaques

A experiência missioneira: território, 
cultura e identidade

A experiência reducional, que colocou em comunicação 

povos e práticas culturais, estabelecendo inter-relações 

entre saberes e fazeres, será tema central do XII Simpósio 

Internacional IHU – A experiência missioneira: território, 

cultura e identidade, que acontece entre os dias 25 e 28-

10-2010, na Unisinos. Pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam ao estudo da experiência missioneira 

jesuítica refletirão sobre os 400 anos da fundação das primeiras reduções da Província da Companhia de 

Jesus do Paraguai.

Conferências, mesas-redondas e minicursos abordarão o tema numa perspectiva multidisciplinar apre-

sentando fatos históricos sob antigas e novas perspectivas, além de tratar a questão indígena na contem-

poraneidade. 

Uma peculiaridade do evento será a Missa Terra sem Males, que irá acontecer na ABERTURA do evento, às 

18h, no Anfiteatro Padre Werner. O argentino Martín Coplas será o responsável pela música e organização 

do espetáculo. O texto é de Pedro Casaldaliga e Pedro Tierra.

O evento é promovido pelo Instituto Humanitas Unsinos – IHU e conta com o apoio do Programa de 

Pós-Graduação em História da Unisinos, do Colégio Anchieta – Porto Alegre, do Instituto Anchietano de 

Pesquisa – IPA e do Grupo de Pesquisa (CNPq) – Jesuíta nas Américas. 

Faça sua inscrição no sítio www.ihu.unisinos.br. 

De 25 a 28 de outubro de 2010

Informações e inscrições:
(51) 3590 8474 ou 3590 8223 • www.ihu.unisinos.br
Local: Anfiteatro Pe. Werner • Av. Unisinos, 950 • São Leopoldo • RS

Siga o IHU no (http://twitter.com/_ihu) 

E também no   (http://bit.ly/ihufacebook)


