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RREEPPRROODDUUZZIIMMOOSS  OO  AARRTTIIGGOO  DDEE  SSAAMMUUEELL  BBRRIITTTTAANN,,  CCOOLLUUNNIISSTTAA  DDOO  FFIINNAANNCCIIAALL    TTIIMMEESS  EE  TTRRAADDUUZZIIDDOO  
EE  PPUUBBLLIICCAADDOO  PPEELLOO  JJOORRNNAALL  VVAALLOORR  EECCOONNÔÔMMIICCOO  DDEE  2211  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22000022  

  

“Será a economia uma religião? Diz 
o Dicionário da Cristandade nos 

Estados Unidos: “Se a crença em 
um Deus é necessária para definir 
uma religião, o humanismo secular 
não merece essa designação. Se por 
outro lado, religião, ou um Deus, 
forem definidos como o valor 
essencial assumido por uma pessoa, 
então o humanismo secular (ao qual 
pertence a economia) é uma 
religião”. 
O melhor estudo recente sobre o 
tema, elaborado por R. H.  Nelson, 
tem como título Economics as 
Religion: From Samuelson to 
Chicago and Beyond1. O despertar 
do Professor Nelson aconteceu no 
Departamento do Interior dos EUA, 
e ele se deu conta de que durante grande parte de seu tempo via-se envolvido em um 
combate “teológico” entre economistas e ambientalistas. Os economistas defendiam o 
crescimento econômico. Os ambientalistas viam o mundo como um ecossistema no qual 
cada espécie individual tinha de ser preservada, por serem, cada uma delas, uma instância 
da criação de Deus. 
Quando mencionei esse assunto a alguns de meus colegas, eles não titubearam em dizer que 
a economia é uma forma de teologia. Com isso, eles tinham em mente a caça aos hereges, a 
ferrenha insistência em pureza doutrinária e a excomunhão dos discordantes tão 
características das discussões religiosas. O professor Nelson, porém, leva a teologia a sério, 
e não a vê como um “xingamento”. Seu ponto central é que as crenças fundamentais  

                                                 
1 Pennsylvania State University Press. 
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que têm balizado o pensamento econômico estão perdendo força. Mas ainda não se 
encontrou uma nova fundação para ela. 

Ele inicia com um paradoxo. Economistas das mais variadas tendências assumem 
que, no mercado, os indivíduos se comportam com base em seu auto-interesse, e 
que isso pode ser canalizado para o bem de todos. Mas há um problema. “A busca 
do auto-interesse não deveria incluir as diversas formas de oportunismo, como 
enganar, mentir e praticar corrupção no mercado”. É praticamente desnecessário 
relembrar essas advertências, tão recentes são os escândalos no mundo empresarial 
americano, e muito menos os desapontamentos na tentativa de implantar uma 
economia de mercado na União Soviética. Mas como poderemos produzir uma fé 
que aprove o auto-interesse e, ainda assim, respeite todas as condições do entorno? 
O professor Nelson assume a surpreendente e frutífera abordagem que envolve 
examinar as doutrinas do principal livro-texto americano que surgiu depois da 
Segunda Guerra Mundial, a saber, Economic Analysis, de Paul Samuelson. O 
professor Nelson não tem dificuldade em mostrar que o texto de Samuelson baseou-
se na tradição progressista americana. Ele acreditava que o mercado, sujeito a 
corretivos adequados, poderia ser usado como um instrumento para o progresso 
social. Infelizmente, foi difícil persuadir os não economistas, mesmo da mesma 
vertente política, a ver as coisas dessa maneira. 
Embora poucas empresas ou profissionais tenham doutrinado seus amigos com as 
idéias de Samuelson, elas provavelmente exerceram uma influência mais duradoura 
sobre o tipo de pessoas que se tornaram economistas do FED (Federal Reseve, 
banco central dos EUA) ou do Fundo Monetário Internacional (FMI), ou dos que 
assessoram presidentes. O ápice tardio dessa linha de pensamento foi 
provavelmente o Consenso de Washington, no início da década de 1990, no qual os 
economistas que tinham passado décadas combatendo o “fundamentalismo do livre-
mercado”, apesar disso proclamaram aos países emergentes a necessidade de 
liberalizar os fluxos de comércio e a movimentação de capitais, a propriedade 
privada e a eliminação de controles e restrições. 
O professor Samuelson deixa claras suas convicções na apresentação da edição 
comemorativa, em 1998, do 50º aniversário de seu clássico. Nessa introdução, ele 
cita um famoso texto de John Maynard Keynes no qual manifesta seu anseio pelo 
surgimento de uma sociedade onde as pessoas colocariam a acumulação de riquezas 
em seu devido lugar secundário. 
Em meados da década de 1970, a abordagem de Samuelson foi contestada pela 
Escola de Chicago. A defesa de determinadas políticas monetárias por Milton 
Friedman, o membro mais conhecido da Escola de Chicago, passou uma impressão 
enganosa. O principal esforço dos acadêmicos de Chicago foi dedicado à análise, 
setor por setor, dos efeitos das tentativas do governo de melhorar as coisas. Eles 
estavam convencidos de que tais esforços pioraram as coisas. Os órgãos 
fiscalizadores são, com muita facilidade “capturados” pelos setores de atividade que 
eles, supostamente, deveriam fiscalizar; e, de qualquer forma, de uma maneira lenta 
e sutil, o mercado freqüentemente desenvolve seus próprios corretivos. Num vôo de 
imaginação, o professor Nelson vê a linha econômica predominante como um tipo 
de religião católica, romana; e a escola de Chicago como uma forma de dissidência 
calvinista. 
 Nas últimas uma ou duas décadas, as versões, tanto social democrata como 
libertária de economia de mercado, vêm sendo contestadas por uma escola de 
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“novos institucionalistas”, dos quais o membro mais destacado é Douglass North, 
um ganhador do prêmio Nobel. Eles dão especial atenção a fatores históricos e 
institucionais: a questões como por que a China foi mais bem-sucedida em 
caminhar rumo a uma economia de mercado do que a Rússia. 
 Os novos institucionalistas nos recordam que há uma abundância de 
mercados ou de comportamentos de auto-interesse em regiões que não consigam 
fazer suas economias decolar, seja na África Ocidental, seja no sul da Itália. O que 
falta em tais regiões é a base de confiança e as instituições que lhes possibilitariam 
assumir contratos de longo prazo e se absterem de ataques “mafiosos” uns contra 
outros. O que ainda não se definiu é como as pessoas podem se dar conta do valor 
do auto-interesse em seu limitado papel no mercado, ao mesmo tempo 
desenvolvendo as instituições e restrições que fazem dele uma força para o bem. 
um objetivo na forma contemplada por Keynes”. 
 O professor Nelson sintetiza a religião econômica predominante na segunda 
metade do século XX como a busca da eficiência econômica. Com essa assertiva, 
ele quer significar duas coisas distintas. Primeiro, ele emprega o termo 
racionalidade no sentido da escolha da maneira menos dispendiosa de alcançar 
qualquer objetivo humano, seja empreender um “jihad”,seja construir uma catedral. 
Em segundo lugar, ele está se referindo à busca de crescimento econômico. É vital 
nos mantermos apegados à racionalidade – e, acrescentaria eu, respeitarmos as 
evidências. Mas nos países mais ricos, o crescimento econômico poderá muito bem 
ficar mais distante, como 

  
 

 
SSUUCCEESSSSOORR  DDEE  FFHHCC  TTEERRÁÁ  RRAAIIOO  DDEE  AAÇÇÃÃOO  RREEDDUUZZIIDDOO,,  DDIIZZ  SSOOCCIIÓÓLLOOGGOO    

Reproduzimos a entrevista de Brasilio Sallum Jr., 56, professor do Departamento de 
Sociologia da USP concedida à Folha de S. Paulo, 22-9-02. Sallum foi o 
organizador da série de artigos sobre o primeiro mandato de FHC reunidos na 
revista "Tempo Social", de outubro de 1999. 
 
Folha - Em seus artigos, o sr. afirma que o bloco de centro-direita que ascendeu 
ao poder com FHC foi polarizado entre uma ala "liberal-fundamentalista" e 
outra "liberal-desenvolvimentista". A ala "fundamentalista" teria dado a tônica 
do primeiro mandato, mas, a partir da mudança cambial, em 99, estariam dadas 
as condições para que o liberal-desenvolvimentismo assumisse a liderança do 
processo. Que análise o sr. faz hoje? Que grupo deu a tônica do segundo 
mandato? 
Brasilio Sallum Jr. - O segundo mandato foi marcado por uma perda de autonomia 
muito grande da Presidência. Em primeiro lugar porque o governo estava manietado 
por um acordo assinado com o Fundo Monetário que estabelecia um limite muito 
estrito de gastos. Em segundo lugar porque, do ponto de vista político, se 
enfraqueceu muito o poder do presidente sobre a coalizão governista. Como o 
ajuste fiscal era absolutamente central para preservar as relações externas, as 
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possibilidades de expansão dessa ala mais desenvolvimentista foram muito 
limitadas. A partir do ano passado isso ficou inviabilizado em função do 
estrangulamento externo, da crise de energia e da crise na Argentina. 
 
Folha - Mas num primeiro momento o presidente optou por priorizar essa ala 
fundamentalista, não? 
Sallum Jr. - Sim, mas isso foi no primeiro mandato. Depois, com as crises, a 
Presidência passou a administrar os conflitos internos, fazendo concessões a uns e a 
outros e, no final do primeiro mandato, parecia tender para o desenvolvimentismo, 
com a história da criação do Ministério da Produção. Mas aí houve o escândalo das 
fitas do BNDES e uma parte do pessoal que estava querendo liderar essa política 
desenvolvimentista saiu do governo. 
 
Folha - Mendonça de Barros? 
Sallum Jr. - Exatamente. Basicamente os dois Mendonças. Luiz Carlos Mendonça 
de Barros, ex-ministro das Comunicações, e José Roberto Mendonça de Barros, ex-
secretário-executivo da Camex. 
 
Folha - Quais são os grupos e interesses que a candidatura Serra representa e no 
que diferem em relação ao bloco hegemônico que deu sustentação a FHC? 
Sallum Jr. - A candidatura Serra reduz um pouco o espectro dos apoios que tinha 
Fernando Henrique. O governo atual tinha um apoio muito generalizado, que ia da 
centro-esquerda até a extrema-direita. Teve um apoio muito grande de oligarquias 
regionais que hoje não apoiam o Serra. Ele teve apoio nas áreas liberais do 
empresariado e da intelectualidade, especialmente de economistas, que hoje vêem o 
Serra de forma um pouco relutante. 
 
Folha - O PT é o verdadeiro partido social-democrata no Brasil? Como o sr. vê a 
mudança de discurso do PT em direção ao centro? 
Sallum Jr. - O PT está se tornando um partido social-democrata, sem dúvida 
nenhuma. O PT iniciou o governo Fernando Henrique com um discurso socialista, 
com reivindicações do tipo estatista. No final do primeiro mandato e no segundo, ao 
menos as lideranças principais do PT foram paulatinamente se ajustando ao 
ambiente mais liberalizante. O representante principal do que eu chamo de liberal-
desenvolvimentismo dentro do governo era o Serra. Fora do governo era o Delfim 
Netto. Se você acompanhar as declarações dos deputados do PT, a ótica deles não 
contrariava o tipo de crítica que o Delfim fazia à política do governo. 
 
Folha - Quer dizer, o discurso liberal-desenvolvimentista aglutinou desde Serra 
até Delfim Netto e deputados do PT... 
Sallum Jr.- A orientação geral do programa do PT é muito parecida com a do 
Serra. O que ocorre é que a liderança do partido está nesse barco, mas eu não sei até 
que ponto o conjunto do partido está. Basicamente o Lula, se vencer, vai ter dois 
problemas pela frente: de um lado uma enorme pressão de movimentos sociais de 
toda a ordem - MST, sindicatos de funcionários, movimentos populares etc. - que 
provavelmente se mobilizarão na expectativa de que enfim encontraram um Papai 
Noel. Por outro lado, vai ter certamente a desconfiança dos credores, dos grandes 
capitalistas, se vai manter ou não a política de ajuste e garantir os contratos. 
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Folha - Numa eventual vitória de Lula, como o sr. vê a reorganização de forças 
políticas? 
Sallum Jr. - Do ponto de vista político eu não vejo como o Lula possa governar 
sem fazer alianças em direção ao centro. Os candidatos privilegiados são o PSDB e 
o PMDB. É claro que tem os partidos menores, PSB e eventualmente PDT. Mas é 
inevitável um governo de coalizão. Quanto ao Serra, se eleito, também terá que ter 
uma oposição civilizada por parte do PT ou um apoio crítico. Porque, não sendo 
assim, ele vai ter que negociar justamente com aqueles grupos que o estão atacando 
hoje. Grupos chamados de oligárquicos como o dos Sarney, de ACM e também de 
Tasso Jereissati, com quem Serra tem uma relação difícil. 
 
Folha - Como o sr. analisa o movimento de ascensão e queda de Ciro Gomes nas 
pesquisas? Qual o significado dessa candidatura? 
Sallum Jr. A candidatura Ciro nasceu como uma idéia de fortalecimento do PPS e 
depois virou o depositório de todas as dissidências governistas. Claro que o Ciro é 
carismático, bem-apessoado e em um certo momento apresentou-se como uma 
alternativa ao Lula. Mas tinha uma certa fragilidade que acabou se manifestando. 
Em primeiro lugar, a aliança partidária no qual ele cresceu era absolutamente 
heterogênea, o que poderia dar certo em função de um eventual carisma. Só que ele 
acabou mostrando características que fizeram com que o eleitorado se assustasse. 
Um estilo muito arrogante, autoritário. A lembrança de Fernando Collor ainda está 
muito fresca. Esse estilo de governo, de quem não tem compromissos com 
ninguém, soa um pouco assustador, embora sejam coisas muito diferentes Collor e 
Ciro. 
 
Folha - Como o sr. analisa o cenário que o próximo presidente enfrentará? Que 
margem de manobra terá o governo para uma eventual mudança na política 
econômica? 
Sallum Jr. Acho que o próximo presidente vai ter uma margem de manobra bem 
pior. Quando o Fernando Henrique assumiu o segundo mandato, houve a crise 
cambial e se refez todos os acordos com o Fundo. Mas não se tinha a situação que 
temos hoje, de fuga de capitais e aversão ao risco. O Brasil precisa entre US$ 45 
bilhões e US$ 50 bilhões por ano para fechar as contas. A margem de manobra 
fiscal é mínima. Tem que se preservar o superávit primário de 3,75% do PIB, numa 
situação de fortes demandas sociais. Você tem um conjunto de promessas feitas por 
 todos os candidatos. Tudo isso é um ônus. 
Nunca se terá uma coalizão tão grande quanto a do Fernando Henrique. E as 
pessoas não se dão conta de outra coisa: não se trata só do tamanho e da solidez da 
coalizão que vão diminuir. Você tem uma lei que regula a possibilidade do 
Executivo de emitir medidas provisórias muito mais restritiva do que antes. O 
Executivo precisa produzir uma maioria para que qualquer medida provisória seja 
aprovada, coisa que o Fernando Henrique não precisa hoje porque a medida 
provisória vai se mantendo por decurso de prazo. 
Em segundo lugar, você terá uma outra situação: o Fernando Henrique teve 
possibilidade de controlar de alguma maneira a capacidade política dos 
governadores pelo endividamento. Os governadores não tinham Estados ajustados 
do ponto de vista fiscal e eram extremamente endividados. O novo governo vai 
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encontrar os Estados já ajustados, em boa parte, e com plena capacidade política. 
Esses governadores terão mais autonomia porque não dependem tanto 
financeiramente do governo federal. 
Então o governo vai ter muita dificuldade para gerir uma coalizão mais difícil do 
que hoje, vai ter mais dificuldade de legislar e de operar politicamente. E é claro 
que, quanto menor a coalizão, mais difícil vai ser gerir essa quantidade tão 
multifacetada e complexa de forças que atuam sobre o sistema político. Não vai ser 
fácil. 
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No último dia 14 de setembro, o professor Geraldo Schweinberger, do Setor 
Trabalho, Solidariedade e Sustentabilidade do IHU, participou como painelista do 
1º Seminário Regional de Habitação e Cooperativismo, no Núcleo Universitário de 
Farroupilha - RS. Ao lado de Dirceu de Souza, da OCERGS, e de Airton 
Minusculli, de Bento Gonçalves, o professor Geraldo desenvolveu o tema Doutrina 
Cooperativista: Doutrina, Fundamentos e Princípios.  
O evento foi uma promoção da Prefeitura Municipal de Farroupilha - Secretaria 
Municipal de Habitação, da OCERGS/SESCOOP, da Universidade de Caxias do 
Sul - NUFAR/ Instituto de Administração Municipal, e Central das Cooperativas 
Habitacionais de Farroupilha.  
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 De 20 a 22 de setembro realizou-se a última etapa do Ciclo de Estudos 
Religião e Pós-Modernidade. O curso é uma promoção do Centro de 
Espiritualidade Cristo Rei (Cecrei), Conferência de Religiosos do Brasil 
(CRB-RS) e Instituto Humanitas Unisinos. O Ciclo encerrou com o tema 
Possível contribuição das grandes religiões para uma Ética Universal, 
assessorado pelo Prof. Dr José Roque Junges e Prof. Dr. Marcelo Fernandes 
de Aquino. Já está previsto um próximo ciclo de estudos sobre o tema Ética, 
Religião e Sociedade Sustentável. O evento acontecerá entre os dias 14 de 
março e 21 de setembro de 2003, em módulos durante cinco finais de semana. 
Serão abordados temas como As grandes rupturas da crise civilizacional 
contemporânea; Alguns desafios para a construção de uma sociedade sustentável;  
Bíblia e sociedade sustentável; A reinvenção da Teologia da criação. Desafios da 
ética ecológica;Cristianismo e sociedade sustentável. 

���������



 
 
 
 
 

��

��������'�� �����&��'�� �����&��'�� �����&��'�� �����&������

""""��( �����&��)�"���( �����&��)�"���( �����&��)�"���( �����&��)�"��������� 
No último dia 18, o Prof. Laurício Neumann, coordenador do Setor Ética Cultura e 
Cidadania participou, a convite da CNBB Sul 3, do lançamento do documento 69 
da CNBB Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome. 
Nesse documento é apresentada a idéia de implementar um grande mutirão nacional 
contra a miséria e a fome. Na reunião foram convocados representantes de 
organizações que, direta ou indiretamente, estão relacionados ao tema do mutirão. 
Cáritas, EMATER, o Banco de Alimentos e o Conselho Paritário foram alguns dos 
organismos que estiveram presentes. A CNBB considerou importante que uma 
universidade fizesse parte do grupo. A presença e o trabalho do Instituto Humanitas 
Unisinos fez com que a Unisinos fosse a escolhida para participar. O grupo 
constituído realizará um estudo de ações concretas para a superação da fome e a 
miséria no RS. Uma primeira ação será o levantamento de instituições privadas e 
comunitárias que estejam realizando um trabalho nesse sentido para somar forças ao 
mutirão. Essas instituições serão convidadas a participar do Seminário Exigências 
Evangélicas e éticas da superação da miséria e da fome., no dia 8 de novembro 
com local a definir. O grupo terá suas reuniões semanais 
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IHU On-Line publica, nesta edição, uma síntese do Manifesto elaborado pela 
Campanha Nacional contra a ALCA. Trata-se de um informe e posterior avaliação 
e comentários do Plebiscito sobre a ALCA, realizado em todo o país entre os dias 
1º e 7 passados.  

  
PPLLEEBBIISSCCIITTOO  NNAACCIIOONNAALL  SSOOBBRREE  AALLCCAA  EE  AALLCCÂÂNNTTAARRAA  
MMAANNIIFFEESSTTOO 

 
Nós, entidades da sociedade civil brasileira, que compomos a Campanha Jubileu Sul 
- Brasil, organizamos um Plebiscito Nacional com o objetivo de informar, ouvir e 
debater com a população a respeito da aceitação ou não da proposta estadunidense 
de implantação de uma Área de Livre Comércio das Américas – ALCA. 
 
Foram três as questões submetidas ao voto popular: 
 

1. O governo brasileiro deve assinar o tratado da ALCA? 
2. O governo brasileiro deve continuar participando das negociações da 

ALCA? 
3. O governo brasileiro deve entregar parte de nosso território – a Base de 

Alcântara – para controle militar dos Estados Unidos? 
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As três questões referem-se ao tema constitucional da soberania do Brasil.  A 
ALCA visa a constituir-se num tratado que teria força maior que as constituições 
dos países signatários. Por isso a participação nas negociações configura-se como 
uma prática inconstitucional. A Base de Lançamentos de Alcântara faz parte da 
estratégia de implantação de bases militares estadunidenses no Continente. O 
conjunto dessas estratégias conforma um projeto de controle econômico, político e 
militar hemisférico por parte da potência que deseja ser hegemônica em todo o 
mundo. 
 
O Plebiscito Nacional sobre a ALCA e Alcântara foi realizado em todos os vinte e 
sete estados da Federação, em quase 4 mil municípios e envolveu mais de 150 mil 
pessoas voluntárias de centenas de organizações populares, movimentos sociais do 
campo e da cidade, igrejas, sindicatos, federações sindicais, entidades estudantis, 
movimentos de mulheres, associações profissionais, ONGs e partidos políticos. 
Desde o início deste ano, incontáveis debates públicos foram realizados em todo o 
país. Neles informamos a população sobre as propostas da ALCA e de Alcântara e 
convidamos as cidadãs e os cidadãos a se manifestarem livremente no Plebiscito, 
realizado na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro. No último dia de votação, 
celebramos o Grito dos Excluídos com manifestações massivas sob o lema 
“Soberania não se negocia”. 
 
Foram os seguintes os resultados do Plebiscito Nacional sobre a ALCA e Alcântara 
computados nacionalmente até o momento: 
 
Total de Votantes no Plebiscito – 10.149.542 
Total de urnas apuradas – 41.758 
 
Questão 1 - O governo brasileiro deve assinar o tratado da ALCA? 
Sim – 113.643 (1,12%) 
Não – 9.979.964 (98,33%) 
Brancos – 32.291 (0,32%) 
Nulos – 23.738 (0,23%) 
 
Questão 2 - O governo brasileiro deve continuar participando das negociações da 
ALCA? 
 Sim – 341.593 (3,37%) 
Não – 9.737.190 (95,94%) 
Brancos – 47.470 (0,47%) 
Nulos – 23.289 (0,23%) 
 
Questão 3 - O governo brasileiro deve entregar parte de nosso território – a Base de 
Alcântara – para controle militar dos Estados Unidos? 
Sim – 66.219 (0,65%) 
Não – 10.006.740 (98,59%) 
Brancos – 1.100 (0,01%) 
Nulos – 21.547 (0,21%)  
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Os resultados indicam que a cidadania brasileira rejeita de forma clara e 
contundente:  
 
�� a assinatura do tratado da ALCA pelo governo brasileiro; 
�� a continuidade da participação do governo brasileiro nas negociações da 

ALCA; 
�� e a entrega da Base de Alcântara pelo governo brasileiro para controle militar 

dos Estados Unidos. 
 

 
Brasília, 17 de setembro de 2002 - Campanha Nacional contra a ALCA 
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O IHU está lançando uma nova  edição da publicação Cadernos Cedope, na série 
Religiões e Sociedade. O caderno é composto do quarto número da seqüência 
"Religiões na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS)", que tem periodicidade 
anual. Esta edição retrata O "Mundo das Religiões" em Novo Hamburgo. A 
primeira mostrou a pesquisa feita no município de Cachoeirinha, a segunda em 
Esteio e a terceira aqui em São Leopoldo.  
A pesquisa foi realizada pela equipe do Programa Gestando o Diálogo Inter-
religioso e Ecumenismo, coordenada pelo Prof. Dr. José Ivo Follmann e por 
Adevanir Pinheiro, na coordenação adjunta. Segundo o Prof. José Ivo, também 
coordenador da publicação, a próxima edição tem data prevista para o início de 
2003. Irá retratar o "Mundo das Religiões" em Sapucaia. Também já estão em 
andamento as pesquisas nos municípios de Canoas e Viamão.  
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Por ocasião do Congresso Internacional de Ensino Religioso, promovido pelo 
Instituto Humanitas Unisinos nos dias 11 a 13 de setembro, no anfiteatro Pe. 
Werner, esteve na Universidade o Prof. Dr. Mario Pereson, colombiano. Doutor em 
Teologia pela Universidade Católica de Paris e doutor em Ciências da Educação 
pela Universidade Javeriana, Bogotá, Colômbia, foi um dos conferencistas do 
Congresso, com o tema Pedagogias e culturas. Em entrevista ao IHU On-Line, 
Mario Pereson falou sobre culturas e educação, além de partilhar alguns aspectos da 
situação do seu País. 
 
IHU On-Line- O Sr. parte de uma concepção polissêmica de cultura. Quais seriam 
esses diversos significados? 
Mario Pereson- Um dos seus sentidos mais comum é conceber a cultura como o 
saber ilustrado. É um conceito restrito, porque, quem não tem acesso à academia, 
não teria cultura. Outro conceito é o da cultura como acesso à modernidade, ao 
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conhecimento científico crítico da realidade e superação daqueles níveis de 
compreensão de mundo pré-científicos. Este é também limitado, porque os povos, 
fora deste conceito de modernidade, têm um patrimônio popular muito rico. Uma 
terceira visão é a da cultura de massa, um modo de gestação e constituição de 
padrões de pensamento e atitudes generalizados. Esta cultura está muito ligada aos 
meios de comunicação e ao mundo do mercado e consumo. Um quarto conceito de 
cultura é mostrar a generalização de certos hábitos ou costumes de antivalores, fala-
se em cultura da morte, cultura da violência, cultura do egoísmo, que negam a 
própria natureza da cultura, que é a busca de um povo por sua humanização, pelo 
crescimento da vida, isto é, um povo buscar a defesa e a promoção da vida. 
 
IHU On-Line- E qual é a concepção de cultura na qual o Sr. se baseia? 
Mario Pereson- Eu parto de um conceito sócio-antropológico, não como um setor 
da vida de um povo, e sim como categoria que permite uma compreensão da vida 
de um grupo humano em seu conjunto. Visão holística. A cultura seria esse 
processo da experiência da realidade de um grupo, da maneira como a interpreta. 
Um povo não tem cultura, um povo é sua cultura, seu ponto de identidade. Não 
pode haver culturas superiores e culturas inferiores, e sim igualdade.  
 
IHU On-Line- De que maneira uma cultura pode crescer na convivência com as 
outras culturas sem ser ameaçada por elas? 
Mário Pereson- Eu vejo quatro formas possíveis. A enculturação ou 
endoculturação que seria a forma como um grupo humano vai transmitindo sua 
cultura de uma geração para outra, não de maneira fossilizada, e sim criativamente. 
Vai se desenvolvendo e crescendo à medida que se apresentam novos desafios e 
novas realidades para esse grupo. Esta forma é a mais autêntica. A segunda é a 
aculturação, que é o encontro entre dois grupos culturais e a maneira como cada 
um influencia no outro. Vão surgindo as chamadas culturas híbridas. As culturas em 
estado puro não existem, cada uma se vai recriando no encontro com as outras 
culturas. Em terceiro lugar, pode existir a transculturação, que é o encontro entre 
culturas acontecendo numa relação de poder. Uma cultura hegemônica, etnocêntrica 
que se impõe pelo poder a outras culturas não inferiores, mas sim mais fracas. 
Então essa cultura ou é destruída, como muitas na América, ou permanece com uma 
atitude de resistência. Em quarto lugar, a interculturalidade, que é a relação 
dialógica que pode existir entre várias culturas, mas a partir de três critérios: uma 
consciência da própria identidade cultural e de reconhecimento da alteridade. Se 
não existirem esses elementos, a cultura pode se transformar em fundamentalista.  
 
IHU On-Line- E como a educação está relacionada a essas concepções de cultura? 
Mario Pereson- Há uma profunda relação entre cada visão de cultura e o modelo 
de educação. Uma visão de cultura como o saber ilustrado terá uma educação 
centrada na transmissão desse saber. Se é uma visão da cultura como acesso à 
modernidade, a educação propiciará todo esse caminho de acesso à modernidade. 
Mas se partimos da endoculturação e da interculturalidade, a educação tem outro 
sentido. Parte da valoração e resgate da própria identidade cultural, e a matriz da 
educação é a própria cultura, não só como um recuperar romanticamente a cultura, 
mas também como a cultura que se vai recriando com a história. Os projetos 
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educativos dos países estão mais para a educação de acesso à modernidade e do 
saber ilustrado.  
 
IHU On-Line- Em cidades que têm crescido bastante em poucas décadas, como é o 
caso de muitas cidades da América Latina, a perda de identidade não é um pouco 
inevitável? 
Mario Pereson- Sim. Por isso eu vejo que uma autêntica educação tem que se dar 
desde as matrizes culturais de cada povo e daí começar um processo que eu coloco 
em três etapas. Um olhar retrospectivo, recuperar as raízes culturais. Sem raízes não 
há identidade cultural. Esse recuperar as raízes é recuperar o processo histórico, e 
não uma volta à “pureza”. Quem não tem memória não tem futuro. Uma das coisas 
que o poder mais busca é fazer perder a memória. Resgate do que fomos sendo na 
história, e não do que fomos no começo. Não temos história, somos história. 
Resgate da própria língua, do próprio folclore como saber popular acumulado. Um 
saber que não é só o ilustrado. É o resgate das diversas racionalidades, ou seja, as 
maneiras de entender o mundo e expressá-lo. Entre outras, a experiência como fonte 
de conhecimento que se transmite pelo testemunho e pela narração, e não por leis 
científicas.  
 
IHU On-Line- Por que meios pode acontecer esse resgate da história, uma vez que 
os meios de massa mostram uma única cultura? 
Mario Pereson- Há 50 anos, Bogotá tinha 500 mil habitantes, hoje tem 7 milhões. 
A maioria das pessoas têm uma história de seu local de origem. Elas têm sua 
história, e a cidade a sua. Isso não aparece nos livros de história. Essa é uma tarefa 
que deve ser construída cm os protagonistas. O primeiro passo é resgatar a palavra, 
que lhes tem sido negada, assim como a possibilidade de dizer, contradizer e 
predizer. Há comunidades invisibilizadas. Para isso, é necessária uma educação que 
responda às necessidades, utopias e sonhos da comunidade, e não uma educação de 
livros.  
 
IHU On-Line- É nessa busca que está seu País atualmente? 
Mario Pereson- Em parte sim e em parte não. Temos entrado numa nova etapa na 
nossa realidade social e política. Há um afundamento, um colapso econômica e 
social sem precedentes. Há índices de desemprego nunca vistos, quebras de 
empresas. Cifras que nunca se haviam alcançado. Há várias explicações. 
Certamente o modelo neoliberal imposto à força de apertura econômica levou à 
quebra de muitas empresas. A redução do Estado levou a despedir milhares de 
pessoas. Por outro lado, a gravidade do conflito armado que está acontecendo levou 
a um deslocamento de 2 milhões e meio de pessoas do campo para a cidade, 
fugindo do conflito armado. Há também uma etapa nova no conflito. O governo 
anterior de Andrés Pastrana quis fazer, talvez com um protagonismo pessoal, uma 
negociação com a guerrilha dos dois grupos mais fortes que terminou numa 
frustração, porque todos queriam ganhar, e ninguém perder nada. 
Ganhou o candidato que propõe enfrentamento bélico com a guerrilha. A ajuda dos 
Estados Unidos, que antes era para combater o narcotráfico, agora é destinada a 
combater a guerrilha. O novo presidente assumiu dia 7 de agosto e já tomou 
medidas, que são todas de caráter militarista. Cobra um imposto de guerra de todos 
os que têm determinado capital para cima. Com a ajuda dos EUA,  



 
 
 
 
 

���

houve quase uma duplicação do exército em dois anos.  
 
IHU On-Line- E as tentativas de negociações havidas até o momento? 
Mario Pereson- Houve uma negociação com o M19, mas depois do acordo, os 
líderes os mataram, logo depois de sua reinserção, outros lhes ofereceram um posto 
político e aí terminou. Não houve uma verdadeira reforma da constituição. Houve 
uma pequena reforma que permite muitas formas de descumpri-la. E a guerrilha, já 
disse, está disposta a entregar 40 anos de luta por nada.É necessária uma profunda 
reforma social, mas o Estado não me parece interessado em fazê-la. Quando ambos 
querem ganhar tudo e não perder nada, não há diálogo. 
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AANNDDRRÉÉ  GGOORRZZ::  TTRRAABBAALLHHOO  EE  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
JJOOSSUUÉÉ  PPEERREEIIRRAA  DDAA  SSIILLVVAA  

 
 

Josué Pereira da SILVA, André Gorz: trabalho e política, São Paulo: 
Annablume: Fapesp, 2002, 228 páginas.  
 

SSOOBBRREE  OO  AAUUTTOORR    
Josué Pereira da Silva, doutor em Sociologia pela New School for Social 

Research, NY, Estados Unidos, é professor de sociologia na IFCH, Unicamp. É 
autor de Três discursos, uma sentença: tempo e trabalho em São Paulo (1906-
1932), Annablume / Fapesp, 1996. O presente livro é uma versão modificada e 
atualizada da tese de doutoramento do autor, intitulada Alienation, work and 
utopia: a study of the tought of André Gorz, defendida em 1993, na Graduate 
Faculty of Political and Social Science of  The New School for Social Research, 
em Nova York. No livro, o autor incorporou os escritos de André Gorz, publicados 
a partir de 1993. Isso, sem dúvida, é algo importante se levarmos em conta, 
especialmente, o livro Misères du présent, Richesse du possible, Paris: Galilée, 
1997. 
 

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  LLIIVVRROO  
 Reproduzimos, a seguir, a apresentação do livro feita por Iram Jácome Rodrigues 

 
“A publicação do livro do professor Josué Pereira da Silva, André Gorz: trabalho e 
política, pela Editora Annablume vem preencher um vazio sobre o debate que, 
principalmente nos anos 1980, mas também na década de 1990, se desenvolveu 
com muita intensidade nos países centrais e, em particular, na Europa Ocidental: a 
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discussão sobre o futuro da sociedade do trabalho e, por extensão, o papel que 
estaria destinado ao proletariado no mundo atual. 
Entre aqueles intelectuais que participaram ativamente desta reflexão se destaca o 
nome de André Gorz. O leitor brasileiro conhece alguns dos trabalhos de Gorz que 
foram publicados em nosso país: O socialismo difícil; Estratégia operária e 
neocapitalismo; Crítica da divisão do trabalho e Adeus ao proletariado. Destes, 
sem dúvida, aquele que causou o maior impacto entre nós foi Adeus ao 
proletariado. Publicado originalmente em 1980, na França, sua edição brasileira 
apareceu em 1982. Já no prefácio Gorz chamava a atenção para o que viria a ser o 
tema central de sua reflexão a partir desta obra: a liberdade do tempo e a abolição 
do trabalho. 
Ora, no final dos anos 1970 e durante a década de 1980, o Brasil viveu um período 
importante de reorganização do movimento operário e sindical. Assistiu-se naqueles 
anos ao surgimento do Partido dos Trabalhadores e da CUT. As grandes greves que 
se desenrolaram em São Bernardo, entre 1978 e 1980, se alastraram por todo o país. 
Foi um período de grande efervescência política e de amplo crescimento dos 
movimentos sociais, tanto na cidade quanto no campo. Era o ocaso do regime 
militar e da transição democrática. 
Assim, ante àquela conjuntura de mobilizações da sociedade civil brasileira, os 
temas debatidos em Adeus ao proletariado pareciam, para os estudiosos das 
questões do mundo do trabalho em nosso país, bem como para os militantes 
políticos e sindicais, algo muito distante de nossa realidade. Hoje, no entanto, 
passados vinte e dois anos de sua publicação, este trabalho, que representou, em 
alguma medida, uma ruptura teórico-metodológica com parte da obra anterior de 
Gorz, é um rico veio para a análise dos problemas enfrentados pelas sociedades 
capitalistas desenvolvidas e, em parte, para aquelas que estão na periferia do 
sistema, como é o caso do Brasil. 
Desse modo, se debruçar sobre o conjunto da obra desse autor, compreender o seu 
significado e analisar as suas contribuições teóricas para o debate destas questões 
no mundo contemporâneo são aspectos extremamente atuais para o entendimento 
de muitos dos dilemas que estamos vivendo. 
O livro do professor Josué Pereira da Silva, André Gorz: trabalho e política é, ao 
mesmo tempo, um itinerário teórico-metodológico do pensamento de André Gorz e 
um diálogo com a sua obra. Nesse sentido, ajuda a iluminar o debate 
contemporâneo sobre o papel desempenhado pelo trabalho nas sociedades 
avançadas. O pano de fundo da reflexão de Josué Pereira da Silva é o processo de 
mudanças do trabalho, da organização da produção e da situação da classe 
trabalhadora no mundo atual. As novas tecnologias, as dificuldades da ação sindical 
nos países centrais, o crescimento do desemprego e do trabalho precário e os novos 
processos de produção estão indicando que o mundo do trabalho está passando por 
um amplo processo de mudanças, por vezes, contraditórias. 
Em outras palavras, estão ocorrendo, nestes últimos trinta anos, transformações 
significativas relacionadas ao trabalho e ao emprego, o que suscita importantes 
indagações: Quais as alternativas que poderiam ser pensadas para a crise vivida 
pelas sociedades industriais contemporâneas? Em que medida, a redução do tempo 
de trabalho poderia ajudar na solução desta crise? Quais seriam as repercussões 
para o mundo do trabalho e da política de se desvincular trabalho e renda? Qual a 
relação existente entre o debate atual sobre a redução do tempo de trabalho e o 
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esgotamento do modelo de sociedade ancorado no paradigma produtivo? Enfim, 
qual o lugar do proletariado industrial e da utopia socialista no mundo de hoje? 
O livro discute essas questões que estão colocadas como desafios para o trabalho no 
mundo contemporâneo. Desse ponto de vista, aquelas tendências que apareciam de 
forma incipiente há cerca de vinte anos, hoje são uma realidade de nosso precário 
mundo do trabalho. 
Um dos aspectos dessas transformações que poderíamos considerar, ao mesmo 
tempo, causa e conseqüência, é o chamado processo de globalização ou, de 
internacionalização da economia. Um exemplo: as empresas transnacionais que 
eram, tão-somente 7 mil em 1970, passam, em meados dos anos 1990, para, 
aproximadamente 37 mil, com cerca de 150 mil coligadas em todo o mundo, 
empregando – à época – 70 milhões de trabalhadores diretos que produziam um 
terço do total dos bens e serviços do mundo. De outra parte, para 2/3 da força de 
trabalho mundial, “emprego ainda significa emprego rural nos campos, geralmente, 
de suas regiões”.2 
Atualizando estes dados para os dias de hoje, este autor observa que existe uma 
globalização da produção de bens e serviços que funciona em torno de 53 mil 
empresas multinacionais e suas 415 mil empresas auxiliares. Essas redes empregam 
apenas cerca de 200 milhões de trabalhadores (dos quase 3 bilhões de pessoas que 
trabalham para viver em todo o planeta), porém tais redes geram 30% do produto 
global e dois terços do comércio mundial.3 Esse dado, por si só, nos aponta a 
dimensão das profundas transformações na produção, nas relações de trabalho, na 
organização sindical, assim como no papel desempenhado pelo trabalho na 
estrutura social.  
Na realidade, é necessário levar em conta que essa questão mais geral do processo 
de globalização afetou, sobremaneira, o mundo do trabalho, nos últimos anos. Em 
meados dos anos setenta, 2/3 dos trabalhadores viviam em países onde a ligação 
com os mercados internacionais era muito fraca. No final da década de 1990, 
menos de 10% estavam, em parte, desconectados do mercado mundial.4  
No que tange, ainda, às relações de trabalho, Beck5 observa que os países 
capitalistas desenvolvidos estariam vivendo um processo de brasilianização, isto é, 
as mudanças no mundo do trabalho estariam trazendo, para as pessoas, insegurança 
e precarização das condições de trabalho. Na Alemanha, por exemplo, tem havido 
uma diminuição preocupante do trabalho em tempo integral que, de resto, expressa 
uma tendência nas economias ocidentais desenvolvidas. Nos anos sessenta, o 
percentual das pessoas em ocupações consideradas precárias representavam apenas 
10% do total da mão-de-obra; nos anos setenta esse contingente chegou a 25% e, 
no final dos noventa, a 30%.  
Além do aumento da precarização do emprego, aparentemente está ocorrendo uma 
dualização do assalariamento e uma fragmentação do mercado de trabalho. De uma 
parte, o grupo composto por trabalhadores qualificados, com níveis salariais 

                                                 
2 Manuel Castells. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000, 256 p. 
3 Manuel Castells. A necessidade de representação. São Paulo: Folha de São Paulo, caderno 
Mais!, 27/1/2002, p.12. 
4 Ver, por exemplo, Ronaldo Munck. Labour dilemmas and labour futures, in Ronaldo 
Munck and Peter Waterman, Labour Worldwide in the Era of Globalization. London: 
Macmillan Press, 1999.  
5 Ulrich Beck. The Brave New World of Work. Cambridge: Polity Press, 2000.  
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relativamente altos e com estabilidade e, em geral, sindicalizados trabalhando nas 
grandes empresas; de outra, aqueles empregados com pouca qualificação, baixos 
salários, fraca proteção social e instabilidade nas pequenas empresas prestadores de 
serviços. Essas práticas que estão se multiplicando nas empresas fazem com que, 
em uma mesma companhia, por vezes, em uma mesma seção e, até na mesma 
função, existam grupos de trabalhadores que seguem ordens de diferentes 
empregados com normas diferenciadas no que diz respeito a salários, jornada de 
trabalho, entre outros aspectos. Com relação ao conjunto da sociedade, esse 
processo de precarização pode estar levando ao crescimento da exclusão social.6 
Esses aspectos têm trazido enormes dificuldades para a ação trabalhista, tanto nos 
países centrais quanto nos países da periferia do capitalismo e, ao mesmo tempo, 
tem colocado em xeque todo o arcabouço teórico-metodológico que erigiu o 
trabalho como o fundamento da estrutura social.  
O livro do professor Josué Pereira da Silva, ao fazer o diálogo com a reflexão 
realizada por Gorz, chama a atenção para o fato de que a crise vivida por estas 
sociedades é, em larga medida, expressão da crise do modelo da sociedade do 
trabalho que estaria esgotada tanto teórica quanto empiricamente. Desse modo, a 
utopia possível não seria mais a idéia da libertação no trabalho, mas a liberação do 
trabalho.  
O trabalho está organizado da seguinte maneira: o primeiro capítulo intitulado, 
“Para uma teoria da alienação”, tem como objetivo situar a teoria da alienação em 
Gorz, a partir de três de suas obras escritas nos anos quarenta e cinqüenta. Aqui o 
tema da alienação é tratado tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do grupo 
ou classe; já no capítulo dois, “O proletariado como portador da liberdade”, Josué 
Pereira da Silva faz uma discussão de algumas das idéias de Gorz no que tange à 
classe operária como o único sujeito “capaz de incorporar um projeto moral para a 
busca da liberdade”, bem como para a solução da questão da alienação; o capítulo 
três chama-se, “O proletariado como réplica do capital”. Esta parte do estudo se 
volta para os estudos de Gorz que vão da metade da década de setenta até a 
segunda metade dos anos 1990.  
Observa-se a grande mudança no pensamento deste autor que, diferentemente dos 
escritores anteriores, principalmente até o final dos sessenta, quando acreditava que 
a estratégia socialista de reformas revolucionárias passava, necessariamente, pela 
produção, pelo sindicato e pelo partido político. Esta inflexão do pensamento de 
André Gorz vai levá-lo a redefinir o lugar da política e, neste novo espaço, o 
proletariado já não é o agente central do processo de transformação social; o quarto 
capítulo denomina-se, “Além da utopia do trabalho social”, onde aparece a crítica 
da racionalidade econômica e o tema da redução do tempo de trabalho como 
possibilidade para um novo contrato social.  
Este é, certamente, um dos trabalhos mais completos já publicados sobre o 
pensamento de André Gorz e que se detém na análise tanto de aspectos filosóficos 
quanto sociológicos e políticos de sua obra. O professor Josué Pereira da Silva lida 
com muita propriedade com a vasta bibliografia sobre a temática do trabalho no 
século XX. É uma profunda reflexão sobre um dos mais instigantes pensadores da 

                                                 
6 Ver, Luc Boltanski et Ève Chiapello. Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Paris: Gallimard, 
1999. Nota do IHU on-line: Este livro foi amplamente apresentado no IHU on-line nº 19, p. 
12. 
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segunda metade do século XX e, por isso mesmo, nos ajuda a compreender os 
principais dilemas enfrentados pelas sociedades contemporâneas. Além disso, ao 
mesmo tempo em que analisa os vários momentos de uma trajetória intelectual, 
dialoga, teoricamente, com os principais temas, que foram e, ainda são, 
fundamentais para as Ciências Sociais. Em resumo, com acuidade e rigor 
metodológico, o autor nos brinda com um livro que, concomitantemente com a 
análise dos principais problemas enfrentados pelo mundo do trabalho no último 
quartel do século XX, analisa as possibilidades dos espaços de utopia nestes tempos 
de fragmentação e individualização do capitalismo flexível.  
Por fim, André Gorz: trabalho e política é um livro que se destina a todos aqueles 
que estão preocupados com o futuro do trabalho e com o lugar que este ocupa no 
mundo contemporâneo”.     
 

PPRREEFFÁÁCCIIOO  
O prefácio do livro, escrito pelo autor diz:   

 
“Este livro é uma versão modificada e atualizada de minha tese de doutoramento 

Alienation, work, and utopia: a study of the thought of André Gorz, defendida em 
fevereiro de 1993, na Graduate Faculty of Political and Social Science of The New 
School for Social Research, em Nova York. Há, portanto, algumas diferenças 
entre os dois. Em primeiro lugar, embora a estrutura da tese tenha sido mantida, o 
presente livro difere dela porque nele incorporei a análise dos escritos de André 
Gorz, publicados a partir de 1993. Esses escritos mais recentes indicam também 
algumas mudanças de ênfase na sua análise de alguns problemas, como a relação 
entre trabalho e renda, assim como a incorporação de temas novos como 
globalização.  
Em 1993, quando concluí minha tese, com exceção de uma coletânea publicada 

em 1989 na Alemanha em sua homenagem ao completar 65 anos de idade (7), não 
havia nenhum livro que lidasse de forma abrangente com a obra de Gorz. Desde 
então, no entanto, foram publicados, na Inglaterra, três livros sobre a obra de 
André Gorz (8). Além desses três livros, há ainda outro (9), publicado na França, 
que, embora não seja propriamente sobre a obra de Gorz, inspira-se 
fundamentalmente em sua teoria. Os dois primeiros livros, de Little (1996) e 
Lodziak & Tatman (1997), tentam fazer uma análise abrangente da obra de Gorz. 
Mas, além de dedicar pouca atenção a seus primeiros escritos de natureza mais 
filosófica, nenhum dos dois dá muita importância às mudanças de perspectiva 
teórica na obra de Gorz, sobretudo a partir de segunda metade da década de 1970. 
Isso se deve, a meu ver, à falta de distanciamento crítico de seus autores em 
relação à reflexão gorziana, o que leva os autores desses livros a tentarem diminuir 
a importância da guinada teórica de Gorz a partir do final dos anos 1970. O 
terceiro livro, (BOWRING, 2000), ao contrário dos dois primeiros, enfatiza 

                                                 
7 .- KRÄMER & LEGGEWIE, Wege ins Reich der Freiheit. André Gorz zum 65 Geburstag, 
Berlim: Rotbuch Verlag, 1989. 
8 .- LITTLE, Adrian, The political thought of André Gorz. London: Routlegde, 1996; 
LODZIAK, Conrad & TATMAN, Jeremy, André Gorz: a critical introduction. London: 
Pluto Press, 1997; BOWRING, Finn, André Gorz and the sartrean legacy, London: 
MacMillan Press, 2000. 
9 .- GOLLAIN, Françoise, Une critique du travail. Paris: Éd. la Découverte, 2000. 
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justamente a herança filosófica sartriana da obra de Gorz; mas, embora mais 
sofisticado que os outros dois, esforça-se também excessivamente para reduzir o 
significado da mencionada guinada teórica de Gorz. O livro de Françoise Gollain, 
como afirmei antes, busca inspiração na obra de Gorz, mas não é um livro sobre a 
obra de Gorz.  
A publicação recente desses livros, além dos inúmeros artigos e resenhas sobre 

seus escritos, é certamente uma indicação da importância da teoria de Gorz para 
elucidar a compreensão de muitas das transformações sociais atualmente em 
curso. Não é sem razão, portanto, que Françoise Gollain, ao escrever sobre Gorz, 
afirma “que ele é sem dúvida o pensador mais fecundo deste final de século XX 
sobre a questão do trabalho e sobre a amplitude da mutação cultural com a qual 
nos confrontamos” (GOLLAIN, 2000:61). Aliás, os autores acima mencionados 
não só chamam a atenção para a relevância de sua contribuição, mas também 
criticam o fato de sua obra ter recebido pouca atenção no meio acadêmico.  
Gorz é um autor bastante conhecido no Brasil, sobretudo por pesquisadores da área 
de trabalho, por militares de esquerda e por sindicalistas. Em parte, isso se deve à 
tradução e publicação de alguns de seus livros aqui. Até agora, foram quatro os 
livros de Gorz publicados no Brasil. Dois deles em 1968, Estratégia operária e 
neocapitalismo e O socialismo difícil, foram publicados pela Zahar Editores e 
estão, já há bastante tempo, esgotados. A coletânea Crítica da divisão do trabalho, 
organizada por e com contribuições de Gorz, foi publicada pela Martins Fontes em 
1980. O livro já teve várias edições e ainda se encontra disponível nas livrarias. O 
quarto e último livro de Gorz publicado no Brasil é Adeus ao proletariado. O livro 
foi publicado em 1982 pela Editora Forense-Universitária e teve uma segunda 
edição em 1987. Ambas as edições deste, que é provavelmente o livro mais 
conhecido de Gorz, também já estão esgotadas.  
No Brasil, não havia até agora nenhum livro que oferecesse uma apreciação de 

conjunto da contribuição de Gorz. A publicação deste livro pode, portanto, 
contribuir para preencher uma lacuna na bibliografia brasileira, oferecendo aos 
leitores interessados uma análise sistemática e abrangente, embora não exaustiva, 
da obra deste importante autor.  

 
Josué Pereira da Silva,  

São Paulo, março de 2002. 
. 
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CCOOMMÉÉRRCCIIOO  VVEERRSSUUSS  MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE??  
BBEERRNNAARRDD  LLEESSTTIIEENNNNEE  

 
Bernard Lestienne, jesuíta, pesquisador do CIAS/IBRADES,  com sede em Brasília,  
participou da Rio +10 em Johannesburgo. Recebemos e publicamos o artigo que 
escreveu sobre a reunião. 
 

OOSS  SSOONNHHOOSS  DDOO  RRIIOO  EE  AA  RREEAALLIIDDAADDEE  DDEE  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGGOO    
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O otimismo predominou durante a 1ª Cúpula da Terra, no Rio, em 1992. Nas 2.500 
propostas da Agenda 21, formalizou-se, então, um marco para alcançar o 
“desenvolvimento sustentável”. Esse tema era novo e, com a queda do muro de 
Berlim, parecia ser uma nova prioridade. Entre outros princípios importantes para o 
futuro do Planeta, foram reconhecidos o multilateralismo e as responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas. A sociedade civil foi convidada para participar na 
elaboração dos objetivos e das metas; ONGs e movimentos sociais se fizeram 
presentes com certo peso político e publicaram a bela ‘Carta da Terra’.  
 
No entanto, o caminho do Rio até Johannesburgo não foi bem o esperado. Altos e 
baixos, tanto do lado dos governos como de parte da sociedade civil, marcaram as 
etapas. Na “Rio+5”, em Kyoto, em 1997, ficou claro que a implementação da 
Agenda 21 deveria ser diferente de um país para outro. As ONGs ambientais não 
conseguiam se articular entre elas, nem com as do Norte e as do Sul, nem com 
ONGs sociais ou dos Direitos Humanos.  
 
A necessidade de um maior compromisso financeiro para alcançar as grandes metas 
sociais do Milênio (definidas em 1995, oficialmente confirmadas por todos os 
chefes de Estado e de Governo em setembro de 2000) foi considerada em 
Monterrey (março de 2002, Conferência sobre o Financiamento do 
Desenvolvimento). A administração Bush e o G7 promoveram um novo conceito de 
parceria, dando prioridade ao capital privado. A implementação dos Acordos 
Ambientais Multilaterais seria confiada, ela também, às iniciativas do capital 
privado. O pequeno aumento da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) foi 
considerado pelas ONGs como um curativo para compensar o boicote dos EUA, 
China, Índia, Rússia e Austrália do protocolo de Kyoto ,ou seja, o compromisso de 
reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essa nova concepção de uma parceria 
essencialmente privada para o desenvolvimento foi objeto de ásperos debates na 
Cúpula de Joburg.  
 
O fracasso na implementação dos compromissos da Rio fez com que o principal 
objetivo da Cúpula fosse de elaborar um amplo plano de ação para pôr em prática 
os princípios definidos em 1992. A ONU estabeleceu um processo de quatro 
encontros preparativos, com a participação dos governos e da sociedade civil. O 
último foi em Bali (Indonésia), em maio deste ano, onde foi elaborado um esboço 
do plano de ação. Esse documento confirmou o ceticismo de “Eco-Equity” 
(coalizão de sete grandes ONGs ambientais) quanto à vontade política do G7 de 
assumir os desafios do desenvolvimento sustentável. Os maiores pontos ainda em 
debate no texto diziam respeito ao estabelecimento de metas concretas, e à 
articulação entre a sustentabilidade ambiental e a globalização, o comércio e as 
finanças. Como já sabíamos, os países podem chegar a acordos sobre tudo, mas, 
quando se trata de dinheiro, a lei do mais forte, a lei do mercado, prevalece! 
 
Na década dos anos 90, a onda do livre mercado avançou mais rapidamente que as 
propostas do desenvolvimento sustentável. Os governos dos países em 
desenvolvimento ficavam mais preocupados em aplicar o “acordo de Washington” 
e os programas de ajuste estrutural do FMI do que implementar as recomendações 
da Agenda 2001. Depois do Rio, cada país deveria elaborar a sua própria ‘Agenda 



 
 
 
 
 

�
�

21’, adaptada à sua realidade. O Brasil publicou a sua Agenda apenas em julho de 
2002, dois meses antes de Johannesburgo! A Rodada Uruguai e a criação da OMC 
em 1995 deram novo impulso à liberalização multilateral do comércio. As políticas 
neoliberais não resolveram os problemas da miséria e marginalização de uma parte 
crescente da população mundial. A Rodada Uruguai deveria ser seguida pelo AMI 
(Acordo Multilateral de Investimentos) e por uma nova Rodada de livre comércio 
do Milênio, em Seattle (12/1999). Cresceu o conflito entre a lógica neoliberal de 
maior produção e consumo, sem freio e com enorme desperdício, e a visão dos 
ambientalistas, alarmados diante dos riscos e ameaças crescentes de destruição 
irreversível do Planeta. O poder das multinacionais, na definição das políticas 
econômicas e financeiras, iam substituindo o dos Estados, que, por sua vez, iam se 
tornando meros vassalos daquelas. A mobilização da sociedade civil contra a 
mercantilização geral, o empobrecimento e a ‘miserabilização’ de povos inteiros e a 
destruição ambiental, marcam uma nova etapa no confronto antagônico entre o 
modelo produtivista/consumista prevalecente e a proposta do desenvolvimento 
sustentável.  
 
Esse breve esquema do percurso do Rio até Johannesburgo deixa aparecer dois 
paradigmas diferentes e simultâneos: o Rio-Kyoto, sublinhando o multilateralismo, 
a sustentabilidade e a participação ativa da sociedade civil e o FMI-OMC, 
insistindo nas forças do mercado e mantendo a sociedade civil à distância dos 
processos de decisão.  
 

UUMMAA  FFRRUUSSTTRRAAÇÇÃÃOO  CCRREESSCCEENNTTEE  NNAA  CCÚÚPPUULLAA..  
 
A contradição entre os dois paradigmas foi acentuada em Johannesburgo. Um bom 
exemplo foram as negociações sobre a autonomia ou a submissão à OMC dos 
acordos ambientais. Muitos dos pontos em negociação em Joburg foram centrados 
sobre o comércio e as finanças. Grupos da sociedade civil acompanhavam 
profissionalmente o andamento das negociações. Houve muitas críticas do 
monopólio desse processo pelos países mais ricos, em particular os EUA e a EU, às 
vezes, opostos, mas, mais vezes, unidos na defesa dos seus respectivos interesses. 
Aos poucos, as portas das salas de negociação foram se fechando à observação dos 
grupos temáticos especializados da sociedade civil (os chamados “grandes 
grupos”). As decisões últimas foram discutidas entre ministros e seus assessores 
mais diretos. A falta de transparência ia contra o espírito da Rio e levantou sérias 
dúvidas sobre a capacidade da ONU de resistir à pressão de setores próximos das 
grandes empresas. Muitos grupos temiam que os avanços da Rio fossem seriamente 
desconsiderados e abandonados e que o desenvolvimento sustentável corresse o 
risco de ser privatizado. Até delegações oficiais de países mais pobres se referiram 
à Cúpula como “um evento paralelo às atividades da OMC”. 
 
Um exemplo claro dessa tentativa de privatizar o desenvolvimento sustentável foi a 
insistência sobre as novas iniciativas de parceria para o desenvolvimento, chamadas 
“Tipo 2”. Até Monterrey, existiam apenas acordos intergovernamentais para 
estabelecer um marco regulador da parceria entre os governos e outros setores. O 
novo modelo de parceria “Tipo 2” promove acordos entre empresas, autoridades 
públicas e setores da sociedade civil. Esse modelo é promovido pelos países ricos e 
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suas empresas. O risco é que os governos abdiquem de suas responsabilidades e 
deixem às empresas o maior controle dos processos de desenvolvimento, sem 
verdadeira participação da sociedade civil, pois, poucas vezes, esta dispõe dos 
instrumentos de informação, organização ou de formação mesmo para acompanhar 
processos complexos. Escapando de qualquer controle nacional e internacional, o 
desenvolvimento sustentável dependeria do capital privado.  
 
Alguns resultados foram alcançados. A sociedade civil mundial, por meio dos 
setores presentes na Cúpula, conseguiu algumas mudanças no texto negociado. As 
mais significativas dizem respeito: 1) ao acesso à água limpa e ao saneamento, até 
2015, para a metade dos que hoje não têm esses serviços; 2) ao apelo para ratificar 
o protocolo de Kyoto e reduzir os gases de efeito estufa (China, Índia, Canadá, 
Rússia, quatro entre os grandes consumidores de energia, vão ratificá-lo sem 
demora, e os EUA ficam isolados); 3) à regeneração, até 2015, dos estoques de 
peixes, seriamente ameaçados de desaparição; 4) à insubmissão dos acordos 
ambientais internacionais às regras da OMC; 5) à eliminação dos subsídios para 
produtos de risco; e 6) ao reconhecimento que o desenvolvimento depende de um 
esforço contínuo para eliminar a pobreza e redistribuir os recursos do Planeta de 
maneira sustentável. Mas esses resultados são poucos, pequenos, vagos e não 
obrigatórios, diante dos graves riscos de destruição do Planeta para a geração atual 
e para as futuras,  para implementar um verdadeiro desenvolvimento sustentável. 
As mudanças são indispensáveis e urgentes. O apetite de maiores lucros, a curto 
prazo, pela liberalização geral do comércio, é incompatível com as políticas de 
sustentabilidade social e ambiental a médio e longo prazos. “Rio+10” poderá virar 
“Rio–10” se, como nos anos 90, os governos não implementarem o que foi decidido 
em Johannesburgo.  
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CCAARRPPIINNEEJJAARR  AACCEERRTTAA  AASS  CCOONNTTAASS  CCOOMM  DDEEUUSS    
 
Os versos de Biografia de uma Árvore buscam acertar as contas com Deus. Sem 
transcendência, as palavras do gaúcho Fabrício Carpinejar, 29, mergulham no 
estado vegetal, estabelecendo um contraponto com a superficialidade e 
espetacularidade do agora. "Uma árvore biografada é a culminância do 
anonimato."Parte quatro de um romance-palimpsesto que vem sendo "descascado" 
em livros anteriores - As Solas do Sol (98), Um Terno de Pássaros ao Sul (2000) e 
Terceira Sede (2001)-, esta apresenta a poesia no que ela tem de vertebral. 
Jornalista em São Leopoldo (RS), Carpinejar conversou com a Folha. 
Folha - O poeta ouve a voz de Deus na "orelha da árvore"? 
Fabrício Carpinejar - A poesia é a orelha da árvore, ouvido do orvalho, audição 
das vacilações e das pequenas derrotas. Deus não fala, o homem povoa seu silêncio 
e gasta seu nome para se aliviar do próprio juízo. Combato a idéia fácil de 
transcendência na poesia brasileira. Deus aparece no livro na segunda pessoa e 
sempre em minúscula, no tratamento direto, com a paridade dos ombros. Ao cabo, é 
demitido por justa causa. Ser demitido é a morte contemporânea e possível de Deus, 
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um desdobramento da morte descrita por Nietzsche. Demitir Deus é como tirar sua 
funcionalidade de mercado, a produtividade dos dias, a tutela por nosso destino. 
Folha - Qual a função da poesia? 
Carpinejar - A função da poesia é não ter função, é dar prazer. Presta por ser 
imprestável. Não entendo como escritores ainda a enxergam como uma monarquia 
e brigam pela realeza, procurando encontrar um sucessor de Drummond, Bandeira e 
Cabral. 
Folha - É possível fazer uma literatura agradável nestes tempos? 
Carpinejar - É possível fazer uma literatura agradável, sem confessionalismo e 
chantagens, abrindo as artérias do cotidiano. Nas últimas décadas, a poesia se 
afastou do leitor, porque ficou todo o tempo poetizando o poema. Acho que o 
lirismo brasileiro recebeu agora alta da metalinguagem excessiva e largou o divã, 
disposto a recuperar a fluência das ruas. 
Folha - Sua poesia beira a prosa e às vezes usa essa forma e cria personagens, 
como num romance. 
Carpinejar - Busco uma música rugosa, áspera, o pensamento da partitura, 
composto de pancadas da consciência. A intenção é fazer versículos quebrados, 
uma bíblia desfalcada. Minhas obras são interligadas como capítulos de um 
romance versificado. Vejo a poesia como um ato de raspagem, de limpeza do 
palimpsesto. Tudo o que eu queria dizer estava soterrado na minha estréia. 
Folha - Por que o ano de 2045 para situar este livro? 
Carpinejar - A data de 2045 segue os acontecimentos da minha obra anterior, na 
qual a velhice é antecipada por medo de o protagonista morrer antes. Em 2045, terei 
72 anos. "Biografia" começa na data de meu aniversário de 73 anos. Nasci em 72, 
portanto, trata-se de um apocalipse íntimo. 

  
 

........������������������������������������������������,,,,,,,,��������������������������������







��������								����������������
  
SSeerr  GGaaúúcchhoo  

 
“Na verdade, nós, gaúchos, somos mais castelhanos que  brasileiros” – Beloni da 
Silva, coordenador do Grupo Candeeiro Folclore e Arte Nativa, no IHU On-line, 
no. 35, 16-9-02, p. 4 tendo como tema central “Ser Gaúcho em tempos de 
globalização”. 
 
“O problema é que ser gaúcho é menos uma essência, ou seja, espremendo sai 
muito pouco suco, do que a força da nossa paixão por se diferenciar do Brasil. Os 
tradicionalistas e separatistas que me perdoem, mas o que mais queremos é que o 
Brasil nos reconheça como não sendo uma província. Como este olhar de 
aprovação raramente vem, desdenhamos o centro do país e reafirmamos nossa 
autonomia, se não nos aprovam nós os reprovamos” – Mário Corso, psicanalista, 
no artigo “O sonho Piratini e a identidade gaúcha”, caderno Cultura, dedicado ao 
tema Gauchidade. Tradição ou Invenção, Zero Hora, 21-9-02. 
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IHU Idéias acontece todas as quintas-feiras, das 17h30min às 19h, na sala 1C103. 
 
FFUUNNÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  DDAA  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  

 
Na programação do IHU Idéias da última quinta-feira, contamos com a explanação 
do Dr. Ivan Chemeris, advogado e juiz de direito aposentado, que fez a 
apresentação do livro de sua autoria A Função Social da Propriedade – O papel do 
Judiciário diante das invasões de terras. O palestrante explicou quais seriam as 
funções sociais que uma propriedade deve ter para ser legalmente protegida pela 
sociedade democrática do Estado de direito. Dr. Ivan também abordou a questão 
das invasões coletivas do MST.  
 

 
“É a primeira vez que venho ao IHU Idéias, porque vi o cartaz no mural 
dos corredores. O tema de hoje é muito interessante. A questão do MST 
é forte e provoca reflexões, já que refletimos somente sobre aquilo que 
provoca conflito. Só porque existe a questão da propriedade, não 
significa que ela não tenha função coletiva”.  

 
Marlise Becker, aluna do Curso de Ciências Sociais 

 
“A palestra foi muito esclarecedora. Foi importante a discussão da função do Poder 
Judiciário diante da função social da propriedade”.  
 

Prof. Dr. Renato Saul, professor do Centro de Ciências Humanas 
 
 

EENNTTRREEVVIISSTTAA  CCOOMM  DDRR..  IIVVAANN  CCHHEEMMEERRIISS  
IHU On-Line abordou alguns aspectos da obra A Função Social da Propriedade – 
O papel do Judiciário diante das invasões de terras com Dr. Ivan Chemeris 
  
IHU On-Line - Como podemos associar a Judicialização da Função Social da 
Propriedade, com o termo “a propriedade obriga!”, destacado com ênfase em sua 
obra e propagado na Constituição de Weimar, em 1919?  
 
Ivan Chemeris - Nós iniciaríamos pela propriedade liberal, instituída pela 
Revolução Francesa, que era um direito individual absoluto e ilimitado, 
evidentemente dentro dos limites da propriedade. Após a Revolução Francesa, com 
o surgimento do Estado Liberal, a Revolução Industrial trouxe a classe operária 
para a cena do Estado. E essa classe foi lutando, foi pressionando o Estado para ser 
contemplada com os direitos sociais: direito ao trabalho, à saúde... Este estado 
social foi estabelecendo limites ao direito de propriedade. As constituições 
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ocidentais eram liberais até o surgimento, em 1917, da Constituição do México, a 
primeira com caráter social, e logo após, a Constituição Alemã, de 1919, de 
Weimar, que, no seu artigo 158, previa a função social da propriedade, dizendo que 
é assegurado o direito de propriedade nos limites da lei e, num parágrafo seguinte, 
determinava a que a propriedade obriga. A partir daí se criou a Função Social da 
Propriedade, que foi adotada pelas Constituições Brasileiras a partir de 1934. Na 
Constituição atual, tem mais ênfase, pois ela aparece como uma das garantias 
constitucionais.  
 
IHU On-Line - Como se dá a negociação entre o artigo que classifica a propriedade 
como um direito subjetivo público e o que a denomina como um direito subjetivo 
individual?  
 
Dr. Ivan Chemeris - A partir de 1988, a propriedade não é somente um direito 
subjetivo do proprietário. Ele tem direito, mas junto tem também obrigações, não só 
negativas, como positivas. Ele tem sua propriedade, mas não pode agredir o meio-
ambiente. Tem a obrigação positiva de fazer com que essa propriedade seja 
produtiva. O Estado e a sociedade atual não admitem uma propriedade que não 
atinja seus fins sociais. Nós não podemos ter uma propriedade improdutiva, que não 
traga benefícios para a coletividade. Este conceito de propriedade, no Estado social 
e democrático de Direito, sofreu esta mudança. O artigo V, inciso XXIII, é uma 
garantia a todos os cidadãos, de exigir que o proprietário cumpra com a Função 
Social da Propriedade. O direito de propriedade do artigo V, inciso XXII, é o direito 
individual. Ele obriga a todos os demais cidadãos, que respeitem a minha 
propriedade. Estende-se a todos os demais. Em contraprestação, a função social, 
prevista no inciso XXIII, é uma garantia de todos os cidadãos. Eles tem o direito de 
exigir do proprietário, que ele cumpra com a função social de sua propriedade. 
Ambas são garantias constitucionais. Como direito subjetivo público, a função 
social está hierarquicamente colocada em nível superior ao direito individual de 
propriedade.  
 
IHU On-Line - Em sua obra, o Sr. afirma que não somente o Estado pode exigir 
que o proprietário cumpra as exigências da função social da sua propriedade, mas 
que os particulares também o podem fazer através de ações cominatórias. De que 
forma uma pessoa pode exigir que um proprietário desempenhe a função social em 
sua propriedade?  
 
Dr. Ivan Chemeris - Este posicionamento já vinha sendo afirmado por Pontes de 
Miranda, um dos maiores juristas que o Brasil teve, afirmando que, quando 
ocorresse um mau uso da propriedade, aqueles prejudicados teriam o direito de 
exigir que o proprietário cumprisse com sua função social, talvez referindo-se à 
produtividade. O prejuízo pode ser entendido como um prejuízo ao meio ambiente, 
atingindo terceiros. Estes, então, poderiam entrar em juízo, com uma ação 
cominatória, que é aquela que estabelece uma multa diária ao proprietário. Por 
exemplo, os membros do Movimento dos Sem Terra, poderiam descobrir umas 
propriedades rurais que não cumprem com a função social e ingressar em juízo, 
exigindo que o proprietário cumprisse com a função social. Nós teríamos a defesa 
do proprietário, e daí se levariam anos discutindo isso. No final, não saberíamos se 
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a Justiça julgaria procedente a ação e determinaria que o proprietário cumprisse 
com a função social, sob pena de perder a propriedade. Na prática, o que acontece é 
o inverso. Os componentes do MST, sabendo de uma propriedade que não preenche 
essas exigências, tratavam de tomar posse daquela área. Ao invés de eles serem 
autores de uma ação, que levaria anos para a Justiça decidir, o proprietário é que 
ingressa com uma ação, pedindo a reintegração de posse. Nessa discussão, eles 
estão na posse da área.  
 
IHU On-Line - Em sua obra, o Sr. afirma que o Estado tem uma dívida social com 
o povo a partir do momento em que não distribui terras igualmente. De que forma 
ele pode fazer isso? Apropriando-se de áreas que não cumprem com sua função 
social?  
 
Dr. Ivan Chemeris - No meu trabalho, isso é abordado quando o Judiciário julgou 
improcedente a retomada da posse de uma fazenda. Até consta do próprio acórdão, 
dizendo: assim decidem, no sentido de resgatar uma mínima parcela da dívida 
social do Estado para com o cidadão. No artigo I da Constituição, o Estado se 
propõe a dar uma vida digna a todos os cidadãos, a erradicar a pobreza, além de 
outros direitos. Reconhecendo essa dívida social, o julgamento eleva o Poder 
Judiciário àquele parâmetro que ele tem num Estado Social Democrático de Direito. 
É um poder do Estado e ele deve promover também a socialidade e o bem-estar 
geral. Aplicando o princípio da Função Social da Propriedade, o Judiciário está 
resgatando uma parcela desta grande dívida social, que há no Brasil. Nós 
entendemos que deve ser feita uma Reforma Agrária. Daria oportunidade a uma 
maior produtividade, criaria um maior número de empregos a um menor custo. Um 
primeiro passo seria dar terra a estes que estão acampados à beira das estradas, 
passando necessidades, sem ter um mínimo de dignidade. É um problema 
complexo, mas que o Estado tem que resolver. Não afirmo que se dêem terras. 
Deve ser dada a terra condicional, mas dando oportunidade, infra-estrutura para 
produzir. Uma boa forma é a constituição de cooperativas agrícolas.  
 
IHU On-Line - No âmbito político das invasões de terras, o Sr. aborda a 
judicialização da política, afirmando que há uma omissão/inércia do Poder Público, 
deslocando decisões do Legislativo e Executivo para o Judiciário. De que forma 
isso se aplica na prática?  
 
Dr. Ivan Chemeris - O Judiciário está no mesmo nível do Executivo e do 
Legislativo. O Estado deve promover a cidadania, e o Judiciário, por ser um poder 
do Estado, também deve. As invasões de terras são um problema político. Os sem 
terra querem ser incluídos na cidadania. Na condição de sem terra, eles são 
excluídos do sistema. Este é um problema que não foi solucionado pelo Executivo e 
também pelo Legislativo, porque talvez ainda não tenha elaborado leis. Com a 
invasão de terras, este problema político se torna jurídico. Vão bater às portas do 
Judiciário. O proprietário tem, no Judiciário, seu último refúgio, querendo retomar a 
área invadida, para que o Judiciário garanta seu direito de propriedade. Em 
contraposição, os invasores têm, no Judiciário, o último reduto a lhes garantir uma 
cidadania. O Judiciário deve decidir de acordo com os parâmetros do Estado Social 
Democrático de Direito.  
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BBIIOOGGRRAAFFIIAA  DDEE  UUMMAA  ÁÁRRVVOORREE  
 

O tema que será desenvolvido no próximo IHU Idéias, nesta quinta-feira, dia 26, é 
a apresentação do livro: Biografia de uma árvore - Editora Escrituras, por Fabrício 
Carpinejar. Carpinejar é poeta, jornalista e professor mestre em Literatura Brasileira 
pela UFRGS. Nasceu em Caxias do Sul (RS) e hoje mora em São Leopoldo (RS). É 
autor dos livros As Solas do Sol (Bertrand Brasil, 1998), Um Terno de Pássaros ao 
Sul (Escrituras Editora, 2000), Terceira Sede (Escrituras, 2001) e Biografia de uma 
árvore (Escrituras, 2002). 
Recebeu o Prêmio Nacional Cecília Meireles 2002, da União Brasileira de 
Escritores (UBE), com Terceira Sede, escolhido o melhor livro de poesia de 2001; 
o Prêmio Literário Internacional ‘Maestrale – San Marco’ 2001,  MARENGO 
D’ORO (5ª Edição), de Gênova (Itália); 3º prêmio na categoria obra em língua 
estrangeira com poemas de Um Terno de Pássaros ao Sul; o Prêmio Açorianos de 
Literatura 2001, categoria poesia, da Secretaria Municipal de Cultura de Porto 
Alegre (RS) com o livro Um Terno de Pássaros ao Sul; o Prêmio Destaque 
Literário – Júri Oficial como melhor livro de poesia da 46ª Feira do Livro de Porto 
Alegre (RS), em 2000, com Um Terno de Pássaros ao Sul; o Prêmio Nacional 
Fernando Pessoa da União Brasileira de Escritores/RJ, categoria Revelação e 
Estréia, em 2000, com As Solas do Sol; e ainda foi finalista do Prêmio Açorianos de 
Literatura/1999 na categoria poesia da Secretaria Municipal de Cultura de Porto 
Alegre (RS) com As Solas do Sol e finalista do Prêmio Nacional da Cidade de Belo 
Horizonte/2000.  

O autor foi também Patrono da 16ª Feira do Livro Ramiro Frota Barcelos e da 4ª 
Feira Infantil SESC de São Leopoldo, realizada de 30 de agosto a 09 de setembro 
de 2001, no Largo Rui Porto, em São Leopoldo. Foi homenageado da IV Feira do 
Livro da Escola Municipal Castro Alves, de São Leopoldo, realizada dia 03 de 
dezembro de 2001 na própria escola. Recebeu Troféu Destaque do Ano de São 
Leopoldo/2000, Revista Rua Grande, na área de Literatura. Atualmente trabalha na 
Assessoria de Imprensa da Unisinos. 

IHU On-line publicou uma entrevista com o autor como matéria de capa da 
edição Nº 27.  

 
  

  
AASSSSEESSSSOORRIIAA  
Inácio Neutzling, coordenador do IHU, assessorou, nos dias 19 a 21 de setembro,  o curso 
de atualização de religiosos e religiosas, vindos de diferentes estados brasileiros e dos 
países da América Latina, sobre a conjuntura internacional e nacional a partir da realidade 
do desemprego e as grandes mudanças no mundo do trabalho. O curso foi realizado no 
CECREI, São Leopoldo e é uma promoção da Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB. 
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SSIIMMPPÓÓSSIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SSOOBBRREE  ÁÁGGUUAA  
A coordenação do IHU esteve reunida com a comissão organizadora do Simpósio 
Internacional Água: Bem Público Universal para planejar a divulgação do evento. O 
Simpósio se realizará de 20 a 22 de maio, no Anfiteatro Pe. Werner. Contará com 
conferências, oficinas e minicursos. Estes últimos serão oferecidos pelos Centros de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade.  
O evento é promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos, Centro de Ciências 
Humanas, em parceria com a Universidade do Bem Comum. 

 
TTRRAABBAALLHHOO    

O grupo temático Trabalho do Setor Trabalho, Solidariedade e Sustentabilidade 
esteve reunido na quarta-feira passada, dia 18. Em reuniões quinzenais o grupo vai 
partilhando as pesquisas que os diferentes professores membros estão realizando. 
Na ocasião, a Profª. Magda Tyska Rodrigues apresentou seu trabalho sobre O 
gestor como prática educativa. 
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Márcia Brito integra o Setor Ética, Cultura e Cidadania. Trabalha no Programa de 
Ação Social na Zona Sul de São Leopoldo e na recepção do IHU, à noite. Filha 
caçula, Márcia tem dez irmãos e mora em São Leopoldo. Atualmente, cursa o 
sétimo semestre do curso de Psicologia e suspendeu momentaneamente o Curso de 
Ciências Sociais, que pretende seguir após a formatura do primeiro curso.  
 
Profissão - Meu primeiro emprego foi de administradora de uma loja de roupas 
durante quatro anos, que pertenceu a um dos meus irmãos. Em 1992, fiz vestibular 
para Psicologia. Nos corredores da Unisinos, me chamou a atenção um cartaz da 
Pastoral Universitária (PU), convidando para participar de encontros de jovens. Foi 
aí que ingressei como participante. Na época, o Pe. Quirino Weber era assessor da 
PU. Trabalhei como bolsista na Procex durante um semestre, onde conheci a profª. 
Rosa Bavaresco. Depois fui bolsista da PU até 1996, quando fui efetivada pela 
Universidade. Também trabalhei com o Pe. José Ivo Follmann, na pesquisa das 
religiões.  
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A entrevistada relâmpago desta edição é... 
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Pastoral Universitária - É minha história de vida. São dez anos que vivo nela, com 
ela. No início, participei da coordenação da Pastoral Universitária Regional. Em 
outubro desde ano, concluo um mandato de dois anos como assessora regional da 
PU. Estamos em fase de repensar a Pastoral Universitária, porque estamos inseridos 
num novo contexto histórico. Se a retomarmos, será com outro nome. Isso está 
sendo repensando em grupos de todo o Rio Grande do Sul. 
 
Ação Social - Na época em que o projeto iniciou, abrangia apenas a Vila Jorge, mas 
ele foi ampliado em virtude da demanda. Hoje, o Programa de Ação Social na Zona 
Sul de São Leopoldo abraça seis vilas, atingindo, em média, 40 mil pessoas. As 
pessoas que passam pelo Programa se tornam multiplicadoras.  
 
Namoro - Faz dois anos e quatro meses que namoro o Gilberto. Nossa união é de 
um aprendizado e de uma partilha interessante. Pretendemos nos unir no futuro e 
estamos nos encaminhando aos poucos para isso. O que importa é que estamos 
crescendo juntos.  
 
Autor - Oswaldo Montenegro, que tem uma base forte nas letras de suas músicas, e 
Leo Buscaglia, um educador que abordava a humanização do aluno.  
 
Livro - Mulheres que correm com os lobos, de Clarissa Pestes  
 
Filme – Contato, de Robert Zemeckis. Retrata a dualidade entre ciência e fé. 
 
Nas horas livres - Ouvir música (os vizinhos sempre sabem quando estou em casa), 
dançar, passear. Sou eclética, gosto de tudo, só depende do momento.  
 
Um presente - Bruxas, flores e livros. 
 
Momentos felizes - A vivência que tive com os amigos nos melhores momentos da 
PU e as festas de família, para as quais é necessário alugar o salão da Paróquia, 
porque ela é muito grande.  
 
Unisinos - Um história de vida e de sonhos. Um espaço de possibilidades e de 
construção de conhecimento. 
 
IHU - A proposta é muito boa, mas ainda é um projeto em construção.  
 
Um sonho - Aprender a pilotar avião. Adoro altura e velocidade. Quando pequena, 
queria ser piloto de Fórmula I, mas não deixaram por eu ser mulher.  
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Aniversários  
 

28/9 - Berenice Corsetti 
Vice-Diretora do Centro de Ciências Humanas 

berenice@poa.unisinos.br Ramal 1106 

29/9 - Maria Aparecida Valadão 
Secretária do IHU 

cidajv@poa.unisinos.br Ramal 1195 

 

 
Sala de Leitura 

Confira, a seguir, o que alguns colegas nesta edição responderam à pergunta: 
“O que estou lendo?” 

 

"Leio atualmente O jornalismo no século XX, de Nelson Traquina 
São Leopoldo: Unisinos, 2001. O livro aborda a hipótese de 
pesquisa em comunicação chamada Agenda Setting. O autor faz um 
resgate de todas as pesquisas feitas sobre esse assunto. Em síntese, 
ele diz que a Agenda Setting, ou seja, a produção cultural midíatica, 
marca as pessoas, sugerindo não só uma agenda sobre o que 
conversar, mas também como pensar. Ela direciona a maneira de ver 

e pensar a realidade; indica o objeto e também seu enquadramento.  

José Renato Soethe, do Programa de Estudos sobre Desenvolvimento e Autonomia no Vale 
do Rio dos Sinos- (PEDRA) do IHU e doutorando em Comunicação pela UNISINOS. 

 
“Li recentemente o livro Corações Sujos, de Fernando Morais, 
(Editora Companhia das Letras, 2000, 349 páginas), o mesmo autor 
de A Ilha, Olga e Chatô, o rei do Brasil.  
O livro trata da reconstituição histórica da organização 

 secreta japonesa, nascida em São Paulo após o término da Segunda 
Guerra Mundial, a Shindo Renmei ou a Liga do Caminho dos 
Súditos. Para seus seguidores, chamados de corações sujos, a 

notícia da rendição do Japão, em agosto de 1945, foi um engodo e uma propaganda 
das tropas aliadas, montada para ferir o orgulho dos japoneses. Militarista e 
seguidora das tradições, a Shindo Renmei decide, então, fazer uma limpeza 
ideológica (de janeiro de 1946 a fevereiro de 1947) na colônia japonesa de mais de 
200 mil imigrantes. O saldo foi 23 mortos e 150 feridos”. 
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Prof.  Campos, Pós-Doutor em Geociências, 
professor no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, do PPG em Geologia  

 
“Estou lendo o livro A Arte de Viver Bem, de Flávio Gikovate, 
M.G. Editores Associados, 1993, 210 páginas. O livro fala sobre 
qualidade de vida. Mostra como encarar os fatos do cotidiano, do 
dia-a-dia, com naturalidade. O autor, por ser psiquiatra, aborda 
bem a questão do lado positivo da vaidade, que nos deixa aptos a 
enfrentar a rotina da melhor forma”. 

Dr. Eduardo Louzada, médico do trabalho na Unisinos. 
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