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Os ‘Grundrisse’ de Marx em debate

Publicados integralmente e pela primeira vez em português, os Manuscritos Econômicos de 1857-
1858 que compõem a importante obra de Karl Marx, os Grundrisse, são o tema de capa da IHU On-Line 
desta semana.

Contribuem no debate sobre a atualidade e a pertinência deste clássico, tão tardiamente traduzido 
para o português, estudiosos da obra e do pensamento marxianos.

Emir Sader, professor aposentado da USP, defende que o marxismo tem articulado, em sua visão, 
a proposta de transformação do mundo. “Ele perde a sua essência ao se transformar em um exercício 
acadêmico, crítico, especializado, desvinculado da prática política”, explica.

Já Mario Duayer, supervisor da tradução dos Grundrisse para o português e professor titular da 
Universidade Federal Fluminense, propõe que estes textos, do ponto de vista didático, são a primeira 
tentativa de Marx de sistematizar o que ele chama de crítica da economia política.

Para Ricardo Antunes, professor na Universidade Estadual de Campinas, os Grundrisse contribuem 
para se entender as relações entre ciência, tecnologia e trabalho, de tal modo que a ciência e a técnica 
não eliminam o trabalho na geração do valor do capitalismo.

Enquanto isso, Anselm Jappe, filósofo e ensaísta alemão, faz um retorno a Karl Marx, confrontando 
os Grundrisse com O Capital. E afirma: “o capitalismo absolutamente não corresponde a uma ‘natureza 
humana’ e constitui, antes, uma violenta ruptura com as formas de sociabilidade que têm reinado por 
muitíssimo tempo no mundo inteiro”.

Na visão de Antonio Delfim Netto, economista, o que o marxismo tinha de bom, de mais importante, 
é parte integrante da cultura universal, da mesma forma que Hegel, Kant e Einstein foram absorvidos.

O debate conta também com a contribuição de Jorge Paiva, membro do Grupo Crítica Radical, de 
Fortaleza-CE, que menciona os Grundrisse como um acerto de contas entre teoria e prática.

Andres Kalikoske e Naiá Giúdice são, respectivamente, doutorando em Ciências da Comunicação e 
especialista em Televisão e Convergência Digital pela Unisinos e colaboram, na presente edição, com o 
artigo Televisão interativa e internet: desafios para a convergência digital. Ambos participam do grupo 
de pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade – Cepos, vinculado ao Programa de Pós-Gradu-
ação em Ciências da Comunicação da Unisinos, que realiza, entre os dias 1º e 2 de dezembro de 2011, 
seu sexto seminário de pesquisa. A intensa programação pode ser conferida nesta edição.

Na recente viagem de Bento XVI à Alemanha repercutiu intensamente o discurso feito no Parlamento 
alemão, em Berlim, no dia 22-09-2011. A convite da IHU On-Line, dois juristas analisam o discurso. 
Vicente de Paulo Barreto debate os “edifícios sem janelas”, apontados pelo sumo pontífice. Eros Grau 
constata que o Estado moderno continua determinado por certos particularismos e ainda não é o Estado 
hegeliano.

Uma entrevista com Lucia Santaella, professora titular no programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação e Semiótica da PUC-SP, completa esta edição.

O professor de ciências contábeis, Ernani Ott, recorda sua trajetória de vida e pela Unisinos.
A todas e todos uma ótima leitura e uma excelente semana!
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Os Grundrisse. O que são?

Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (em português: Ele-
mentos fundamentais para a crítica da economia política, conhecido sim-
plesmente como Grundrisse) é um manuscrito de Karl Marx, completado 
em 1858. A publicação póstuma em 1941 foi organizada pelo Instituto de 
Marxismo-Leninismo de Berlim e Moscou (na época da URSS).

Muito comentado por autores de todo o mundo, não foi lançado por 
muitos países, nem em muitas línguas. A primeira tradução para o por-
tuguês foi lançada no Brasil em agosto de 2011, pela Boitempo Editorial 
e pela Editora da UFRJ. Trata-se de rascunhos escritos, que, reorgani-
zados, dariam origem aos livros de O Capital. Curiosamente, Marx não 
recomendava sua publicação, pois quando os escrevera não estava bem de 
saúde e achava que isso teria prejudicado o estilo. Alguns trechos foram 
retirados, outros foram acrescentados, quando da edição de O Capital. 
Esses volumosos rascunhos, organizados em cadernos, foram analisados 
posteriormente em Gênese e Estrutura do Capital de Marx, de Roman 
Rosdolsky (Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 624p.), que atestou que 
alguns conteúdos foram descartados ou tiveram sua formulação alterada, 
ao passarem para os planos de O Capital. Um exemplo é o capítulo sobre 
Formações econômicas pré-capitalistas (Formen die der Kapitalistiscllen 
Produktion vorhergehtl).

Sobre “Formações econômicas pré-capitalistas”

O texto é pequeno (cerca de 130 páginas), mas muito interessante por 
abordar os sistemas anteriores ao capitalismo, do nascimento da proprie-
dade, da propriedade comum à propriedade pública (apenas posterior-
mente sinônimo de propriedade estatal) e propriedade privada (no começo 
dependente de outros tipos de propriedade ou de itens em comum como o 
sistema de irrigação). Antes do capitalismo, a defesa das propriedades era 
baseada em argumentos que não da Economia Política, sendo apoiados em 
convenções religiosas, entre aristocratas, etc.

Fonte: Wikipédia 
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A subordinação ao trabalho e ao capital 
Os Grundrisse, do ponto de vista didático, são a primeira tentativa de Marx de sistematizar a 
sua crítica da economia política, defende Mario Duayer                

Por Graziela Wolfart      

M
ario Duayer é um dos tradutores e supervisor da tradução dos Grundrisse encabeçada pela 
Boitempo Editorial neste ano. Ele concedeu a entrevista que se segue por telefone para a IHU 
On-Line, analisando tais textos de Marx e refletindo sobre sua contribuição para o cenário 
contemporâneo. Para ele, “a atualidade da obra de Marx se dá justamente por ser uma crítica 
ontológica. Nesse nosso mundo – na moderna sociedade capitalista –, que não tem futuro, que 

aboliu o tempo e o espaço, mas que experimenta crises tremendas, os Grundrisse nos permitem pensar 
no nosso tempo e no nosso futuro, em como podemos desmontar essa sociedade que emerge na história 
espontaneamente, que produzimos e reproduzimos permanentemente em nossas práticas cotidianas e que, 
aparentemente, de modo algum pode nos satisfazer, seja do ponto de vista das nossas relações humanas, 
seja das nossas relações com a natureza”. Em sua opinião, “a obra de Marx, na verdade, representa um 
momento privilegiado da autorreflexão da humanidade sobre suas circunstâncias, sobre sua história”.

Mario Duayer tem doutorado pela University of Manchester (UK). Professor titular aposentado da Uni-
versidade Federal Fluminense, atualmente é professor visitante do Programa de Pós-graduação em Serviço 
Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Tem experiência na área de Economia, com ên-
fase em Crítica da Economia Política, atuando principalmente nos seguintes temas: ontologia, Marx, teoria 
social crítica, filosofia da ciência, metodologia da análise econômica. Confira a entrevista.

IHU On-Line – Do ponto de vista mais 
didático, o senhor pode explicar bre-
vemente o que são os Grundrisse? De 
que tratam esses textos? 
Mario Duayer – Como indiquei na 
apresentação do livro, os Grundrisse 
são uma espécie de obra intermediá-
ria, dos primeiros escritos de Marx, na 
juventude, para a sua obra madura, 
notadamente, O Capital. Os Grundris-
se, do ponto de vista didático, são a 
primeira tentativa de Marx de siste-
matizar a sua crítica da economia po-
lítica. É o primeiro esforço dele depois 
de estudar economia e de fazer uma 
crítica da economia política que é, 
na verdade, uma crítica das relações 
capitalistas. Nesse sentido, eles são o 
primeiro rascunho da crítica que pos-
teriormente aparece, consolidada em 
O Capital. São a primeira tentativa de 
construir uma figuração da sociedade 
capitalista, distinta figuração corren-
te, gerada e requerida pelas relações 

capitalistas. Nesse sentido, pode-se 
afirmar que Marx elabora o que se 
pode denominar de crítica negativa – 
especificamente, crítica da economia 
política. Ele não toma os economistas 
políticos como interlocutores com o 
propósito de criar uma teoria econô-
mica alternativa, supostamente me-
lhor e, por isso, mais adequada para 
gerenciar essa sociedade. Ao contrário 
desse tipo de crítica, própria da ciên-
cia econômica, que toma a realidade 
tal como ela se apresenta e se atribui 
o papel de administrá-la, a crítica de 
Marx procura mostrar que a estrutura 
e a dinâmica da economia regida pelo 
capital escravizam crescentemente 
os sujeitos à lógica do seu produto, a 
saber, produção de valor e, portanto, 
sempre produção de mais valor, pro-
cesso infinito de acumulação de capi-
tal. Produção crescente e crescente-
mente estranhada dos sujeitos. 

Por se tratar de uma crítica onto-

lógica – e crítica efetiva tem de ser 
crítica ontológica –, a teoria social de 
Marx consiste em outra figuração da 
realidade, oferece outra ontologia, 
representa uma crítica ontológica às 
nossas ideias correntes, conformes às 
relações sociais burguesas, sejam elas 
do cotidiano ou da ciência.

IHU On-Line – Qual a atualidade dessa 
intuição de Marx? Em que sentido es-
ses textos ajudam a entender o nos-
so tempo e em que medida podem 
ajudar a vislumbrar uma alternativa 
ao capitalismo nos dias hoje?
Mario Duayer – A atualidade da teoria 
marxiana resulta justamente de seu 
caráter ontológicoa. Nesse nosso mun-
do – a vida social sob o capital – que 
não tem futuro, que aboliu o tempo e 
o espaço, mas que tem crises tremen-
das, abole essa abolição e nos permi-
te pensar no nosso tempo e no nosso 
futuro, em como podemos desmontar 
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essa sociedade que construímos es-
pontaneamente, sem nenhum tipo de 
plano ou deliberação, que emergiue na 
história, que reproduzimos permanen-
temente com nossas práticas e que pa-
rece se mover diretamente para a tra-
gédia que sua dinâmica anuncia, seja 
do ponto de vista das nossas relações 
humanas, sejas das nossas relações 
com a natureza. Diria, portanto, que 
aí reside a atualidade do pensamento 
de Marx. Derrida1, que, como se sabe, 
não era um filósofo marxista, susten-
tou que “não há futuro sem Marx”. 
Ainda que concordando com Ahmad, 
para quem o Marx evocado por Derrida 
é um Marx muito particular, talvez se 
possa dizer que a afirmação categórica 
de Derrida subentenda que a humani-
dade não tem futuro sem a autorefle-
xão sobre suas circunstâncias, sobre 
sua história, representada pela obra 
marxiana.

IHU On-Line – Onde se localizam os 
Grundrisse no contexto da obra de 
Marx? Qual a importância do estudo 
dos Grundrisse para se entender O 
capital?
Mario Duayer – Já se disse que Marx 
só tem obras incompletas e que tal-
vez sua única obra completa sejam os 
Grundrisse, precisamente no sentido 

1 Jacques Derrida (1930-2004): filósofo fran-
cês, criador do método chamado desconstru-
ção. Seu trabalho é associado, com frequência, 
ao pós-estruturalismo e ao pós-modernismo. 
Entre as principais influências de Derrida en-
contram-se Sigmund Freud e Martin Heidegger. 
Entre sua extensa produção, figuram os livros 
Gramatologia (São Paulo: Perspectiva, 1973), 
A farmácia de Platão (São Paulo: Iluminuras, 
1994), O animal que logo sou (São Paulo: 
UNESP, 2002), Papel-máquina (São Paulo: Esta-
ção Liberdade, 2004) e Força de lei (São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2007). Dedicamos a Der-
rida a editoria Memória da IHU On-Line edição 
119, de 18-10-2004, disponível para download 
em http://migre.me/s8bA. Em 09-06-2011, MS 
Verónica Pilar Gomezjurado Zevallos, da Uni-
versidade de Caxias do Sul – UCS falou no IHU 
Ideias sobre Derrida e a Educação: o aconteci-
mento do impossível. Maiores informações em 
http://bit.ly/k0ffe9. (Nota da IHU On-Line)

de que ali Marx oferece os elementos 
e as categorias básicas para que se 
possa entender, em sua totalidade, as 
relações sociais presididas pelo capi-
tal, sua dinâmica e as possibilidades 
que abre para um futuro possível. A 
desvantagem dos Grundrisse é que 
não são estruturados como O Capital. 
Do ponto de vista metodológico, em O 
Capital a descrição e a exposição do 
objeto vão sendo feitas sem nenhum 
pressuposto, a não ser a circulação 
de mercadoria generalizada, ponto 
de partida da análise, e daí Marx vai 
expondo e reconstruindo o objeto em 
toda a sua complexidade. Os Grun-
drisse não possuem essa estrutura já 
acabada. Por outro lado, e por isso 
mesmo, apresentam riquíssimas di-
gressões que não estão presentes em 
O Capital.

IHU On-Line – O que está nos Grun-
drisse, mas que não entrou em O Ca-
pital?

Mario Duayer – Por exemplo, as for-
mações econômicas pré-capitalistas 
não aparecem em O Capital, ainda 
que possam ser insinuadas em algumas 
partes. 

IHU On-Line – Quais são os principais 
elementos da crítica de Marx à eco-
nomia política presentes nos Grun-
drisse?
Mario Duayer – O principal elemento 
da crítica é a descrição do objeto em 
sua estrutura e dinâmica. É mostrar 
que o mundo que nós construímos, na 
verdade, nos subordina. Nós estamos 
sempre sujeitos à dinâmica do nosso 
produto; é o que Marx denomina de 
estranhamento. Em grande parte das 
interpretações marxistas costuma-se 
destacar quase exclusivamente o papel 
fundamental da exploração dos traba-
lhadores na teoria marxiana. É claro 
que não se pode negar a exploração, 
mas, do meu ponto de vista, o elemen-
to fundamental na crítica da economia 
política de Marx é o caráter estranha-
do do nosso produto, do resultado da 
nossa prática: uma sociedade que fun-
ciona fora de nós, estranha, e que nos 
subordina com sua dinâmica enlouque-
cida, sempre para cima, mais, mais e 
mais, e o sentido do “mais” está perdi-
do para nós. Nós nos organizamos nessa 
sociedade trocando coisas, vendendo e 
comprando. A nossa sociabilidade se 
arma reduzindo-nos meramente a tra-
balhadores, sujeitos cuja relação social 
consiste em trocar o produto de seus 
trabalhos.  Vivemos para trabalhar e só 
podemos viver se trabalhamos, mas o 
sentido do nosso trabalho está perdido 
para nós, pois o sentido é o sentido do 
capital, de nosso trabalho passado es-
tranhado de nós. O produto de nosso 
trabalho passado como capital implica 
uma produção sempre crescente, de 
um sentido cada vez mais questionável 
e duvidoso, seja do ponto de vista hu-
mano ou ecológico.

“Os Grundrisse se 

constituem em uma obra 

na qual Marx oferece os 

elementos e as 

categorias básicas para 

que se possa entender 

o capital, as relações 

sociais presididas pelo 

capital, sua dinâmica e 

as possibilidades de um 

futuro possível”

www.ihu.unisinos.br
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O capitalismo confrontado com outras formas possíveis de vida 
Anselm Jappe faz um retorno a Karl Marx, confrontando os Grundrisse e O Capital. E afirma: “o 
capitalismo absolutamente não corresponde a uma ‘natureza humana’ e constitui, antes, uma 
violenta ruptura com as formas de sociabilidade que têm reinado por muitíssimo tempo no mun-
do inteiro”                 

Por Graziela Wolfart | tradução de Benno dischinGer    

“A 
visão marxiana do capitalismo como formação histórica que se instaura somente após uma 
longa história precedente (...) nos permite efetivamente captar a singularidade do capita-
lismo. Esse é bem outra coisa do que ‘natural’ e não é o resultado final de um desenvolvi-
mento histórico que tendesse a isso desde sempre como à sua realização perfeita. É nesse 
sentido que se pode falar do capitalismo como ‘parêntese na história da humanidade’. Não, 

por certo, como um incidente passageiro após o qual se poderia retomar um decurso substancialmente benévolo 
da história”. Quem faz esta reflexão é o filósofo e ensaísta alemão Anselm Jappe, em entrevista concedida por 
e-mail para a IHU On-Line. Em sua visão, “Marx demonstrou que mesmo as categorias mais basilares do capita-
lismo, como o trabalho, o valor e a mercadoria, são categorias históricas, e não eternas. Assim como vieram ao 
mundo, podem também ser superadas um dia. Mas se isso vai acontecer, como e o que as substituirá, é outra 
questão”. E conclui: “a contribuição que podem dar os Grundrisse para compreender o mundo de hoje é a mes-
ma de toda a crítica da economia política de Marx: ir a fundo na compreensão das convulsões atuais e ver que as 
injustiças sociais, as distribuições desiguais dos recursos, os desastres financeiros, as catástrofes ecológicas e a 
anomia social são elas próprias a expressão de uma crise mais vasta e profunda, a expressão de uma sociedade 
na qual a atividade social não é regulada conscientemente, mas depende das mediações fetichistas e autonomi-
zadas do valor e das mercadorias, do dinheiro e do trabalho”.

Anselm Jappe realizou seus estudos na Itália e na França. Além de inúmeros artigos já publicados na revista 
alemã Krisis, é autor de Guy Debord (Petrópolis: Vozes, 1999) e As aventuras da mercadoria (Lisboa: Antígona, 
2006). Leciona na Academia de Belas-Artes de Frosinone (Latium, Itália). Após a cisão interna do Grupo Krisis, 
posicionou-se ao lado dos autores que fundaram a revista Exit!, cujos principais integrantes são Robert Kurz, 
Roswtiha Scholz e Claus Peter Ortlieb. Participa do Grupo Crítica Radical e da revista “EXIT – Crítica do Capita-
lismo para o Século XXI – com Marx para além de Marx”. Confira a entrevista.

IHU On-Line – A partir da leitura dos 
Grundrisse, quais são os elementos 
fundamentais que Marx usa para sua 
crítica à economia política?
Anselm Jappe – Marx escreveu os 
Grundrisse em 1857-1858, em poucos 
meses, em meio a uma crise econô-
mica que ele acreditava ser a crise 
definitiva do capitalismo. Foram ne-
cessários depois outros dez anos e 
muitos estudos suplementares para 
desenvolver O Capital. Segundo certa 
ortodoxia marxista, para a qual O Ca-
pital constitui o ponto de chegada de 
toda a reflexão de Marx, os Grundrisse 
não são senão um esboço, um traba-

lho preparativo e imperfeito, motivo 
pelo qual foram publicados somente 
em 1939, em Moscou. A partir de 1968, 
os Grundrisse foram traduzidos ao in-
glês, francês, italiano e espanhol e, no 
âmbito da “nova esquerda”, afirmava-
se depois que talvez esse manuscrito 
contivesse uma versão superior da 
crítica da economia política, porque 
menos “cientificista”, “economicista” 
e “dogmática”.

Na verdade, nenhum dos dois pon-
tos de vista se justifica. No que se re-
fere à crítica marxista da economia 
política, muitas de suas categorias 
fundamentais começam somente a 

articular-se durante a elaboração dos 
Grundrisse e não encontram uma for-
mulação definitiva antes da segunda 
redação d’O Capital, em 1873: sobre-
tudo a teoria do valor e do dinheiro. A 
dupla natureza do trabalho - abstrata 
e concreta – mal e mal começa a apa-
recer nos Grundrisse. Ali Marx ainda 
não distingue claramente entre valor 
e valor de troca, nem sequer, sempre 
de modo rigoroso, ente valor e preço. 
Tudo isso tem sido indagado com ex-
trema nitidez por Roman Rosdolsky1 

1 Roman Rosdolsky (1898-1967): pensador 
marxista e ativista político. Quando jovem, foi 
membro dos Círculos Drahomanov, organiza-
ção socialista ucraniana. Foi um dos fundado-
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em seu Gênese e estrutura do capital 
de Marx (Rio de Janeiro: Contrapon-
to, 2001), publicado em 1967 e cuja 
tradução curiosamente saiu no Brasil 
dez anos antes dos próprios Grundris-
se. Além disso, falta nos Grundrisse o 
conceito de fetichismo da mercadoria. 
É, portanto, errado opor (como o faz, 
por exemplo, Karl Korsch2) um jovem 
Marx revolucionário a um velho Marx 
d’O Capital, que se teria limitado a 
observar com distância científica um 
processo determinístico. Na verdade, 
a natureza destrutiva do trabalho abs-
trato e da sociedade baseada sobre o 
mesmo é descrita de modo pleno prin-
cipalmente no primeiro capítulo do 
Capital – e uma crítica verdadeiramen-
te radical deve começar daqui. 

IHU On-Line – O que está nos Grun-
drisse, mas que não entrou em O Ca-
pital?
Anselm Jappe – Os Grundrisse contêm 
alguns desenvolvimentos extrema-
mente interessantes que faltam quase 
de todo n’O Capital. Há algum tempo 
se discute bastante sobre o assim cha-
mado “Fragmento sobre as máquinas”, 
contido nos Grundrisse, onde Marx 
prevê que um dia a produção alta-
mente “tecnologizada” não será mais 
mensurável em termos de valor, isto 
é, de tempo de trabalho despendido. 
Mas pode-se interpretar essa passa-
gem de modos muito diversos: para os 
pós-operaristas3, ele anuncia a gene-

res da Social Democracia Internacional Revo-
lucionária (IRSD) e estudou direito em Praga. 
Durante a I Guerra Mundial, fundou o movi-
mento antimilitarista Juventude Internacional 
Revolutionária Socialista da Galicia. Tornou-se 
membro do Comitê Central do Partido Comu-
nista da Galícia Oriental. Em 1925, recusou-se 
a condenar Trotsky e sua Oposição de Esquerda 
e, posteriormente, no final dos anos 1920, foi 
expulso do Partido Comunista. (Nota da IHU 
On-Line)
2 Karl Korsch (1886-1961): filósofo alemão, 
professor universitário, representante do cha-
mado “marxismo ocidental” e do “comunismo 
de conselhos”. (Nota da IHU On-Line)
3 Pós-operaristas (post-operaisti): movimento 
político marxista heterodoxo e antiautoritário 
- ou neomarxista - surgido na Itália, a partir do 
final dos anos 1950 e início dos anos 1960, tra-
balhava a renovação do marxismo diante dos 
impasses do segundo pós-guerra para o movi-
mento operário e para a esquerda. As figuras 
mais conhecidas desta corrente de pensamen-
to são o filósofo Antonio Negri, o cientista polí-
tico Mario Tronti, ligado ao Partido Comunista 
Italiano, e Raniero Panzieri. A análise desses 
teóricos e militantes começa por observar o 
poder ativo da classe operária para transfor-

ralização do general intellect, de uma 
intelectualidade difusa como força 
produtiva que fará sumir as relações 
de produção capitalista e emergir uma 
nova classe produtiva. Para a “crítica 
do valor4”, pelo contrário, trata-se de 
um ulterior elemento da crise do ca-
pitalismo que atingiu os seus limites 
internos por causa das tecnologias que 
diminuem a produção de valor, o qual 
só é criado pelo trabalho vivo.

IHU On-Line – Como eram os sistemas 
anteriores ao capitalismo?
Anselm Jappe – Esta é outra particu-
laridade dos Grundrisse: a maior aten-
ção que Marx concede aí às “formas 
de produção que precedem as capita-
listas”, como se chama um dos seus 
capítulos mais famosos (e mais ela-
borados), com frequência publicado à 
parte. Marx analisa aí as comunidades 
antigas (antes das Gemeinschaft, “co-
munidades”), e ele utiliza a palavra 
Gemeinwesen, literalmente a “essên-
cia-comum” da terra e dos outros re-
cursos, bem como a evolução gradual 
dessas sociedades em direção à pro-
priedade privada individual durante a 

mar as relações de produção. Os elementos 
principais do operaísmo foram mais elabora-
dos quando este se combina com o movimento 
autônomo. (Nota da IHU On-Line)
4 Crítica do valor: vertente teórica pós-mar-
xista que consiste em uma crítica radical da 
sociedade capitalista burguesa concebida 
como uma sociedade produtora de mercado-
rias. Os críticos do valor assumem a crítica do 
fetichismo da mercadoria de Marx, tentando 
reinterpretar a sua teoria crítica da econo-
mia, a partir dos conceitos de valor, capital 
e trabalho. Esta perspectiva teórica questiona 
o marxismo tradicional abrindo novos horizon-
tes para a crítica do capitalismo. (Nota da IHU 
On-Line)

Antiguidade. Esta análise é importan-
te, porque n’O Capital Marx fala quase 
exclusivamente da instauração do ca-
pitalismo a partir do século XVI, e não 
de quanto o precedeu. Marx, sem idea-
lizar essas comunidades e sem falar em 
geral de “comunismo originário”, põe, 
todavia, em relevo que durante uma 
grande parte da história da humanida-
de a produção e reprodução da vida se 
desenvolveram sem se basear sobre o 
valor e sobre a mercadoria, sem tra-
balho abstrato e sem dinheiro que se 
valoriza comprando força-trabalho. 
Nessas sociedades, a sociabilidade – o 
elo social – residia na produção e não 
era algo que se lhe acrescentava post 
festum, como acontece na sociedade 
da mercadoria, onde o produto se des-
dobra em produto útil e em portador 
de valor, o qual se torna a única me-
diação entre os produtores, de outra 
forma isolados. Os indivíduos perten-
ciam organicamente à sua comunidade 
e não eram produtores através da tro-
ca dos seus produtos. Marx considera, 
por outro lado, o abandono de tais for-
mas de comunidade como uma etapa 
historicamente necessária em direção 
ao desenvolvimento de uma individua-
lidade mais rica.

IHU On-Line – Em outra entrevista 
que nos concedeu, o senhor afirmou 
que “o capitalismo é um parêntese 
na história da humanidade”. Em que 
sentido a obra de Marx, especialmen-
te os Grundrisse, contribui para esse 
pensamento?
Anselm Jappe – Talvez sejamos hoje 
mais céticos no que se refere a esta 
presumida “missão civilizadora do ca-
pital”. Mas, a visão marxiana do capi-
talismo como formação histórica que 
se instaura somente após uma longa 
história precedente, a qual se baseava 
sobre princípios completamente di-
versos – visão que, como já foi dito, é 
mais nítida nos Grundrisse do que n’O 
Capital –, nos permite efetivamente 
captar a singularidade do capitalismo. 
Esse é bem outra coisa do que “natu-
ral” e não é o resultado final de um 
desenvolvimento histórico que ten-
desse a isso desde sempre como à sua 
realização perfeita – este tem sido o 
ponto de vista do Iluminismo quando 
fazia a apologia do capitalismo. É nes-

“Nos Grundrisse se 

alude, mais do que nas 

outras grandes obras 

marxianas, ao fato de 

que não se sairá do 

capitalismo sem recriar 

alguma forma de 

‘comunidade’”



10                                                                                                               SÃO LEOPOLDO, 21 DE NOVEMBRO DE 2011 | EDIÇÃO 381

se sentido que se pode falar do capita-
lismo como “parêntese na história da 
humanidade”. Não, por certo, como 
um incidente passageiro após o qual se 
poderia retomar um decurso substan-
cialmente benévolo da história. É bem 
possível que após esse “parêntese” 
restem somente ruínas. Mas o capita-
lismo absolutamente não corresponde 
a uma “natureza humana” e constitui, 
antes, uma violenta ruptura com as 
formas de sociabilidade que têm rei-
nado por muitíssimo tempo no mundo 
inteiro. Além disso, a visão que Marx 
tem das sociedades pré-capitalistas 
parece até mesmo bastante negativa. 
Ele as associa em geral à guerra e à 
competição em torno dos recursos. 
Esse pensamento deve ser integrado 
com a constatação de Marcel Mauss5, 
segundo o qual a “cadeia do dom” 
constitui uma “rocha eterna” da socia-
bilidade humana. Em todo o caso, Marx 
demonstrou que mesmo as categorias 
mais basilares do capitalismo, como o 
trabalho, o valor e a mercadoria, são 
categorias históricas, e não eternas. 
Assim como vieram ao mundo, podem 
também ser superadas um dia. Mas se 
isso vai acontecer, como e o que as 
substituirá, é outra questão.

O conceito de comunidade
Em geral, o conceito de comunida-

de desempenha um papel maior nos 
Grundrisse do que n’O Capital, tam-
bém como termo de comparação para 
captar a atomização social que com-
porta o capitalismo. 

“Das Geld ist damit unmittelbar 
zugleich das reale Gemeinwesen, in-
sofern es die allgemeine Substanz des 
Bestehens für alle ist und zugleich das 
gemenschaftliche Produkt aller. Im 

5 Marcel Mauss (1872-1950): sociólogo e an-
tropólogo francês, refletiu sobre a arbitrarie-
dade cultural de nossos comportamentos mais 
casuais, definindo o corpo como o primeiro 
e mais natural objeto técnico e, ao mesmo 
tempo, meio técnico do homem. Sobre Marcel 
Mauss, leia a entrevista de Alain Caillé publi-
cada na IHU On-Line, n.º 96, de 12-04-2004, 
a propósito da publicação do livro História 
Argumentada da Filosofia Moral e Política, 
disponível para download em http://migre.
me/s��D. O pensamento de Mauss foi o tema 
da palestra A economia do dom e a visão de 
Marcel Mauss, realizada pelo Prof. Dr. Paulo 
Henrique Martins (UFPE), na programação do 
evento Alternativas para outra economia, em 
10-10-2006. (Nota da IHU On-Line)

Geld ist aber, wie wier gesehen ha-
ben, das Gemeinwesen zugleich blosse 
Abstraktion, blose äusserliche, Zufäl-
lige Sache für den einzelnen” (p 152) 

ou 

“in der bürgerlichen Gesellschaft 
steht der Arbeiter z. B. Rein objekt-
los, subjektiv dar: aber die Sache, die 
ihm gegenübersteht, ist das wahre 
Gemeinwesen nun geworden, das er 
zu verspeisen sucht und von dem er 
verspeist wird” (p. 404).

 �Trad.: “Dessa forma, o dinheiro�Trad.: “Dessa forma, o dinheiro 
é ao mesmo tempo imediatamente o 
real ser comum, enquanto ele é para 
todos a substância universal da subsis-
tência e simultaneamente o produto 
comunitário de todos. Porém no di-
nheiro, como vimos, o ser comum é ao 
mesmo tempo mera abstração, coisa 
simplesmente externa, casual para o 
indivíduo” (p.152) 

ou 

“na sociedade burguesa o trabalha-
dor se encontra, p.ex., sem objeto, 
subjetivamente: mas a coisa, que está 
diante dele, se tornou agora o ver-
dadeiro ser comum¸ que ele procura 
consumir e pelo qual ele é consumido” 
(p. 404)]. 

Aqui, como em outras passagens, 
o dinheiro aparece como forma falsa 
e alienada da comunidade humana, 
do Gemeinwesen – que ele remete ao 
Gattungswesen, ao “ser genérico” dos 
escritos jovens de Marx, demonstran-
do assim a posição intermediária dos 
Grundrisse entre obras jovens (“filosó-
ficas” e antropológicas) e tardias (de 
crítica da economia política) de Marx. 
Mais do que n’O Capital, o capitalis-
mo é aqui denunciado na base de um 
confronto com possíveis outras formas 
de vida. Nas sociedades antigas, diz 
Marx, a riqueza não era jamais um fim 
em si mesmo, mas servia para criar 
bons cidadãos. Característica do ca-
pitalismo é, ao invés, a tendência ao 
crescimento infinito – e nos Grundris-
se, Marx a deduz do próprio conceito 
de valor, de sua estrutura de base: 
“Als quantitativ bestimmte Summe, 

beschränkte Summe, ist es auch nur 
beschränkter Repräsentant des allge-
meinen Reichtums [...] Als ReichtumAls Reichtum 
festgehalten, als allgemeine Form des 
Reichtums, als Wert, der als Wert gilt, 
ist es also der beständige Trieb, über 
seine quantitative Schranke fortzuge-
hen: endloser Prozess” (p. 196) 

�Trad.: “Como soma quantitativa-
mente determinada, soma delimita-
da, ele também é somente um limi-
tado representante da riqueza global 
�...] Considerado como riqueza, como 
forma comum da riqueza, como valor 
que vale como valor, ele também é o 
impulso constante de ultrapassar seu 
limite quantitativo: processo intermi-
nável” (p. 196)].

IHU On-Line – Em que medida a dia-
lética de Hegel influenciou para que 
Marx mudasse o texto dos Grundrisse 
e chegasse à obra O Capital?
Anselm Jappe – Os Grundrisse estão re-
pletos de intuições fulgurantes, com fre-
quência expressas numa linguagem ao 
mesmo tempo poética e filosófica que 
deriva da retomada de conceitos hege-
lianos. Após as críticas que o jovem Marx 
dirige a Hegel por ter dado uma descri-
ção invertida do mundo, acusando-o de 
partir do abstrato em vez de iniciar do 
concreto, Marx retoma nos Grundrisse 
muitos conceitos hegelianos, mas des-
sa vez antes como descrição fiel de um 
mundo realmente invertido, no qual o 
abstrato realmente domina o concreto. 
Marx deduz aqui as características do ca-
pitalismo – o trabalho, o capitalista – do 
conceito de capital (um exemplo: “Die 
Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, 
ist unmittelbar im Begriff des Kapitalis 
gegeben” �Trad: A tendência de criar o 
mercado mundial está contida imediata-
mente no conceito do capital] (p. 321): 
um procedimento que podia descon-
certar os marxistas tradicionais por seu 
aparente “idealismo”, mas que tam-
bém pode ser lido como uma descrição 
do caráter “realmente metafísico” do 
capitalismo, onde o trabalho concreto 
serve somente para exprimir o trabalho 
abstrato e cuja forma basilar é a merca-
doria, que Marx chama “sensível-supras-
sensível”. Finalmente, a insistência de 
Marx nas formas comunitárias das socie-
dades pré-capitalistas e no fato de que 
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o mercado capitalista constitui um de-
senvolvimento tardio é importante tam-
bém para seu desmentido daquilo que se 
chama, hoje, “individualismo metodo-
lógico” nas ciências sociais. Enquanto a 
economia política de Smith6 e de Ricar-
do7 já partia das ações dos atores indi-

6 Adam Smith (1723-1790): considerado o fun-
dador da ciência econômica. A Riqueza das 
Nações, sua obra principal, de 1776, lançou 
as bases para um novo entendimento do me-
canismo econômico da sociedade, quebrando 
paradigmas com a proposição de um sistema 
liberal, ao invés do mercantilismo até então 
vigente. Outra faceta de destaque no pensa-
mento de Smith é sua percepção das sofríveis 
condições de trabalho e alienação às quais 
os trabalhadores encontravam-se submeti-
dos com o advento da Revolução Industrial. O 
Instituto Humanitas Unisinos – IHU promoveu 
em 2005 o I Ciclo de Estudos Repensando os 
Clássicos da Economia. No segundo encontro 
deste evento a professora Ana Maria Bianchi, 
da USP, proferiu a conferência A atualidade 
do pensamento de Adam Smith. Sobre o tema, 
concedeu uma entrevista à IHU On-Line nº 
133, de 21-03-2005, disponível em http://mi-
gre.me/xQmm. Ainda sobre Smith, confira a 
edição 35 do Cadernos IHU Ideias, de 21-07-
2005, intitulada Adam Smith: filósofo e econo-
mista, escrita por Ana Maria Bianchi e Antônio 
Tiago Loureiro Araújo dos Santos, disponível 
para download em http://migre.me/xQnc. 
Smith foi o tópico número I do Ciclo de Es-
tudos em EAD – Repensando os Clássicos da 
Economia – Edição 2009, estudado de 13-04-
2009 a 02-05-2009. O Ciclo de Estudos em 
EAD – Repensando os Clássicos da Economia 
- Edição 2010, em seu primeiro módulo, fa-
lou sobre Adam Smith: filósofo e economista. 
Em sua edição 2011, esse evento contou com 
a palestra do Prof. Dr. André Filipe Zago de 
Azevedo, em 29-08-2011, com o tema Adam 
Smith: os sentimentos morais e as razões da 
acumulação e da conservação da fortuna ma-
terial. Para conferir a programação completa 
do evento, acesse http://bit.ly/ndTF3S. (Nota 
da IHU On-Line)
7 David Ricardo (1772 - 1823): economis-
ta inglês, considerado um dos principais re-
presentantes da economia política clássica. 
Exerceu uma grande influência tanto sobre 
os economistas neoclássicos, como sobre os 
economistas marxistas, o que revela sua im-
portância para o desenvolvimento da ciência 
econômica. Os temas presentes em suas obras 
incluem a teoria do valor-trabalho, a teoria 
da distribuição (as relações entre o lucro e 

viduais que se encontram no mercado, 
Marx parte resolutamente do seguinte 
princípio: “Die Gesellschaft besteht ni-
cht aus Individuen, sondern drückt die 
Summe der Beziehungen, Verhältnisse 
aus, worin diese Individuen zueiander 
stehen” �Trad: “A sociedade não consis-
te de indivíduos, porém expressa a soma 
das relações, nas quais esses indivídu-
os se defrontam reciprocamente”] (p. 
189). Isso também significa que não é a 
vontade subjetiva dos capitalistas que 
cria o capitalismo, mas é a ação anôni-
ma do valor: “Der Wert tritt als Subjekt 
auf” �“O valor aparece como sujeito”] 
(p. 231). É importante sublinhá-lo por-
que no primeiro capítulo d’O Capital, 
Marx introduz somente algumas poucas 
mercadorias que se trocam e deduz as 
relações mais complexas desta “célula 
germinal”. Semelhante procedimento, 
devido a motivos de exposição, poderia 
induzir ao erro de pensar que Marx põe 
igualmente na base de suas análises os 
comportamentos de atores individuais e 
isolados; os Grundrisse demonstram, se 
houver necessidade disso, que não é as-
sim. O marxismo universitário fez, pelo 
contrário, muitas concessões em nome 
da “cientificidade” ao individualismo 
metodológico, sobretudo ao marginalis-
mo na economia.

os salários), o comércio internacional, temas 
monetários. A sua teoria das vantagens compa-
rativas constitui a base essencial da teoria do 
comércio internacional. Demonstrou que duas 
nações podem beneficiar-se do comércio livre, 
mesmo que uma nação seja menos eficiente 
na produção de todos os tipos de bens do que 
o seu parceiro comercial. Ao apresentar esta 
teoria, usou o comércio entre Portugal e In-
glaterra como exemplo demonstrativo. O Ciclo 
de Estudos em EAD – Repensando os Clássicos 
da Economia - Edição 2010, em seu segundo 
módulo, fala sobre Malthus e Ricardo: duas 
visões de economia política e de capitalismo. 
Para conferir a programação do evento, visi-
te http://migre.me/xQsg. (Nota da IHU On-
Line)

IHU On-Line – Qual a principal contri-
buição dos Grundrisse e da obra de 
Marx, como um todo, para entender-
mos nosso tempo, principalmente o 
mundo do trabalho?
Anselm Jappe – A contribuição que 
podem dar os Grundrisse para compre-
ender o mundo de hoje é a mesma de 
toda a crítica da economia política de 
Marx: ir a fundo na compreensão das 
convulsões atuais e ver que as injusti-
ças sociais, as distribuições desiguais 
dos recursos, os desastres financeiros, 
as catástrofes ecológicas e a anomia 
social são elas próprias a expressão 
de uma crise mais vasta e profunda, a 
expressão de uma sociedade na qual a 
atividade social não é regulada cons-
cientemente, mas depende das me-
diações fetichistas e autonomizadas do 
valor e das mercadorias, do dinheiro e 
do trabalho. E nos Grundrisse se alude, 
mais do que nas outras grandes obras 
marxianas, ao fato de que não se sai-
rá do capitalismo sem recriar alguma 
forma de “comunidade”. E é sempre 
nos Grundrisse que Marx anuncia clara-
mente (no final da terceira parte) que o 
capitalismo está condenado a desmoro-
nar precisamente por causa do desen-
volvimento das forças produtivas que o 
põe em movimento. Sua “profecia” le-
vou muito tempo para se realizar – mas 
talvez estejamos assistindo atualmente 
a esta passagem histórica.

leia Mais...
>> Anselm Jappe já concedeu outra entre-

vista à IHU On-Line. Confira:
 “O capitalismo é um parêntese na história da huma-
nidade”. Entrevista publicada na IHU On-Line núme-
ro 310, de 05-10-2009 e disponível em http://bit.
ly/taP725.

Leia a Entrevista do Dia em 

www.ihu.unisinos.br
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Os ‘Grundrisse’: uma mina para ajudar a descortinar 
o século XXI
Para Ricardo Antunes, os Grundrisse contribuem para se entender as relações entre ciência, tec-
nologia e trabalho, de tal modo que a ciência e a técnica não eliminam o trabalho na geração do 
valor do capitalismo                

Por Graziela Wolfart    

N
a concepção do sociólogo e professor da Unicamp, Ricardo Antunes, os textos de Marx ressurgem 
com força no momento atual por vários motivos. Um deles “é a crise profunda que o capitalismo e, 
em termos mais precisos, o sistema de capital se encontram hoje. E segundo, porque junto a essa 
crise, e tendo claras conexões com ela, surgem as lutas sociais ampliadas em várias parte do mundo, 
o que permite uma certa retomada positiva da obra de Marx”. Ao analisar os Grundrisse, Antunes 

afirma, na entrevista que concedeu por telefone para a IHU On-Line, que Marx vai mostrar, em 1857-1858 (ano 
em que escreveu seus cadernos), “que se a ciência se desenvolvesse de modo livre, se o progresso tecnocientífi-
co não fosse limitado, plasmado por relações sociais moldadas pelo capital, nós podíamos chegar a uma situação 
em que o trabalhador seria um simples vigia e supervisor do processo de produção. De tal modo que o trabalho 
seria cada vez menor, cada vez menos extenuante, cada vez mais autoconstituinte e, portanto, seria um traba-
lho cada vez mais livre, autônomo, autodeterminado”. E percebe que a obra é publicada no Brasil “talvez no 
melhor momento da conjuntura mundial das últimas décadas. Desde 1968 não tínhamos lutas sociais em escala 
global tão amplamente difundidas. Isso marca um cenário mundial muito rico para o século XXI”.

Ricardo Antunes é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e doutor, na mesma 
área, pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado na University of Sussex e obteve o título de Livre 
Docência pela Universidade Estadual de Campinas, onde hoje é professor. É autor de Adeus ao trabalho? Ensaio 
sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo do trabalho (São Paulo: Cortez, 2010), Infoproletários: de-
gradação real do trabalho virtual (São Paulo: Boitempo Editorial, 2009), entre outros títulos. Ele acaba de lançar 
O continente do labor (São Paulo: Boitempo Editorial, 2011). Confira a entrevista.

IHU On-Line – Didaticamente falan-
do, o que são os Grundrisse e como 
entender que tenham sido traduzi-
dos somente agora? 
Ricardo Antunes – Os Grundrisse são 
anotações e estudos que Marx fez en-
tre 1857 e 1858 e se constituem em 
verdadeira mina, pistas, notas, indica-
ções que depois vão aparecer em uma 
exposição mais sistemática e volumo-
sa na sua obra maior e monumental: O 
Capital. A riqueza maior dos Grundris-
se está no fato de que esse livro traz 
várias indicações, muitas das quais 
não foram incluídas depois em O Ca-
pital. Esses cadernos, por condensa-
rem uma primeira síntese de pesquisa, 
constituem um material primoroso. 

Eles estão sendo publicados agora no 
Brasil por uma deficiência de não ter-
mos conseguido consolidar, ao longo 
das décadas passadas, uma linha de 
traduções de autores clássicos, dos 
quais Marx está certamente no co-
meço da fila. Felizmente nos últimos 
anos a editora Boitempo vem fazendo 
um trabalho primoroso no sentido de 
recuperar várias obras de Marx, que 
ou não estavam publicadas em edição 
brasileira ou estavam, mas carecendo 
de revisões, reelaborações. O Brasil 
tardiamente supre essa lacuna. Claro 
que os textos de Marx ressurgem com 
força por vários motivos. Um deles é 
a crise profunda que o capitalismo e, 
em termos mais precisos, o sistema de 

capital se encontram hoje. E segundo, 
porque junto a essa crise, e tendo cla-
ras conexões com ela, surgem as lutas 
sociais ampliadas em várias parte do 
mundo, o que permite uma certa reto-
mada positiva da obra de Marx.

IHU On-Line – Qual a atualidade dessa 
intuição de Marx presente nos Grun-
drisse? Em que sentido esses textos 
ajudam a entender o mundo hoje?
Ricardo Antunes – É muito mais do 
que intuição. Marx tem anotações e 
reflexões que são calcadas em uma 
reflexão científica muito profunda. Ele 
era frequentador assíduo do museu 
britânico, onde por décadas ficou es-
tudando, lendo, pesquisando, investi-
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gando sobre o capital. São sínteses de 
um processo reflexivo em curso, ain-
da que elaboradas pelo próprio autor 
para sua pesquisa, diferentemente de 
O Capital, que tem uma linha de expo-
sição, como é o caso do volume 1. Os 
volumes 2 e 3 foram publicados depois 
da morte de Marx e foram finalizados 
por Engels1. O que os Grundrisse têm 
de inspirador é o seguinte: a primeira 
pista importante é a conhecida intro-
dução escrita em 1857, onde Marx fala 
do processo de produção do capital e 
esse processo enfeixa um movimento 
que passa da produção ao consumo, 
tendo a distribuição, a circulação ou 
a troca como elementos de media-
ção. Isso é muito importante, porque 
a concepção de produção para Marx é 
ampla. A constatação que ele faz nes-
se capítulo é de que não há produção 
sem consumo, nem consumo sem pro-
dução, ou seja, o processo de consti-
tuição do capital, ao mesmo tempo em 
que gera o mais valor, gera o processo 
de criação do trabalho excedente. Mas 
a geração do mais valor na produção 
só tem a sua efetivação finalizada na 
esfera do consumo. De tal modo que o 
capital é um sistema totalizante que 
abarca um amplo leque em que, por 
exemplo, podemos ver as alienações, 
as fetichizações e os estranhamentos 
na esfera da produção e as alienações, 
os estranhamentos e as fetichizações 
também na esfera do consumo. E uma 
não é separada da outra. São momen-
tos distintos de um mesmo processo.

A base em evidências empíricas
Aqui está embutido um segundo 

elemento muito importante da análise 
marxiana. Mesmo quando Marx analisa 
processos particulares, ele busca sem-
pre análises a partir de casos concre-
tos, evidências empíricas, buscando 
sempre compreender este movimento 
da totalidade, que é uma categoria vi-
tal do seu método. Uma terceira pista 
dos Grundrisse pode ser encontrada 
nesa mesma introdução a que estou me 

1 Friedrich Engels (1820-1895): filósofo ale-
mão que, junto com Karl Marx, fundou o cha-
mado socialismo científico ou comunismo. Ele 
foi co-autor de diversas obras com Marx, e 
entre as mais conhecidas destacam-se o Ma-
nifesto Comunista e O Capital. Grande com-
panheiro intelectual de Karl Marx, escreveu 
livros de profunda análise social. (Nota da IHU 
On-Line)

referindo, que consta na presente edi-
ção brasileira, que é um item chamado 
“método na economia política” e que 
é excepcional. São poucas páginas, 
mas aqui Marx indica, primeiramente, 
que o segredo da ciência que ele está 
constituindo é capturar, apreender as 
formas da matéria, as formas de ser, 
os movimentos do real. De tal modo 
que esse percurso metodológico tem 
uma fundamentação ontológica. Isso 
quer dizer que é preciso compreender 
o concreto nas suas múltiplas determi-
nações. É o ser, em sua concretude, 
que deve ser apreendido idealmente. 
O real existe independente da capa-
cidade que os investigadores tenham 
de apreendê-lo ou não. Por isso Marx 
vai dizer que o real é o concreto pen-
sado, concebido. Mas a prova de fogo 
de qualquer análise é a reflexão feita, 
esta elaboração do concreto no pen-
samento, sendo ou não expressão da 
realidade. Esse é um preceito ontoló-
gico e indica um ponto fundamental 
de Marx, que já foi apresentado com 
ênfase no século XX por Lukács2. Esse 
preceito fundamental é de que Marx é 
o verdadeiro fundador de uma ontolo-
gia materialista e dialética, cujo pre-
cursor mais apurado foi Hegel3, mas 
que oscilava entre a materialidade e 
a idealidade. A consequência disso é 
que, nos Grundrisse, o trabalho se tor-

2 Georg Lukács (1885-1971): filósofo húngaro 
de grande importância no cenário intelectual 
do século XX. (Nota da IHU On-Line)
3 Friedrich Hegel (1770-1831): filósofo ale-
mão idealista. Como Aristóteles e Santo Tomás 
de Aquino, tentou desenvolver um sistema fi-
losófico no qual estivessem integradas todas 
as contribuições de seus principais predeces-
sores. Sua primeira obra, A fenomenologia do 
espírito, tornou-se a favorita dos hegelianos 
da Europa continental no século XX. Sobre He-
gel, confira a edição nº 217 da IHU On-Line, 
de 30-04-2007, intitulada Fenomenologia do 
espírito, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1807-2007), em comemoração aos 200 anos 
de lançamento dessa obra. O material está 
disponível em http://migre.me/zAON. Sobre 
Hegel, leia, ainda, a edição 261 da IHU On-
Line, de 09-06-2008, Carlos Roberto Velho 
Cirne-Lima. Um novo modo de ler Hegel, dis-
ponível em http://migre.me/zAOX. (Nota da 
IHU On-Line)

na uma categoria central. E Marx dá 
suas pistas sobre o trabalho. Ele faz 
longas digressões sobre o trabalho e a 
ciência, o trabalho e o desenvolvimen-
to científico, a constituição do maqui-
nário, das forças produtivas, do que 
ele chamava general intellect, este 
“intelectual coletivo”, que resulta 
de uma força produtiva potente dada 
pela conjugação entre a força de tra-
balho e o avanço tecnocientífico. Marx 
vai mostrar, em 1857-1858, que se a 
ciência se desenvolvesse de modo li-
vre, se o progresso tecnocientífico não 
fosse limitado, plasmado por relações 
sociais moldadas pelo capital, nós po-
díamos chegar a uma situação em que 
o trabalhador seria um simples vigia e 
supervisor do processo de produção. 
De tal modo que o trabalho seria cada 
vez menor, cada vez menos extenuan-
te, cada vez mais autoconstituinte e, 
portanto, seria um trabalho cada vez 
mais livre, autônomo, autodetermina-
do. Mas o mesmo Marx dirá o seguinte: 
como na sociedade movida pelo capi-
tal a técnica e a ciência não são livres, 
mas plasmadas por relações de produ-
ção capitalista que, ao mesmo tempo, 
as incentiva e as tolhe, a ciência não 
pode romper os liames do capital. Isso 
faz com que essa abstração de Marx, 
de imaginar um trabalho cada vez 
mais livre, só pode ocorrer quando as 
relações sociais de produção capitalis-
tas voarem pelos ares, explodirem. Os 
Grundrisse são uma mina para se en-
tender as relações entre ciência, tec-
nologia e trabalho, de tal modo que 
a ciência e a técnica não eliminam o 
trabalho na geração do valor do capi-
talismo.

IHU On-Line – Qual a especificidade 
ou a novidade dos Grundrisse em re-
lação à concepção de Marx sobre o 
trabalho?
Ricardo Antunes – Marx foi o primeiro 
autor que, com densidade, superou o 
que chamo de uma visão pendular do 
trabalho, como positividade e negati-
vidade. Marx superou essa visão porque 
partiu de Hegel, dando um salto. Ele 
foi o primeiro a perceber que há uma 
dialética do trabalho. Isso significa que 
o trabalho, ao mesmo tempo, é criação 
e servidão. Esse é um movimento con-
traditório que existe no próprio âmago 

“O trabalho, ao mesmo 

tempo, é criação 

e servidão”
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do trabalho, o que depende do modo 
de vida e do modo de produção das 
coisas. Cada período histórico tem um 
movimento do trabalho; a escravidão 
teve um, a Idade Média teve outro, 
e o capitalismo marca um momento 
muito típico do trabalho, deixando de 
ser prevalentemente produtor de coi-
sas úteis. Isso continua, mas se torna 
secundário, porque o trabalho se tor-
na prevalentemente produtor, gerador 
de mercadoria, riqueza e mais valor, 
em particular a mercadoria força de 
trabalho. Por exemplo, nos Grundrisse 
Marx dá pistas sobre o que ele chama, 
em inglês, de work e de labor. E é esse 
o duplo movimento contraditório do 
trabalho. Quando ele fala no work, 
está se referindo ao trabalho que 
tem dimensões de criação, de um 
trabalho que gera coisas úteis e, ao 
mesmo tempo, socialmente falando, 
é autoconstituinte do processo de 
hominização do homem. Por outro 
lado, ele mostra que o trabalho, so-
bre o capitalismo, é, por excelência, 
labor: sofrimento, alienação, estra-
nhamento, fetichização.

A questão da emancipação
Os Grundrisse trazem pistas e 

mais pistas sobre tantas questões e a 
questão da emancipação aparece de 
forma muito rica. O avanço das for-
ças produtivas capitalistas e o avan-
ço tecnocientífico criaram, pela pri-
meira vez, as bases socioeconômicas 
que podem possibilitar a emancipa-
ção humano-social. Mas, ao mesmo 
tempo em que o capitalismo criou 

as bases socioeconômicas da eman-
cipação, ele é, em si e por si, o sis-
tema da unilateralização, do cons-
trangimento, das alienações, das 
reificações e dos estranhamentos. O 
sistema do capital, e em particular 
o capitalismo, cria as possibilidades 
para a emancipação, mas é, ao mes-
mo tempo, um impulsionar do ser 
humano a sua unilateralização. Se 
o trabalho é fetichizado e estranha-
do, como posso ter uma vida fora do 
trabalho livre e emancipada? È uma 
impossibilidade ontológica. Marx 
mostra que o capitalismo impossi-
bilita qualquer efetivação plena de 
um indivíduo livre dentro e fora do 
trabalho. Dessa forma, os Grundris-
se são uma mina para nos ajudar a 
descortinar o século XXI. Claro que 
esse é um desafio dos intelectuais 
críticos do século XXI, especialmen-
te das lutas sociais que estamos ven-
do explodir em intensidade global 
como não víamos há muito tempo. 
Os Grundrisse são parte desse ce-
nário e é publicado no Brasil talvez 
no melhor momento da conjuntura 
mundial das últimas décadas. Desde 
1968 não tínhamos lutas sociais em 
escala global tão amplamente difun-
didas. Isso marca um cenário mun-
dial muito rico para o século XXI.

IHU On-Line – Os Grundrisse podem 
contribuir para pensarmos uma al-
ternativa ao capitalismo nos dias 
hoje?
Ricardo Antunes – O principal desafio 
do marxismo hoje é duplo: primeiro, 

é desvendar o mundo atual. Por volta 
de 15 ou 20 anos atrás estávamos na 
onda pós-moderna de que o marxis-
mo tinha acabado, de que Marx esta-
va morto, sepultado, não tinha mais 
nada a nos oferecer. Nós adentramos 
em uma fase de crise estrutural pro-
funda do capital que rejuvenesceu 
e “ressuscitou” a obra de Marx. En-
tão, o primeiro desafio dos marxis-
tas é compreender o século XXI, o 
nosso entorno. A obra de Marx, em 
seu conjunto, é fortemente inspira-
dora para uma alternativa para além 
do capital. Mas os Grundrisse têm a 
particularidade de serem anotações, 
indicações, textos inconclusos, que 
percebiam embriões de tendência 
no século XIX que hoje estão plena-
mente desenvolvidas. Por exemplo, 
a questão da ciência e da técnica e 
suas conexões com o trabalho. Essa 
obra é mais um ingrediente impor-
tante para esse decisivo processo de 
redescobrimento de Marx, que nos 
auxilia diante dos desafios radicais 
do século XXI.

leia Mais...
>> Ricardo Antunes já concedeu outras en-

trevistas à IHU On-Line. Dentre elas, confira:
• Marina não foi um fenômeno eleitoral. Entrevista 
publicada no sítio do IHU em 21-10-2010 e disponível 
em http://bit.ly/aLFS1M;
• Um 1º de maio getulista em plena era lulista. En-
trevista publicada na IHU On-Line número 256, de 
28-04-2008, disponível em http://bit.ly/vkN76d;
• A crítica e subversão de Gorz ao capital. Entrevista 
publicada na IHU On-Line número 238, de 01-10-
2007, disponível em http://bit.ly/w5fJci.

Leia os Cadernos iHU ideias no site do iHU
www.iHU.Unisinos.br
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O capitalismo como um processo de acumulação 
Emir Sader defende que a proposta de transformação do mundo está articulada na visão 
do marxismo, que perde a sua essência ao se transformar em “um exercício acadêmico, 
crítico, especializado, desvinculado da prática política”, explica               

Por Graziela Wolfart    

“M
uito mais do que O Capital, os Grundrisse constituem uma reflexão mais abran-
gente no sentido de que aborda temas econômicos mais amplos, temas históri-
cos, políticos, culturais e sociológicos. O livro traz elementos para uma refle-
xão sobre a evolução histórica da humanidade em esferas muito diferenciadas. 
É uma obra monumental para o conhecimento da história e do capitalismo do 

mundo contemporâneo”. A definição é do professor e filósofo Emir Sader. Na entrevista a seguir, con-
cedida por telefone para a IHU On-Line, ele declara que vários aspectos podem ser tomados a partir 
dos Grundrisse. Um deles é de que “o capitalismo é um modelo de acumulação, feito para acumular e 
não para produzir. O capitalismo é o sistema que mais transformou a história da humanidade e as so-
ciedades humanas em menos tempo”. E continua: “o capitalismo financeiro não é aquele que financia a 
produção, o consumo, a tecnologia; é um capitalismo financeiro que vive da especulação, da compra e 
venda de papéis. Esse é um elemento fundamental para entender o capitalismo contemporâneo. Che-
gou-se a uma fase financeira que, conforme análises, é sempre a fase final. É uma fase de não retorno, 
de sedentarismo, de esgotamento do modelo, que é claramente o caso do capitalismo”. Para Sader, os 
Grundrisse constituem um “festival de reflexões de colocações em prática do método de Marx. É um 
exemplo claro de uma aplicação da dialética às distintas circunstâncias e esferas do conhecimento e da 
prática humana”.

Emir Sader graduou-se em Filosofia, cursou o mestrado em Filosofia Política e doutorou-se em Ciên-
cias Políticas, pela Universidade de São Paulo – USP. Na instituição, foi professor de política e filosofia. 
Também foi docente da Universidade de Campinas – Unicamp e da Universidade do Chile. Professor 
aposentado da USP e ex-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, Sader dirige o La-
boratório de Políticas Públicas – LPP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Confira a 
entrevista.

IHU On-Line – Em contexto de crise 
econômica e financeira mundial, em 
que sentido a leitura dos Grundris-
se e da obra de Marx como um todo 
pode contribuir para pensarmos so-
bre os rumos do capitalismo?
Emir Sader – Vários aspectos podem 
ser tomados a partir dos Grundrisse. 
Um deles é de que o capitalismo é 
um modelo de acumulação, feito para 
acumular e não para produzir. O capi-
talismo é o sistema que mais transfor-
mou a história da humanidade e as so-
ciedades humanas em menos tempo. A 
construção urbana, por exemplo, pra-
ticamente é produção do capitalismo. 
A sociedade industrial também. Mas 

acaba-se associando indevidamente a 
ideia de acumulação com a ideia de 
produção. Marx, no terceiro volume 
de O Capital, e nos Grundrisse muito 
mais, afirma que o capitalismo é um 
processo de acumulação. Se precisar 
passar pela produção, ele passa. No 
entanto, trata-se de uma contradição 
profunda, porque não existe acumula-
ção financeira sem haver processo pro-
dutivo. Porém, é um desvio essencial. 
A própria crise atual do capitalismo 
começou com uma crise financeira, 
porque na época neoliberal o capital 
financeiro é hegemônico. Todo o gran-
de conglomerado tem suas estruturas 
produtivas, mas na sua cabeça tem 

uma estrutura financeira. O capita-
lismo financeiro não é aquele que fi-
nancia a produção, o consumo, a tec-
nologia; é um capitalismo financeiro 
que vive da especulação, da compra e 
venda de papéis. Esse é um elemento 
fundamental para entender o capita-
lismo contemporâneo.

O esgotamento do modelo capita-
lista

Chegou-se a uma fase financeira 
que, conforme análises, é sempre 
a fase final. É uma fase de não re-
torno, de sedentarismo, de esgota-
mento do modelo, que é claramente 
o caso do capitalismo. O boom eco-
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nômico que acabou desembocando 
nessa crise atual foi o boom imobi-
liário, financiado de maneira virtu-
al, fajuta, por pirâmides financei-
ras, sem fundamento na produção 
real. De repente desmoronou, caiu. 
O caso dos Estados Unidos e da Es-
panha é mais significativo. Significa 
que aquele elemento estrutural do 
capitalismo, que está muito presen-
te nos Grundrisse, é aquele de que o 
capital produz e não distribui renda 
para consumir o que produziu – en-
tão suas crises são sempre de super-
produção e subconsumo, ou seja, 
são o desequilíbrio entre produção e 
consumo. E daí vem a fase que agora 
aparece de forma escandalosa: so-
bra produção, mas em vez de distri-
buir renda, as pessoas são mandadas 
embora, aumenta-se o desemprego 
e cortam-se os custos de políticas 
sociais, intensificando ainda mais a 
crise e desequilibrando a produção e 
o consumo. O momento da crise é de 
irracionalidade. A desregulamenta-
ção que o neoliberalismo promoveu 
fez com que houvesse uma brutal e 
gigantesca transferência de investi-
mentos, de renda do setor produtivo 
para o setor especulativo, que é onde 
se ganha mais. A especulação finan-
ceira é uma espécie de câncer que o 
capitalismo criou em seu seio.

IHU On-Line – O que faz dos Grun-
drisse um patrimônio das ciências 
humanas?
Emir Sader – Muito mais do que O 
Capital, os Grundrisse constituem 
uma reflexão mais abrangente no 
sentido de que aborda temas eco-
nômicos mais amplos, temas históri-
cos, políticos, culturais e sociológi-
cos. O livro traz elementos para uma 
reflexão sobre a evolução histórica 
da humanidade em esferas muito di-
ferenciadas. É uma obra monumen-
tal para o conhecimento da história 
e do capitalismo do mundo contem-
porâneo.

IHU On-Line – O que os Grundrisse 
revelam sobre o método de traba-
lho de Marx?
Emir Sader – Ele reflete sobre o 
método de trabalho ao qual Marx já 
tinha chegado e coloca em prática. 

Refiro-me a todo aquele caminho de 
descoberta de que a realidade não é 
compreensível aos olhos, ou como ele 
mesmo diz: se o mundo fosse com-
preensível empiricamente a ciên-
cia seria desnecessária. Trata-se de 
todo esse processo de desconstrução 
da positividade imediata do mundo, 
para depois voltar a compreendê-lo 
como síntese concreta de múltiplas 
determinações. Os Grundrisse é um 
festival de reflexões de colocações 
em prática do método de Marx. É um 
exemplo claro de uma aplicação da 
dialética às distintas circunstâncias 
e esferas do conhecimento e da prá-
tica humana.

IHU On-Line – Como o contexto his-
tórico e político em que Marx vi-
via contribui para a compreensão 
de seus escritos, principalmente os 
Grundrisse? 
Emir Sader – Com razão, o pano de 
fundo da compreensão das obras de 
Marx é o conjunto de obras de Eric 
Hobsbawm1 sobre as “eras”. A obra 
de Marx tem uma perdurabilidade im-
pressionante. É feita para entender a 
história humana, mas muito contras-
tivamente voltada para a compre-
ensão do capitalismo. Os Grundrisse 
permitem aprofundar essa compre-
ensão de que, de alguma maneira, o 

capitalismo conspira con-
1 Eric John Earnest Hobsbawm (1917): 
historiador marxista reconhecido inter-
nacionalmente. Um de seus interesses 
é o desenvolvimento das tradições. Seu 
trabalho é um estudo da construção des-
tas no contexto do Estado-nação. Ele ar-
gumenta que muitas vezes as tradições 
são inventadas por elites nacionais para 
justificar a existência e importância de 
suas respectivas nações. (Nota da IHU 
On-Line)

tra ele mesmo. Marx viveu essa con-
tradição profundamente, por ser um 
teórico e um militante político. Os 
Grundrisse remetem sempre a tudo o 
que Marx tomou como a contempora-
neidade: o processo de acumulação, 
a revolução comercial e industrial e 
os limites disso em relação à luta de 
classes, bem como o surgimento do 
proletariado e a construção das al-
ternativas ao capitalismo.

IHU On-Line – Qual a importância 
de Marx ser um ativista revolucio-
nário, além de pensador revolucio-
nário, para o sucesso de sua obra?
Emir Sader – Marx não pretende ela-
borar mais uma visão de mundo. É 
um projeto que nasce da compre-
ensão real das contradições do pro-
cesso histórico e tem, em si, a ideia 
de transformação do mundo. É to-
talmente absurdo aos olhos de Marx 
(e deveria ser aos nossos olhos tam-
bém!) marxistas acadêmicos, univer-
sitários, críticos, críticos, críticos. 
Não tem sentido, não tem realidade, 
não tem verdade em um marxismo 
apenas crítico. Marx fazia crítica 
como compreensão das veias do pro-
cesso histórico e político concreto 
para articular com uma alternativa. 
O marxismo tem articulado, em sua 
visão, a proposta de transformação 
do mundo. Ele perde a sua essência 
ao se transformar em um exercício 
acadêmico, crítico, especializado, 
desvinculado da prática política. 
Marx só é o monstro que foi e conti-
nua sendo porque ele bebia nas fon-
tes concretas do processo histórico e 
da sua própria prática política.

leia Mais...
>> Emir Sader já concedeu outras entrevis-

tas à IHU On-Line. Confira: 

• Movimentos sociais devem estabelecer alianças 
com o governo. Entrevista publicada na revista IHU 
On-Line número 266, de 28-07-2008 e disponível em 
http://bit.ly/ty07uI;
• A renúncia de Fidel Castro e as implicações para 
a América Latina. Entrevista publicada no sítio do 
IHU em 20-02-2008 e disponível em http://bit.ly/
rQO9Ky.

“A própria crise atual 

do capitalismo começou 

com uma crise 

financeira, porque na 

época neoliberal o 

capital financeiro é

 hegemônico”
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“Grundrisse” de Marx. Um outro paradigma teórico para os 
desafios contemporâneos
Jorge Paiva fala sobre a proposta de um novo paradigma teórico para vencermos os de-
safios atuais. Trata-se de formulação teórica nova, que vai fundo na crítica ao marxismo 
tradicional, a partir da leitura da obra de Karl Marx intitulada Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie, conhecidos simplesmente, como Grundrisse               

Por Graziela Wolfart    

R
epublicamos, a seguir, uma entrevista concedida por Jorge Paiva à IHU On-Line, originalmen-
te publicada nas Notícias do Dia do sítio do IHU em 19-06-2006, ocasião em que Paiva esteve 
na Unisinos, fazendo a apresentação do livro As aventuras da mercadoria, de Anselm Jappe. 
“A natureza da crise é exatamente a crise categorial, das categorias do capitalismo. Para os 
marxistas tradicionais soa como se estivéssemos questionando a teoria da gravidade. Porque 

essas categorias são consideradas ontológicas, naturais. Não se discute isso. Quando questionamos essas 
categorias, o edifício treme”, afirma.

Jorge Paiva faz parte do grupo Crítica Radical, de Fortaleza-CE. Confira a entrevista.

IHU On-Line - Qual é a contribuição 
brasileira para essa discussão sobre 
os Grundrisse?
Jorge Paiva - Essa nova concepção te-
órica contraria a formulação teórica 
dos agrupamentos de maneira geral no 
país. É uma formulação teórica nova, 
que vai fundo na crítica ao marxismo 
tradicional. Ela descobre duas leituras 
de Marx. Uma leitura que está susten-
tada na luta de classes, na política, no 
Estado, na ditadura, no proletariado, 
na revolução socialista. E a outra é a 
crítica radical do valor, do fetichismo, 
da mercadoria, do trabalho, do Esta-
do, do mercado, do dinheiro. Portan-
to, é uma fundamentação teórica que 
busca uma relação social distinta da 
distribuição. De um lado, temos uma 
discussão que se caracteriza muito na 
distribuição das mercadorias. Ela está 
em torno do resultado da natureza da 
crise, da própria crise do valor. É uma 
discussão que, em última instância, 
por mais radical que ela seja, moder-
niza o sistema.

Uma crítica às categorias

Do outro lado, temos uma crítica 
categorial. É uma crítica às categorias 
fundantes do capitalismo, portanto, 
muito mais profunda. O próprio Marx 
considerava essa parte a mais difícil 
da obra dele. Eu, inclusive, fui acon-
selhado a não começar por esse cami-
nho. Mas é nele que está a riqueza. 
Essa contradição não está resolvida 
pela maioria dos grupos marxistas do 
Brasil. A natureza da crise é exata-
mente a crise categorial, das catego-
rias do capitalismo. Para os marxistas 
tradicionais soa como se estivéssemos 
questionando a teoria da gravidade. 
Porque essas categorias são considera-
das ontológicas, naturais. Não se dis-
cute isso. Quando questionamos essas 
categorias, o edifício treme.

A crise do valor

Por exemplo, uma coisa muito rica 
nessa discussão é entendermos que o 
valor tem sexo, que o capitalismo tem 
sexo. E que a entrada da modernida-
de deu, no capitalismo, um papel di-

ferente ao homem e à mulher. E que, 
portanto, o patriarcado anterior se re-
forçou no capitalismo. Então, as mu-
lheres ficaram subalternas, “o homem 
manda”, exatamente porque também 
o valor deslocou isso. Então, como a 
crise atual é uma crise do valor, ela 
também ocasiona a “crise do macho”. 
Como ela leva a essa “crise do ma-
cho”, ela pode despertar nas mulheres 
um papel diferente. Evidentemente 
que aí há um problema, porque o mo-
vimento feminista não pode pedir só 
oportunidade de ser igual ao homem. 
Tem que pensar num movimento que 
supere, porque o “macho” é um va-
lor dessa sociedade em crise. Isso abre 
uma perspectiva nova.

Do ponto de vista do pós-modernis-
mo é algo ainda maior, porque o pós-
moderno é um pensamento que, em 
função da crise anterior, fragmentou a 
teoria. Na crítica que ele faz ao mar-
xismo ele o fragmenta. No entanto, 
como ele não faz da crítica a crítica 
às categorias, ele se desarma perante 
isso, porque, para pegarmos a nature-
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za da crise hoje, temos que ter uma 
visão de conjunto do sistema. Mesmo 
porque o capitalismo não está aqui ou 
lá. Ele é global, ele é “one world”. En-
tão, temos que fazer uma vista geral 
desse processo. Assim, começamos a 
perceber que essas formulações teó-
ricas deixam a desejar. Parece que o 
futuro está com essa concepção teóri-
ca nova. Pelo menos estamos sentindo 
isso.

IHU On-Line O que quer dizer a ex-
pressão “crítica radical do valor” a 
que o senhor se refere no comentá-
rio sobre o livro de Jappe?
Jorge Paiva - O livro é algo novo, inu-
sitado em termos de edições brasilei-
ras. Ele analisa esse aspecto da crítica 
radical do valor a partir de Marx, e vai 
estudar, portanto, a dupla natureza 
da mercadoria. Ele mostra como isso 
é fundamental no sentido do trabalho, 
do dinheiro. Aponta que isso está em 
crise e que uma abstração real coman-
da a nossa vida. É algo que está nas 
nossas costas, portanto não é a leitura 
do conflito de classe que nos permite 
ver o mundo, é exatamente captar essa 
abstração real. Essa é uma expressão 
em contradição: como uma abstração 
pode ser real? Ele vai aprofundar e pro-
var isso, de forma acessível, didática e 
bonita, trazendo tudo para a realidade 
do trabalho, da política, mostrando as 
insuficiências da crise do Estado, do 
mercado, do dinheiro.

A crítica ao trabalho

Jappe vai fundo na crítica ao tra-
balho. Ele dimensiona e localiza eti-
mologicamente como o trabalho era 
entendido como uma relação de ser-
vidão, dependência, indo na raiz da 
palavra trabalho. Tudo isso para dizer 
que o trabalho foi imposto, que as ar-
mas entraram nos regimes absolutistas 
para que as pessoas fossem deslocadas 
do campo para se congregarem nas fá-
bricas e isso possibilitou um processo 
de expansão do sistema muito grande. 
Era uma dinâmica quase que absolu-
ta, porque não tinha obstáculo que o 
sistema não superasse. As iniciativas 
revolucionárias que aconteceram no 
período da expansão do capitalismo 
acabaram derrotadas porque fizeram a 

tomada de poder, tomaram o aparelho 
do Estado e mantiveram as categorias 
do capitalismo. O que é a foice e o 
martelo? Trabalho.

A natureza da crise

A novidade é que, enquanto o siste-
ma sofria o processo de expansão, os 
obstáculos foram derrubados. Hoje o 
limite não está vindo das iniciativas re-
volucionárias. Está vindo internamen-
te ao sistema. Quando o sistema tira 
o trabalho, ao substituir pela microe-
letrônica, ele serra o galho onde ele 
está sentado. Daí vem a natureza da 
crise. Para superar essa crise, é preci-
so pensar em uma relação social nova, 
que não esteja mais baseada nessas 
categorias. E daí “a coisa pega”, por-
que o sujeito, que somos nós, frutos 
desse processo, não queremos “largar 
o osso”. Queremos continuar, ver se 
há possibilidades de melhorar, já que 
não é possível que a situação piore. 
Mas está piorando, cada dia que pas-
sa piora, e temos que pensar em uma 
saída para superar isso com uma certa 
urgência.

IHU On-Line - De que forma pode se 
fazer uma “crítica radical” às ca-
tegorias fundantes do capitalismo 
como valor, trabalho, mercadoria, 
dinheiro, Estado, política, democra-
cia e nação?
Jorge Paiva - Isso não é algo fácil, 
porque a crise é também uma crise do 
sujeito, da pessoa humana. Nós temos 
nas nossas cabeças camadas geológi-
cas muito grandes, que advém inclusi-
ve do período primitivo, pré-moderno 
e do capitalismo. Essas camadas se 
formaram e se assentaram com base 
no que chamamos de relações fetichis-

tas. E a relação fetichista da mercado-
ria casou com isso. Quando um homem 
sai do processo da primeira natureza e 
entra na situação da segunda nature-
za, as relações históricas são relações 
fetichistas. Não são relações de clas-
ses, de poder. Elas, pelo contrário, es-
tão subordinadas ao fetiche. O fetiche 
moderno é o fetiche do dinheiro, da 
mercadoria. Como a crise atinge es-
sas categorias, a pessoa que está com 
essa formação entra em crise, porque 
ela quer manter uma situação que não 
tem mais condições de se manter. En-
tão começamos a ver aberrações so-
ciais das mais variadas, porque há uma 
incorporação dessa lógica, que está 
enraizada nas nossas cabeças. Apren-
demos e só sabemos fazer, só conhe-
cemos isso.

É preciso pensar na superação do 
sujeito

Então, ao entrar em contato com 
outras pessoas, ao pensar em uma 
outra possibilidade, essa lógica vem 
em primeiro plano. Estabelecer uma 
crítica radical para pensar na supera-
ção disso não basta pensar apenas na 
superação das categorias. É preciso 
pensar em uma superação do próprio 
sujeito, portanto, da própria pessoa 
da qual fomos construídos e criados, 
organizados. Essa tarefa é difícil. Por 
outro lado, o universo das pessoas em 
termos de atuação social se dá exata-
mente em como se distribuem essas 
categorias. Então, apela-se para o Es-
tado, pois é o Estado que deve harmo-
nizar isso, a pessoa quer um emprego, 
porque depende do trabalho, porque 
com o trabalho ela compra as merca-
dorias, e esse encontro se dá no mer-
cado. A atuação da pessoa é política, 
porque o cidadão é a pessoa que atua, 
que reivindica direitos, que vota.

Não basta apelar para o Estado, 
para o mercado. Não basta ter tra-
balho, porque amanhã a pessoa pode 
estar desempregada. Somos forçados 
a pensar em uma situação nova. A difi-
culdade da crítica radical, nesse parti-
cular, é organizar um novo movimento 
social, radical, transnacional, e pensar 
um tipo de relação social que não seja 
mais mediada pela troca. Isso é difícil, 

“Hoje o limite não 

está vindo das 

iniciativas 

revolucionárias. Está 

vindo internamente 

ao sistema”
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porque fomos educados na troca, mas 
por outro lado, ou nós fazemos isso ou 
então vamos sucumbir com o sistema. 
O atual sujeito está no Titanic e no 
convés está tocando a banda. Ele quer 
que a banda continue tocando, não 
quer abandonar o barco.

IHU On-Line - O que devemos apro-
veitar de Marx e por que é necessá-
rio ir além dele?
Jorge Paiva - Marx foi a pessoa que, 
na época dele, um tanto quanto úni-
co, infelizmente, captou esse proble-
ma das categorias. Marx pegou o ca-
pitalismo nascente, se desenvolvendo, 
ainda muito jovem, com muita força e 
impetuosidade. E ele como observador 
e estudioso, e em um local privilegia-
do como a Inglaterra, conseguiu cap-
tar essa questão das categoriais. Marx 
separa algumas mercadorias, descobre 
que a mercadoria é a célula germinal. 
No estudo da comparação de duas 
mercadorias, ele percebe que, de um 
lado e de outro da equação, tem algo 

em comum, que é o valor e que quem 
mede isso é o tempo de trabalho. As 
pessoas não sabem, mas fazem isso. E 
ao perceber isso, ele foi capaz de pros-
pectar para vários anos depois dele a 
possibilidade dessa categoria e dessa 
relação social entrar em crise.

Marx não viveu isso, pelo contrá-
rio. A época dele foi a época da ex-
pansão do sistema. Por isso, a leitura 
da luta de classes acabou predomi-
nando. Esse tesouro ficou escondido 
e essa responsabilidade ele transferiu 
para nós hoje, no sentido de irmos 
além dele. E só é possível ir além dele 
se subirmos nos ombros dele, exata-
mente nessa ótica, que é uma ótica 
abandonada pela esquerda, que acha 
que a luta de classe é a que dá conta 
da natureza da crise. E nós estamos 
convencidos de que não dá, não é 
possível enfrentar a complexidade do 
mundo hoje com um tipo de análise 
que é capenga, que não está bem fun-
damentada, que explica elementos 

secundários, mas superficiais.

IHU On-Line - E qual a contribuição 
de Debord, com “A sociedade do es-
petáculo”?
Jorge Paiva - Debord foi alguém da tur-
ma de 1968 que resgatou esse proble-
ma da mercadoria. O espetáculo, para 
ele, é o desenvolvimento do processo 
da mercadoria. O desenvolvimento do 
capital é tanto que vira imagem. Essa é 
a contribuição de Debord. Ele traz isso 
no seu livro, A Sociedade do Espetácu-
lo. Ele fala das implicações disso, diz 
que a sociedade da atualidade (dele, 
sendo que o livro saiu em 1967) é essa 
sociedade do espetáculo e ao provar 
isso, ele abre na época algo inusitado, 
porque foram raras as pessoas que fi-
zeram isso. O grande valor de Debord 
está exatamente nisso. Talvez por cau-
sa disso ele tenha sido tão maltratado 
pela esquerda e pela direita: porque 
foi um inovador. A nossa tradução bra-
sileira veio quase 30 anos depois, em 
1997.

confira outras edições da ihu on-line

elas estão disPoníveis na PáGina eletrônica 
WWW.ihu.unisinos.Br 
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A antropologia de Marx: a contribuição mais importante 
de sua obra
Para Delfim Netto, o que o marxismo tinha de bom, de mais importante, é par-
te integrante da cultura universal, da mesma forma que Hegel, Kant e Einstein 
foram absorvidos              

Por Graziela Wolfart    

O 
comentário abaixo foi escrito pelo economista Antonio Delfim Netto sobre os 
Grundrisse. 

Antônio Delfim Neto é economista, professor universitário e político bra-
sileiro. Professor emérito da Faculdade de Economia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo, onde fez sua carreira acadêmica, tornou-se professor 

titular de análise macroeconômica em 1983. Confira o comentário.

Muito obrigado por seu interesse em ouvir-me a respeito dos escritos de Marx. 

Creio que seu interesse se deve à leitura de dois artigos meus publicados no Valor (Homem 
e Trabalho, 18-10-11) e na Folha de S. Paulo (Trabalho, 19-11-2011), em que escrevi que o 
problema do desemprego causado pelas crises financeiras tornou-se “o mal social global” 
e comentei que “uma das construções mais impressionantes de Marx é a sua leitura do 
papel do trabalho nos Manuscritos de 1844, antes de ele ter sido seduzido pela leitura de 
Ricardo”.
Esta minha observação se refere simplesmente à antropologia de Marx que está contida nos 
Manuscritos econômicos e filosóficos que eu considero como a contribuição mais importante 
de sua obra. E quando eu digo que ele “sofreu” depois uma influência de Ricardo, estou 
querendo dizer que ele piorou, porque inventou uma metafísica que é um trabalho abstrato 
e a partir daí, usando a teoria do valor, ele foi se perdendo.
Karl Marx foi seguramente um dos maiores pensadores do século XIX e hoje suas ideias 
estão totalmente absorvidas. O que o marxismo tinha de bom, de mais importante, é 
parte integrante da cultura universal, da mesma forma que Hegel, Kant, Einstein foram 
absorvidos.
Faço votos que vocês se divirtam bastante com essa nova interpretação dos Grundrisse e 
envio daqui um grande abraço.

Cordialmente, Antonio Delfim Netto
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“Não há divórcio entre a evolução biológica humana 
e a revolução tecnológica’’
 “As principais tecnologias são tecnologias de linguagem, justo aquilo que é constitutivo do hu-
mano”, afirma Lucia Santaella       

Por Moisés sBardelotto        

“As principais tecnologias são tecnologias de linguagem, justo aquilo que é constitutivo do humano”. Para 
Lucia Santaella, professora da Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, a primeira tecnologia já 
está instalada em nosso próprio corpo: o aparelho fonador. “Todas as tecnologias de linguagem subsequentes 
só vieram expandir essa tecnologia primordial”, explica.

Por isso, defende Santaella, “não há divórcio entre a evolução biológica humana e a revolução tecnológi-
ca”. “No ponto em que nos encontramos hoje, com as tecnologias digitais, o que está sendo expandido são as 
nossas capacidades cerebrais”. Nesta entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, Santaella aborda ainda 
o fenômeno das redes digitais, que, segundo ela, são “um dos grandes índices que nos fornecem pistas para 
compreender a contemporaneidade”.

Lucia Santaella é professora titular no programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 
com doutoramento em Teoria Literária na mesma instituição e Livre-Docência em Ciências da Comunicação na 
ECA/USP. É coordenadora da Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, diretora do Centro 
de Investigação em Mídias Digitais – CIMID e coordenadora do Centro de Estudos Peirceanos, na PUC-SP. É pre-
sidente honorária da Federação Latino-Americana de Semiótica e membro executivo da Associación Mundial 
de Semiótica Massmediática y Comunicación Global, México, desde 2004. Foi presidente da Charles S. Peirce 
Society, EUA, em 2007. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2002 e 2009, o Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia 
em 2005, e o Prêmio Luiz Beltrão (maturidade acadêmica) em 2010. Dentre suas dezenas de livros publicados, 
destacamos A ecologia pluralista da comunicação (Paulus, 2010), Linguagens líquidas na era da mobilidade 
(Paulus, 2007) e Corpo e comunicação: Sintoma da cultura (Paulus, 2004). Confira a entrevista.

Entrevista da Semana 

IHU On-Line – Muito se fala hoje das 
redes sociais online. A partir desse 
fenômeno atual, como o conceito de 
rede e suas manifestações na vida 
social nos ajudam a entender a con-
temporaneidade?
Lucia Santaella – A contemporaneidade 
tem sido chamada de pós-modernida-
de, modernidade pós-industrial, segun-
da modernidade, modernidade líquida, 
hipermodernidade. Embora pareçam 
distintos, os nomes convergem no reco-
nhecimento de que algo muito novo está 
ocorrendo em nossa civilização como um 
todo o que faz por merecer uma nomen-
clatura também nova. A globalização si-
nalizou mudanças no modo de produção 
capitalista e na geopolítica internacio-
nal. Essas mudanças coincidiram com o 

advento da revolução digital. Seu rápido 
desenvolvimento nos leva, hoje, a cons-
tatar que a história, a economia, a polí-
tica, a cultura, a percepção, a memória, 
a identidade e a experiência estão todas 
elas mediadas pelas tecnologias digitais. 
Elas penetram em nosso presente não 
só como um modo de participação, mas 
também como um princípio operativo 
assimilado à produção humana em todas 
as suas áreas. 

A ponta do iceberg da revolução di-
gital, aquela que se apresenta mais cla-
ramente à percepção, é a internet, a 
rede das redes. Nos primeiros tempos 
da internet, meados dos anos 1990, no 
estágio da web 1.0, as questões mais 
evidentes eram a digitalização, a con-
vergência das mídias, a hipermídia, a in-

terface, o ciberespaço, a interatividade, 
todos eles componentes da emergente 
cibercultura. 

Hoje, em plena web 2.0, já entrando 
no estágio da web 3.0, as novas pala-
vras-chave são: blogosfera, wikis e redes 
sociais digitais, estas últimas incremen-
tadas pela explosão da comunicação 
móvel. Também chamadas de redes de 
relacionamento, as redes sociais são 
plataformas ou “softwares sociais” com 
aplicação direta para a comunicação me-
diada por computador. As características 
primordiais dessas redes encontram-se 
na heterogeneidade, na diversidade, nos 
fluxos ininterruptos de interações, nas 
conexões planetárias. Por isso mesmo 
podem ser tomadas como um dos gran-
des índices que nos fornecem pistas para 
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compreender a contemporaneidade.

IHU On-Line – Como os processos co-
municacionais das redes sociais da 
internet tensionam as subjetividades 
e identidades dos usuários? Por outro 
lado, como se dá a relação com a al-
teridade nesses ambientes?
Lucia Santaella – Esse é justamente o 
tema do meu projeto de produtivida-
de em pesquisa subsidiado pelo CNPq. 
Transcrevo aqui o enunciado desse 
projeto, pois ele já funciona como um 
caminho de resposta para essa ques-
tão. Os processos comunicativos, que 
rizomaticamente se tecem nas redes 
sociais digitais, deixam perceber, entre 
seus aspectos mais relevantes, a inten-
sificação do poder de produção de sub-
jetividade que neles está emergindo 
devido principalmente aos novos for-
matos de relações intersubjetivas que 
as redes propiciam. São construções 
intersubjetivas que estão prioritaria-
mente baseadas em princípios partici-
pativos, de reciprocidade, confiança, 
compartilhamento, solidariedade. 

Embora seja verdade que as redes são 
também lugares de risco, as redes so-
ciais funcionam porque existe um pacto, 
mesmo que inconsciente, de confiança. 
Portanto, a grande maioria das relações 
com o outro nas redes não se pauta por 
relações de agressividade; ao contrário, 
existe uma net-ética implícita que, na 
maior parte das vezes, funciona. Isso se 
explica porque as redes se comportam 
como sistemas adaptativos complexos.

IHU On-Line – Qual sua análise das re-
centes mobilizações políticas no Orien-
te Médio, em Madri, Londres, Wall 
Street e em nível global (como o 15-O) 
e os novos fluxos comunicacionais pos-
sibilitados pela internet? Como concei-
tos caros às redes – como colaboração, 
ubiquidade etc. – ajudam a moldar a 
política contemporânea?
Lucia Santaella – Essas mobilizações 
políticas, também chamadas de ati-
vismo político nas redes, só estão 
demonstrando a diversidade de seus 
usos. Elas não se prestam apenas ao 
entretenimento e ao relacionamento 
inconsequente, mas também à inter-
venção na realidade política em ins-
tantes cruciais e de perigo, para usar 
essa ideia tão cara a Walter Benja-

min, nas suas teses sobre a filosofia 
da história. O mais importante é que 
esse ativismo age como promessa que 
se cumpre de mudanças sociais. Não 
se pode excluir o poder das redes, um 
poder multifacetado, sempre ad hoc e 
imprevisível, do funcionamento políti-
co contemporâneo.

IHU On-Line – Do corpo protético ao 
biocibernético (e além), por quais 
transformações o corpo vem passan-
do a partir das novas tecnologias? 
Lucia Santaella – O embrião da ideia 
de que as tecnologias produzem trans-
formações no nosso corpo e em nossos 
sentidos já vem de McLuhan1, em sua 
obra sobre Os meios como extensões 
do homem. Para McLuhan, a televisão 
afeta o nosso sistema nervoso central. 
Isso já teve início com a fotografia e 
o cinema. Por exemplo, nosso olho nu 
não é capaz de visualizar um close up. 
Passamos a adquirir outros modos de 
ver desde a invenção da fotografia e 
outros modos de ouvir dese o som es-
téreo e, principalmente, desde o som 
computacional. No caso do corpo pro-
tético, a simbiose do humano e maquí-
nico fica mais evidente. 

Mas, quando uso o termo “bioci-
bernético”, pretendo chamar atenção 
para o fato de que as transformações 
corporais não precisam estar eviden-
tes na superfície dos nossos corpos. 
Elas são mais profundas e afetam o 
funcionamento dos nossos sentidos e 
nossas habilidades mentais. É o uso 
do computador e tudo o que ele nos 
proporciona que vêm dando origem ao 
que está sendo chamado de mente dis-
tribuída. É nessa direção que caminha 
o próximo passo das transformações 
corporais provocadas pelas tecnolo-
gias. Elas serão quase inteiramente 
invisíveis, como é invisível o marca-
passo, pois elas atuarão no nível da 
nanotecnologia. 

1 Herbert Marshall McLuhan (1911-1980): so-
ciólogo canadense. Fez, em suas obras, umaFez, em suas obras, uma 
crítica global de nossa cultura, apontando o 
fim da era do livro, com o domínio da comu-
nicação audiovisual. Seus principais livros são 
A galáxia de Gutenberg (1962) e O meio é a 
mensagem (1967). Confira a edição 357 da re-
vista IHU On-Line, de 11-04-2011, intitulada 
100 anos de McLuhan: um teórico de vanguar-
da, disponível em http://bit.ly/oZJlrh. (Nota 
da IHU On-Line)

IHU On-Line – Afirma-se que vivemos 
na “era das imagens”. Que estéticas 
e iconicidades marcam a cultura e a 
arte contemporâneas?
Lucia Santaella – Discuti a questão da 
suposta “era da imagem” no meu livro 
Linguagens líquidas (Paulus, 2007). 
A invenção da fotografia, no início do 
século XIX, seguida pelo cinema, te-
levisão, vídeo, holografia e imagens 
computacionais, deslocou-nos drastica-
mente da era gutenberguiana para uma 
era da imagem, mais especificamente 
das imagens técnicas, as quais prefiro 
chamar de imagens tecnológicas. 

Entretanto, por volta de meados 
de 1990, outras novidades tecnológi-
cas colocaram a imagem em um novo 
ambiente altamente híbrido, o da 
hipermídia. Essa se caracteriza pela 
junção do hipertexto com os multi-
meios, ou seja, misturas de sons, ruí-
dos, imagens de todos os tipos, fixas e 
animadas. O hipertexto, por sua vez, 
constitui-se de vínculos não lineares 
entre fragmentos textuais associati-
vos, interligados por conexões concei-
tuais (campos), indicativas (chaves) ou 
por metáforas visuais (ícones) que re-
metem, ao clicar de um botão, de um 
campo de leitura a outro, em qualquer 
ponto da informação ou para diversas 
mensagens, em cascatas simultâneas e 
interconectadas. 

O que a emergência dessa revolução 
produziu foi um novo deslocamento do 
centro das atenções que migrou da ima-
gem em si para as linguagens hipermidi-
áticas híbridas. Nessa época, chegou-se 
a pensar que o apogeu da imagem na 
superfície da cultura havia cessado. En-
tretanto, mais uma guinada estava por 
vir. Ela se deu com o advento das câ-
meras digitais e os aparelhos celulares 
dotados de câmeras de boa definição. 
Entramos com isso em uma era que 
chamo de fotomania. Mas a força da 
hipermídia continua inquebrantável 
nas redes. 

A conclusão é: creio que vivemos 
muito mais um período de misturas 
inconsúteis de linguagens, onde todas 
têm seu lugar ao sol. As mídias estão 
abertas para todas elas. Basta ver a 
revolução que as redes digitais trouxe-
ram para a música.
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IHU On-Line – Como a senhora carac-
terizaria a condição pós-humana? Em 
que o humano/humanismo foi “supe-
rado”?
Lucia Santaella – Não se trata de su-
peração, mas de evolução, sem a ideia 
equivocada de determinismo tecno-
lógico. Em primeiro lugar, há que se 
considerar que a questão tem uma raiz 
filosófica que vem de Sartre2 e, prin-
cipalmente, de Heidegger3. (Veja-se o 
primeiro capítulo do meu livro Ecolo-
gia pluralista da comunicação, pela 
editora Paulus, 2010, no qual discuto 
longamente essa questão.) Esses filó-
sofos já refletiram sobre a necessidade 
de uma crítica ao humanismo tradicio-
nal em prol de um transhumanismo. 

O problema intensificou-se com a 
complexificação das tecnologias que 
são, certamente hoje, tecnologias da 
inteligência. A simbiose do ser humano 

2 Jean-Paul Sartre (1905-1980): filósofo exis-
tencialista francês. Escreveu obras teóricas, 
romances, peças teatrais e contos. Seu primei-
ro romance foi A náusea (1938), e seu princi-
pal trabalho filosófico é O ser e o nada (1943). 
Sartre define o existencialismo em seu ensaio 
O existencialismo é um humanismo, como a 
doutrina na qual, para o homem, “a existên-
cia precede a essência”. Na Crítica da razão 
dialética (1964), Sartre apresenta suas teorias 
políticas e sociológicas. Aplicou suas teorias 
psicanalíticas nas biografias Baudelaire (1947) 
e Saint Genet (1953). As palavras (1963) é a 
primeira parte de sua autobiografia. Em 1964, 
foi escolhido para o prêmio Nobel de literatu-
ra, que recusou. (Nota da IHU On-Line)
3 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 
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 intitula-
do Martin Heidegger. A desconstrução da me-
tafísica, que pode ser acessado em http://mi-
gre.me/uNtL. Confira, também, a entrevista 
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)

com os dispositivos inteligentes colo-
ca-o em um novo limiar para o qual 
é preciso encontrar um nome. Creio 
que a expressão “pós-humano4” é, na 
maior parte das vezes, utilizada nes-
se sentido. Tenho refletido sobre essa 
questão em um bom número de pu-
blicações que já fiz sobre o assunto. 
Minha intenção é chamar a atenção 
para o fato de que estamos passan-
do por transformações tão profundas 
que podem ser equiparadas a um sal-
to antropológico de dimensões muito 
significativas. Diante disso, temos de 
repensar o humano em todas as duas 
dimensões, inclusive a molecular.

IHU On-Line – Nesse sentido, quais são 
os fenômenos históricos que passaram 
a permitir falar de um “pós-humano” 
ou “pós-humanismo?
Lucia Santaella – Creio que a síntese 
que nos é fornecida a respeito disso 
por Pepperell, no seu livro A condi-
ção pós-humana (5 Magazine, Exeter: 
Permanent Gold, 2003), é oportuna 
para responder a essa pergunta. Esse 
autor emprega o termo pós-humano 
tanto para se referir ao fato de que 
nossa visão daquilo que constitui o ser 
humano está passando por profundas 
transformações como para apontar 
para a convergência geral dos organis-
mos com as tecnologias até o ponto de 
se tornarem indistinguíveis. 

Para ele, essas tecnologias pós-
humanas são: realidade virtual (RV), 
comunicação global, protética e nano-
tecnologia, redes neurais, algoritmos 
genéticos, manipulação genética e 
vida artificial. As velhas noções do que 
seja o humano não estão mais dando 
conta dessas transformações.

IHU On-Line – O que entende por 
“ecologia pluralista” da comunica-
ção e da cultura? Como o conceito 
de ecologia pode nos ajudar a com-
preender melhor os fenômenos da 
comunicação e das mídias?

4 Pós-humano: sobre o tema, confira a edi-
ção 200 da Revista IHU On-Line, intitulada O 
pós-humano. Limites e possibilidades do pós-
humanismo, publicada em 16-10-2006, dispo-
nível em http://bit.ly/rLMs4u. Confira, ainda, 
a obra Uma sociedade pós-humana. Possibili-
dades e limites das nanotecnologias (São Le-
opoldo: Unisinos, 2009), organizada por Inácio 
Neutzling e Paulo Fernando Carneiro de Andra-
de. (Nota da IHU On-Line)

Lucia Santaella – Essa é a grande tese 
que ando defendendo. Vivemos em um 
mundo pluralista em muitos aspectos 
e em muitos sentidos. A principal si-
nalizadora desse pluralismo tem sido a 
arte contemporânea. Mas o pluralismo 
se manifesta em muitas outras esferas 
da vida social e psíquica, tais como as 
comunicações, as identidades múlti-
plas etc. Quanto à metáfora da ecolo-
gia, emprego-a porque ela me parece 
a mais apropriada para dar conta da 
diversidade semiótica, expressa na 
mistura de todas as linguagens, o que 
caracteriza o nosso tempo. 

IHU On-Line – A senhora afirma que 
“se há ser humano, é porque uma 
tecnologia o fez evoluir a partir do 
pré-humano”. Nesse sentido, como 
podemos compreender, em linhas 
gerais, a relação entre ser humano e 
técnica, natural e artificial?
Lucia Santaella – Minha resposta 
será breve e contundente. Aprendi 
– à custa de muita reflexão auxiliada 
por autores que admiro e que estão 
devidamente citados em meus livros 
– que não há divórcio entre a evolu-
ção biológica humana e a revolução 
tecnológica. As principais tecnologias 
são tecnologias de linguagem, justo 
aquilo que é constitutivo do humano. 
A primeira tecnologia está instalada 
em nosso próprio corpo, o aparelho 
fonador. Todas as tecnologias de lin-
guagem subsequentes só vieram ex-
pandir essa tecnologia primordial. No 
ponto em que nos encontramos hoje, 
com as tecnologias digitais, o que 
está sendo expandido são as nossas 
capacidades cerebrais.

IHU On-Line – A partir da rápida evo-
lução das mídias que assistimos nos 
últimos anos, que impactos isso pode 
trazer (ou já está trazendo) para a cog-
nição e a memória humanas?
Lucia Santaella – Não só impactos, mas 
transformações mesmo. Basta pres-
tarmos prestar atenção nos temas que 
estão sendo discutidos atualmente: a 
nova economia da atenção, o design 
cognitivo, a mente distribuída, o cére-
bro coletivo, a inteligência planetária. 
Esses temas são eloquentes.
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Artigos da Semana

Bento XVI e os edifícios sem janelas
Cultura jurídica moderna debate-se em uma tensão particular, constata Vicente de Paulo 
Barretto      

N
a sua recente visita à Alemanha, o papa Bento XVI fez um pronunciamento no Bundestag (Par-
lamento Alemão), no dia 22-09-2011. O discurso repercutiu intensamente e foi considerado, por 
especialistas nos assuntos do Vaticano, como um dos mais importantes e impactantes do seu pon-
tificado. 

As Notícias do Dia publicadas pelo sítio do IHU publicaram a íntegra do discurso http://bit.
ly/uBqsBe como também alguns comentários publicados na imprensa estrangeira. 

Convidamos o Prof. Dr. Vicente Barreto e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, para co-
mentarem o discurso.

“A contribuição de Bento XVI torna-se relevante para a reflexão política e jurídica contemporânea, pois 
acentua como existe uma tensão entre dois tipos de concepção da ideia de justiça. De um lado, a concepção 
positivista, que Bento XVI qualifica como ‘uma parcela grandiosa do conhecimento humano e da capacidade 
humana’; e, de outro, a concepção nascida do encontro entre o direito natural social e o direito romano, no 
século II a. C.”. A análise é do jurista Vicente de Paulo Barretto, que escreveu o artigo que se segue a pedido 
da IHU On-Line, refletindo o discurso de Bento XVI no Parlamento alemão em 22-09-2011 e disponível no site 
do Instituto Humanitas Unisinos – IHU em http://bit.ly/uBqsBe. Na opinião do ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Eros Grau, “o Estado moderno, Estado do nosso tempo ainda não é o Estado hegeliano, estado da 
racionalidade como razão efetiva”.

Barretto é professor no PPG em Direito da Unisinos e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. 
Livre docente pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, possui graduação em Direito, 
pela Universidade do Estado da Guanabara. Foi o idealizador e coordenador científico do Dicionário de filosofia 
do direito (São Leopoldo/Rio de Janeiro: Editora Unisinos/Editora Renovar, 2006). De sua autoria, destacamos 
Voto e representação: Curso de introdução à ciência política (Brasília: Universidade de Brasília, 1982), Evolu-
ção do pensamento político brasileiro (São Paulo: Editora USP/ Itatiaia, 1989) e Constituição, sistemas sociais 
e hermenêutica (Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora/Unisinos, 2009). Confira os artigos.

Por Vicente de Paulo Barretto

O recente discurso de Bento XVI no 
Parlamento alemão (22-9-2011) suscita 
alguns temas relevantes para a refle-
xão sobre os fundamentos do Estado e 
do Direito e, mais do que isso, aponta 
para um novo caminho a ser trilhado 
na construção do estado democrático 
de direito. Duas leituras significati-
vas podem ser feitas desse discurso: 
a primeira refere-se à recuperação da 
questão da justiça, considerada como 
o cerne da ordem política e jurídica; 
a outra, que não se encontra explíci-
ta, mas está implícita no discurso, se 
constitui na necessidade de uma leitu-
ra ética das realidades sociais.

A ênfase dada por Bento XVI na 
questão da justiça resulta de uma pré-
compreensão dessa ideia. Para que 
se possa visualizar a perspectiva em 
que se situa a ideia de justiça e suas 
vinculações com o Estado e o Direi-
to, torna-se necessário distinguir en-
tre os fundamentos e os princípios de 
uma ordem normativa. Parodiando-se 
Schopenhauer1, pode-se afirmar que o 

1 Arthur Schopenhauer (1788-1860): filósofo 
alemão. Sua obra principal é O mundo como 
vontade e representação, embora o seu livro 
Parerga e Paraliponema (1815) seja o mais co-
nhecido. Friedrich Nietzsche foi grandemente 
influenciado por Schopenhauer, que introdu-
ziu o budismo e a filosofia indiana na meta-
física alemã. Schopenhauer, entretanto, ficou 
conhecido por seu pessimismo e entendia o 
budismo como uma confirmação dessa visão. 
(Nota da IHU On-Line)

princípio é a proposição primeira em 
que se funda uma ordem jurídica, ao 
passo que o fundamento é o porquê 
do Direito, a razão que estabelece a 
obrigação.

Por não diferenciar esses dois mo-
mentos é que o positivismo termina 
por ignorar a indagação básica da jus-
tiça. Substitui-se, assim, a busca dos 
fundamentos do Direito por um siste-
ma de normas que tem princípios, fru-
tos do voluntarismo, mas que passam 
ao largo da questão preliminar que 
permitiria a distinção, nas palavras de 
Bento XVI, “entre o bem e o mal, entre 
o verdadeiro direito e o direito apenas 
aparente”. Esses são os critérios que, 
diante da pletora de leis – que obede-
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cem a critérios outros que não os da 
justiça –, permitem que se revele no 
sistema normativo a contrafação do 
Direito.

A cultura jurídica moderna de-
bate-se em uma tensão particular: o 
empirismo constituiu-se no seu eixo 
epistemológico e produz crescentes 
exigências pragmáticas; na outra pon-
ta, surgiram, na sociedade e na cultu-
ra jurídica contemporânea, exigências 
crescentes de ordem moral. Os direi-
tos humanos por consagrarem a última 
etapa de uma evolução que se inicia 
na ligação pré-cristã entre direito e 
filosofia, como conhecimento que pos-
sibilita a avaliação crítica do justo e 
do injusto, passando pelo Iluminismo, 
pelo estabelecimento do estado de 
direito e chegando, em nossos dias, à 
Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, representam essa conquista 
moral de direitos que perpassam todo 
o sistema jurídico.

Falácia reducionista
O entendimento de que o Direi-

to e o seu objetivo final, a distinção 
do justo e do injusto, será resolvido 
pelo critério do princípio majoritário 
não basta, afirma Bento XVI. Na verda-
de, defrontamo-nos com uma falácia 
reducionista, pois reduz uma questão 
moral, a determinação do justo e do 
injusto, a critérios contingentes, como 
o da maioria, ignorando-se o tema 
nuclear que se refere à dignidade do 
homem. Por essa razão, lembra com 
propriedade Bento XVI, a luta dos opo-
sitores ao regime nazista e aos demais 
estados autoritários legitimou-se ao 
afirmar que o Direito vigente nesses 
estados era injustiça.

A contribuição de Bento XVI torna-
se relevante para a reflexão política e 
jurídica contemporânea, pois acentua 
a existência de uma tensão entre dois 
tipos de concepção da ideia de justi-
ça. De um lado, a concepção positivis-
ta, que Bento XVI qualifica como “uma 
parcela grandiosa do conhecimento 
humano e da capacidade humana”; e 
de outro, a concepção nascida do en-
contro entre o direito natural social e 
o direito romano, no século II a. C. O 
positivismo ao reduzir o justo à simples 
adequação ao sistema de leis positivas 
excluiu da reflexão jusfilosófica outros 

entendimentos e valores, fechando-se 
no culto exclusivo daquilo que é fun-
cional, construindo, na linguagem de 
Bento XVI, um “edifício de cimento ar-
mado sem janelas”.

Esse edifício erigido em torno da 
razão é fechado, não permitindo que 
adentre o ar dos valores e das realida-
des e que este ar circule através da sua 
estrutura. Como então, e nisso consis-
te o desafio que se expressa no discur-
so do pontífice, reencontrar o lugar 
da razão no sistema jurídico, sem que 
ela se torne irracional ou nefelibata. 
Bento XVII sugere que a chave para 
a abertura das janelas do edifício do 
positivismo encontra-se na superação 
do dualismo ser e dever ser, natureza 
e razão, constituindo ambas as fontes 
do Direito. Tanto uma como outra se-
riam frutos de um Criator spiritus.

Para tanto se torna necessário si-
tuar a natureza numa perspectiva 
conceitual para além da concepção 
funcionalista, própria do positivismo. 
Trata-se, assim, de considerar a razão 
em relação com a natureza, que deixa 
de ser matéria disposta ao nosso alvi-
tre, e faz com que o ser humano pas-
se a ouvir “a linguagem da natureza e 
responder-lhe coerentemente”, como 
escreve Bento XVI. As descobertas de 
valores no mundo da natureza, confor-
me vêm sendo pontuadas pelos diver-
sos movimentos ecológicos, somente 
demonstra como ela, a natureza, tem 
a sua dignidade própria.

Com essa constatação, Bento XVI 
permite que se trate da temática da 
ecologia, especificamente de “uma 
ecologia do homem”. Em outras pala-
vras, reconhecer que o homem possui 
uma natureza própria a ser respeita-
da, pois o homem não é somente li-
berdade, na medida em que deve 
considerada a sua natureza como uma 
sua outra dimensão. A vontade, que se 
manifesta no espaço da liberdade, so-
mente torna-se justa quando respeita 
a natureza do homem. A liberdade hu-
mana, portanto, encontra-se definida 
no âmbito da pessoa que é natureza 
e consciência, e essas não podem ser 
manipuladas impunemente.

O cerne do discurso de Bento XVI 
encontra-se na distinção entre nature-
za e razão, formulada no arquetípico 
dualismo positivista entre ser e dever 

ser. De forma percuciente, Bento XVI 
lembra como Hans Kelsen2 terminou 
por reconhecer a armadilha intelectu-
al que criou para si mesmo, ao pro-
curar trazer para o Direito o modelo 
das ciências da natureza, consideran-
do as normas jurídicas como derivadas 
somente da vontade. Todas as normas 
seriam fruto de uma vontade; no caso 
do Direito, da vontade do legislador. 
No entanto, Kelsen termina por per-
guntar qual a vontade que determina-
ria as normas da natureza física. Num 
primeiro estágio, afirma que “discutir 
sobre a verdade desta fé é absoluta-
mente vão”; em consequência, essa 
indagação não respondida fecha, por 
assim dizer, o ciclo do positivismo jurí-
dico em face dos desafios da sociedade 
e do estado contemporâneo. Kelsen, 
em um segundo momento, acaba por 
reduzir a questão da justiça à pros-
peridade da ciência, da verdade e da 
sinceridade: “é a justiça da liberdade, 
da paz, da democracia, da tolerância” 
(KELSEN. O que é justiça? 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 25).

Esses valores precisamente por se 
encontrarem formulados de forma 
adjetiva retiram da reflexão jurídica 
os fundamentos morais, que não se 
vergam diante do empirismo e que se 
definem como uma obrigação categó-
rica, expressa nos direitos humanos. 
Os direitos humanos, entendidos como 
alicerces dessa aliança entre razão e 
natureza, exigem uma nova perspec-
tiva na legislação e na jurisprudência. 
Como trazer para o mundo natural do 
direito ou para o reino da vontade esse 
novo entendimento de razão e natu-
reza? A natureza não concebida de 
modo puramente funcional, mas do-
tada de valores intrínsecos? E a razão 
não como um manifesto de um dever 
ser abstrato, mas vinculada à própria 
natureza?

2 Hans Kelsen: jurista austríaco, autor da te-
oria pura do direito. De origem judia, foi per-
seguido pelo nazismo e fugiu para os Estados 
Unidos da América. Sua obra abrange a Teoria 
do Direito, principalmente, mas também filo-
sofia do direito, dogmática jurídica, especial-
mente quanto ao direito constitucional e direi-
to internacional, além de obras propriamente 
políticas, filosofia da justiça e sociologia. De 
sua autoria citamos Teoria pura do Direito 
(São Paulo, Martins Fontes, 2000); A ilusão 
da justiça (São Paulo: Martins Fontes, 2000); 
O que é justiça? (São Paulo: Martins Fontes, 
2001). (Nota da IHU On-Line) 
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Abrindo as janelas
Bento XVI, no discurso do Bundes-

tag, abre janelas no edifício de ci-
mento armado sem janelas em que 
se transformou o positivismo jurídi-
co. De sua leitura pode-se verificar 
como trazer para a atividade própria 
do Direito uma hermenêutica que sir-
va precisamente para abrir as jane-
las no edifício positivista. Trata-se, 
nas palavras de Jesus Conil Sancho3, 
da construção de uma hermenêuti-
ca crítica que, partindo da factici-
dade, permita desenhar uma ética 
da responsabilidade em contextos 
complexos e plurais como aqueles 
encontrados na sociedade contem-
porânea (SANCHO. Ética hermenêu-
tica. Madrid: Tecnos, 2006, p. 15). 
A matéria dessa nova hermenêutica 
é formada pelos direitos humanos, 
circunscrita por Bento XVI como a 
ideia da igualdade perante a lei, da 
inviolabilidade da dignidade humana 
e da consciência da responsabilidade 
dos homens por suas ações. Talvez, 
incorporando-se essas questões ao 
nosso universo jurídico, encontra-se 
o caminho para superar os diferentes 
impasses no estabelecimento de uma 
ordem política mais justa, livre, plu-
ralista e solidária.

3 Jesús Marcial Conill Sancho: filósofo espa-
nhol, catedrático de filosofia moral e política 
na Universidade de Valencia. (Nota da IHU On-
Line)

leia Mais...
Confira outras entrevistas concedidas por 

Vicente de Paulo Barretto:

* Filosofia do Direito. Uma entrevista especial sobre 
o “Dicionário de filosofia do direito”, Notícias do Dia 
do sítio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, em 
09-05-2006, disponível em http://bit.ly/tKsUwj;
* Ética Mundial e Direito: uma contribuição de Hans 
Küng. Edição número 232, de 20-08-2007, disponível 
em http://bit.ly/vS6kIx;
* Por que punir? Por um debate público, transparen-
te e democrático. Edição 293, de 18-05-2009, dispo-
nível em http://bit.ly/v2rVcj;
* Cadernos IHU ideias n. 83, escrito em parceria com 
o professor Dr. Alfredo Culleton, intitulado Dimen-
sões normativas da Bioética, disponível em http://

bit.ly/uNqP6z 

Sobre o discurso do Papa Bento XVI no 
Parlamento Alemão
Para Eros Grau, o Estado moderno continua determinado por certos 
particularismos e ainda não é o Estado hegeliano      
       

E
ros Grau graduou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade Mackenzie, e cursou o doutorado em Direito, pela Fa-
culdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP, onde atuou 
como professor na década de 1970. Além disso, lecionou na Univer-
sidade Federal de Campinas - Unicamp, Universidade Mackenzie, 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal do Ceará 
- UFC e na Fundação Getúlio Vargas - FGV. Em 19-10-2007 recebeu o título de 
Doutor Honoris Causa da Unisinos. Confira o artigo.

Por Eros Roberto Grau 

Quando era menino pedi a meu 
pai que me explicasse o infinito. Meu 
pai deu-me uma laranja e sugeriu que 
eu a circundasse com um dedo. Não 
tinha fim! Percebi que poderia passar 
a vida toda contornando-a, infinita-
mente. Essa experiência, repeti-a 
inúmeras vezes, aprendendo com 
meu pai que a dimensão do infinito 
pressupõe outra dimensão, para além 
dela, além da casca da laranja, em 
meus dedos.

Ontem, 24-10-2011, vi na televi-
são que alguns cientistas verificaram, 
e provam, que o Universo continua 
em rapidíssima expansão. Expansão 
para onde?, pergunto-me. Se meu pai 
estivesse ao meu lado, diria que para 
o espaço que existe além da casca do 
Universo. Simplesmente para o es-
paço, de modo que o Universo seria 
como as inúmeras laranjas que com 
os dedos estive a circundar e, desde 
a laranja/espaço, tudo recomeçaria 
infinitamente. Porque assim é a na-
tureza.

Recupero essa lembrança de mi-
nha infância ao ler o discurso de Ben-
to XVI perante o Parlamento Alemão, 
pronunciado no dia 22 de setembro 
passado.

A natureza é conforme alguma ra-

zão objetiva. Essa premissa conduz à 
releitura de um trecho, daquele dis-
curso, no qual Bento XVI pergunta se 
é desprovido de sentido indagarmos 
se a razão objetiva que se manifes-
ta na natureza pressupõe uma razão 
criadora, um Creator spiritus.

Chamem-na como quiserem. De-
terminação, desígnio, vontade. Qual-
quer nome que se lhe dê, o fato é que 
um sujeito a emana, a razão objetiva 
à qual é conforme a Natureza. Mes-
mo o mito gerado pelo inconsciente 
coletivo tem autor. Não há verbo sem 
sujeito, ainda que oculto.

Seja como for, a mim – dado que 
careço de auctoritas também nesta 
matéria – falta legitimidade para tra-
tar desse tema. O que posso é apenas 
reler o discurso de Bento XVI vestindo 
a pele de estudante do Direito.

É a propósito do direito, aliás, o 
discurso. O papa cita Santo Agosti-
nho1: “Se se põe de parte o direito, 
em que se distingue então o Estado 
de um grande bando de salteadores?” 
(De Civitate Dei. IV,4,1).

A palpitante atualidade da indaga-
ção de Santo Agostinho, em especial 
em certos territórios �!], decorre da 

1 Aurélio Agostinho (354-430): Conhecido 
como Agostinho de Hipona ou Santo Agosti-
nho, bispo católico, teólogo e filósofo. É con-
siderado santo pelos católicos e doutor da 
doutrina da Igreja. (Nota da IHU On-Line)
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circunstância de Estado e sociedade 
civil estarem ainda, em nosso tempo, 
superpostos. Quem domina a socieda-
de civil, no dissenso que ela é, se re-
produz no Estado do nosso tempo.

O Estado moderno, Estado do nosso 
tempo ainda não é o Estado hegelia-
no, estado da racionalidade como ra-
zão efetiva2. Nesse, posterior àquele, 
deverão desaparecer os antagonismos, 
dado que dialeticamente o que dá sen-
tido às partes é a totalidade. O Esta-
do moderno é ainda determinado por 
certos particularismos, antagônicos a 
outros. Ainda se confunde, por uma 
larga parte, com o Estado do exterior, 
o Estado da necessidade e do entendi-
mento. Carrega ainda características 
da sociedade civil (Bürgerliche Ge-
sellschaft) que, logicamente supras-
sumida no sistema hegeliano, ainda 
não encontrou sua plena realização 
nas estruturas engendradas pela mo-
dernidade. Nele se constrói a paz bur-
guesa, dotada de caráter temporário 
na medida em que o dissenso entre os 
particularismos antagônicos é apenas 
mediado, superado pela conveniência 
– o que, no direito, não consubstancia, 

2 Consultar minha obra O direito posto e o di-
reito pressuposto (8. Ed., Malheiros Editores, 
São Paulo, 2011, pág. 316). (Nota do articu-
lista)

a rigor, nenhuma mediação efetiva, 
nem suprassunção, mas justaposição 
conflitante.

Direito moderno
Por certo superpõem-se, no mundo 

da vida, manifestações próprias a am-
bos, ao Estado moderno e ao Estado 
na concepção hegeliana. Mas o que 
prevalece, na forma institucional do 
primeiro, é a apropriação pela burgue-
sia dos monopólios da violência e da 
tributação, caracterizando uma etici-
dade (Sittlichkeit) ainda não de todo 
permeada pela racionalidade como ra-
zão efetiva.

É ainda esse, o Estado moderno, o 
autor do direito que praticamos, o cha-
mado direito moderno. Seja no instante 
do processo legislativo, seja no que lhe 
segue, o instante do processo normativo, 
os agentes do Estado moderno o constro-
em. Os do Legislativo escrevendo textos 
normativos, os do Judiciário interpretan-
do-os e produzindo normas.

Chamem-na como quiserem: deter-
minação, desígnio, vontade do Estado 
no sentido de pôr [= impor] o direito po-
sitivado nos textos e nas normas a partir 
deles produzidas, regras de direito no di-
namismo de sua efetividade ou eficácia 
social. O fato é que legisladores e juízes 

são os autores do direito do nosso tem-
po: escrevem os textos e produzem nor-
mas, com o que administram a justiça a 
seu povo.

É a estes últimos, os juízes – embora 
ao seu final o papa dirija-se aos legisla-
dores da Europa –, que mais há de tocar 
o discurso de Bento XVI. Pois em especial 
nos momentos da produção das normas 
que arrancam dos textos e da tomada de 
decisões em cada caso necessitam, para 
administrar a justiça e distinguir o bem 
do mal, de um coração dócil qual o jo-
vem rei Salomão pediu lhe fosse conce-
dido (Antigo Testamento, Primeiro Livro 
dos Reis 3,9).

Seguramente terá sentido – e bem 
mais do que tanto – darem-se conta en-
tão, os juízes, da razão objetiva que, 
pressupondo uma razão criadora, um 
Creator spiritus, manifesta-se na natu-
reza.

leia Mais...
Confira outra entrevista concedida por Eros 

Grau:
* “Eu fico apavorado quando nós corremos o risco de 
ir além do texto da Constituição”. Entrevista espe-
cial publicada nas Notícias do Dia, em 09-05-2006, 
disponível em http://bit.ly/uXa8UZ 

siga o iHU no twitter
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Ciclo de Palestras: Economia de Baixo 
Carbono. Limites e Possibilidades 

Por outro modo de consumir: descrição de 
algumas experiências alternativas

Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de 
Economia na Universidade de Paris XI - 

Sceaux/Orsay

Horário: das 16h às 18h
Local: Sala Ignacio Ellacuría 

e Companheiros, no IHU

Data: 22/11/2011

Informações em www.ihu.unisinos.br
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Televisão interativa e internet: desafios para 
a convergência digital

   Por andres KaliKosKe e naiá Giúdice��

* Andres Kalikoske e Naiá Giúdice são, respectivamente, doutorando em Ciências da Comunicação 
e especialista em Televisão e Convergência Digital pela Unisinos. São membros plenos do Grupo 
de Pesquisa Cepos. E-mail do Andrés: <kalikoske@hotmail.com>; e-mail da Naiá: <naiagiudice@
hotmail.com>.

A televisão interativa é promessa 
parcialmente cumprida pelo Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD, 
uma vez que, para atingir níveis satis-
fatórios de interatividade, o telespecta-
dor necessita de condições específicas e 
dispendiosas, que incluem, no mínimo, 
banda larga de alta velocidade e cone-
xão entre o seu aparelho televisor e a 
internet. O que ocorreu efetivamente, 
desde a digitalização da televisão, foi 
uma melhoria na qualidade do áudio e 
vídeo, além da possibilidade de capta-
ção do sinal em mídias digitais móveis. 
Nesse sentido, toda expectativa em tor-
no do lançamento comercial do SBTVD, 
em 2007, transformou-se em frustração, 
especialmente para o consumidor inte-
ressado em estabelecer um canal direto 
com as emissoras, interagindo e partici-
pando, ainda que de modo restrito.

O problema atual se agrava porque, 
mesmo os televisores que contam com 
o Ginga, middleware responsável pela 
mediação entre os aplicativos que são 
enviados pelas emissoras e o sistema 
operacional do SBTVD, possuem condi-
ções de interatividade insignificantes. 
Em uma telenovela, por exemplo, os re-
cursos se limitam ao resumo de capítu-
los, perfil dos personagens, imagens de 

alguns atores e, quando muito, enque-
tes com respostas pré-estabelecidas. 
Um segundo obstáculo é que, até o pre-
sente momento, a interatividade na TV 
aberta não está disponível em todos os 
estados brasileiros. São Paulo e Rio de 
Janeiro estão mais bem atendidos, mas 
em mercados também importantes, 
como o do Rio Grande do Sul, apenas a 
Globo oferece o serviço, através de sua 
afiliada RBSTV.

Na prática, os programas que ofe-
recem interatividade contam um in-
dicador, convidando o telespectador 
a acessar o conteúdo disponibilizado. 
Trata-se de um logotipo com anima-
ção discreta, cuja aparição geralmen-
te ocorre na parte superior direita da 
tela do televisor. Quando acessado, 
inicia-se a exibição do aplicativo ofe-
recido pela emissora naquele momen-
to. Ainda é cedo para antecipar qual 
será o modelo definitivo da televisão 
interativa, mas pode-se observar que 
as experimentações atuais apontam 
para a diversidade de aplicativos, 
que, apesar da escassez do conteúdo, 
são funcionais e esteticamente atra-
tivos. Os aplicativos da Globo e da 
Record, por exemplo, são vinculados 
aos conteúdos exibidos na TV. Nesse 
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modelo de interatividade, cada pro-
grama possui sua aplicação interativa 
específica. O modelo do SBT, chamado 
Portal de Interatividade, diferencia-se 
dos demais, oferecendo uma interface 
semelhante aos websites. O serviço 
está disponível durante as 24 horas do 
dia e proporcionando acesso aos des-
taques da programação, informações, 
enquetes e promoções. Ainda, possui 
uma seção de notícias, atualizada in-
dependentemente do que está sendo 
veiculado na TV.

Desde o acelerado desenvolvimen-
to da internet, o mercado televisivo 
passou a identificar a necessidade de 
reestruturar seu tradicional modelo de 
negócio. O inverso também ocorre, e 
as mídias digitais têm avançado consi-
deravelmente nesse sentido. O site de 
compartilhamento YouTube, das Goo-
gle Inc., por exemplo, passou a incor-
porar publicidade nos audiovisuais que 
disponibiliza. Diferentemente de seu 
passado recente, quando seus anun-
ciantes eram escassos, agora oferece 
espaços dinâmicos diversos, tanto em 
sua página inicial como no rodapé dos 
audiovisuais, quando estão em exibi-
ção. Ainda, tem firmado parcerias com 
gravadoras, clubes de futebol e pro-
dutoras de cinema a fim de transmitir 
apresentações, eventos esportivos e 
longas-metragens em alta definição. 
Ainda pouco explorada pela televisão 
interativa, a cultura participativa que 
garante o sucesso ao YouTube organi-
za seus conteúdos em catálogo (pos-
síveis de serem acessados a qualquer 

instante), promove promoções entre 
os usuários que fornecem conteúdo, 
atraindo novos participantes e novas 
audiências.

Nesse sentido, conclui-se que a per-
sonalização seria uma das possibilidades 
de a tradicional televisão se reinventar, 
mantendo-se atrativa aos usuários mais 
exigentes. O YouTube muito tem a en-
sinar para a indústria televisiva e seus 

novos negócios. A viabilidade está no 
melhor desenvolvimento e populariza-
ção de tecnologias já existentes, como 
o Internet Protocol Television - IPTV, 
onde todo conteúdo é transmitido via 
rede telefônica, permitindo tráfego 
de dados, voz e vídeo. O sistema ope-
ra apenas em streaming, porém com a 
garantia de uma imagem de alta quali-
dade. Trata-se de uma reestruturação 
capaz de transformar o telespectador 
em usuário ativo, oferecendo-lhe, via 
rede, conteúdos em fluxo pré-estabe-
lecido, como atualmente ocorre, mas 
que também estariam disponíveis para 
consumo a qualquer momento. A pu-
blicidade direcionada ao gosto do con-
sumidor é outra opção para aquecer o 
comércio local, o que não quer dizer 
uma supervalorização dos produtos re-
gionais, mas sim oferecer serviços pró-
ximos, como acoplado ao anúncio de 
um chocolate o endereço do comércio 
mais próximo onde o usuário poderá 
degustá-lo.

O longo caminho que a TV digital ain-
da vai percorrer deve delinear não so-
mente os rumos da interatividade, mas 
também do potencial publicitário desse 
modelo de negócio. Aplicativos internos 
disponibilizados nos próprios televisores 
também já estão disponíveis. Oferecem 
basicamente conteúdos da internet (es-
pecialmente do YouTube), com qualida-
de de imagem que muito deixa a dese-
jar. Para o telespectador, permanece a 
frustração e a certeza de que, para o 
serviço vingar, a televisão interativa ain-
da precisa oferecer muito mais.

“Desde o acelerado 

desenvolvimento da 

internet, o mercado 

televisivo passou a 

identificar a

necessidade de 

reestruturar seu 

tradicional modelo de 

negócio. O inverso 

também ocorre, e as 

mídias digitais têm 

avançado 

consideravelmente 

nesse sentido”
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Destaques On-Line
Essa editoria veicula entrevistas que foram destaques nas Notícias do Dia do sítio do IHU. 

Apresentamos um resumo delas, que podem ser conferidas, na íntegra, na data correspondente. 

Entrevistas especiais feitas pela IHU On-Line e disponíveis 
nas Notícias do Dia do sítio do IHU (www.ihu.unisinos.br) 
de 15-11-2011 a 18-11-2011.

Decrescimento e a busca de uma sociedade convivial 
Entrevista especial com José Eustáquio Diniz Alves, demó-
grafo e professor titular do mestrado em Estudos Popula-
cionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas – Ence/IBGE
Confira nas Notícias do Dia de 15-11-2011
Acesse no link http://migre.me/6bv8b
A teoria do decrescimento visa garantir a qualidade de 
vida das pessoas e a preservação ambiental sem reproduz-
ir a lógica do crescimento infinito do consumo. Discutir o 
tema é “essencial para desmistificar o ‘fetiche do cresci-
mento ilimitado da população e do consumo’” e o “fet-
iche da exploração ilimitada dos recursos naturais”, diz 
o docente.

“Precisamos nos livrar da palavra desenvolvimento, mesmo 
que ela venha acompanhada do adjetivo sustentável”
Entrevista especial com Carlos Alberto Pereira Silva, profes-
sor adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
e coordenador do Laboratório Transdisciplinar de Estudos 
em Complexidade
Confira nas Notícias do Dia de 16-11-2011
Acesse no link http://migre.me/6bvpi 

Pensar outro modelo de desenvolvimento econômico, so-
cial e político requer transformações de hábitos adquiridos 
há séculos e intensificados desde o surgimento do capital-
ismo. 

Quilombolas: “sujeitos de direitos fundiários e histórico-
culturais”
Entrevista especial com Rose Leine Bertaco Giacomini, geó-
grafa 
Confira nas Notícias do Dia de 17-11-2011
Acesse no link http://migre.me/6bvA8 
Para as comunidades quilombolas, a terra é pensada como 
propriedade comum ao grupo. Além disso, o direito à posse 
definitiva das terras quilombolas traz para as comunidades 
um avanço histórico e político, além de representar a con-
quista do direito de exercer a cidadania.
 
Violação das regras de biossegurança: a questão dos trans-
gênicos
Entrevista especial com Gabriel Fernandes, agrônomo
Confira nas Notícias do Dia de 18-11-2011
Acesse no link http://migre.me/6bvNv 
Os transgênicos, até hoje, não trouxeram nenhum benefí-
cio para o consumidor. “A produção de transgênicos apenas 
será reduzida quando os consumidores de forma geral pas-
sarem a ter mais interesse em saber de onde vem sua co-
mida e virem no consumo uma opção política também”, 
enfatiza. 

Oficina sobre os dados censitários 2010 da Região do Vale do Sinos

Data: 1/12/2011

Prof. MS Ademir Barbosa Koucher – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE

Informações em www.ihu.unisinos.br
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Agenda da Semana
Confira os eventos desta semana realizados pelo IHU.

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

Dia 21-11-2011  
Evento: Ciclo de Palestras: Economia de Baixo Carbono. Limites e Possibilidades

Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia na 
Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay

Tema: Desenvolvimento humano, decrescimento e a sociedade convivial
Debatedor: Plinio Alexandre Zalewski Vargas - Diretor da Secretaria de Governança da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre
Horário: 19h30min às 22h

Local: Unisinos - Campus Porto Alegre-RS
Outras informações: http://migre.me/6b5jW 

Dia 22-11-2011 
Evento: Ciclo de Palestras: Economia de Baixo Carbono. Limites e Possibilidades

Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia na 
Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay

Tema: Por outro modo de consumir: descrição de algumas experiências alternativas
Horário: 16h às 18h

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Outras informações: http://migre.me/6b5v0 

Dia 23-11-2011
Evento: Ciclo de Palestras: Economia de Baixo Carbono. Limites e Possibilidades

Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia 
na Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay

Tema: Sociedade convivial e economia de baixo carbono: uma relação convivial?
Horário: 19h às 22h

Local: Auditório Central - Unisinos
Outras informações: http://migre.me/6b5Cl 

Dia 24-11-2011
Evento: IHU ideias 

Tema: A atualidade da obra de Ivan Illich
Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia 

na Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay 
Horário: 17h30min às 19h

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Outras informações: http://migre.me/6b5Lt 

Dia 25-11-2011
Evento: Ciclo de Palestras: Economia de Baixo Carbono. Limites e Possibilidades 

Tema: Sociedade convivial: uma perspectiva ecoteológica 
Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia 

na Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay 
Horário: 15h às 17h 

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Outras informações: http://migre.me/6b5Uj
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Dia 24-11-2011
Evento: IHU ideias 

Tema: A atualidade da obra de Ivan Illich
Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia 

na Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay 
Horário: 17h30min às 19h

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Outras informações: http://migre.me/6b5Lt 

Dia 25-11-2011
Evento: Ciclo de Palestras: Economia de Baixo Carbono. Limites e Possibilidades 

Tema: Sociedade convivial: uma perspectiva ecoteológica 
Palestrante: Prof. Dr. Serge Latouche - Professor de Economia 

na Universidade de Paris XI - Sceaux/Orsay 
Horário: 15h às 17h 

Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros - IHU
Outras informações: http://migre.me/6b5Uj

O grupo de pesquisa Comunicação, Economia Polí-
tica e Sociedade – Cepos, vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisi-
nos, realiza, entre os dias 1º e 2 de dezembro de 2011, 
seu sexto seminário de pesquisa. A edição desse ano 
terá como tema Economia Política das Indústrias Cultu-
rais e reunirá docentes convidados do Brasil, Europa e 
África. Entre os expositores, estão Enrique Bustaman-
te, da Universidad Complutense de Madrid; Francisco 
Utray Delgado, da Universidad Carlos III de Madrid; Pa-
tricia Corredor Lanar, UFRC/Espanha; e César Bolaño, 
Universidade Federal de Sergipe. O evento contará 
ainda com exposições dos pesquisadores vinculados ao 
Cepos. O seminário tem entrada franca e conta com o 
patrocínio da Fundação Ford, CNPq, Capes e Fapergs.

De acordo com o coordenador do grupo de pesquisa, 
Valério Cruz Brittos1, o 6º Seminário de Pesquisa Cepos 
representa um importante momento de socialização do 
conhecimento construído na academia, de forma a pos-
sibilitar a integração e troca de informações e ideias 
entre os expositores e os participantes. A intenção, se-
gundo ele, é que esse processo resulte na ampliação 
da produção crítica, incorporando caminhos teóricos 
capazes de auxiliar na explicação da realidade social 
contemporânea. Assim, o evento propõe-se a refletir 
sobre os conflitos decorrentes de um modelo econômi-
co-social estruturado no sistema capitalista e sobre as 
alterações acentuadas ocasionadas pelos avanços tec-
nológicos cujas consequências atingem o exercício da 
cidadania e implicam na exclusão de participação de 
uma parte da sociedade.

No dia 1º de dezembro, o 6º Seminário de Pesqui-
sa Cepos será realizado na Sala Santander, no campus 
Porto Alegre da Unisinos (av. Luiz Manoel Gonzaga, 

1 Valério Cruz Brittos: formado em Direito pela Universidade Federal 
de Pelotas, e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas, 
com especialização em Ciências Políticas. É mestre em Comunica-
ção pela PUCRS e doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea 
pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor do PPG 
de Comunicação da Unisinos. Leia as entrevistas já concedidas por 
ele à IHU On-Line: “TV Digital. Faltou vontade política para apro-
veitar a pesquisa brasileira” (Publicada em 09-03-2006 e disponível 
em http://bit.ly/t4KzR1); “A sociedade vai sair ganhando com a TV 
Digital” (Publicada em 30-06-2006 e disponível em http://bit.ly/
t7YNtU); “Não à TV Lula e sim à TV Sociedade Brasileira” (Publicada 
em 21-03-2007 e disponível em http://bit.ly/sHOtH5); “Televisão 
digital: uma nova era na TV Brasileira” (Publicada em 23-08-2007 
e disponível em http://bit.ly/uAtUNC); “Concessões de rádio e TV: 
uma discussão contemporânea (Publicada em 05-10-2007 e dispo-
nível em http://bit.ly/vkgu23); e “Marco regulatório das comuni-
cações: ‘’existe uma censura privada’’ (Publicada em 17-09-2011 e 
disponível em http://bit.ly/olPBAy). (Nota da IHU On-Line)  

744, bairro Três Figueiras, nas proximidades do Colégio 
Anchieta), entre as 17h00 e as 20h30. No dia 2, das 8 h 
às 20h30, o debate prossegue na Sala Ignacio Ellacuría 
do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, no campus prin-
cipal da universidade, em São Leopoldo (av. Unisinos, 
950, bairro Cristo Rei). Os interessados em participar 
do seminário podem fazer sua inscrição por meio do 
link disponibilizado no endereço eletrônico www.gru-
pocepos.net. Só receberão certificados os participan-
tes que realizarem sua inscrição online. Os estudantes 
de Comunicação da Unisinos poderão aproveitar a car-
ga horária do seminário como horas complementares 
cursadas – para realizarem a inscrição, deverão estar 
em dia com a universidade.

Economia Política 
das Indústrias Culturais

Informações

O quê: 6º Seminário de Pesquisa Cepos: Economia 
Política das Indústrias Culturais

Quando: De 1º de dezembro de 2011, das 17h00 
às 20h30h, a 2 de dezembro de 2011, das 8h30 às 
20h00

Onde: Sala Santander, campus Porto Alegre 
Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros/IHU, campus 
São Leopoldo 

Quanto: Gratuito.

Inscrições: De forma online, no endereço 
www.grupocepos.net.

Sobre o Grupo Cepos

O grupo de pesquisa Comunicação, Economia Políti-
ca e Sociedade – Cepos está vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. O 
Cepos é coordenado pelo professor Dr. Valério Cruz 
Brittos e conta com cerca de 25 membros associa-
dos. As investigações do grupo de pesquisa estão 
alinhadas à Economia Política da Comunicação e en-
volvem principalmente as relações entre o mercado 
de comunicação, o Estado e a sociedade.
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Programação

01-12-¬2011 (5ª) – Sala Santander (Unisinos Design) 
– Porto Alegre

17h – Abertura.
Autoridades acadêmicas (internas e externas).

17h30 – Mesa 1: Políticas e sociedade.
Expositor: Prof. Dr. Valério Cruz Brittos (Unisinos).
Expositor: Prof. Dr. César Bolaño (UFS).
Expositor: Prof. Dr. Enrique Bustamante (UCM – 
Espanha).
Mediador: Prof. Dr. Alsones Balestrin (Unisinos).

20h00 – Exposição de produtos audiovisuais do 
Grupo.

20h30 – Encerramento.

02-12-2011 (5ª) – Sala Ignacio Ellacuría e Companhei-
ros – IHU (Campus principal Unisinos) – São Leopoldo

08h30 – Mesa 2: Inovação e desenvolvimento.
Expositor: Prof. Dr. Sérgio Augusto Soares Mattos 
(UFRB).
Expositor: Prof. Dr. Francisco Utray Delgado (UC3M – 
Espanha).
Expositora: Profa. Dra. Patricia Corredor Lanar 
(UFRC – Espanha).
Expositor: Prof. Dr. João Martins Ladeira (Unisinos).
Mediador: Prof. Dr. Rudimar Baldissera (UFRGS).

10h30 – Exposição de livros do Grupo (intervalo).

10h45 – Mesa 3: Teledramaturgia e conteúdos.
Expositora: Profa. Dra. Sandra Reimão (USP).
Expositora: Profa. Dra. Jacqueline Dourado (UFPI).
Expositor: Prof. Ms. Andres Kalikoske (Unisinos); Esp. 
Naiá Giudice (Unisinos).
Mediador: Profa. Dra. Veneza Ronsini (UFSM).

12h15 – Almoço. 

14h00 – Mesa 4. Audiovisual e regulamentação.
Expositor: Prof. Ms. Luciano Correia dos Santos (UFS).
Expositor: Msto. Luciano Gallas (Unisinos).
Expositora: Profa. Ms. Carine Felkl Prevedello (Sec. Est. 
Planejamento RS).
Mediador: Prof. Dr. Gustavo Fischer (Unisinos).

15h30 – Mesa 5: Digitalização e estratégias.
Expositor: Prof. Dr. João Miguel (UEM – Moçambique).
Expositora: Profa. Ms. Rosana Vieira (Unisinos).
Expositores: Prof. Ms. Alexon Gabriel João (Unisinos); 
Esp. Giovanna Ferreira Alvarenga (Unisinos).
Mediador: Prof. Dr. Eduardo Pellanda (PUCRS).

17h00 – Exposição de teses, dissertações e monogra-
fias do Grupo (intervalo).

17h15 – Mesa 6. Alternativas e cidadania.
Expositoras: Profa. Dra. Nadia Helena Schneider (Sec. 
Mun. Educação Dois Irmãos); Profa. Ms. Paola Madeira 
Nazário (Unisinos).
Expositora: Luiza Carravetta (Unisinos).
Expositor: Msto. Eduardo Menezes (Unisinos); Rafael Ca-
valcanti Barreto (FITS).
Expositores: Prof. Dr. Bruno Lima Rocha Beaklini (Uni-
sinos); Msto. Anderson David Gomes dos Santos (Unisi-
nos).
Mediadora: Profa. Dra. Edla Eggert (Unisinos).

19h15 – Encerramento (avaliação e planejamento).
Prof. Dr. Valério Cruz Brittos (Unisinos).
Prof. Dr. Enrique Bustamante (UCM) – Espanha.
Todos os participantes.

20h00 – Final.

Apoio: Fundação Ford

Informações
Grupo Cepos: 35911100 – R1356
http://www.grupocepos.net/

Acesse a página do IHU no Facebook em 
www.facebook.com/InstitutoHumanitasUnisinos
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confira as PuBlicações do 
instituto huManitas unisinos - ihu 

elas estão disPoníveis na PáGina eletrônica 
WWW.ihu.unisinos.Br 
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IHU Repórter
Ernani Ott 
Por thaMiris MaGalhães | foto arquivo Pessoal

“T
alvez uma das maiores honrarias que um professor possa re-
ceber é ser lembrado, seja como paraninfo ou homenageado 
de turma de formandos”, declara o professor de Ciências Con-
tábeis, Ernani Ott. Trabalhando desde 1969 na Unisinos, o do-
cente afirma que este ano foi convidado para ser homenagea-

do novamente. “Eu devo estar em pelo menos 25 formaturas como homenageado e 
certamente umas 20 como paraninfo. Isso é absolutamente gratificante e é sempre 
uma nova energia para a nossa atuação profissional. Também contabilizo diplomas 
de reconhecimento por tempo de serviço na Unisinos e alguns prêmios recebidos 
em congressos da área contábil”. Ernani, no entanto, não é apenas professor. Pai, 
avô e curtindo um novo relacionamento desde 16 de dezembro de 2003, Ott ainda 
tem um lado artístico que muitos desconhecem: a gaita. Conheça um pouco mais da 
sua história, em entrevista concedida pessoalmente à IHU On-Line. 

Autodefinição – Sou uma pessoa de 
bem com a vida. Só tenho amigos e me 
dou bem com todo mundo. Tento ser 
relativamente organizado, mesmo que 
muitas vezes não seja possível. Essa é 
uma parte de contador que não exerço 
com tanta propriedade. Ao mesmo tem-
po, tenho muita seriedade em minhas 
obrigações, seja como pai, professor, 
avô ou companheiro.

Origem – Nasci em Novo Hamburgo, 
no dia 7 de abril de 1945, e morei lá até 
julho de 2006, quando me mudei para 
Porto Alegre onde resido até hoje. Em 
tom de brincadeira digo que morei 61 
anos em Novo Hamburgo e decidi morar 
os próximos 30 anos em Porto Alegre. 
Moro sozinho já algum tempo, mas tenho 
um relacionamento afetivo desde 2003. 
Estive casado durante 28 anos. Sou se-
parado desde 1996. A separação ocorreu 
no meio do meu doutorado. Temos dois 
filhos, que moram em Novo Hamburgo; 
um com 41 anos e uma com 37. E tenho 
uma netinha que vai completar cinco 
anos em dezembro.

Formação – Tive sempre uma voca-
ção para a área de Contabilidade, até 

porque fiz curso técnico nessa área du-
rante o ensino médio. Depois, prestei 
vestibular na Unisinos e ingressei como 
aluno em 1964, no curso de Ciências 
Econômicas, porque na época ainda não 
existia o curso de Ciências Contábeis que 
era, na verdade, o que eu gostaria. Mas 
fiz o curso de Ciências Econômicas, for-
mando-me em 1967. No início do ano de 
1969 fui convidado a lecionar na univer-
sidade. A essa altura, já existia o curso 
de contábeis, que se iniciou em 1966, 
e aproveitei para cursar as disciplinas. 
Convivi durante alguns anos com a con-
dição de professor em algumas noites e 
de aluno em outras. Ao concluir as disci-
plinas que faltavam, formei-me também 
em Ciências Contábeis. Mais tarde, na 
década de 1980, fiz um curso de especia-
lização em contabilidade, também aqui 
na Unisinos. E em outubro de 1993 fui 
para o doutorado na Espanha sem preci-
sar fazer o mestrado. Regressei de lá em 
fevereiro de 1998.

Espanha – Estava buscando essa 
oportunidade, até porque no Brasil, à 
época, existia apenas um único douto-
rado em Ciências Contábeis, que era 
em São Paulo; hoje temos apenas qua-

tro. Na ocasião, em 1993, eu era dire-
tor do centro e fui chamado pela reito-
ria, sendo que havia apenas duas vagas 
para professores da Unisinos irem fazer 
o doutorado em uma universidade, 
também jesuíta, da Espanha. E eu fui 
um dos escolhidos. Prontamente acei-
tei e fui para a Universidad de Deusto, 
campus de San Sebastián.

Trajetória profissional – Comecei a 
trabalhar em 1961 como auxiliar de es-
critório. Estava iniciando o técnico em 
contabilidade, quando ingressei em uma 
empresa, permanecendo até 1966. En-
tão, surgiu a oportunidade de transfe-
rência para outra corporação, onde eu 
poderia trabalhar com a contabilidade, 
que era o meu sonho. Nessa trabalhei 
de 1966 até final de 1979. Em meados 
de 1980, abri um escritório de consul-
toria, que tenho até hoje, com outros 
dois colegas. Na verdade, hoje continuo 
sócio do escritório, mas desde o meu 
retorno, início de 1998, da Espanha, eu 
não mais atuei no local, porque a vida 
acadêmica acabou me absorvendo inte-
gralmente. Logo que ingressei na Unisi-
nos, em fevereiro de 1969 até 1979, ou 
seja, dez anos, atuava em uma empresa 



e à noite era professor. E, de 1980 
até 1993, trabalhava no escritório 
um turno e dois na Unisinos. Assu-
mi, em 1982, o cargo de diretor 
do centro de Ciências Econômicas 
e fiquei durante 12 anos nesse 
cargo. Com o tempo, fui grada-
tivamente me transferindo das 
atividades privadas, empresas, 
escritório, para a atividade do-
cente, o que culminou com o dou-
torado, tendo regressado e ficado 
praticamente só na atividade do-
cente. Em maio de 2001, assumi 
a coordenação do mestrado em 
Ciências Contábeis, até dezem-
bro de 2009. Hoje, leciono para o 
curso, graduação e mestrado, de 
Ciências Contábeis.

Lazer – As horas livres estão 
cada vez mais escassas, até por-
que a atividade docente é muito 
envolvente. Quando estamos en-
volvidos com mestrado, temos 
uma demanda muito forte para 
produção científica, escrever arti-
gos, orientar trabalhos de conclu-
são, dissertações, avaliar artigos 
de congressos e revistas, que aca-
bamos sendo solicitados a fazer. E 
isso acaba ocupando, muitas ve-
zes, o final de semana e a noite, 
depois do retorno das aulas, etc. 
Mas, mesmo assim, têm algumas 
coisas que eu gosto de fazer e 
tento manter certa regularidade. 
Uma dessas coisas é ir ao cinema. 
Além disso, adoro viajar, sendo 
talvez a coisa que eu mais gos-
te de fazer. E tenho tido muitas 
oportunidades, pois viajo muito 
em função da atividade docente 
e, dentro do possível, tento con-
ciliar o trabalho com o lazer. Te-
nho um pequeno apartamento em 
Gramado. Gosto muito da serra. 
Quando possível, aproveito para 
ir para lá. A Terezinha, minha na-
morada, tem uma casa na praia, 
em Santa Catarina, então acaba-
mos indo muito para lá também. 
Além disso, gosto muito de ouvir 
música. 

Arte – Há uma parte artística 
que eu preciso resgatar em mim: 
a gaita. Quando jovem, e antes 
mesmo de casar, tocava bastante. 
Lecionei, porque teve uma época 

em que a situação era muito di-
fícil e, então, eu já estava mais 
adiantado no curso de gaita e pa-
gava minhas aulas dando aula para 
quem estava começando. Durante 
muitos anos fiz isso. Formei-me, 
então, na escola de música, mas 
depois que casei, tive filhos e co-
mecei a trabalhar, a gaita foi fi-
cando de lado. Agora sim, muito 
devagar ainda, estou tentando 
recuperar esse meu lado artístico 
que é também uma forma de la-
zer importante.

Filme – Gosto muito de filmes 
europeus. Desde jovem, sempre 
gostei muito desse tipo de lon-
ga. Acho que eles retratam bem 
o cotidiano das famílias. Cinema 
francês, por exemplo, sempre me 
fascinou. E, mais recentemente, 
um filme alemão que me chamou 
muita atenção foi A vida dos Ou-
tros. Além desses, gosto muito do 
cinema argentino, que traz muito 
a marca do cinema europeu. Um 
conto chinês e O segredo dos seus 
olhos também são muito interes-
santes.

Autor – Ganhei em meu aniver-
sário um livro muito interessante, 
intitulado Uma breve história de 
século XX, de Geoffrey Blainey. 
Ele faz uma retrospectiva históri-
ca do século XX muito bem nar-
rada. É um livro muito cativante 
que prende o leitor. Além disso, 
gostei do O futuro do trabalho, 
do italiano Domenico de Masi. Mas 
ainda tenho muitos livros espe-
rando para serem lidos.

Religião – Sou evangélico de 
Confissão Luterana.

Sonho – Sempre coloco famí-
lia e saúde em primeiro lugar. 
Depois, conhecer alguns países 
que ainda não conheço. Já tive 
a oportunidade de apreciar al-
guns, sobretudo europeus, mas 
têm alguns que ainda não co-
nheço e tenho muita vontade de 
conhecer. Dos que conheço, pos-
so citar a Espanha; alguma coisa 
de Portugal, cidades como Paris, 
Londres, Roma, Veneza, Floren-
ça; também estive no Canadá e 

uma vez fui a passeio à Tailân-
dia. Outros sonhos que tenho é 
ler os livros que ainda não li e 
voltar a tocar gaita com certa 
regularidade.

Unisinos – Estou respirando a 
Unisinos desde 1964. Então, já 
tem um tempo. É uma trajetória 
bastante longa e essa universi-
dade é a minha casa. Aqui eu 
me formei e tento transmitir aos 
alunos os ensinamentos, seja na 
graduação ou no mestrado, nas 
aulas, através de orientações 
de trabalhos, dissertações etc., 
sempre tendo em mente a busca 
da maior qualidade possível do 
ensino. Além disso, busco levar 
o nome da Unisinos onde quer 
que seja. E fazemos muito isso, 
seja participando de congressos, 
palestras etc., estamos sempre 
levando junto a Unisinos. Ade-
mais, aqui dentro fiz grandes 
amizades com colegas professo-
res, alunos e funcionários.

IHU – Sem dúvida, ele cumpre 
um papel importantíssimo den-
tro da Unisinos. E tem sido um 
elemento relevante por trazer à 
discussão temas absolutamente 
atuais, importantes e modernos. 
O IHU traz eventos importantís-
simos para a Universidade que, 
naturalmente, colocam a Unisinos 
numa vanguarda. É admirável o 
trabalho. Desde que o IHU existe 
estou aqui, acompanho e me cha-
ma muito a atenção.

Honra – Talvez uma das maio-
res honrarias que um professor 
possa receber é ser lembrado, 
seja como paraninfo ou homena-
geado de turma de formandos. E, 
esse ano, por acaso, fui convidado 
para ser homenageado novamen-
te. Eu devo estar em pelo menos 
25 formaturas como homenagea-
do e certamente umas 20 como 
paraninfo. Isso é absolutamente 
gratificante e é sempre uma nova 
energia para a nossa atuação 
profissional. Também contabili-
zo diplomas de reconhecimento 
por tempo de serviço na Unisinos 
e alguns prêmios recebidos em 
congressos da área contábil.



De 2 a 5 de outubro de 2012

Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo/RS

Informações e inscrições:
(51) 3590 8474 ou 3590 8247 – www.ihu.unisinos.br

OBJETIVO GERAL CONVIDADOS JÁ CONFIRMADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


