História em quadrinhos

Editorial
Eisner, “cinema parado”. E, segundo ele, “conseguem
superar esta mídia contemporânea”.
A presença de heróis negros nos gibis é o tema da
entrevista com Christian Arnold Leite. Uma
amostragem de um universo interessantíssimo de
Batman, Super-Homem, Mônica são personagens que
nos remetem para os Comics, nos Estados Unidos, os
Fumetti na Itália, os bande desinée na França, o Mangá
no Japão, ou a História em quadrinhos ou, mais
simplesmente, o gibi, tema de capa da revista IHU OnLine desta semana.

história em quadrinhos étnicas/temáticas emerge da
entrevista. Por sua vez, o quadrinista Francisco Marcatti
Jr., que fez uma adaptação livre de A relíquia de Eça de
Queiroz, aborda a importância, no Brasil, do quadrinho
independente, cada vez mais criativo, “onde o autor
impõe seu livre pensamento”.

Para Guilherme Caldas, quadrinista, “a narrativa dos
quadrinhos se dá na interação entre texto e imagem, ou
entre o encadeamento de imagens sem texto, na
distribuição destes elementos gráficos pela página

“Entre os dentes” é o poema inédito de Arnaldo
Antunes, um dos principais poetas pós-concretismo e exintegrante do grupo de rock Titãs, que publicamos nesta
edição.

(impressa, eletrônica), e ainda nas lacunas entre os
diversos momentos da ação, que se dá num ritmo
próprio, que pode ser variado e controlado de diversas
formas”. E ele frisa que “os quadrinhos são um sistema
semiótico à parte e devem ser entendidos e trabalhados
como tal”.
Álvaro de Moya, um dos pioneiros do estudo de
histórias em quadrinhos no mundo, autor do clássico

Maria Clara Bingemer, decana do Centro de Teologia e
Ciências Humanas da PUC-Rio, comenta o livro Simone
Weil. A força e a fraqueza do amor, que acaba de
lançar pela Editora Rocco. E, sob o título “O império da
pessoalidade”, o doutor André Dick, nosso colega do
IHU, comenta o livro O império dos signos, de Roland
Barthes, traduzido por Leyla Perrone-Moisés e
recentemente publicado pela WMF Martins Fontes.

História da história em quadrinhos, falando da
evolução histórica dos quadrinhos, lembra que Alain
Resnais e Federico Fellini se formaram lendo história em
quadrinhos quando eram crianças. Picasso, magoado, se
penitenciava por nunca ter feito história em quadrinhos.

As invasões bárbaras, de Denys Arcand (2003), filme
que será exibido e debatido nesta terça-feira no Ciclo
Cinema e Saúde Coletiva, que tem como tema Cuidado e
cuidador, é comentado na entrevista com o Prof. Dr.
Larry Antonio Wizniewsky, da Unijuí.

Segundo Álvaro de Moya, “hoje em dia, as principais
histórias em quadrinhos são novelas gráficas”. São,

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

segundo Daniel Horn da Rosa, o Daniel HDR, citando Will
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“Quadrinhos não são apenas um receptáculo, mas um meio
poderoso de mídia”
ENTREVISTA COM DANIEL HORN DA ROSA

Os quadrinhos são o cinema parado e conseguem “superar a mídia
contemporânea, pois envolvem processos literários de criação, de artes
plásticas, arquitetura, narrativa cinematográfica e design gráfico”, disse o
quadrinista Daniel Horn da Rosa, em entrevista concedida por e-mail à IHU
On-Line. Como todas as formas de arte, acrescenta, as histórias em
quadrinhos representam genuinamente o que “acontece na realidade de
quem produz e consome”. E destaca: elas “dão um excelente paralelo na
compreensão de muitos aspectos sociais”.
Daniel Horn da Rosa, mais conhecido como Daniel HDR no meio
profissional, é formado em técnico em Publicidade e Propaganda, pela
Escola Técnica de Publicidade Irmão Pedro (ESPM), em Porto Alegre.
Atualmente, ele atua como professor de Histórias em Quadrinhos e Mangá
na PUC-RS (Instituto de Cultura Japonesa), e é professor de História em
Quadrinhos e Planejamento e Ilustração para propaganda no Centro
Universitário Feevale, em Novo Hamburgo. Além disso, Rosa é desenhista da
editora Avatar Press, dos Estados Unidos. Informações sobre o trabalho do
autor podem ser encontradas no site www.danielhdr.com.br
Confira a entrevista:

IHU On-Line - O que caracteriza a arte seqüencial,
que é o caso da história em quadrinhos?
Daniel Horn da Rosa – Trata-se da narrativa gráfica

Daniel Horn da Rosa - O que não pode faltar é uma boa
história a se contar. E este fator é o resultado de uma
comunhão entre texto e arte.

que se utiliza da seqüência de cenas e sua disposição, a
fim de determinar ritmo de compreensão da mensagem,
esteja ela só em imagem ou imagem e texto.

IHU On-Line - Na condição de professor de produção
em história em quadrinhos, o que você prioriza no
ensino? Qualquer um pode fazer história em

IHU On-Line - Quais são os elementos básicos para a
produção de história em quadrinhos? O que não pode

quadrinhos?
Daniel Horn da Rosa - O artista de quadrinhos deve ter

faltar para uma história em quadrinhos considerada de

um vasto conhecimento nos quesitos de narrativa textual

sucesso?

e gráfica. Quadrinhos são, como o autor e teórico Will
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Eisner1 dizia, “cinema parado”. E conseguem superar

Daniel Horn da Rosa - Como todas as formas de arte,

esta mídia contemporânea, pois envolvem processos

elas representam genuinamente o que acontece na

literários de criação (na construção dos personagens e

realidade de quem produz e consome. Logicamente que

dos roteiros), de artes plásticas (no desenho da figura

são objetos de estudo. Dão um excelente paralelo na

humana, em diversas técnicas), arquitetura e cenografia

compreensão de muitos aspectos sociais, não só dos dias

(na ambientação das cenas), narrativa cinematográfica

atuais. Mas o importante é que os pesquisadores

(na escolha de ângulo dos enquadramentos) e design

compreendam que os quadrinhos não são apenas um

gráfico (no balonamento e diagramação das páginas).

receptáculo, mas um meio poderoso de mídia que

Envolve estudo destas técnicas, e a real compreensão de

merece ser estudado como linguagem, tal como a

que quadrinhos não se tratam somente de cenas

televisão, a rádio e a internet.

delimitadas em quadrados, ou retângulos, personagens
lineares e balõezinhos de fala ou pensamento. É um meio

IHU On-Line - Quais são as diferenças entre o

que co-existe em sua compreensão à literatura, o design,

mercado norte-americano e o brasileiro de

o cinema, as artes plásticas.

quadrinhos?
Daniel Horn da Rosa - Distribuição. Boa distribuição

IHU On-Line - Qual é a importância dos quadrinhos
nas mídias contemporâneas?
Daniel Horn da Rosa - O senso de espaço e

gera mercado (com linhas de publicações diversas).
Mercado gera demanda. Demanda gera investimento, e
investimento gera espaço de publicação para autores.

interatividade (que muitas vezes está oculta, mas está

Esses, pela boa exposição das publicações, consegue

lá), que só rivaliza com os video games. É a síntese

atingir seu público e remunerar as editoras e seus

refinada da linguagem iconográfica que todos nós temos,

colaboradores. Isto existe nos EUA, no Japão, mas o

desde os tempos das pinturas rupestres nas cavernas.

Brasil é muito deficiente no que se refere à distribuição.

Como ferramenta didática, é extremamente poderosa, e
infelizmente, interiorizada por muitas pessoas que
desconhecem sua sistemática e praticabilidade.

IHU On-Line - Como você lida com o processo de
transmitir o pensamento para o papel, para a forma de
quadrinhos? Quais são as dificuldades e o que mais lhe

IHU On-Line - Em que medida as histórias em
quadrinhos proporcionam uma ferramenta de registro

fascina nesse trabalho?
Daniel Horn da Rosa – É o desafio constante. Sempre

de comportamento dos dias atuais? Elas podem se

existe algo inusitado para realizar, o que traz uma nova

tornar fonte de estudo e pesquisa?

visão para o que se tem por convencional. Quem trabalha
com quadrinhos sabe que é fantástico.

1

William Erwin Eisner (1917-2005): é considerado um dos mais

importantes artistas de histórias em quadrinhos e uma das maiores
influências no desenvolvimento do gênero. Além da carreira como
quadrinhista, ele ensinou técnica de quadrinhos na Escola de Artes
Visuais de Nova York , e escreveu obras como Os quadrinhos e a arte
sequencial e A narrativa gráfica. Em 1988, a indústria dos quadrinhos
homenageou Eisner com o prêmiio Will Eisner, que premia histórias em
quadrinhos. (Nota da IHU On-Line)
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“Os quadrinhos criaram a mitologia do século XX”
ENTREVISTA COM ALVARO DE MOYA

Jornalista, escritor, produtor e diretor de cinema e televisão, Álvaro de Moya
nasceu em 1930 e é professor aposentado da Universidade de São Paulo. Autor dos
livros História da história em Quadrinhos (2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993) e
O mundo de Walt Disney (São Paulo: Geração Editorial, 1996), é chargista, ilustrador e
produtor de quadrinhos com temática nacionalista. Para a Editora Abril, desenhou
capas das revistas O Pato Donald e Mickey, como "fantasma" (ghost) de Disney. Pioneiro
no Brasil no estudo dos quadrinhos, foi um dos organizadores da Primeira Exposição
Internacional de Quadrinhos, em 1951, na cidade de São Paulo. Representou o Brasil
em congressos e eventos realizados em cidades como Lucca, Roma, Paris, Buenos Aires
e Nova York, e chefiou delegações brasileiras em várias cidades do mundo, onde fez
conferências. Correspondente da revista Wittyworld, dos Estados Unidos, foi
colaborador de enciclopédias editadas na França, Espanha, Itália e Estados Unidos.
Escolhido pela Universidade La Sapienza, de Roma, foi o único representante da
América Latina em evento realizado na Itália, visando discutir o centenário dos
quadrinhos.
Ele concedeu uma entrevista exclusiva à IHU On-Line por telefone na última semana,
resgatando os aspectos mais importantes da evolução histórica dos quadrinhos e
falando sobre sua experiência de mais de 50 anos nessa área. Confira:

IHU On-Line - Quais são os principais passos que

escreveu a respeito. Ele afirmou que era impossível

constituíram a evolução histórica das histórias em

seguir apenas as ilustrações, que não faria sentido.

quadrinhos?

Também só ler as legendas não fazia sentido. Precisava

Álvaro de Moya - Antes de existir o que nós

existir as duas coisas ao mesmo tempo. E considerava as

consideramos hoje história em quadrinhos, existia uma

histórias hilariantes. Podemos dizer que Goethe foi o

pré-história em quadrinhos, que seriam as histórias

primeiro crítico das histórias em quadrinhos no mundo.

ilustradas. Elas começaram em 1827, com um professor

Enquanto isso, o Japão, através do artista Katsushita

suíço chamado Rudolf Töpffer, que fez as primeiras

Hokusai, fez algumas histórias ilustradas em rolos, como

2

histórias ilustradas. Goethe , grande escritor e pensador,

era costume, e que se chamaram Hokusai Mangá. Foi daí
que nasceu a idéia, existente até hoje, de os quadrinhos

2

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): escritor alemão,

cientista e filósofo. Como escritor, Goethe foi uma das mais

japoneses se chamarem Mangá. Em seguida, teve o
alemão Wilhelm Busch, que criou Max und Moritz, que

importantes figuras da literatura alemã e do Romantismo europeu, nos
finais do século XVIII e inícios do século XIX. Juntamente com Schiller,

Drang. De suas obras, merecem destaque Fausto e Os sofrimentos do

foi um dos líderes do movimento literário romântico alemão Sutrm und

jovem Werther. (Nota da IHU On-Line)
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aqui no Brasil se chamou Juca e Chico, traduzido pelo

constituíram uma linguagem nova, que se assemelhava ao

Olavo Bilac3, que reuniu histórias ilustradas que tiveram

cinema e à literatura, mas tinha, porém, uma expressão

repercussão no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o italiano

própria. Se pegarmos hoje a constância de personagens

radicado em São Paulo, Ângelo Agostini, fez as primeiras

como Batman, Super-Homem, Mônica, com o mesmo

histórias ilustradas no país, em 1867. Esses foram os

tipo de linguagem, podemos dizer que a linguagem dos

principais precursores, além de ingleses e franceses, que

quadrinhos e a difusão massiva dos personagens é que

publicaram em revistas histórias contadas de maneira

caracterizou a transição da história ilustrada para o que

ilustrada.

nós consideramos hoje os Comics, nos Estados Unidos, ou
Fumetti na Itália, ou bande desinée na França, ou o

O processo de massificação dos quadrinhos

Mangá no Japão.

No entanto, a idéia de massificação dessas histórias
ilustradas e da introdução da linguagem que nós
conhecemos hoje da história em quadrinhos aconteceu
em 1895, nos Estados Unidos, com o desenvolvimento da
imprensa americana. Os americanos William Randolph
4

5

IHU On-Line – Depois do Menino Amarelo, houve
alguma grande evolução nos quadrinhos?
Álvaro de Moya – Diversas. Teve, por exemplo, o Mutt
Jeff, que foi a primeira história em quadrinhos a sair

Hearst e Joseph Pulitzer disputavam o público da

diariamente no jornal, uma tira diária em preto e

cidade de Nova Iorque com dois jornais populares de

branco. Depois, houve uma outra grande modificação, na

grande tiragem. E eles notaram que o público gostava de

década de 1930, quando descobriram que poderiam

ilustrações. Então, começaram a publicar suplementos

publicar história em quadrinhos em revistas e em

dominicais coloridos. O que se destacou foi um chamado

histórias completas, que seriam os Comics Books e que

O menino amarelo, de Richard Felton Outcault. Esse é o

aqui no Brasil passou a se chamar gibi. Essas histórias

que nós chamamos do início da linguagem dos quadrinhos

completas conseguiram uma grande massificação quando

e da sua massificação: um personagem como o Menino

apareceram os super-heróis nos quadrinhos, o que

Amarelo, que aparecia todos os domingos, que era uma

difundiu esse tipo de revista. E, finalmente, a história

constância, usando já a fragmentação da imagem, os

em quadrinhos começou a ser endeusada pelos europeus,

balõezinhos, a onomatopéia. Posteriormente, segundo as

em 1962, com a descoberta de Will Eisner, que criou o

teorias de comunicação de massa, os quadrinhos

Spirit, um trabalho muito avançado, em 1940,
considerado o Cidadão Kane dos quadrinhos, porque

3

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918): jornalista,

revolucionou a linguagem. Quando os europeus

poeta brasileiro e membro fundador da Academia Brasileira de Letras.

descobriram a importância de Spirit no pós-guerra e

Criou a Cadeira nº. 15. Imortalizou-se como poeta, considerado o

principalmente na década de 1970, o Will Eisner se

Príncipe dos Poetas Brasileiros, e junto de Alberto de Oliveira e
Raimundo Correia foi a maior liderança e expressão do parnasianismo

recusou a voltar a criar o personagem, dizendo que

no Brasil. De seus escritos, destacam-se Crônicas e novelas e Através

aquilo era algo característico do período. De repente, ele

do Brasil. (Nota da IHU On-Line)

fez uma história chamada A contract with God (Um

4

William Randolph Hearst (1863-1951): foi um editor americano,

que trabalhou na revista American Weekly. Jornalista, foi considerado
um dos precursores da imprensa marrom. (Nota da IHU On-Line)
5

Joseph Pulitzer (1847-1911): jornalista e editor estadunidense.

Trabalhou como repórter em jornais como Westliche Post, na

contrato com Deus), lançado pela editora Brasiliense,
aqui no Brasil. Quando ele mandou essa história para o
editor, o editor ligou e perguntou “o que é isso?”. E ele
imediatamente respondeu, inventando um termo ao

Alemanha, e Washington D.C. (Nota da IHU On-Line)
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telefone: “É uma novela gráfica”. 0 editor lançou esse

Resnais6 e o cineasta Federico Fellini7, começaram a

livro e abriu caminho para uma nova forma de apresentar

dizer que foram formados lendo história em quadrinhos

quadrinhos, ou seja, em forma de livro, de romance, de

quando eram crianças. Picasso8 também revelou que a

novela. Hoje em dia, as principais histórias em

única mágoa da vida dele foi nunca ter feito história em

quadrinhos são novelas gráficas. Outra característica de

quadrinhos.

quadrinhos dessa época é aquela feita pelo desenhista
americano Joe Sacco, que faz novelas gráficas sobre a

IHU On-Line - Como foi, para o senhor, participar da

Bósnia, sobre o Oriente Médio, e é patrocinado por bolsas

primeira exposição de quadrinhos no País? O que isso

americanas, que possibilitam que ele vá até o local para

significou?

desenhar. As ilustrações dele são baseadas no que ele vê

Álvaro de Moya – Até recentemente eu não tinha

e em fotografias. E os personagens dele têm tom

entendido ou não sabia da importância que isso teve.

humorístico. Ele não é um autor maniqueísta, que fala

Nosso grupo, que tinha feito a exposição, foi vítima de

das coisas de um só ponto de vista. Ele entrevista as

uma perseguição muito grande, embora tivéssemos apoio

pessoas de todos os lados e, depois, faz uma espécie de

da imprensa e da mídia. E nós, então, migramos para

reportagem usando desenhos, de forma criativa,

outros setores. Depois de doze anos, foi realizada a

colocando coisas que parecem secundárias em destaque.

primeira exposição de história em quadrinhos na Europa.
Só daí que eu tive a noção de que eu era um dos

IHU On-Line - Como o senhor percebe a evolução dos
quadrinhos, já que há pouco mais de 50 anos eles

pioneiros do estudo de histórias em quadrinhos no
mundo.

eram vistos com desprezo, principalmente pelos
educadores, que diziam que as histórias causavam
preguiça mental?
Álvaro de Moya – Eu vivi exatamente isso. Quando eu

IHU On-Line - Qual foi o período de maior dificuldade
e resistência de produção e consumo das histórias em
quadrinhos, no Brasil?

era jovem e queria fazer história em quadrinhos, havia

Álvaro de Moya – Foi no momento da Guerra Fria, em

uma campanha enorme no Brasil e no mundo contra as

que os Estados Unidos entraram em choque com a União

histórias em quadrinhos. Eu e um grupo de desenhistas,

Soviética. Então, houve uma histeria anti-comunista nos

pela primeira vez no mundo, fizemos uma exposição de

Estados Unidos. A sociedade americana se voltou contra

quadrinhos no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo,

o cinema, contra escritores, contra músicos, contra

em 18 de junho de 1951. Hoje, as enciclopédias dos

grupos de arte. Essa histeria anti-comunista também se

Estados Unidos, da França, Itália, Espanha, citam que o
6

Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma
exposição de história em quadrinhos. As coisas
começaram a mudar quando os europeus, principalmente
as universidades italianas, os intelectuais franceses, e
cineastas de prestígio no cinema, como o francês Alain

Alain Resnais (1922): cineasta francês, nascido em Vannes. Ficou

conhecido por suas obras de ficção poética Hiroshima, meu amor
(1959) e O ano passado em Marienbad (1961). (Nota da IHU On-Line)
7

Federico Fellini (1920-1993): importante cineasta italiano, diretor

de filmes como La dolce vita e A estrada da vida. (Nota da IHU OnLine)
8

Pablo Picasso (1881-1973): pintor e escultor espanhol considerado

um dos artistas mais famosos e versáteis do mundo. Criou milhares de
trabalhos entre pinturas, esculturas e cerâmicas com diversos tipos de
materiais. De suas obras, destacamos “Vaso sobre a mesa” (1914) e
“Guernica” (1937). (Nota da IHU On-Line)
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estendeu aos quadrinhos. E aqui no Brasil, nesse mesmo

IHU On-Line – E como foi fazer história em

período, pais, padres, professores, escola, Igreja, todo

quadrinhos, no Brasil, na época da ditadura militar,

mundo era contra a história em quadrinhos. Havia uma

por exemplo?

campanha muito grande contra a história em quadrinhos

Álvaro de Moya – Nesse período, os quadrinhos já

não só nos Estados Unidos como no Brasil. Vários

estavam consagrados como forma de expressão. A

profissionais tiveram que se afastar dessa linguagem de

publicação das histórias em quadrinhos em jornais e

quadrinhos porque era um período em que as pessoas não

revistas continuou nesse período, mas, assim como o

aceitavam a aceitavam e diziam que essa forma de

cinema, o teatro, a televisão e os outros veículos usaram

expressão era deletéria, porque fazia com que as

de metáforas para criticar a ditadura, os quadrinhos

crianças ficassem preguiçosas mentalmente.

também tiveram esse papel. Por exemplo, o Mauricio de
Souza9 escreveu uma história em quadrinhos do

IHU On-Line – E foi provado o contrário? Qual é a

personagem Astronauta, em que ele visitou um planeta

importância das histórias em quadrinhos para a

onde tinha um jovem músico. E o sistema de domínio

construção do pensamento e para o aprendizado das

daquele planeta proibiu a difusão da música, achando

crianças?

que ela era deletéria para os jovens. Esse músico então

Álvaro de Moya – Depois que os europeus descobriram

ficou proibido de fazer músicas naquele planeta. De

os quadrinhos, houve uma inversão total dessa teoria,

repente, houve um concurso musical entre todos os

que não tinha base científica nenhuma. A Unesco

planetas e aquele planeta não tinha ninguém que

encomendou para universidades da França e da Itália

pudesse representá-lo. Eles reabilitaram então esse

uma pesquisa científica sobre os quadrinhos e as

jovem, que foi participar do concurso interplanetário de

crianças. E eles chegaram à conclusão de que era

música. Era evidentemente uma história sobre o Chico

exatamente o contrário daquela campanha contra os

Buarque de Hollanda. Eram pequenas atitudes que

quadrinhos. As pesquisas mostraram que qualquer

demonstravam resistência contra todo esse período negro

criança, em qualquer lugar do mundo, nasce e sua

que transformou o Brasil numa república ítalo-latino-

família fala a língua do local, a criança liga a televisão, o

americana de bananas.

rádio, ouve as músicas, e na escola todos falam a mesma
língua. Não obstante, a criança precisa ir à escola para

IHU On-Line - Como o senhor percebe as críticas

aprender a ler, escrever e falar a sua própria língua. No

políticas nos jornais diários, através das charges?

entanto, se colocarmos uma história em quadrinhos na

Álvaro de Moya – A charge tem uma linguagem

frente de uma criança antes dela aprender a ler e a

completamente diferente dos quadrinhos, mas vamos lá!

escrever, ela imediatamente entende que aqueles

A charge política hoje em dia, em jornais e revistas, é

quadrinhos narram uma história. Embora ela não saiba o

uma das coisas mais importantes como maneira de

que está escrito nos balõezinhos, ela fica inventando a
fala das personagens. Isso prova que a história em
9

quadrinhos tem possibilidades educacionais num período
pré-escolar.

Mauricio de Souza (1935): é um dos mais famosos cartunistas

brasileiros, criador da Turma da Mônica. Souza começou a desenhar
cartazes e ilustraçoes para jornais de Mogi das Cruzes. Trabalhou no
jornal Folha de São Paulo, na editoria policial. No mesmo veículo,
passou a desenhar histórias em quadrinhos em 1959, com o personagem
Bidu. (Nota da IHU On-Line)
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ridicularizar essa coisa nojenta que é o uso que os

evento. Não há nada comparado com a história em

homens fazem da política.

quadrinhos. Diariamente, há um século, bilhões de
pessoas no mundo inteiro lêem histórias em quadrinhos.

IHU On-Line - Qual é a sua opinião sobre os
quadrinhos hoje?
Álvaro de Moya – Os quadrinhos criaram a mitologia do
século XX. Ou seja, os personagens de quadrinhos
atingem uma multidão de pessoas como nenhum outro

Personagens emblemáticos revelam fatos contemporâneos
ENTREVISTA COM GUILHERME CALDAS

“Os quadrinhos veiculam e condensam as correntes de pensamento contemporâneos
à sua produção”, disse Guilherme Caldas, quadrinista, em entrevista à IHU On-Line,
por e-mail. Para ele, o segmento já passou por três grandes mudanças que iniciaram
nos anos 1960, quando os personagens ganharam mais profundidade, e persistiram
na década de 1970, quando figuras como Batman, em O cavaleiro das trevas,
ganharam um tratamento gráfico mais elaborado. O ápice da evolução no segmento,
se deu com a produção contemporânea, a qual compõe “a linha editorial de selos
como Fantagraphics, Drawn & Quarterly e Top Shelf, e que tem seu expoente máximo
no trabalho de Chris Ware e sua série ACME Novelty”.
Caldas é formado em Artes Plásticas pela Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA/USP). Em quadrinhos, ele publicou Comércio, um dos
volumes da coleção Mini Tonto. Atualmente, ele é proprietário da Candyland, uma
empresa que reúne trabalhos de artistas independentes das áreas de história em
quadrinhos, fanzine, arte de rua, design e ilustração. A partir desses trabalhos, a
empresa de Curitiba, produz storyboards (seqüência de cenas cinematográficas
muito utilizada na publicidade, animação e no cinnema) e animações para
produtoras de cinema e vídeo; criação de roupas, ilustrações.
Eis a entrevista:

IHU On-Line - De que maneira os personagens

Guilherme Caldas - Quanto a desenvolvimento, não

emblemáticos nos ajudam a entender linhas de

saberia ao certo, mas, falando de linhas de pensamento,

pensamento e a desenvolvê-las?

os personagens emblemáticos reúnem e simbolizam os
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fatos contemporâneos à sua formulação. Tintin, por

Guilherme Caldas - Apontaria entre as principais

exemplo, surgiu num semanário católico especificamente

mudanças a reformulação da figura do super-herói,

para denunciar as mazelas e os vícios do comunismo; já o

promovida por Stan Lee10, no início da década de 1960,

Príncipe Valente, em sua trajetória de milhares de

tornando-os personagens com mais profundidade, com

páginas semanais, usou fatos históricos, como a invasão

tramas pessoais mais elaboradas em suas “identidades

da Europa pelos hunos como uma metáfora da Segunda

secretas”, que corriam paralelamente à sua atuação

Guerra Mundial. O Capitão América foi criado

como herói, influenciando e pontuando as suas

especificamente como um herói norte-americano,

aventuras. Exemplo disso é o Homem-Aranha, em que o

embalado pelo espírito patriótico de uma nação em

personagem Peter Parker se vê às voltas com problemas

guerra contra as forças nazi-facistas. Como outras formas

de relacionamento pessoal (namoradas, amigos), tendo

de arte e expressão (cinema, literatura, teatro), os

ainda que lidar com problemas no seu trabalho de

quadrinhos veiculam e condensam as correntes de

repórter e mesmo com problemas financeiros. Outra

pensamento contemporâneas à sua produção, sendo

mudança marcante, na minha opinião, foi a promovida

influenciadas e tornando-se influência destas correntes.

por Frank Miller11, nos anos 1980, ao reinventar o Batman
em O cavaleiro das trevas, trabalho que depois se tornou

IHU On-Line - O senhor disse que existe uma certa

referência e que foi responsável pelo surgimento do

efervescência na produção de quadrinhos brasileiros,

formato Graphic Novel - edições com tratamento gráfico

ressurgindo nos últimos quatro anos. Como o senhor

bem cuidado, impressas em papel de alta qualidade, e

percebe esse ressurgimento?

apresentando histórias com temáticas diversificadas.

Guilherme Caldas – Atualmente, os quadrinhos têm

Por último, gostaria de destacar a produção

uma temática mais diversificada, com histórias e estilos

contemporânea, que compõe a linha editorial de selos

muito mais abrangentes. Acho que isso se deve ao maior

como Fantagraphics, Drawn & Quarterly e Top Shelf, e

intercâmbio de conteúdos proporcionado pela internet e

que tem seu expoente máximo no trabalho de Chris Ware

pela chamada revolução digital. Hoje, o acesso às formas

e sua série ACME Novelty. Seu trabalho foi, para mim, a

de produção é muito mais fácil e um artista não precisa

última revelação, numa série de revelações que foram o

dispor de muitos recursos financeiros para se equipar de

contato com o mundo dos quadrinhos adultos através da

modo a dar um tratamento profissional a seu trabalho. A

revista argentina Fierro e da brasileira Animal. É um

melhoria dos programas de tratamento e design gráfico e

trabalho único na sua qualidade gráfica, na sua

dos equipamentos permite que o artista tenha maior

concepção e na narrativa, que já gerou uma horda de

controle sobre a forma como seu trabalho será veiculado
e processado. Sobre a efervescência, só posso avaliar de
forma positiva. Acredito na qualidade que surge da
quantidade que produzida atualmente.

10

Stan Lee (1922): produtor e roteirista americano. Ele criou alguns

dos maiores personagens de histórias em quadrinhos, como HomemAranha, Quarteto Fantástico, O incrível Hulk e X-men. Stan Lee tem

IHU On-Line - Quais são as principais mudanças na
produção de quadrinhos no decorrer das décadas? O
que apontaria como novidade?

um contrato de exclusividade com a Walt Disney Studios. O contrato
garante ao estúdio, prioridade sobre todos os projetos de Lee. (Nota da
IHU On-Line)
11

Frank Miller (1957): autor e desenhista de histórias em quadrinhos

norte-americano. Seus quadrinhos são reconhecidos pela linguagem
sombria e pela presença do alto-contraste. (Nota da IHU On-Line)
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imitadores, mas que, para mim, ainda não foi totalmente

em fanzines como se ainda estivéssemos nos anos 1980. E

compreendida pelo público e pela crítica atual.

isto serve para a temática e para o modo de produção
dos fanzines. O que existe, para mim, é mais um espírito

IHU On-Line - Como as histórias em quadrinhos

de fanzineiro e isto não tem época, ou seja, não sai de

trabalham com a informação? Esse é um meio de

moda. Espírito de fanzineiro é estar sempre disposto a

comunicação de massa que informa com uma didática

experimentar o novo e o inusitado, é produzir e editar

diferente?

sua produção, sem deixar que percalços, como, digamos,

Guilherme Caldas - A narrativa dos quadrinhos se dá na

a falta de dinheiro ou de acesso aos processos gráficos,

interação entre texto e imagem, ou entre o

sejam um impedimento. Eventos e premiações que ficam

encadeamento de imagens sem texto, na distribuição

discutindo se esta ou aquela publicação pode ou não ser

destes elementos gráficos pela página (impressa,

chamada de fanzine, ou que inventam categorias como

eletrônica), e ainda nas lacunas entre os diversos

Prozine (um fanzine feito de forma “profissional”), são

momentos da ação, que se dá num ritmo próprio, que

simplesmente ridículos.

pode ser variado e controlado de diversas formas. O
importante é frisar que os quadrinhos são um sistema

IHU On-Line - O que a produção de fanzines na

semiótico à parte e devem ser entendidos e trabalhados

internet significa? Publicado no meio on-line ele acaba

como tal. Com certeza, os quadrinhos podem servir para

perdendo características que adquiriu nos anos 1980?

informar. O formato das histórias servem como uma

Guilherme Caldas - O que a internet traz de mais

forma de comunicação abrangente e se presta a usos que

importante é a possibilidade de se publicar e se divulgar

vão de revistinhas educativas, voltadas ao público

sem gastar um centavo. Pessoalmente, acho chato ler

infanto-juvenil, até folhetos, informando procedimentos

quadrinhos numa tela de computador, mas acho

de segurança em aviões ou a manuais para manuseio de

sensacional poder trocar informações e material com um

equipamentos ou materiais perigosos.

artista, digamos, finlandês, praticamente em tempo real.
Quanto às características, acho que o fundamental se

IHU On-Line - O modelo de fanzine está sendo
colocado em xeque?

mantém. O que vale é a idéia, o conteúdo. Não importa
se você publica num blog ou numa folha xerocada.

Guilherme Caldas - Não sei se o modelo de fanzine
está em xeque. O que pode ser colocado em xeque é a
postura dos autores que insistem em produzir e pensar
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A presença de heróis negros nos gibis
ENTREVISTA COM CHRISTIAN ARNOLD LEITE

Desde a origem da produção de história em quadrinhos, os negros já eram
retratados como selvagens. Nos enredos do Tio Patinhas, lembra o professor Christian
Arnold Leite, o patriarca e sua família se aventuravam pelo mundo, viajando pelo
continente africano, ilustrado como um ambiente “povoado por selvagens, canibais”,
que trocavam favores por dinheiro. Aos poucos, esse enquadramento vem mudando, e
atualmente, esclarece, “existe uma gama muito grande de produções que procuram
apresentar personagens negros e negras de forma positiva”, colocando em primeiro
plano a história do povo. Isso ocorre, segundo ele, porque está ocorrendo uma
“transformação na forma de enxergar” os afrodescendentes brasileiros. Para ele,
mais do que nunca, os negros devem ser representados nas histórias em quadrinhos
com uma “imagem de lutadores, vencedores perante as adversidades de uma
realidade social mundial e brasileira preconceituosa e racista em suas mais diversas
manifestações”. Essas e outras declarações foram concedidas à IHU On-Line, por email.
Christian Arnold Leite é graduado em História, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), e especialista em Cultura Afro-brasileira, pela Faculdade INEDI
CESUCA (Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha). Colecionador de Histórias em
Quadrinhos (HQS) desde que foi alfabetizado, sendo as histórias em quadrinhos uma
das suas primeiras leituras.

IHU On-Line - Como se deu o surgimento dos

dominicais. Álvaro de Moya12, na sua obra clássica

personagens negros nos comics books? Os quadrinhos

História da História em Quadrinhos, de 1986, apresenta

brasileiros imitaram os americanos?

uma cena em que os dois personagens estão perdidos e

Christian Arnold Leite – É difícil determinar uma data

gritam “ÁGUA!”. No segundo quadrinhos da tira,

específica. Mas podemos dizer que estes personagens

aparecem cinco negros seminus, armados de lanças,

surgiram como coadjuvantes de personagens de outras

“selvagens”, rindo e gritando juntos “COMIDA!”. O

etnias. Nós temos Mandrake, de Lee Falk e Phil Davis, de

“negro africano selvagem” apareceu muitas vezes, mas

1934, e seu eterno companheiro, assistente, guarda-

em diferentes publicações, como nas Edições Disney. Um

costas, Lothar, rei de uma distante tribo africana.

exemplo são as edições do Tio Patinhas e sua família de

Temos, na primeira década do século XX, Mutt & Jeff, de

sobrinhos e netos em divertidas aventuras pelo mundo,

Bud Fisher, personagens homens, brancos, adultos,

sendo muitas delas ambientadas no continente africano

cômicos, desenhados em tiras de suplementos
12

Confira, nesta edição, uma entrevista com Álvaro de Moya. (Nota

da IHU On-Line)
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povoado por selvagens, canibais, comandados por

referências históricas e de vida de seu autor; o conjunto

bandidos que trocam os seus favores, força, ferocidade,

de valores e ideologias reproduzidas de forma direta e

por quinquilharias e dinheiro. No Brasil, nós temos a

subliminar contidas na história em quadrinhos.

revista Tico-Tico, criada em 11 de outubro de 1905,

Na análise de história em quadrinhos sobre a questão

tendo como alguns de seus personagens em quadrinhos o

afro-brasileira, podemos observar, principalmente na

trio Reco-Reco, Bolão e Azeitona, dois meninos brancos e

obra de Maurício Pestana, uma preocupação com uma

um negro. Temos o Gibi, termo brasileiro surgido com a

análise histórica baseada em um ponto de vista militante

revista Gibi, em 12 de abril de 1939, pelo editor e

e engajada com a causa da recuperação de uma história

proprietário Roberto Marinho, através do jornal O Globo.

afrodescendente verossímil: a construção de um maior

O logotipo da revista era o menino negro no alto da capa

respeito pela herança de sofrimentos e lutas do povo

falando, em algumas vezes, a palavra “Pelé”. Este

afro-brasileiro, por respeito ao seu espaço na sociedade

termo, gibi, também é descrito como “um negro de

brasileira.

traços grosseiros e rudes”. Esta é somente uma
amostragem bem superficial. Podemos encontrar

IHU On-Line - Como o senhor analisa os personagens

personagens negros, na sua grande maioria masculinos,

étnicos nos gibis nacionais e internacionais? A questão

em diferentes publicações desde o final do século XIX e

cultural interfere na produção? De que maneira?

início do século XX.

Christian Arnold Leite – As possibilidades de análise de
história em quadrinhos étnicos são diversas, como a

IHU On-Line - De que maneira os quadrinhos ajudam

própria produção de história em quadrinhos étnicos, em

na construção e no desenvolvimento do conhecimento

contínuo crescimento. Gostaria de tratar de duas obras

e da história?

muito importantes para mim. Tive a oportunidade de

Christian Arnold Leite – A história em quadrinhos pode

analisá-las no meu trabalho de conclusão no curso de

ser utilizada para trabalhar o conceito de tempo na

especialização. Comecemos pela obra quadrinizada de

História – sua duração, transformações, períodos

Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre14, feita por

históricos. A cartilha com textos e quadrinhos, O negro

Ivan Wasth Rodrigues , com adaptação de Estevão

no Rio Grande do Sul, publicada pelo IPHAN em 2005 e

Pinto15, estudo antropológico sobre a formação da

ilustrada pelo quadrinista negro, brasileiro, Maurício

história racial brasileira, tendo o homem branco europeu

Pestana13 (ver site www.mauriciopestana.com.br) se

colonizador como personagem principal e as populações

utiliza de uma cronologia de tempo crescente para

indígenas e africanas como personagens colaboradores na

organizar fatos e acontecimentos dentro de uma ordem

história do Brasil. Temos, nesta obra, uma visão histórica

de temporal: datas, épocas, períodos e contextos

(cronológica, contextual, estrutural) e antropológica

históricos. A história em quadrinhos pode ser utilizada

(expressões e manifestações culturais, identitárias,

para ilustrar aspectos sociais de sociedades e
comunidades humanas durante a História. Também é um
registro histórico da época em que foi produzido, tendo

14

Gilberto Freyre (1900-1987): sociólogo, antropólogo e escritor

brasileiro. É considerado um dos grandes nomes da história do Brasil.
(Nota da IHU On-Line)
15

13

Maurício Pestanha: é publicitário, cartunista, escritor e roteirista

Estevão Pinto(1895-1968): foi diretor do Instituto de Educação de

Pernambuco e membro da Academia Pernambucana de Letras.

com trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Em sua obra, tem

Conferencista e ensaísta, publicou muitos artigos em veículos

destacado a luta em favor dos direitos humanos. (Nota da IHU On-Line)

brasileiros. (Nota da IHU On-Line)
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representativas, ideológicas) da formação racial da

recuperação da história e da cultura de populações

sociedade brasileira, através da visão européia e

negras africanas e brasileiras, em relação com a própria

colonizadora e suas relações com populações ameríndias

formação da história e da cultura brasileira. A cultura

e africanas – moura e/ou muçulmana e negra tribal –,

negra, afro, é uma personagem presente e atuante na

principalmente. Como o próprio título da obra, a análise

grande maioria das obras por mim analisadas.

histórica privilegia os espaços privado da casa-grande e
sua senzala, e, no seu conteúdo iconográfico e textual,

IHU On-Line - De que maneira os negros são

os espaços públicos da sociedade colonial brasileira rural

retratados nas histórias em quadrinhos desses autores

e urbana. Na obra Violência histórica, com roteiro e

que você cita? Como a historiografia negra, os

desenhos de Maurício Pestana, o autor desenvolve uma

quadrinhos passaram por mudanças?

crítica à herança escravocrata, racista, preconceituosa e

Christian Arnold Leite – Os personagens negros são

excludente da sociedade brasileira presente na história

apresentados tanto como submissos, escravizados,

de uma família brasileira de origem africana. Nesta obra,

excluídos, como também revoltosos, libertários,

faz-se a descrição, representação quadrinizada da

militantes, orgulhosos de sua história/cultura. Podemos

história dos africanos escravizados na África – Benin,

observar nas leituras das imagens e textos das obras até

1789 – por navegadores/comerciantes europeus de

aqui citadas idéias e formas de observar o mundo real de

escravos. Africanos que eram, nesta obra em história em

outras épocas históricas: o preconceito com os indivíduos

quadrinhos, capturados e comercializados diretamente

e populações afrodescendentes escravizadas ou libertas

pelos caçadores de negros na África, transportados de

no Brasil; a presença negra na história brasileira, como

forma violenta para o Brasil colonial, vendidos no

submissos ao poder das elites brancas, ou revoltosos e

mercado de escravos, obrigados a trabalhos forçados e

violentos contra esta mesma elite e seus mecanismos de

pesados/desgastantes e degradantes. É descrita a vida

dominação; a resistência e perseverança de indivíduos e

nas senzalas, os castigos físicos humilhantes, as revoltas

grupos afrodescendentes organizados contra a repressão

e rebeliões escravas, a criação dos quilombos e a vida

e violência racial na sociedade brasileira; enfim, um

neles, a abolição da escravidão e o seu subproduto, a

conjunto considerável de informações a serem analisadas

criação de favelas com as populações ex-escravas nos

e problematizadas pelos pesquisadores e educadores

centros urbanos brasileiros. São duas obras com uma

atentos a estas obras em história em quadrinhos.

mesma temática, a história do negro (a) na história do

Atualmente, existe uma gama muito grande de

Brasil, mas conflitantes, na forma que esta história é

produções que procuram apresentar personagens negros

descrita, entendida, analisada. Qual é a verdadeira

e negras de forma positiva, em primeiro plano na sua

história do negro africano no Brasil?

própria história. Exemplo disto é esta obra bastante
interessante e recente, Quilombo - Espaço de resistência

Influência cultural

de crianças, jovens, mulheres e homens negros,

A questão cultural, reprodução de manifestações

produzida pela organização REDEH16, RJ, em parceria

materiais e imateriais de uma determinada etnia,
comunidade ou civilidade/sociedade, foi, sim,
importante na elaboração destas duas obras, como em
outras mais. As duas obras são determinadas pela

16

Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH): foi fundada em

1990, com o objetivo de fortalecer conceitos e práticas que estimulem
a eqüidade de gênero, raça e etnia em políticas públicas desenvolvidas
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com o MEC, tendo como autores Paulo Corrêa Barbosa

e africanas, como é discutido pela professora Tânia Silva

coordenador pedagógico, e Schuma Schumaher17

em seu artigo “Lei 10.639/03 está aí, só falta cumprir!!!”

coordenadora geral da REDEH. Esta obra é o resultado de

na Revista de História (Memorial do Rio Grande do Sul.

pesquisas sobre comunidades quilombolas do estado do

Edição Especial. Estudos Afro-brasileiros. Aplicabilidade

Rio de Janeiro. Nela, é retratada a visita de uma turma

da Lei 10.639/03), na qual ela coloca que “na lei

escolar composta por crianças quilombolas e sua

10.639/03 é urgente uma pedagogia multirracial,

professora quilombola a seis comunidades. Nestas visitas,

práticas pedagógicas desafiadoras, críticas, coletivas e

a turma é recebida por representantes das comunidades

emancipatórias”. A lei exige desacomodar conceitos,

quilombolas e são relatadas as situações de vida das

resgatar a nossa temporalidade como um sujeito

comunidades que se autodeterminam quilombolas: como

histórico que construímos este País. As histórias em

surgiram as comunidades; seus problemas para o

quadrinhos poderão auxiliar nestas questões. Existem

reconhecimento legal das terras, entre outras. Este tipo

poucos livros didáticos gratuitos aos estudantes e escolas

de produção, um projeto educacional de recuperação

que trabalhem a história e a cultura africana e afro-

parcial da história das comunidades quilombolas

brasileira. Assim, os quadrinhos poderão ser utilizados

brasileiras em história em quadrinhos, é de uma

para ilustrar ou explicar histórias e situações ficcionais

importância histórica, uma inovação na forma de utilizar-

ou real-históricas sobre a sociedade brasileira nos seus

se dos desenhos para a formação social e histórica dos

preconceitos, estereótipos, nos seus valores e

educandos do estado do Rio de Janeiro e do próprio

construções históricas ao público leitor destas obras, seja

Brasil.

qual for a sua etnia. Um exemplo disto é a história em
quadrinhos Luana e sua turma, de Aroldo Macedo (São

IHU On-Line - E no material didático? Como o senhor

Paulo, 1998), projeto educacional de valorização da

percebe o ensino da cultura afro-brasileira em sala de

imagem da criança negra conscientizada, através do

aula? As ilustrações dos livros incentivam que tipo de

resgate da história cultural do afro-brasileiro. A coleção

sociedade?

de histórias em quadrinhos Luana e sua turma é uma

Christian Arnold Leite – Acredito que há a necessidade

obra que faz parte de um conjunto maior, um projeto

de comprimento de determinações educacionais

educacional de utilização de história em quadrinhos para

estabelecidas por órgãos governamentais, como também

o ensino de cultura afro-brasileira de crianças negras ou

de sanar uma demanda legal apresentada por diversos

não. Dentro deste projeto, encontram-se outras obras

movimentos sociais em defesa da construção e/ou

sobre a história do Brasil e dos afrodescendentes – o

recuperação de uma história e de uma identidade afro-

descobrimento, a história de Zumbi dos Palmares18, entre

brasileira. Esta demanda tornou-se juridicamente legal

outros projetos que procuram contar a história de nossa

através da lei federal nº 10.639/03 – MEC de 2003, que

nação através dos olhos infantis de uma menina negra,

estabelece a obrigatoriedade do ensino de

esportista, estudiosa, respeitadora, amiga de seus amigos

conhecimentos e histórias das populações afro-brasileiras

e amigas de diferentes origens étnicas.

nas áreas de saúde, educação, cultura e meio ambiente. (Nota da IHU
On-Line)
17

Schuma Schumaher: ativista feminista e pedagoga. Coordena a

REDEH (Rede de Desenvolvimento Humano). (Nota da IHU On-Line)
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Zumbi dos Palmares (1655-1695): foi o último líder do Quilombo

dos Palmares. Ele foi capturado e entregue a um missionário português
quando tinha aproximadamente seis anos. Aos 15 anos de idade, fugiu e
retornou a seu local de origem. (Nota da IHU On-Line)
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Todas as edições trazem histórias de como o próprio

encabeçou reivindicações de reconhecimento e

autor descreve no primeiro “gibi”, “uma afro-brasileira

valorização dos heróis e personagens negros participantes

sem medos, rancores, com o espírito desarmado e pronto

de movimentos e organizações de luta histórica pelo

para distribuir amor e amizade”. São voltadas para

reconhecimento da história e direitos afro-brasileiros:

crianças brasileiras, não importando a sua origem étnica.

inclusão do nome de personagens/heróis negros desta

A turma é composta por afro-brasileiros, nipônicos, entre

revolta, como de outros, no Livro dos Heróis, no Panteão

outras possíveis origens. Todas as histórias possuem um

da Pátria em Brasília; instalação de locais, espaços em

fundo moral – ecológico, valores de conduta, amizade,

imóveis para a produção e preservação da história

esporte, família, enfim, um conjunto de situações e

africana e afrodescendente nas Américas e no Brasil; ruas

enredos que procuram apresentar propostas de conduta

de Salvador com nomes de personagens negros desta

éticas corretas, valorativas, tanto para os afro-brasileiros

revolta “em homenagem aos heróis baianos e mártires da

como para todas as crianças “brasileiras”.

independência nacional”; a criação de um prêmio de
Literatura com o nome de um herói dos búzios, João de

IHU On-Line - Os heróis negros dos desenhos ajudam

Deus, João de Deus do Nascimento, alfaiate baiano, e um

na conscientização e na humanização dos jovens

dos principais líderes do movimento que morreu

leitores?

enforcado e depois teve a sua cabeça exposta em via

Christian Arnold Leite – Acredito que sim, embora não

pública por cinco dias como um exemplo à população

exista material suficiente sobre a leitura desses

negra e revoltosos sobreviventes. Esta série Griô está em

quadrinhos e de sua aceitação, ou não, por parte dos

produção. Haverá novas edições com personagens negros

alunos da rede escolar pública ou privada no Brasil. Mas

atuando na defesa de suas vidas e de suas histórias. O

possuímos experiências marcantes como projetos em

próximo por sinal será sobre João Cândido e a Revolta da

desenvolvimento e com um futuro promissor. Outro

Chibata19. Este projeto merece a maior atenção possível

projeto é dentro desta perspectiva de valorização e

por parte dos leitores, educadores, professores e

maior visibilidade da imagem do afrodescendente nos

pesquisadores. É algo novo, positivo e forte nas suas

meios de comunicação, informação e

convicções, com a participação do quadrinhista e ativista

formação/educação, a Série Olodum Griô, parceria do

social Maurício Pestana nas ilustrações e composição da

quadrinhista Maurício Pestana e da ONG Olodum, de

história, e de uma organização reconhecida também por

Salvador/BA. A proposta deles é contar histórias que

seus projetos de resgate da cultura e da história afro-

mostrarão as contribuições dos negros na construção do

brasileira, que nos dão leitores de história em

Brasil. A proposta iniciou com o primeiro volume, Revolta

quadrinhos, e a perspectiva de estar “absorvendo” um

dos Búzios. Uma história de igualdade no Brasil. Na obra,

conjunto de informações e idéias de transformação dos

é relatada a história do maior movimento de revolta e

modos de se enxergar o afro-brasileiro na história e na

rebelião urbana e popular do Brasil Colonial. Uma revolta

atualidade. Fiquemos, convictamente, atentos a tudo

daqueles que sonhavam com uma república democrática

isto.

no Brasil com o fim da escravidão e das desigualdades
entre brancos e negros”. Este projeto tem como

19

Revolta da Chibata: Eclodiu em 1910 na Baía de Guanabara. Na

objetivos muito mais que a história em quadrinhos em si.

ocasião, dois mil marinheiros da Marinha se rebelaram contra a

A Escola Olodum, braço educacional do Olodum,

aplicação dos castigos físicos a eles impostos como punição. (Nota da
IHU On-Line)
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Tempestade, mutante negra filha de uma princesa
IHU On-Line - O imaginário dos desenhistas

africana, considerada como uma deusa na África por

brasileiros que se inspiram na cultura negra para criar

causa de seus poderes climáticos – controle sobre os

quadrinhos ainda é “rotulado”?

elementos do clima e com isso podendo até voar. Os dois

Christian Arnold Leite – Acredito que esteja

são agora um casal. Casaram na revista Marvel Action

acontecendo uma transformação na forma de enxergar

(número 08, de agosto de 2007). Trata-se de algo incrível

homens, mulheres, crianças, idosos

na história dos quadrinhos mundiais. Um casal

negros/afrodescendentes/brasileiros nas história em

maravilhoso, belíssimo fisicamente, eticamente, seres

quadrinhos. O que se pretende passar ao leitor de

quase perfeitos nas suas convicções morais e físicas, que

história em quadrinhos ditos étnicos, de diversão? O

deram uma nossa perspectiva. São rei e rainha deste

homem negro e a mulher negra somente como

reino, diplomatas, guerreiros, respeitados e temidos pela

historicamente escravos de populações brancas de

comunidade internacional no universo ficcional/real da

origem européia? Ou como participante da sua própria

Marvel. Nas histórias em que eles aparecem, como no

história e da história das nações em que se encontraram

próprio casamento, vários heróis negros também estão

e se encontram na atualidade? Uma coisa fascinante é

presentes e atuam nas histórias. Questões como racismo,

poder criar personagens masculinos e femininos com um

apartheid, discriminação, violência, conflitos políticos

teor, uma imagem de lutadores, vencedores perante as

nacionais e internacionais, intolerância social e racial

adversidades de uma realidade social mundial e

fazem parte das suas histórias solos e agora como um

brasileira preconceituosa e racista em suas mais diversas

casal. Como já disse, isto aqui apresentado é somente

manifestações.

uma amostragem muito rápida de um universo

Um dos primeiros heróis negros das histórias em

interessantíssimo de história em quadrinhos

Quadrinhos Norte-Americanos foi o Pantera Negra,

étnicas/temáticas de um valor visual e informativo

monarca de um reino africano, Wakanda, que se tornou

extremamente relevantes para toda e qualquer pessoa

um país próspero e independente perante as ações

que goste de história em quadrinhos e que as queira

imperialistas européias e norte-americanas. A pantera é

conhecer.

o símbolo, o totem de seu reino. Ele é a personificação
deste totem, a alma mística de um povo, ele se deixa
possuir por este ser animal e elemental. Ororo,
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História em quadrinhos: a produção do pensamento livre
ENTREVISTA COM FRANCISCO MARCATTI JR.

“No Brasil, o quadrinho underground como forma perdeu sua força para o que
chamamos de quadrinhos independentes”, comentou o quadrinista Francisco
Marcatti Jr., em entrevista à IHU On-Line, por e-mail. Segundo ele, os quadrinhos
independentes são muito mais importantes para os artistas brasileiros, que
apresentam uma postura criativa e “impõem seu livre pensamento”. “Quando se
trabalha com essa liberdade, os quadrinhos passar a ser um retrato – com filtro ou
não – da sociedade em que se insere e da qual se origina”, esclarece. Para que
esses trabalhos ganhem mais destaque e visibilidade no futuro, Marcatti diz que é
necessário que os quadrinhos deixem de “ser marginalizados como linguagem”.
Otimista, ele sonha que os livros de quadrinhos autorais levarão “os seus eternos
leitores a se aproximarem da literatura clássica”.
Marcatti publicou sua primeira história em quadrinhos aos 15 anos, e desde
então não parou mais. Hoje, está entre os mais importantes autores de quadrinhos
underground do Brasil. Entre suas publicações, citamos as mais recentes: A
mariposa, de 2005, Creme de Milho 3D, de 2006, e A relíquia, publicada em maio de
2007. Eis a entrevista:

IHU On-Line - Como você define o processo da

maior foi na “mecânica”. Esta obra clássica de Eça

passagem de uma obra literária que foi o caso de A

de Queiroz é constituída de longos trechos sem

relíquia para os quadrinhos? Quais são os

cenas e ações como é o caso dos quadrinhos. A

principais desafios para preservar o conteúdo da

solução que encontrei foi “roubar” a história original

obra e manter o seu estilo e seu traço?

e manipulá-la como se fosse minha. Apoderei-me do

Francisco Marcatti Jr. - A relíquia é uma
20

conteúdo original e o tratei como argumento básico.

adaptação livre da obra de Eça de Queiroz . De

A grosso modo, resumi o livro todo a um mísero

início, livrei-me de qualquer senso de

parágrafo, uma simples resenha para esticá-la

obrigatoriedade em ser fiel. Sem essas “amarras”, o

somente de memória na hora de roteirizar. Só então,

processo foi, apesar de trabalhoso, muito divertido.

com esse roteiro pronto, é que voltei a reler o

A contundência e a riqueza da obra original

original para resgatar ou não possíveis detalhes

exerceram tamanha força na adaptação, que acabou

importantes que eu pudesse ter deixado passar. Em

por resultar-se fiel. Não foi intencional. O desafio

resumo, foi extremamente prazeroso fazer essa
adaptação, uma mistura entre total liberdade e de

20

José Maria Eça de Queiroz (1845-1900): escritor realista

grande admiração pelo trabalho de Eça de Queiroz.

português, autor, entre outros, dos romances Os maias e O crime do
Padre Amaro. (Nota da IHU On-Line)
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IHU On-Line - Quais são as características do
quadrinho underground brasileiro?
Francisco Marcatti Jr. - No Brasil, o quadrinho
underground

21

como forma perdeu sua força para o

nas tintas. As tais nuances passam de detalhes para
elementos chave de todo um conceito. Quando falo
que Henry Miller é a espinha dorsal de meu
trabalho, refiro-me à sua forma de narrar cada cena,

que chamamos de quadrinho independente. O

destrinchando seus detalhes, futucando e

underground americano pouca influência exerceu nas

esmiuçando com olhar microscópico cada fresta e

gerações posteriores à minha. Mesmo o meu

cada pelo ou pó. Com esse detalhamento, Miller

trabalho, que ainda guarda fortes influências dos

constrói suas imagens hiper reais, com cheiros, cores

comix, já não é tão fiel às suas origens. O quadrinho

e sabores que podem nos causar repulsa, surpresa,

independente, por sua vez, é muito mais importante

raiva etc. Mas ele faz isso de dois modos

para nós brasileiros. De sua origem como forma de

fundamentais: apaixonadamente e com respeito. Ele

sobrevivência diante da falta de espaço no mercado

não atribui valores ou adjetivos às suas cenas, aos

editorial, hoje tem sido muito mais uma postura

seus personagens. Descreve um mundo sujo, fétido

criativa, em que o autor impõe seu livre

sem chamá-lo de sujo e fétido. Respeita cada

pensamento. Os erroneamente chamados fanzines

elemento desse universo podre permitindo-lhes,

nada mais são do que exercícios fundamentais no

como autor, serem e estarem em paz com seu meio.

amadurecimento dos seus autores. Esse

Nós, leitores, sentimos o fedor daquilo que Miller

desprendimento acaba criando raízes, e quadrinista

chama de aroma, perfume.

se torna “autor”.
IHU On-Line - Em que sentido os quadrinhos
IHU On-Line – O senhor diz que a espinha dorsal

podem se tornar uma ferramenta de debate social?

do seu pensamento está constituído na obra de

No seu caso, trabalhando com quadrinhos há cerca

Henry Miller, e que também teve influências de

de 30 anos, como foi a produção alternativa na

Hermann Hesse. Que aspectos apresentados por

época da ditadura?

esses autores, estão presentes na sua obra?
Francisco Marcatti Jr. – A influência de Hesse é

Francisco Marcatti Jr. - Para mim, é premissa
trabalhar de forma independente. Isso inclui a linha

seu brilhante uso de imagens simples e quase

de raciocínio criativo. Quando se trabalha com essa

inocentes para dar corpo a idéias profundas ou

liberdade, os quadrinhos passam a ser um retrato -

complexas. Todos os seus elementos, personagens ou

com filtro ou não - da sociedade em que se insere e

tramas aparentam-se pueris ou singelas. Em alguns

da qual se origina. Não gosto de pensar nisso como

casos, como em Knulp, Hesse vai pouco a pouco

um fardo, mas com certeza as histórias em

agregando e desvendando um universo denso e

quadrinhos são tão importantes como registro

envolvente. Outras vezes, ele parte de elementos

quanto como ferramenta de debate. No sentido mais

superficiais, pega o que seriam nuances e carrega

estrito do termo, minhas histórias em quadrinhos são
pouco ou quase nada políticas. Apesar disso, vivi

21

Quadrinho underground: os quadrinhos underground surgiram na

alguns apuros no período da dita cuja. É bem

década de 1960. Trata-se de um tipo de história em quadrinhos fundada

verdade que meu início coincide com a época menos

numa abordagem crítica da realidade, estabelecendo, assim, um

obscura dessa mancha na nossa história. Geisel e

contraponto à produção quadrinista. (Nota da IHU On-Line)
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Figueiredo foram “progressistas” perto de seus

desconhecia. Podem acabar por detestar meu

antecessores.

trabalho, julgando-o asqueroso ou forte demais, mas
já não se sente confortável em dizer que não gosta

IHU On-Line - Você acha que existe algum

de quadrinhos como um todo. A generalização já não

preconceito intelectual em relação aos

faz mais tanto sentido. Tem soado estranho se dizer

quadrinhos? Como vê essa questão? O escritor de

que não gosta de histórias em quadrinhos tanto

quadrinhos é um profissional valorizado no meio

quanto é absurdo alguém afirmar que não gosta de

literário?

filmes de cinema. Pode-se detestar filmes de ação,

Francisco Marcatti Jr. - Existe sim, mas é bem

outros desprezam o gênero de terror, e alguns

menos intenso do que poucos anos atrás. Um dos

abominam comédias românticas. Mas é raro alguém

fatores para que esse preconceito se desenvolvesse

dizer que não gosta de cinema.

e se consolidasse por várias gerações é o próprio
mercado editorial, que sempre tratou as histórias
em quadrinhos como produto de consumo. Na
medida em que, nos anos 1960, os quadrinhos

IHU On-Line - Como você vê o futuro do mercado
de quadrinhos no Brasil?
Francisco Marcatti Jr. - Basta caírem essas

europeus ganharam estudos sobre sua importância, o

últimas barreiras que colocam os quadrinhos como

mundo viu disseminar a produção do quadrinho

um mundo à parte, quase uma sociedade secreta, e

autoral. Quem tem preconceito com relação aos

eles deixarão de ser marginalizados como linguagem.

quadrinhos, na verdade é vítima de um mercado que

Aí, então, nossas preocupações serão as mesmas de

ainda trata história em quadrinhos como gibi (nome

todo o mercado literário.Penso até que, talvez por

herdado de publicação semanal e descartável de

excesso de otimismo, que os livros de quadrinhos

histórias em quadrinhos no pós-Segunda Guerra). Mas

autorais, tratados como uma outra forma literária,

essas mesmas pessoas, em qualquer setor da

levarão os seus eternos leitores a se aproximarem da

sociedade, quando tomam contato com quadrinho

literatura clássica.

autoral, percebem que ali há uma qualidade que ele

SÃO LEOPOLDO, 12 DE NOVEMBRO DE 2007 | EDIÇÃO 243

20

Experimentos são registrados nos quadrinhos
ENTREVISTA COM FÁBIO ZIMBRES

Fábio Zimbres é conhecido pela sua produção imediatista e pelas inúmeras
experimentações que desenvolve nos quadrinhos. Segundo ele, esse tipo de trabalho
tenta “preservar a surpresa da criação”. A opção por esta técnica, explica, se deve à
sua preferência por desenhos feitos com urgência. “Histórias em quadrinhos em geral
têm passos bem definidos de criação: roteiro, rascunho etc., e incluir essa surpresa e
essa tensão requer pular essas etapas ou quebrar algumas regras”.
Zimbres cursou Arquitetura na FAU/USP e Artes Plásticas, na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), e é conhecido internacionalmente como ilustrador e
quadrinista. Por dois anos, publicou diariamente a tira “Vida Boa” no jornal Folha de
S. Paulo. Seu trabalho é freqüente em importantes revistas de quadrinhos, tais como
2Wbox (Suíça), Complot (México), Que Suerte (Espanha), Lapiz Japonez (Argentina),
L’Apparition (França), Heaven (Dinamarca), Death Race (EUA), e várias outras no
Brasil. É editor da coleção Mini-Tonto, pela qual ganhou em 1998 o Prêmio Projeto
Editorial no 10º Troféu HQ-MIX.
Confira a entrevista concedida à IHU On-Line, por e-mail:

IHU On-Line - Como é trabalhar com o
imediatismo na produção de histórias em
quadrinhos? Por que essa opção?
Fábio Zimbres - Por uma questão estética. Gosto

consegue acompanhar mais rapidamente a
velocidade do pensamento?
Fábio Zimbres - Acho que o efeito resultante é
mais ou menos isso, mas na verdade ainda não

das coisas que têm essa tensão, uma carga nervosa

consegui fazer isso como se estivesse escrevendo

de ser feita de urgência, de ser feita ao mesmo

uma carta, sempre é necessário que eu volte e

tempo em que é criada. Histórias em quadrinhos em

conserte certas coisas. Acaba levando tempo mesmo

geral têm passos bem definidos de criação: roteiro,

traduzir o seu pensamento que, muitas vezes, é

rascunho etc., e incluir essa surpresa e essa tensão

excessivamente rápido e vago. A tentativa de

requer pular essas etapas ou quebrar algumas

registrar esse momento sempre leva muito mais do

regras. Não se ganha tempo com isso, mesmo

que ele levou a se revelar.

pulando as etapas de roteiro e rascunho; acho que
levo o mesmo tempo ou mais de uma produção nos
moldes mais clássicos.

IHU On-Line - Você tem um estilo peculiar, que
mistura um pouco de tudo (pintura, desenho).
Qual é a mensagem que você tenta transmitir com

IHU On-Line - Você diz que gosta de fazer seus

essa forma de trabalho? O que essa mistura, num

desenhos sem rascunho. Assim, a produção
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mesmo trabalho, tenta representar?
Fábio Zimbres - Acho que ela não precisa
significar nada em si. É uma opção e tenta agradar
meu desejo. Mas talvez signifique que tudo é

IHU On-Line - O que faz o senhor priorizar mais a
agilidade do desenho e a mistura de cores do que
a estética, diferente de outros quadrinistas?
Fábio Zimbres - Eu priorizo a estética, o visível é

possível. Que todas as coisas podem conviver no

importante e o que o rege é minha matéria. Apenas

mesmo tempo e espaço, mesmo as coisas mais

é uma forma diferente, outra estética.

inverossímeis.
IHU On-Line - O que significa trabalhar com a
IHU On-Line - Como e por que um desenho mais
cru, como os que o senhor desenvolve, acabam
surpreendendo o leitor?

experimentação, em quadrinhos?
Fábio Zimbres - Significa que eu tento preservar a
surpresa da criação no meu espaço de trabalho.

Fábio Zimbres - Não sei. Um desenho de criança

Significa também que há poucas pessoas dispostas a

sempre me surpreende e superficialmente todos os

te pagarem pra isso, mas isso não é algo tão drástico

desenhos de criança são iguais. Seria de supor que,

e importante. Isso muda a todo tempo e eu nunca

vendo tantos desenhos assim, essa impressão de

imaginei viver de quadrinhos, já vivi de editar e

novidade acabasse desaparecendo ou

publicar em alguns momentos da minha vida. E tem

enfraquecendo, mas não acontece assim, pois

muita gente que segue as normas do quadrinho e

sempre há um impacto. Eu não sei o motivo disso.

também não está vivendo disso, então não chega a
ser um drama.
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Teologia Pública
Simone Weil: um pensamento que atinge a raiz das coisas
Em Simone Weil - A força e a fraqueza do amor (Rio de Janeiro: Rocco, 2007), Maria
Clara Bingemer, professora do departamento de teologia da PUC-Rio e decana do
Centro de Teologia e Ciências Humanas da mesma universidade, diz que se cruzaram
dois amores de sua vida. O primeiro é a reflexão sobre a violência e o segundo, seu
encanto pela figura de Simone Weil. Em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line,
Maria Clara descreve Simone como uma mulher radical, que “não faz nada sem ir até a
raiz das coisas”. Ela foi “radicalmente intelectual; radicalmente ativista política;
radicalmente militante e radicalmente mística e apaixonada pelo Deus que
experimentou, cuja intimidade lhe foi possibilitada”.
Bingemer é graduada em Jornalismo, mestre em Teologia e doutora em Teologia
Sistemática. Ela concedeu uma entrevista sobre os jesuítas na edição número 183 da
IHU On-Line, de 5-06-2006, intitulada Os jesuítas e a expansão da cultura moderna. Na
edição 220, do dia 21-05-2007, intitulada O futuro da autonomia, uma sociedade de
indivíduos?, Maria Clara Bingemer concedeu outra entrevista: “Igreja que deseja ser
ouvida numa cultura pós-cristã precisa ter um testemunho forte, crível e consistente, que
acompanhe o discurso”. Na edição 224, de 20-07-2007, ela participou da IHU On-Line,
com a entrevista “O documento (de Aparecida) não tem o profetismo e o sopro libertador
que caracterizou Medellin e Puebla”. Confira mais detalhes sobre Simone Weil, na
entrevista a seguir:

IHU On-Line - Qual é o seu principal objetivo com a
produção desse livro? Como surgiu o encantamento
22

pela figura de Simone Weil ?

Maria Clara Bingemer - Neste livro, se cruzam dois
amores de minha vida: o primeiro a reflexão sobre a
violência. Considero a escalada de violência um dos
problemas mais graves do mundo atual e considero

22

Simone Weil (1909-1943): filósofa cristã francesa, que centrou

luminoso o pensamento de Simone Weil sobre este tema.

seus pensamentos sobre um aspecto que preocupa a sociedade até os

Ela tem intuições certeiras, fulgurantes, como filósofa e

dias de hoje: o tormento da injustiça. Vítima da tuberculose, Weil

como mística. E também como cientista política, já que

recusou-se a se alimentar, para compartilhar o sofrimento de seus
irmãos franceses que haviam permanecido na França e viviam os

que marcaram o século XX. Confira, também, a edição 17 dos

dissabores da Segunda Guerra Mundial. Sobre Weil, confira as edições

Cadernos IHU em formação, intitulada Hannah Arendt e Simone Weil.

84 da Revista IHU On-Line, de 17-11- 2003, e 168, de 12-12-2005, sob

Duas mulheres que marcaram a Filosofia e a Política do século XX.

o título Hannah Arendt, Simone Weil e Edith Stein. Três mulheres

(Nota da IHU On-Line)
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foi uma aguda observadora da realidade de seu

IHU On-Line – Qual é a importância da obra no

tempo. Além disso, ela viveu um dos momentos mais

sentido de tornar Simone Weil mais conhecida no

conturbados da história da humanidade: o genocídio

Brasil?

nazista. Nesse momento, ela era uma judia possuída pela

Maria Clara Bingemer - A primeira pesquisadora a

experiência de Jesus Cristo e, aproximando-se do

escrever sobre Simone Weil no Brasil foi a professora

cristianismo, queria ficar em seu país e não fugir e sofrer

Eclea Bosi23, da Universidade de São Paulo (USP), que

o martírio lutando no front. Não pôde fazer isso e morreu

publicou, nos anos 1970, uma coletânea de textos

de dor, por causa disso, sozinha em Ashford, Inglaterra.

comentada da filósofa francesa. Foi a partir deste livro

Aí se cruza o segundo amor: meu encanto pela figura

que aconteceu minha “conversão” a Simone Weil. No

dessa mulher, que morreu aos 34 anos e cujos escritos

entanto, ela e seu pensamento ainda são muito pouco

somam hoje 19 volumes de obras publicadas. Parece-me

conhecidos no Brasil. Trata-se de um pensamento difícil

que Simone Weil tem algo extremamente atual a dizer

e desafiante, para a sociedade, para a academia, para a

aos homens e mulheres de hoje. É uma radical, ou seja,

Igreja. No entanto, apesar de desafiante e talvez mesmo

alguém que não faz nada sem ir até a raiz das coisas. Foi

por causa disto, trata-se de um pensamento essencial

radicalmente intelectual; radicalmente ativista política;

para o momento atual. Por isso, creio e espero que essa

radicalmente militante; e radicalmente mística e

obra torne a sua figura mais conhecida no Brasil. No

apaixonada pelo Deus que experimentou e cuja

primeiro capítulo, faço uma biografia resumida da

intimidade lhe foi possibilitada. Ao mesmo tempo,

autora, para, posteriormente, entrar diretamente no

conserva em sua vivência mística uma extrema,

cerne de seu pensamento sobre a violência e a paz.

autêntica e radical secularidade, laicidade. Simone Weil

Depois, a comparo com outros pensadores e pensadoras

discute com a instituição eclesial, como muitos de nossos

seus contemporâneos, a fim de situar sua reflexão no

contemporâneos, têm dificuldades em aderir a ela

contexto ao qual pertence, embora deixando patente sua

plenamente e permanece sempre na soleira, no umbral,

identidade e originalidade.

como dirá a seu amigo e confidente, o dominicano Pe.
Joseph Marie Perrin. É uma precursora de muitas coisas:

IHU On-Line - Quais são os principais pontos de

da inserção entre os mais pobres, duas décadas antes dos

comparação do pensamento de Weil com Emmanuel

padres operários na França e quatro décadas antes da

Lévinas e René Girard, e com as mulheres judias Edith

Teologia da Libertação. É uma pioneira do diálogo inter-

Stein e Etty Hillesum?

religioso. Quando Simone descobre profundamente a
Deus, intui e proclama que Ele está presente e se revela
23

também nas outras religiões. Ela não tem reparos em
dialogar desde sua experiência cristã com o hinduísmo e

Eclea Bosi: psicóloga social, professora do Instituto de Psicologia

da USP, autora das seguintes obras, entre outras: Simone Weil e a
razão dos vencidos (São Paulo: Brasiliense, 1982) e Memória e

outras religiões orientais. E também em discutir com a

sociedade (13. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2005). (Nota da

religião que é a da sua cultura de origem, o judaísmo.

IHU On-Line)

Por tudo isso, é um ser radical e plural, que deve ser
mais conhecido pelas novas gerações. E por isso também
me encantou.
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Maria Clara Bingemer - Emmanuel Lévinas24 tem um

divindade em algumas circunstâncias. René Girard, por

pensamento vigoroso sobre a questão da violência a

sua vez, declarou explicitamente, em entrevista, ter sido

partir da centralidade do outro e da alteridade. Segundo

influenciado pela leitura do texto de Simone Weil

ele, o outro em sua indigência constitui uma epifania

“L’Iliade ou le poème de la force” (eu traduzo esse texto

para o ser humano e o acusa de uma violência pela qual

no livro). São dele as palavras sobre o texto em questão:

é responsável ainda que não se reconheça praticante de

“Este texto prodigioso sobre o conflito e a violência se

atos julgados como violentos. Essa paixão pela figura do

revelou, para mim, de uma influência decisiva, sem que

outro também está presente em Simone Weil, sobretudo

eu seja disso, por outro lado, realmente consciente”.

pela categoria de “malheur”, desgraça. Ela dirá que a

Além disso, René Girard reconhece e legitima a noção de

atenção prestada ao infeliz, ao desgraçado, é um milagre

Simone Weil de “paixão coletiva”, descrita por ela como

maior do que andar sobre as águas ou ressuscitar um

“um impulso de crime e de mentira infinitamente mais

morto. Portanto, toda falta de atenção, omissão ou

poderoso que qualquer paixão individual”. Ele reconhece

desamor a este será necessariamente uma violência. A

que “aquilo que eu chamo de desejo mimético figura (em

responsabilidade pelo outro, tanto para Lévinas como

Simone Weil) em tudo que releva da obsessão da

para Simone Weil, é o único caminho de redenção da

multidão, da obsessão da influência. Ela tem uma

25

violência. Com René Girard há bastantes pontos em
comum. Os dois fazem uma recusa incondicional a uma
violência que seria prescrita, ou seja, exigida pela

intuição muito penetrante das influências coletivas”.
Edith Stein26 e Etty Willesum27 são duas mulheres judias
contemporâneas de Simone Weil. As três vivem juntas o
terror nazista, as três têm uma experiência religiosa,

24

Emmanuel Lévinas (1906-1995): filósofo lituano, nascido na cidade

mística, embora por caminhos diferentes: Edith como

de Kaunas (ou Kovno), de descendência judaica e naturalizado francês,

carmelita, Etty como mística sem referência

bastante influenciado pela fenomenologia de Edmund Husserl, de quem

institucional, Simone como cristã no umbral da

foi tradutor, assim como pelas obras de Martin Heidegger. Seu

instituição. As três encontram na escrita o caminho

pensamento parte da idéia de que a ética, e não a ontologia, é a
Filosofia primeira. É no face-a-face humano que se irrompe todo

redentor para compreender sua experiência e lutar

sentido. Diante do rosto do Outro, o sujeito se descobre responsável e

contra o monstro da violência de seu tempo e as três

lhe vem à idéia o Infinito. Sobre Lévinas, confira a entrevista concedida

produzem um pensamento escrito que lega às gerações

em 30-08-2007, por Rafael Haddock-Lobo, com exclusividade ao site do

futuras seu sacrifício como um testamento de vida. É

Instituto Humanitas Unisinos – IHU, intitulada “Lévinas: justiça à sua
filosofia e a relação com Heidegger, Husserl e Derrida”. (Nota da IHU
On-Line)
25

René Girard (1923): filósofo e antropólogo francês. Partiu para os

26

Edith Theresa Hedwing Stein (1891-1942): religiosa alemã, a

última de onze irmãos de uma família judia que professava o Judaísmo.

Estados Unidos para dar aulas de francês. É autor de numerosos livros-

Faleceu, aos 51 anos, asfixiada, numa câmara de gás, no campo de

chave, entre eles La violence et le sacré (A violência e o sagrado), em

concentração de Auschwitz, na Polônia. Foi professora de Filosofia,

1972, Des choses cachées depuis la fondation du monde (Das coisas

discípula de Edmund Husserl. Para conhecer mais sobre seu

escondidas desde a fundação do mundo), em 1978, Le bouc émissaire

pensamento, consulte a edição 168 da revista IHU On-Line, de 12-12-

(O bode expiatório), em 1982. Todos esses livros foram publicados pela

2005, sob o título Hannah Arendt, Simone Weil e Edith Stein. Três

Editora Bernard Grasset de Paris. Ganhou o Grande Prêmio de Filosofia

mulheres que marcaram o século XX. (Nota da IHU On-Line)

da Academia Francesa, em 1996, e o Prêmio Médicis, em 1990. O seu

27

Etty Willesum (1914-1943): Escritora judia, natural de Amsterdã.

livro mais conhecido em português é A violência e o sagrado (São

Autora de cartas e de um diário escritos num campo de concentração

Paulo: Perspectiva, 1973). Reproduzimos uma entrevista de Girard

nazista. Esse material só veio a público em 1982. Por conta disso, ela

originalmente publicada no jornal italiano La Repubblica, na IHU On-

começa a ser, agora, tão conhecida quanto Anne Frank. Morreu em

Line 92, de 15-03-2004. (Nota da IHU On-Line)

Auschwitz, em novembro de 1943. (Nota da IHU On-Line)
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fascinante ver como há pontos de contato e semelhança
entre estas três grandes figuras femininas.

IHU On-Line - Qual é o peso dos valores cristãos no
pensamento de Simone Weil?
Maria Clara Bingemer - Na verdade, há alguns valores
cristãos que estão profundamente presentes na vida e no
pensamento de Simone Weil desde muito antes de sua
experiência mística cristã de ser possuída pelo Cristo em
pessoa. Por exemplo, o espírito de pobreza, a caridade,
a primazia do outro sobre o ego etc. Todos esses valores
ela os viveu profundamente. Inclusive, algumas figuras
cristãs a fascinaram desde sempre. Por exemplo, São
Francisco de Assis28. No momento em que Simone Weil
faz seu encontro definitivo com o Cristo, esses valores
são então reconhecidos por ela e por ela nomeados e
identificados. Tudo o que lhe resta de vida após isso –
alguns poucos anos – será dedicado a aprofundar o
encontro com esse Cristo que deu novo sentido a sua
vida. Ela, então, irá não apenas viver os valores cristãos,
mas identificar-se cada vez mais com a pessoa de Jesus
Cristo, muito especialmente com Jesus Cristo
Crucificado. Sua vida será crística e sua morte
igualmente. Ela morrerá, como Jesus, no mais absoluto
despojamento, solidão e pobreza, ansiando por um
martírio que nunca lhe chegou da maneira sonhada.
Trata-se de alguém realmente configurado pela
experiência mística cristã, que não é nada mais do que o
seguimento radical de Jesus Cristo.

28

Sobre o tema, a IHU On-Line produziu a edição 238, de 1-10-2007,

intitulada Francisco. O Santo. O material está disponível na nossa
página eletrônica (www.unisinos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)
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Invenção
EDITORIA DE POESIA

Arnaldo Antunes
Nascido em São Paulo, em 1960, Arnaldo Antunes é um

parede” e “A cegonha é a girafa do ganso / O cachorro é

dos principais poetas pós-concretismo. Publicou os livros

um lobo mais manso” são alguns dos versos do poema

OU/E (edição do autor, 1983); Psia (2. ed. São Paulo:

“Cultura”. Nesse sentido, Arnaldo trabalha com uma

Iluminuras, 1991); Tudos (São Paulo: Iluminuras, 1990);

linguagem que se constrói a partir de analogias e

As coisas (São Paulo: Iluminuras, 1992 – Prêmio Jabuti de

paralelismos, com um certo tom de ensinamento. Isso

poesia); 2 ou + corpos no mesmo espaço (São Paulo:

cabe, por exemplo, numa cantiga “Lavar as mãos”, que

Perspectiva, 1997); 40 escritos (São Paulo: Iluminuras,

ele compôs para o programa infantil Castelo Rá-Tim-

2000); Palavra desordem (São Paulo: Iluminuras, 2002);

Bum: “Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira

ET Eu Tu (São Paulo: Cosac & Naify, 2003); Frases do

/ Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira /

Tomé aos três anos (Porto Alegre: Alegoria, 2006); e

Lava uma (mão), lava outra (mão) / Lava uma, lava outra

Como é que chama o nome disso (São Paulo: Publifolha,

(mão) / Lava uma / / A doença vai embora junto com a

2006), este uma antologia de sua obra. De 1982 a 1992,

sujeira / Verme, bactéria, mando embora embaixo da

integrou o grupo de rock Titãs, no qual compôs canções

torneira / [...] / Na segunda, terça, quarta, quinta e

como “Não vou me adaptar”, “Comida”, “O que”,

sexta-feira / Na beira da pia, tanque, bica, bacia,

“Miséria” e “Família”. Deixou o grupo para seguir

banheira”. Esta linguagem didática se repete em algumas

carreira solo. Nesta, estreou em 1993, com o projeto

de letras mais críticas do poeta e músico, como

multimidático Nome, lançado em CD, livro e vídeo (hoje

“Miséria”: “Miséria é miséria em qualquer canto /

em DVD), pela BMG/Ariola. Desde então, lançou mais

Riquezas são diferentes / Índio mulato preto branco /

sete discos e em 2003, participou do projeto Tribalistas,

Miséria é miséria em qualquer canto”. Ao mesmo tempo,

ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown.

alguns de seus poemas possuem uma disposição de

Talvez Arnaldo seja vinculado à poesia concreta em

definições de dicionário, em forma de aforismos, como

razão de alguns de seus poemas visuais, mas a

“Pessoa”: “Coisa que acaba. Troço que tem fim. Sujeito.

aproximação se dá mais em razão de seus versos curtos e

Que não dura, que se extingue. Míngua. Negócio finito,

de impacto, facilmente transponíveis para uma

que finda. Festa que termina. Coisa que passa, se apaga,

linguagem midiática, como a que encontramos em Nome.

fina. Pessoa. Troço que definha. Que será cinzas”. No

Seu primeiro livro, OU E, já apresentava inúmeros

poema “As cores”, escreve: “Amanhecer. As cores

trabalhos de caligrafia, com o objetivo de dar movimento

costumam arder antes de esmaecer. Quando esfriam, o

às letras e palavras, o que continua a fazer, sobretudo

espaço entre elas e as coisas diminui. E borram quando

em trabalhos gráficos para exposições, alguns reunidos

transbordam. Os verdes maduram cedo. As luzes apagam

em Como é que chama o nome disso. Os poemas de

preto. As cores começam azuis, dentro dos casulos

Arnaldo guardam, com isso, uma proximidade com o

brancos. Flores para elas”.

universo infantil e com a descoberta da linguagem: “O

O poema inédito, a seguir, “Entre os dentes”, que

camelo é um cavalo sem sede / Tartaruga por dentro é
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Arnaldo Antunes enviou especialmente à IHU On-Line,

Ninguém), e que já lhe serviu de referência para compor

parece trazer um diálogo com o cientificismo de um dos

a conhecida canção “O pulso”, gravada pelos Titãs, em

poetas prediletos do autor, Augusto dos Anjos , do qual

que ele cita diversas doenças: “reumatismo raquitismo

Arnaldo gravou o poema “Budismo moderno” (no CD

cistite disritmia / hérnia pediculose tétano hipocrisia”.

entre os dentes restos,
como no reto, infectos
excretos, nichos
de bactérias abertos
na polpa doce
do osso exposto
em cáries
entre
os maxi
lares
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Livro da Semana
BARTHES, Roland. O império dos signos. Tradução de Leyla
Perrone-Moisés. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007
O império da pessoalidade
POR ANDRÉ DICK

O artigo a seguir é inédito, escrito com exclusividade por André Dick para a IHU OnLine, e trata da obra O império dos signos (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007),
traduzida por Leyla Perrone-Moisés. Dick é graduado em Letras pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos. Seu mestrado e doutorado, realizados na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), foram na área de Literatura Comparada. Poeta e
ensaísta, é autor dos livros de poesia Grafias (Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro,
2002) e Papéis de parede (Juiz de Fora: Funalfa Edições; Rio de Janeiro: 7Letras, 2004).
Em colaboração com Fabiano Calixto, organizou A linha que nunca termina (Rio de
Janeiro: Lamparina, 2004), com ensaios, poemas e depoimentos sobre o poeta Paulo
Leminski. Dick concedeu entrevista às Notícias do Dia do site do Instituto Humanitas
Unisinos, www.unisinos.br/ihu, em 27-07-2007, intitulada “A quase arte de Mallarmé”.
Mentor da editoria de poesia Invenção, novidade nas páginas da revista IHU On-Line,
Dick escreveu a resenha “O Bope em ritmo de rock”, comentando o filme Tropa de elite,
publicada na edição número 240 da IHU On-Line, em 22-10-2007.

Está sendo lançado no Brasil O império dos signos, de
Roland Barthes29, numa bela edição da WMF Martins

por sua tradutora, Leyla Perrone-Moisés30. Para conhecêlo, é indispensável ter um interesse pela cultura oriental.

Fontes, com várias gravuras e fotos. O livro se insere
numa coleção dedicada ao escritor francês coordenada

30

Leyla Perrone-Moisés: professora do departamento de Letras

Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (USP). Graduou-se em Letras Neolatinas e
fez doutorado em Letras na USP com a tese Lautréamont, objet de la
29

Roland Barthes (1915-1980): crítico literário, sociólogo e filósofo

critique. É livre docente pela mesma instituição com a tese A crítica-

francês. Entre suas obras se destacam Elementos de semiologia

escritura, um discurso dúplice. Escreveu, entre outras obras, Flores

(1965), Sistema da moda (1967), Fragmentos de um discurso

da escrivaninha (São Paulo: Companhia das Letras, 1990); Altas

amoroso (1977) e O grão da voz (1980). Seus livros estão sendo

literaturas (São Paulo: Companhia das Letras, 1998); Inútil poesia

lançados ou relançados no Brasil na Coleção Roland Barthes,

(São Paulo: Companhia das Letras, 2000); e Vira e mexe, nacionalismo

coordenada por Leyla Perrone-Moisés para a Martins Fontes. (Nota da

(São Paulo: Companhia das Letras, 2007). É responsável pela Coleção

IHU On-Line)

Roland Barthes (São Paulo: Martins Fontes, 2005).
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Quando Barthes o publicou originalmente (em 1970), no

tempo levada e limitada pelas palavras, que dispõe

entanto, o Japão, país que o encanta por ser um símbolo

através delas de um poder ao mesmo tempo absoluto e

em si mesmo, não era a superpotência que é hoje, ainda

improvável”.32 Ou seja, Barthes sabe que existe uma

que já fosse uma referência econômica, cultural e

possível cópia do real, mas ele adota a intersecção entre

textual. Era de interesse de Barthes a presença da

as coisas (do mundo) e as palavras (da linguagem),

linguagem na formação no indivíduo, e o Japão é um dos

trabalhando com o conceito de Imaginário, que constitui

países que mais parecem mostrar esse elemento em sua

exemplarmente o irreal ou o desreal – já que o Real,

cultura.

conforme indicava Lacan33, é um resíduo do Imaginário e

O livro de Barthes também ajuda a mudar a idéia sobre

do Simbólico –, construído pelas leituras do autor.

sua própria teoria. Para ele, no auge da semiologia,

Chegaremos à conclusão de que tanto Aristóteles quanto

negando o dito “mundo externo ao dos signos”, o

Barthes falam da intertextualidade também ao falarem

referente é produto de uma semiosis, e não um dado

na pretensa realidade.

preexistente. A relação lingüística primária não

A semiosis pretendida por Barthes, aplicada na

estabelecia mais relação entre a palavra e a coisa, ou o

descontinuidade, no fato de as palavras perderem suas

signo e o referente, o texto e o mundo, mas entre um

“referências particulares” para se “relacionarem umas

signo e um outro signo. Não é muito diferente disso o que

com as outras para produzir” a significância,34 tem muito

Aristóteles abordava em sua mímesis na Poética: “Desde

da Poética de Aristóteles – e O império dos signos o

a infância, os homens têm, inscrita em sua natureza,

comprova. Ou seja, Aristóteles, como Barthes veio a

[...] uma tendência à mimeisthai [imitar ou representar]

fazer depois, abria campo para um diálogo entre

– e o homem se distingue dos outros animais porque é

representações, que na teoria literária moderna

naturalmente inclinado à mimeisthai [imitar ou

receberia a carga da intertextualidade de Julia

representar] e recorrer à mimésis em seus primeiros

Kristeva35, Bakhtin36 etc., mas apostava numa

aprendizados”.31 Imitar o quê? Aristóteles não define,
mas é certo de que ele fala do mundo como um universo
em que o homem trabalha e retrabalha a formação de
sua própria linguagem.

32

3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 79. (Nota do autor)
33

Ou seja, a mímesis quer representar o
conhecimento do homem e a maneira como ele percebe

BARTHES, Roland. Crítica e verdade. Trad. Leyla Perrone Moisés.

Jacques Lacan (1901-1981): psicanalista francês. Lacan fez uma

releitura do trabalho de Freud, mas acabou por eliminar vários
elementos deste autor (descartando os impulsos sexuais e de

o mundo, o expressa através das palavras, e não

agressividade, por exemplo). Para Lacan, o inconsciente determina a

exatamente o imita. E Barthes não discorda disso: “Não

consciência, mas esta é apenas uma estrutura vazia e sem conteúdo.

sendo uma cópia do real, a literatura mais verdadeira é
aquela que se sabe a mais irreal, na medida em que ela

(Nota da IHU On-Line)
34

COMPAGNON, op. cit., p. 103. (Nota do autor)

35

Julia Kristeva: psicanalista búlgara, professora de Lingüística na

se sabe essencialmente linguagem, é aquela procura de

Universidade de Paris e autora de mais de trinta livros consagrados.

um estado intermediário entre as coisas e as palavras, é

Aluna de Roland Barthes, é uma das mais respeitadas intelectuais da

aquela tensão de uma consciência que é ao mesmo

atualidade. Seus pensamentos envolvem teoria literária, semiologia,
filosofia e psicologia. Escreveu também quatro romances. Entre suas
obras estão As novas doenças da alma (Rio de Janeiro: Rocco);

31

ARISTÓTELES apud COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria:

Estrangeiros para nós mesmos (Rio de Janeiro: Rocco); O velho e os

literatura e senso comum. Trad. Cleonice P. B. Mourão e Consuelo F.

lobos (Rio de Janeiro: Rocco). O jornal francês Le Monde publicou um

Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p. 127. (Nota do autor)

artigo de Roger-Pol Droit sobre Kristeva, em 18-11-2005, que a IHU On-
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narratologia poética, por meio da tragédia e da epopéia

deslumbrante de sua obra”.38 Daí a importância de O

(gêneros superiores) e da comédia (gênero inferior).

império: no momento em que Barthes nega a frieza da

Barthes, em O império dos signos, utiliza a cultura

semiologia, ele entrega um texto absolutamente poético,

japonesa como narrativa para sua semiologia imaginária.

cujas frases formam uma sintaxe extremamente fluente,

Ao analisar a forma do haicai, buscando uma

com a propriedade do autor: longos períodos e um

interpretação do zen, os tipos de comida e lazer

sentido descritivo sensível.

japoneses, por exemplo, Barthes destaca a textualidade

Desse modo, O império dos signos contraria o que

que há nesses movimentos. E Barthes tenta libertar a

Barthes escreve no limite do estruturalismo ortodoxo, em

interpretação de uma possível vinculação com o

busca de uma semiologia ortodoxa hoje superada: “A

Ocidente, no que fracassa: a lógica de vivenciar a

linguagem é feita com significados e significantes, mas

linguagem no Oriente é a mesma do Ocidente. Quando

não é feita diretamente com a realidade”.39 É claro que

Barthes busca uma aproximação da comida japonesa com

Barthes também considerava que a linguagem possui um

a pintura, ele está desenhando uma rede intertextual

sistema econômico, articulado com os significados (os

que Aristóteles traça entre autores gregos. Não por

conteúdos) e os significantes (as formas), sem precisar

acaso, Leyla Perrone-Moisés considera que O império

“descrever” a realidade. Em O império dos signos, o

dos signos é contra a semiologia, ligada a uma
“liberdade crítica”, a uma “reinvindicação do prazer”.

que seria a realidade senão a própria linguagem? Mas se a
37

linguagem não expressa o Real, no sentido lacaniano, ela

O que ele faz, nesse livro, é um “texto de puro prazer

é conduzida pelo que entendemos por real: pela cultura

pessoal”, no qual Barthes inventa o próprio Japão; um

simbólica dos signos. No entanto, mesmo que Barthes

Japão “desejado, sonhado, saboreado, transformado em

esteja perdido como o personagem de Bill Murray em

texto único, texto barthesiano – o mais prazeiroso e

Encontros e desencontros, sem entender a língua com
que se defronta, ele é abalado por uma realidade de
signos, que o coloca em situação de escrita. O sujeito

Line, na edição 166, de 28-11- 2005, publicou sob o título “Eu vivo com
esse desejo de sair de mim”. (Nota da IHU On-Line)
36

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975): lingüista russo. Seu

trabalho é considerado influente na área de teoria literária, crítica
literária, análise do discurso e semiótica. Bakhtin também é
considerado como filósofo da linguagem, e sua lingüística é uma "trans-

não se cria juntamente com a linguagem, como ele
prescreveu várias vezes: ele é sempre resultado de uma
experiência prévia, mesmo que suscitada pelo vazio a
que Barthes se refere na cultura japonesa. Barthes
percebe nos milhares de corpos japoneses, no teatro, nas

lingüística" porque ela ultrapassa a visão de língua como sistema. Isso

cidades descentralizadas, no rosto do estrangeiro e

porque, para Bakhtin, não se pode entender a língua isoladamente, mas

mesmo numa papelaria a essência para se descobrir uma

qualquer análise lingüística deve incluir fatores extra-lingüísticos como

cultura. Barthes escreve: “No Japão, tudo muda: a

contexto de fala, intenção do falante, a relação do falante com o
ouvinte, momento histórico etc. Bakhtin professa uma abordagem

inexistência ou o excesso do código exótico, aos quais

marxista da língua e da lingüística, pois para ele “a palavra é o signo

está condenado, em sua terra, o francês que se vê às

ideológico por excelência” e também "uma ponte entre mim e o outro".

voltas com o estrangeiro (que ele não consegue

Alguns conceitos fundamentais de Bakhtin são o dialogismo, a polifonia,

transformar em estranho), absorve-se numa dialética

a heteroglossia e o carnavalesco. Entre suas obras, destacamos
Problemas da poética de Dostoievski (2. ed. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, 1997). (Nota da IHU On-Line)
37

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Roland Barthes: o saber com sabor. São

Paulo: Brasiliense, 1983, p. 50. (Nota do autor)
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Ibidem, p. 50-51. (Nota do autor)

39

BARTHES, Roland. Inéditos vol. I – Crítica. Trad. Leyla Perrone-

Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 300. (Nota do autor)
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nova da fala e da língua, da série e do indivíduo, do

num brilho tão vivo, tão tênue, que o signo se abole

corpo e da raça. [...] A descoberta é prodigiosa: as ruas,

antes de qualquer significado ter tido o tempo de

as lojas, os bares, os cinemas, os trens abrem o imenso

‘pegar’”.42 Os signos, no livro de Barthes, seriam vazios –

dicionário dos rostos e das silhuetas, em que cada corpo

mas, mesmo abolidos, estão presentes em todos os

(cada palavra) só quer ela mesma e remete, no entanto,

lugares do livro.

a uma classe; assim, temos ao mesmo tempo a volúpia de

Sob esse ângulo, em O império dos signos, a realidade

um encontro (com a fragilidade, a singularidade) e a

é a própria linguagem que Barthes procura interpretar

iluminação de um tipo (o felino, o camponês, o redondo

como semiólogo, ou seja, ela representa um conflito

como uma maçã vermelha, o selvagem, o lapão, o

entre o imaginário e o simbólico. “Se os buquês, os

intelectual, o adormecido, o lunar, o radioso, o

objetos, as árvores, os rostos, os jardins e os textos, se

pensativo), fonte de um júbilo intelectual, já que o

as coisas e as maneiras japonesas nos parecem pequenas

indomável é domado”.

40

(nossa mitologia exalta o grande, o vasto, o largo, o

O crítico Antoine Compagon, que foi aluno de Barthes,

aberto), não é em razão do seu tamanho, é porque todo

acerta, em O demônio da teoria, ao considerar que a

objeto, todo gesto, mesmo o mais livre, o mais móvel,

mímesis é contestada por ser associada à ideologia, que

parece emoldurado”.43 A literatura, portanto, expressa a

Barthes combatia (a doxa), como todo saber repressivo,

realidade por figuras de linguagem, encaixadas numa

41

inerte, passivo, ligado ao consenso. Isso subsiste na
própria obra de Aristóteles, quando ele afirma que o

espécie de moldura imaginária.
O império dos signos que é o Japão se mantém como

escritor deve ir ao que é consenso para o público. Mas

linguagem de forma autônoma, independente da

não só isso. Barthes queria, sobretudo, propor não a

centralização ocidental, e dá em troca o fruto de uma

extinção do real em sua obra (o que seria absurdo), mas

experiência. Da busca pessoal de Barthes pelo prazer do

que a realidade da linguagem (em O prazer do texto,

texto, que ele retrataria mais atentamente na obra

ele falaria em “mímesis da linguagem”), a representação

posterior a O império dos signos.

que fazemos da imagem, aproxima-se do impossível, do
Imaginário; é a representação que fazemos através dos
discursos – e essa fragmentação não pode ser
representativa tão diretamente de uma possível
exterioridade, pelo menos de forma tão direta, a
representação definida timidamente por Aristóteles, que
adianta, por outro lado, boa parte das idéias acerca de
intertextualidade da modernidade; ela representa a
cultura dos signos. E o público, a massa, regressa pela
imagem: “[...] o local público é uma série de
acontecimentos instantâneos, que chegam ao notável

40

BARTHES, Roland. O império dos signos. Trad. Leyla Perrone-

Moisés. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 129-130. (Nota do
autor)
41

COMPAGNON, op. cit., p. 129. (Nota do autor)
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BARTHES, Roland. O império dos signos. Trad. Leyla Perrone-

Moisés. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 146. (Nota do autor)
43

Ibidem, p. 57. (Nota do autor)
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Destaques On-Line
DESTAQUES DAS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU

Essa editoria veicula notícias e 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 DISPONÍVEIS NAS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU (WWW.UNISINOS.BR/IHU) DE 0511-2007 A 10-11-2007

O impacto ambiental do consumo de carne.

Wilson Bueno, professor da Universidade Metodista de

Sérgio Greif, biólogo e Sonia Montaño, jornalista

São Paulo e diretor executivo da Contexto Comunicação

Confira nas Notícias do Dia 05-11-2007

e Pesquisa, fala sobre o desenvolvimento científico e

O biólogo e mestre em nutrição Sérgio Greif,

teórico em relação ao jornalismo ambiental no Brasil, de

coordenador do Departamento de Meio Ambiente da

como deseja mudar a forma como o País trata a prática e

Sociedade Vegetariana Brasileira, adepto do

de como a questão do meio ambiente deveria ser tratada

vegetarianismo desde os cinco anos, fala do impacto

pela mídia brasileira.

ambiental que o consumo de carne produz, das
dificuldades que passou para tornar-se vegetariano e

Desigualdades e direitos hoje.

sobre os direitos dos animais. Complementando a

Antonio Cattani, economista

entrevista, a jornalista e mestre em comunicação Sonia

Confira nas Notícias do Dia 08-11-2007

Montaño deu um depoimento sobre a forma como aderiu

“São vários os motivos que fazem com que os ricos

ao vegetarianismo.

permaneçam ao abrigo da análise crítica. O mais forte é
a estratégia de ocultação das verdadeiras magnitudes da

O homem, as máquinas e o futuro.

riqueza concentrada”, afirmou o professor Antonio

João Camillo Penna, professor

Cattani. Ele aborda a questão da contradição do Direito

Confira nas Notícias do Dia 06-11-2007

em relação ao meio ambiente, ao trabalho e à pobreza.

O professor e doutor em Literatura Comparada da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) João

“A missão gera solidariedade”

Camillo Penna fala sobre a dependência e independência

Irmã Marián Ambrósio

do homem em relação às tecnologias, das

Confira nas Notícias do Dia 09-11-2007

nanotecnologias e tecnociências como utopias e distopias

Para Marián Ambrósio, presidente da Conferência dos

desenvolvidos no mundo contemporâneo e as diferenças

Religiosos do Brasil – CRB, “sem dúvida, o grande desafio

entre o homem e as máquinas.

do triênio será avançar ao encontro das juventudes, a
aprender a converter nossa linguagem, nossa

As mudanças do jornalismo ambiental.

metodologia, nossas formas de encontrar...”. Ela destaca

Wilson da Costa Bueno, professor

que o Projeto de Solidariedade entre as Igrejas do Brasil

Confira nas Notícias do Dia 07-11-2007

e do Timor Leste é, sem dúvida, o sinal mais expressivo
do rosto missionário além das fronteiras do povo de Deus.
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ENTREVISTAS E ARTIGOS QUE FORAM PUBLICADOS NAS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU (WWW.UNISINOS.BR/IHU)

Genética, confidencialidade e ética

Os antecedentes da crise do gás

Volnei Garrafa, professor na UnB

Janio de Freitas, jornalista

Confira nas Notícias do Dia 05-11-2007

Confira nas Notícias do Dia 06-11-2007

O professor e coordenador da Cátedra Unesco de

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 06-

Bioética da Universidade de Brasília Volnei Garrafa, em

11-2007, o jornalista Janio de Freitas fala sobre a crise

artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 05-11-

do gás, sobre as conturbadas relações entre Brasil e

2007, constata que as seguradoras ameaçam não cobrir

Argentina e escreve que, além de uma equivocada

as despesas médicas de uma criança cuja mãe tenha sido

pressão de Lula sobre a Petrobras, daí resultando a causa

alertada de que um dia o filho seria vítima de problema

mais imediata da súbita falta de gás, esta crise

genético. Segundo ele, a ética é um dos melhores

complicada e ameaçadora tem antecedentes que valem

antídotos contra qualquer forma de autoritarismo e

como uma radiografia do governo.

tentativa de manipulação.
O caso do padre Christian von Wernich. A Igreja
"Apenas substituímos armas dos EUA"

utiliza 'réguas' diferentes

Alberto Müller Rojas, general venezuelano

Washington Uranga, jornalista

Confira nas Notícias do Dia 05-11-2007

Confira nas Notícias do Dia 07-11-2007

Um dos principais conselheiros militares do presidente

O jornalista Washington Uranga, em artigo para o

Hugo Chávez nos últimos anos, o general Alberto Müller

Página/12, 05-11-2007, afirma que até o momento a

Rojas, diz, em entrevista publicada pelo jornal Folha de

Igreja argentina e o Vaticano não se pronunciaram sobre

S. Paulo, 05-11-2007, que as recentes compras de armas

o afastamento do padre Christian von Wernich condenado

feitas pela Venezuela foram a solução para o embargo

pelo apoio e prática de tortura durante a ditadura

imposto pelos EUA e seguem a lógica de uma guerra

argentina. Uranga destaca que a Igreja age com critérios

assimétrica defensiva.

diferentes quando se trata de punir religiosos.

Empresa socialmente responsável? É uma farsa.
Robert Reich

Aquecimento da Terra. Não há prova científica que
seja influenciado pelo homem

Confira nas Notícias do Dia 06-11-2007

José Carlos Azevedo, físico brasileiro

Na opinião do ex-secretário do Trabalho de Bill Clinton

Confira nas Notícias do Dia 07-11-2007

Robert B. Reich, as empresas só existem para dar lucro.

Na opinião de José Carlos Azevedo, doutor em Física

Em entrevista para a revista Exame, de 07-11-2007, ele

pelo MIT e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB),

diz que o movimento de responsabilidade corporativa é

em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 07-

uma farsa. E comenta que há 35 anos era possível que

11-2007, o aquecimento da Terra é real, lento e não há

uma companhia fosse socialmente responsável porque

comprovação científica de que seja irreversível ou

seus presidentes tinham muita autonomia. Hoje, eles não

influenciado pelo homem.

têm mais.
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As florestas estão perdendo a capacidade de
absorção de CO2

Lutero hoje, 490 anos depois da Reforma
Walter Altmann

Steve Connor

Confira nas Notícias do Dia 09-11-2007

Confira nas Notícias do Dia 09-11-2007

De acordo com o pastor Walter Altmann, presidente da

Steve Connor, editor de Ciência do jornal inglês The

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)

Independent, diz que as grandes florestas do hemisfério

e doutor em Teologia, Lutero é uma figura histórica que

Norte correm perigo de se converter em gigantescos

marcou a transição do período feudal para a

emissores de dióxidos de carbono em vez de atuarem

modernidade. A entrevista foi concedida ao jornal Valor,

como equilíbrio das emissões de gases de efeito estufa.

em 09-11-2007, em comemoração aos 490 anos da
Reforma Protestante.

Frases da Semana
DIARIAMENTE AS NOTÍCIAS DO DIA DO SÍTIO DO IHU PUBLICAM AS FRASES DO DIA. EIS AQUI UMA SÍNTESE

Chávez e o Rei

debate da CPMF” - Vinicius Torres Freire, jornalista - Folha de

"Por que você não se cala?" – Rei Juan Carlos a Hugo Chávez,

S. Paulo, 07-11-2007.

presidente da Venezuela, ao acusar o ex-primeiro ministro José
Maria Aznar de “fascista” – El País, 11-11-2007.

“Nós e o PSDB temos diferenças ideológicas muito pequenas” –
Tião Viana, presidente do Senado – PT-AC – IstoÉ, 14-11-2007.

"Fascistas não são humanos. Fascistas são piores do que leões e
cobras" – Hugo Chávez, presidente da Venezuela – Folha de S.
Paulo, 11-11-2007.

“Tivemos uma relação histórica com o PSDB. Quando ninguém
era PSDB, ninguém era PT, todo mundo era amigo” – Luiz Inácio
Lula da Silva, presidente da República – O Estado de S. Paulo,

PSDB

11-11-2007.

“Estranho partido o PSDB, ameaça fechar questão contra o
desejo de seus dois presidenciáveis, José Serra e Aécio Neves” -

Brizola

alguém da base aliada do governo, segundo Renata Lo Prete -

“Quem inventou o MST fui eu, não o Stédile” – Leonel Brizola,

Folha de S. Paulo, 06-11-2007.

ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, no livro
Um brasileiro chamado Brizola, dos gaúchos Sérgio Gonzales e

“Hoje eles (PSDB) têm mais tendências do que o PT, se é que
isso é possível” - um petista, segundo Renata Lo Prete - Folha de

Tabajara Ruas, que sai amanhã – O Estado de S. Paulo, 07-112007.

S. Paulo, 06-11-2007.
Homofobia
“No lixo do PSDB ou do Instituto FHC não haveria algum

“O que passa com as igrejas? Como é possível lutar contra o

programa tucano para o país? Todos os economistas tucanos

racismo e não contra a homofobia? A orientação sexual não se

estariam tão assoberbados de faturar no mercado financeiro a

elege. A homofobia também é uma forma de apartheid. Nós,

ponto de não poder doar uma idéia ao partido? É o que parece,

negros, não optamos por ser negros. Os homossexuais,

dada a miséria intelectual e política do desempenho tucano no
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igualmente” – Desmond Tutu, bispo anglicano, prêmio Nobel da

coronel Pinheiro Neto, comandante do Bope, comentando as

Paz – El País, 07-11-2007.

afirmações de Ricardo Soares, chefe da seção de Pessoal – O
Estado de S. Paulo, 10-11-2007.

“Eu imagino Deus chorando ao ver que sua Igreja se permite
perder o tempo condenando gays e lésbicas, enquanto meio

“É chocante e aterrorizante ouvir isso [Soares]” - Tim Cahill,

mundo passa fome e a Aids arrasa” – Desmond Tutu, bispo

representante da Anistia Internacional no Brasil – O Estado de S.

anglicano, prêmio Nobel da Paz – El País, 07-11-2007.

Paulo, 10-11-2007.

Injusto

Tropa de elite

“Na África do Sul aprendemos que se apóias um sistema injusto,

“Você assistiu ao Tropa de elite? O sistema de combater a

a alma se ressente” – Desmond Tutu, bispo anglicano, prêmio

subversão era o mesmo, era guerra do mesmo modo. Falta, na

Nobel da Paz – El País, 07-11-2007.

verdade, uma tropa com mais gente. Pra diminuir a
criminalidade, acho que o que a ‘tropa de elite’ fez e faz é uma

Paglia

solução” – Harry Shibata, médico, conhecido como “o legista da

“Muitos jovens que apenas são atraídos por pessoas do mesmo

ditadura” – Caros Amigos, nas bancas

sexo decidem dizer ‘eu sou gay’ e adotar esse mundo, excluindo
outras possibilidades de expressão, quando poderiam ser

“A bandidagem não acaba com aquela receita que está no

bissexuais ou viver uma experiência transitória” - Camille Paglia,

(filme) Tropa de elite. Assim nós vamos para barbárie” - Frei

Folha de S. Paulo, 09-11-2007.

Betto, escritor - O Estado de S. Paulo, 11-11-2007.

“O movimento feminista está vivo e atuante, se tornou

“A nossa sociedade já decidiu que a polícia tem que ser

internacional, mas não é e nem pode ser uma religião” – Camille

violenta” - coronel Ubiratan Ângelo da PM do Rio, depois de

Paglia, escritora – O Estado de S. Paulo, 10-11-2007.

assistir o filme Tropa de elite – Folha de S. Paulo, 11-11-2007.

Ônibus 174

Empregada doméstica

“Embarquei junto com o Sandro (seqüestrador do ônibus 174,

“A elite branca existe. E o Aguinaldo (Silva, diretor da novela

no Rio de Janeiro) na viatura. Logicamente, eu vou ser sincero:

Duas caras) coloca isso como o rico, que, atualmente, está cada

entre ele e eu, vai ele, porque tenho muita vida pela frente, se

vez mais distante da miséria. Hoje em dia, a gente tem cada vez

Deus quiser. Então, de verdade, ele lutou muito conosco, dois

menos contato com a pobreza. A única pessoa com quem você

camaradas, dois soldados estavam segurando as pernas dele, ele

acaba tendo contato é a que trabalha com você, na sua casa. É

me mordeu, tentou se livrar do golpe e eu acabei apertando o

muito triste isso. Mas é o único contato que você acaba tendo” -

pescoço dele, e aí ele desfaleceu. E eu não fiz questão realmente

Débora Falabella, estrela da novela Duas caras, que tem duas

de ressuscitá-lo muito, não. Foi embora! A verdade é essa” –

empregadas: Neide, mulher do zelador de seu prédio no Rio, e

Ricardo Soares, major, chefe de Pessoal do Bope da Polícia

Gisele, que vai duas vezes por semana a seu apartamento em SP -

Militar do Rio - O Estado de S. Paulo, 10-11-2007.

Folha de S. Paulo, 11-11-2007.

“O oficial não foi feliz ao citar as circunstâncias da morte de
Sandro Nascimento, seqüestrador do ônibus 174” – - tenente-
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Agenda de eventos
Dia 13/11/2007
As invasões bárbaras, de Denys Arcand (2003)
Cinema e Saúde Coletiva II – Cuidado e Cuidador: os vários sentidos dessa relação
Prof. Dr. Larry Antonio Wizniewsky - Unijuí
Horário: 8h30min às 12h
Local: Sala 1G119 – Instituto Humanitas Unisinos – IHU
Dia 14/11/2007
A Corporação
Ciclo de Filmes e Debate – Trabalho no Cinema
Profa. MS Catia T. Ligocki Venturella – Unisinos
Horário: das 19h30min às 22h15min
Local: Sala 1G119 – Instituto Humanitas Unisinos – IHU

Compreendendo as idéias econômicas dos institucionalistas
Quarta com Cultura Unisinos
Prof. Dr. Octávio Augusto Camargo Conceição - UFRGS e FEE
Horário: 19h às 21h30min
Local: Livraria Cultura – Bourbon Shopping Country
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O “cuidado de si”. O primeiro passo para gerar ações de
cuidado entre as pessoas
ENTREVISTA COM LARRY ANTONIO WIZNIEWSKY

Como gerar ações de cuidado num mundo em que as pessoas têm posições
ideológicas intensas, que ultrapassam limites e valores que deveriam ser comuns
entre todos? A resposta do professor e jornalista Larry Antonio Wizniewsky, da
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), é
enfática: “basicamente a partir de um contexto muito específico do conceito de
‘cuidado de si’ desenvolvido por Focault”. Cuidar de si, explica, é vital, uma vez
que as relações do cotidiano estão marcadas pelas “falências gerais de sistemas
educacionais, de segurança e principalmente de cuidados específicos com o outro”.
Nesta terça-feira, 13-11-2007, Wizniewsky comentará o filme As invasões
bárbaras, de Denys Arcand, que, para ele, reflete o pensamento negativo do diretor
“em relação ao futuro da humanidade”. O IHU já exibiu filmes do diretor, como
Jesus de Montreal, em celebração à semana da Páscoa, neste ano. Promovido pelo
IHU, o evento desta semana ocorre às 8h30min, na Sala 1G119.
Confira algumas questões que o professor abordará no encontro, na entrevista
que segue, concedida por e-mail, à IHU On-Line.

IHU On-Line - Como as relações entre pai e filho, em
As invasões bárbaras, nos ajudam a compreender o

diretor Denys Arcand2, O declínio do império
americano3. Nesse sentido, enfocarei na palestra, em

sentido de cuidado e cuidador na constituição familiar?
Larry Antonio Wizniewsky - O filme As invasões
bárbaras1 é uma seqüência do primeiro grande filme do

2

Denys Arcand (1941): Cineasta canadense. Na sua filmografia,

destacam-se: Amor e restos humanos (1983); Jesus de Montreal
(1989); O declínio do império americano (1986) e As invasões
bárbaras (2003). (Nota da IHU On-Line)

1

As invasões bárbaras (Les invasions barbares, 2003) O filme, do

3

O declínio do império americano (Le déclin de l’empire

diretor Denys Arcand, é tido como uma continuação de O declínio do

américain): Filme canadense de 1986, dirigido por Denys Arcand. Na

império americano (1986). No drama, com 99 minutos de duração, são

trama, quatro homens conversam sobre assuntos diversos enquanto

discutidos temas polêmicos nas histórias trazidas por um homem que, à

preparam um jantar. Ao mesmo tempo, em uma academia de ginástica,

beira da morte, recebe a ajuda de amigos e de seu afastado filho para

quatro mulheres conversam sobre os problemas de relacionamento

reviver seu passado. No elenco, estão: Marie-Josée Croze, Rémy Girard,

entre homens e mulheres. O diretor causou impacto ao colocar homens

Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman, Louise Portal, Dominique

e mulheres, de início separados em locações diversas e depois reunidos

Michel, Yves Jacques, Pierre Curzi, Marina Hands e Toni Cecchinato.

numa casa de campo, falando sobre a desvinculação parcial entre o

(Nota da IHU On-Line)

exercício da sexualidade e a manifestação da afetividade. Em 1987, o
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primeiro lugar, os aspectos ligados ao modo como a

seqüência inicial do filme, que, a partir de um uso muito

saúde pública é representada no filme. Logo após, iremos

inteligente da câmara subjetiva, faz do espectador um

abordar as relações pessoais, uma vez que a relação pai

elemento integrante do caos que dá início ao filme, até o

e filho já se mostrava bastante abalada no filme

final, com o avião levantando vôo ao som de uma música

anterior, que travava exatamente os limites entre o

de Françoise Hardy, que evoca a ida de Remmy para o

idealismo da contracultura e o nascente cinismo da

céu e a nova consciência adquirida pelo filme. A música

chamada geração yuppie. Na verdade, As invasões

é um pop brega francês, cujo título pode ser traduzido

bárbaras estabelece uma variedade de diálogos com

como “Todos os garotos e garotas da minha idade”.

todos os aspectos da sociedade, enfocando-os sob a ótica
de patologias sociais e emocionais. Da falência da saúde

IHU On-Line - No filme, pai e filho se aproximaram

pública canadense, passando pela crise dos sindicatos e

após a doença de um deles. Qual é a sua avaliação das

das relações professor-aluno, o diretor Arcand, conforme

reconciliações antes da morte?

suas próprias declarações faz um inventário de todos os

Larry Antonio Wizniewsky - O filme lida com todos os

fracassos de sua geração, o que dá ao filme um caráter

tipos de reconciliações, simbólicas, ideológicas, de

bastante alegórico, e a relação pai e filho, mediada pela

gênero, mas insiste na nota de que o balanço de um

doença incurável de um e a aparente frieza de outro

passado recente não pode ser considerado muito

podem ser vistas como representações metafóricas do

positivo. Por isso mesmo é que iremos ver também

país, o Canadá, que também é em essência um país

algumas cenas de O declínio do império americano, que

dividido por duas línguas (francês/inglês) e dois modos

se passa quando o filho de Remmy ainda é um

bem específicos de gestão social

adolescente e, portanto, em fase de formação de

(liberalismo/socialismo). Acrescente-se a isto tudo os

valores, os quais ele rejeitará no filme posterior. O

efeitos do 11 de setembro e teremos uma obra onde cada

diretor Arcand tem uma visão bem específica neste

aspecto específico remete a outros estratos da cultura e

ponto; basta ver seus filmes Jesus de Montreal e Amor e

da sociedade.

restos humanos. Ambos misturam elementos de

Remmy, o personagem moribundo, vivido pelo ator

patologias físicas, doenças terminais ou incuráveis com

Rémy Girard, busca afirmar simultaneamente sua fé nos

supostas doenças que destroem o tecido social das

ideais da contracultura e apazigüar sua relação com o

sociedades, nas quais os personagens transitam.

filho, a mulher e a filha que veleja pelo mundo e com a

Reconciliações antes da morte e suas possibilidades de

qual ele só mantém contato via internet, após um laptop

articulação com o mundo real, o chamado mundo da

ter sido providenciado pelo filho tecnocrata, de quem

vida, talvez seja uma das principais obsessões da

busca reaproximar-se. Uma das patologias sociais mais

filmografia de Arcand. Pessoalmente, entendo que a

sensíveis que o diretor aborda é a relação dos

visão pessimista sustentada no filme reflete um pouco o

personagens com a heroína, vista ao mesmo tempo como

pensamento negativo de Arcand em relação ao futuro da

dependência letal e um modo mais suave de realizar o

humanidade em geral. Daí o filme fazer menção

ritual de passagem da vida para a morte. Em resumo,

sistemática às novas gerações como gerações “bárbaras”.

todas essas temáticas serão enfocadas a partir da
IHU On-Line - Como o senhor percebe os confrontos
filme foi indicado ao Oscar, prêmina categoria Melhor Filme

ideológicos que ocorrem no mundo, e dificultam essa

Estrangeiro. (Nota da IHU On-Line)
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relação de cuidado e cuidador?

Por mais estranho que possa parecer, esses filmes

Larry Antonio Wizniewsky - São relações que dizem
respeito essencialmente aos projetos utópicos dos anos

articulam-se dentro desta mesma dissolução dos projetos
utópicos da década de 1960.

1960, que se revelaram na grande maioria empreitadas
fracassadas. Quem cuida de quem no mundo atual é um
1

IHU On-Line - De que maneira as relações do

tema que perpassa a filosofia existencialista de Sartre e

cotidiano podem gerar ações de cuidado entre as

depois vai desembocar em produtos culturais

pessoas?
Larry Antonio Wizniewsky – Basicamente, a partir de

extremamente complexos e multifacetados como é o
2

3

caso de Cidade de Deus e do recente Tropa de elite .

um contexto muito específico do conceito de “cuidado
de si” desenvolvido por Foucault4 em seus textos sobre a

1

Jean-Paul Sartre (1905-1980): filósofo existencialista francês.

Escreveu obras teóricas, romances, peças teatrais e contos. Seu

Especiais (Bope), no Rio de Janeiro. Foi objeto de grande repercussão

primeiro romance foi A náusea (1938), e seu principal trabalho

antes mesmo de seu lançamento, por ter sido o primeiro filme

filosófico é O ser e o nada (1943). Sartre define o existencialismo, em

brasileiro a vazar para o mercado pirata e a internet, meses antes de

seu ensaio O existencialismo é um humanismo, como a doutrina na

chegar aos cinemas. Ao criticar duramente os usuários de substâncias

qual, para o homem, "a existência precede a essência". Na Crítica da

ilícitas, atribuindo-lhes culpa pela expansão do tráfico de drogas e da

razão dialética (1964), Sartre apresenta suas teorias políticas e

violência, o filme gerou grande debate na mídia brasileira. As práticas

sociológicas. Aplicou suas teorias psicanalíticas nas biografias

de tortura por parte dos policias também foram abordadas, gerando

Baudelaire (1947) e Saint Genet (1953). As palavras (1963) é a

questionamentos acerca do fato dos personagens estarem sendo

primeira parte de sua autobiografia. Em 1964, foi escolhido para o

considerados heróis por suas atitudes frente os bandidos. Na edição

prêmio Nobel de literatura, que recusou. (Nota da IHU On-Line)

número 240, de 22 de outubro de 2007, Tropa de elite foi o Filme da

2

Cidade de Deus: Filme brasileiro lançado em 2002, com direção de

Semana, e André Dick, doutor em Literatura Comparada e revisor das

Fernando Meirelles. É uma adaptação do livro Cidade de Deus, de

publicações do Instituto Humanitas – IHU, escreveu um artigo sobre o

Paulo Lins, escrito em 1997. O principal personagem do filme Cidade de

filme, intitulado “O Bope em ritmo de rock”. O conteúdo está

Deus não é uma pessoa. O verdadeiro protagonista é o lugar. Cidade de

disponível em www.unisinos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)

Deus é uma favela que surgiu nos anos 1960, e se tornou um dos lugares

4

Michel Foucault (1926-1984): filósofo francês. Suas obras, desde a

mais perigosos do Rio de Janeiro, no começo dos anos 1980. Para contar

História da loucura até a História da sexualidade (a qual não pôde

a estória deste lugar, o filme narra a vida de diversos personagens,

completar devido a sua morte) situam-se dentro de uma filosofia do

todos vistos sob o ponto de vista do narrador, Buscapé. Este, um

conhecimento. Suas teorias sobre o saber, o poder e o sujeito

menino pobre, negro, muito sensível e bastante amedrontado com a

romperam com as concepções modernas destes termos, motivo pelo

idéia de se tornar um bandido; mas também, inteligente

qual é considerado por certos autores, contrariando a sua própria

suficientemente para se resignar com trabalhos quase escravos.

opinião de si mesmo, um pós-moderno. Seus primeiros trabalhos

Buscapé cresceu num ambiente bastante violento. Apesar de sentir que

(História da Loucura, O nascimento da clínica, As palavras e as

todas as chances estavam contra ele, descobre que pode ver a vida com

coisas, A arqueologia do saber) seguem uma linha estruturalista, o

outros olhos: os de um artista. Acidentalmente, torna-se fotógrafo

que não impede que seja considerado geralmente como um pós-

profissional, o que foi sua libertação. Buscapé não é o verdadeiro

estruturalista devido a obras posteriores como Vigiar e punir e A

protagonista do filme: não é o único que faz a estória acontecer; não é

História da sexualidade. Foucault trata principalmente do tema do

o único que determina os fatos principais. No entanto, não somente sua

poder, rompendo com as concepções clássicas deste termo. Para ele, o

vida está ligada com os acontecimentos da história, mas também, é

poder não pode ser localizado em uma instituição ou no Estado, o que

através da sua perspectiva que entendemos a humanidade existente,

tornaria impossível a "tomada de poder" proposta pelos marxistas. O

em um mundo aparentemente condenado por uma violência infinita.

poder não é considerado como algo que o indivíduo cede a um soberano

Em 2004, o filme recebeu quatro indicações ao Oscar, prêmio máximo

(concepção contratual jurídico-política), mas sim como uma relação de

do cinema, nas categorias Melhor Fotografia, Melhor Diretor, Melhor

forças. Ao ser relação, o poder está em todas as partes, uma pessoa

Edição e Melhor Roteiro Adaptado. (Nota da IHU On-Line)

está atravessada por relações de poder, não pode ser considerada

3

Tropa de elite: Filme brasileiro, lançado em 2007 e dirigido por

independente delas. Para Foucault, o poder não somente reprime, mas

José Padilha, que tem como foco a atuação do Batalhão de Operações
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história da sexualidade. As relações de um cotidiano

Larry Antonio Wizniewsky - Em alguns casos sim, mas

marcado por doenças sexualmente transmissíveis,

são muito raros. Na maioria dos casos, o que temos é

pirações de todos os tipos e falências gerais de sistemas

uma falsa idéia de cuidado, quando na verdade a

educacionais, de segurança e principalmente de cuidados

intenção é muito mais de tutela e manipulação do que,

específicos com o outro, necessariamente colocam o

verdadeiramente, interesse na formação e crescimento

“cuidado de si” como o primeiro passo para gerar ações

dos leitores. O modelo “de rabo preso com o leitor” pode

de cuidado entre as pessoas. Esses temas estão

ser bonito, mas é basicamente falso. Em sites e blogs da

embutidos na narrativa do filme As invasões bárbaras,

internet, devido ao intenso diálogo e possibilidades de

que faz menção a todos os aparelhos, ideológicos ou não,

interação atingidos, esse cuidado é sempre mais

de organização social e seus contextos de transformação.

qualificado e principalmente mais abrangente. Mas, na
maioria das vezes, finge-se uma importância exagerada

IHU On-Line - A mídia tem alguma preocupação em

pelo leitor, como é o caso dos ombudsman, que tecem

estabelecer e sugerir ações de cuidado e cuidador com

uma teia fictícia de críticas aos órgãos nos quais

seus leitores? Como o senhor avalia esse tema, nos

trabalham como forma de simular um maior cuidado com

meios de comunicação?

o leitor–receptor. A seção de cartas da maioria das
revistas brasileiras (Veja, Set, Bizz, Piauí, etc.) é de um

também produz efeitos de verdade e saber, constituindo verdades,
práticas e subjetividades. Em duas edições a IHU On-Line dedicou
matéria de capa a Foucault: edição 119, de 18-10-2004 e edição 203,
de 06-11-2006, ambas disponíveis para download na página

ridículo atroz. Na Set deste mês, por exemplo, críticas
absolutamente pertinentes à péssima matéria sobre o
filme Tropa de elite são tratadas com desprezo e ironia.

www.unisinos.br/ihu . Além disso, o IHU organizou, durante o ano de
2004, o evento Ciclo de Estudos sobre Michel Foucault, que também foi
tema da edição número 13 dos Cadernos IHU em formação. (Nota da
IHU On-Line)
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O que estamos fazendo com o nosso planeta?
ENTREVISTA COM TAMARA KARAWEJCZYK

De acordo com a administradora de empresas Tâmara Karawejczyk, a principal
mensagem do filme A corporação é “alertar sobre o que estamos fazendo conosco e
com nosso planeta, pois o que se mostra vai além do mundo do business. Penso que
os estudantes precisam ser preparados para assistir a este filme, fazendo uma
reflexão sobre seu comportamento consumista, sua maneira de olhar o mundo e
ganhar dinheiro e como se pode viver de uma forma mais ética”. Karawejczyk
explica que o filme aborda exemplos como o de uma blusa fabricada por uma grande
marca americana e “revendida no mundo todo por um alto valor (pela marca), na
realidade paga misérias para quem produz o produto. Isto Marx e outros pensadores
já discorriam sobre a relação capital trabalho. O que eu acho mais preocupante é
que ainda ensinamos administração, negócios etc., sem considerar o lado ético desta
relação”.
Karawejczyk é graduada em Administração de Empresas pela Faculdade São Judas
Tadeu (STJ), especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), mestre em Educação pela
Unisinos e doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) com a tese A articulação entre mudança e aprendizagem organizacional em uma
instituição de ensino superior: uma contribuição para o entendimento deste fenômeno
organizacional.
Nesta quarta-feira, dia 14-11-2007, o filme A corporação será exibido no Instituto
Humanitas Unisinos - IHU, e será comentado pela Profa. Ms Catia Venturella, da
Unisinos. O evento ocorre na sala 1G119, às 19h30min.

IHU On-Line - Críticos dizem que o filme A

rentabilidades estão por trás das denuncias realizadas,

corporação deveria ser obrigatório nos colégios e nas

quando as grandes corporações assumem o papel do

universidades. A senhora concorda com essa

Estado e o direito das pessoas a uma cidadania e vida

afirmativa? Qual é a mensagem que o filme propõe, e

digna, tudo fica sendo visto pelo olhar do ganho. A

que deve ser assimilada pelos estudantes?

principal mensagem do filme é alertar sobre o que

Tamara Karawejczyk - Concordo em partes, porque se

estamos fazendo conosco e com nosso planeta, pois o

não irá parecer que é a única fonte de verdade. O que o

que se mostra vai além do mundo do business. Penso que

filme nos mostra é a realidade das grandes corporações

os estudantes precisam ser preparados para assistir a

americanas (principalmente) sobre as relações de

este filme, fazendo uma reflexão sobre seu

trabalho. É claro que o lucro e aumentos de
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comportamento consumista, sua maneira de olhar o

devolver nada em troca precisa ser repensado. Apesar de

mundo e ganhar dinheiro e como se pode viver de uma

esta ser uma demanda que tem sido muito discutida no

forma mais ética.

meio empresarial.

IHU On-Line - Como o filme nos ajuda a compreender

IHU On-Line - Como a senhora percebe a

os bastidores das grandes corporações e sua lógica de

responsabilidade social das grandes empresas

funcionamento?

brasileiras?

Tamara Karawejczyk - Ele mostra, por exemplo, que

Tamara Karawejczyk - Percebo que existe muita coisa

uma blusa de grande marca americana, revendida no

a ser feita. Inicialmente, muitas organizações

mundo todo por um alto valor (pela marca), na realidade

começaram a pensar no assunto devido ao próprio

paga misérias para quem produz o produto. Isto Marx e

marketing gerado pela mídia, mas, hoje, acredito que

outros pensadores já discorriam sobre a relação capital

houve avanços muito grandes. Temos, no Rio Grande do

trabalho. O que eu acho mais preocupante é que ainda

Sul, o Projeto Pescar e projetos da fundação Maurício

ensinamos administração, negócios etc., sem considerar

Sirotsky, que merecem um maior destaque. As pequenas

o lado ético desta relação.

e médias empresas é que precisam ampliar a sua
conscientização, já que este é o contingente da maioria

IHU On-Line - Como a senhora avalia o poder

das empresas brasileiras.

exercido pelas grandes corporações mundiais? Qual é o
papel dessas empresas no século XXI?
Tamara Karawejczyk - Na sociedade do conhecimento,

IHU On-Line - Segundo o ex-secretário do Trabalho
de Bill Clinton, Robert Reich, o movimento de

as grandes empresas têm tido um papel fundamental.

responsabilidade corporativa é uma farsa, pois os

São elas, afinal, que evoluem a teoria administrativa,

presidentes das empresas não têm mais autonomia. A

porém a ambição e o poder sem medidas fazem com que

senhora concorda com a opinião dele?

tudo gire em torno dos grandes lucros e das grandes

Tamara Karawejczyk - Não conheço a realidade

negociações, esquecendo-se das pessoas que estão no

americana para opinar lá, mas no Brasil não acho que

meio de tudo isto. Há uma frase no filme O corte que nos

seja uma farsa. O que acontece nos EUA é que os

alerta para quando ninguém mais tiver poder de compra,

presidentes das empresas não são os donos da empresa ,

para quem as grandes empresas venderão? Estas são

e sim um grupo de acionistas. Para mover questões de

coisas que precisam ser revistas, mas sem a criação de

responsabilidade social, seria preciso incrementar estas

uma inquisição administrativa.

discussões nas próprias reuniões anuais destes donos de
ações. No caso brasileiro, em que a maioria das empresas

IHU On-Line - Que aspectos a senhora destacaria

ainda são familiares e sem acionistas, fica mais fácil por

como problemas nas corporações mundiais,

um lado incrementar a responsabilidade corporativa,

atualmente?

porém, por outro lado, ainda existe muito amadorismo

Tamara Karawejczyk - Acho que todas as corporações

na gestão destas empresas e uma prática de

atualmente têm problemas relacionados ao meio

responsabilidade social exige um amadurecimento do

ambiente e às questões de responsabilidade social.

sistema de gestão da empresa como um todo. Acho que

Usufruir de todo o meio que cerca a organização e não

estamos nos encaminhando neste século para uma
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ampliação dos sistemas de gestão das empresas

inovação e melhoria de uma serie de serviços e produtos

brasileiras, em que a responsabilidade social e

a serem oferecidos à população. O que ainda precisam

corporativa devem estar nestes avanços.

rever é a questão do ser humano dentro destas
organizações. Esta é uma discussão que ainda nem

IHU On-Line - Em algum momento da história as

começou. Onde fica o homem/mulher trabalhadora deste

empresas pensaram efetivamente em seus

século XXI? Qual é o seu papel enquanto trabalhador e

funcionários, ou sempre vislumbraram o lucro?

cidadão? Estas são questões que ainda necessitam de

Tamara Karawejczyk - Acredito que pensar que as
empresas somente querem lucro é algo muito

maiores ampliações da consciência coletiva, seja
empresarial ou não.

maniqueísta. Mesmo que pensem somente nisto, as
grandes empresas contribuíram para a evolução da
tecnologia, da descoberta de novos medicamentos, da

Perfil Popular
Eni Schneider
Um dos aspectos mais marcantes da trajetória de Eni Schneider, 51
anos, foi ter sido criada por uma família adotiva, sem perder o vínculo e
as afinidades com a sua família biológica. Para ela, esta experiência
não lhe fez guardar mágoas, apenas somou positivamente para o seu
futuro. Moradora do Núcleo Habitacional Madezatti, no bairro Feitoria,
em São Leopoldo, Eni ajudou a construir o Centro Comunitário Infantil na
comunidade, que existe há 25 anos e atende mais de 170 crianças. Ao
perceber a exclusão entre as crianças, enquanto brincava com elas no
Centro, ela buscou uma área de estudos que lhe ajudasse a entender
esta questão: a sociologia. Eni se aposentou como professora e, hoje,
para expandir seus conhecimentos ela participa de cursos e seminários.
Foi ao final de uma das aulas do curso de Extensão sobre Economia
Solidária, na Unisinos, que ela concedeu esta entrevista à revista IHU
On-Line:

Origens – Eni Schneider nasceu em Tramandaí, no

trabalho fora. Mas, como o turismo estava evoluindo em

litoral gaúcho, em 1956. Aos dois anos, ela veio para São

Tramandaí, sempre tinha muito que fazer. De repente, a

Leopoldo, e, apesar da pouca idade, não veio com seus

família se desestruturou, e os filhos pequenos

pais. “Vim com uma família que me adotou. Meu pai

incomodavam para o trabalho”, conta. Ter sido criada

trabalhava na construção civil e a minha mãe não tinha

por outra família não foi visto como problema por Eni.
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“Eu tenho duas famílias e um monte de irmãos. Tudo foi

Estudos e trabalho – A vida escolar de Eni foi

duplo: pai, mãe, avós, toda a estrutura de família.

construída na rede pública de ensino, em São Leopoldo.

Inclusive o carinho e a paparicação da família. Não tenho

“Nunca fui uma aluna de boas notas”, conta Eni. Aos 14

nenhum problema quanto a isso. Eu só somei. Não tenho

anos, ela parou de estudar, porque estava entrando no

mágoa nenhuma, só carinho por todos eles. Tenho seis

Ginásio e seu pai não permitia que ela estudasse à noite,

irmãos de sangue e uma irmã de coração. Nunca fui

e foi trabalhar. “Achava que o trabalho ia me dar uma

proibida de transitar por essas duas famílias”, revela.

emancipação. Meu primeiro emprego foi na loja de
brinquedos Emílio M. Muller. Em um ano, eu já tinha a

Infância – A infância de Eni foi muito bem aproveitada,

chefia da seção”, afirma. Saindo da loja, foi trabalhar

com direito a muitas brincadeiras, como teatros com as

em um banco, quando começou a fazer o magistério no

roupas da avó, e artes também. “Hoje, as mães

colégio La Salle, em Canoas. “Eu achava que não tinha

entenderiam como perigo. Mas eu subia muito em

porte para ser professora e não queria fazer o estágio.

árvores e cheguei a colocar fogo na cerca do vizinho

Nessa ocasião, conheci um professor que, hoje, é meu

fazendo comidinha. Também tive fases de super-herói,

marido. Somos casados já vai fazer 27 anos”, conta. Com

de querer voar de cima dos pés de abacateiro”, lembra.

isso, Eni resolveu assumir a carreira de professora. “Me

Embora tenha começado a trabalhar aos 14 anos, Eni

aposentei como professora municipal, dentro de escola

afirma que não deixou a infância de lado. “Acho que não

infantil”, destaca.

a deixei até hoje. Para mim, a infância não morreu.” Eni
destaca que não tinha imagens que não fossem as da

Casamento e filhos – “Eu sempre pensava em ter

família. “Hoje, a gente tem muitas imagens, é um mundo

filhos. O casamento veio pela paixão. E eu encontrei uma

muito visual. O pai comprou televisão, quando eu tinha

pessoa muito gostosa de conviver”, destaca Eni. Do

15 anos. Antes não era necessário, porque a gente tinha

casamento, que nasceu e vive até hoje em uma base

outras coisas que eram legais de fazer”, enfatiza.

sólida, Eni tem três filhos: Éder, de 25 anos, formado em
Filosofia pela Unisinos; Élen, de 22 anos, estudante de

Perda – Aos 18 anos, o pai adotivo de Eni teve um

Ciências Sociais na Unisinos; e Êmili, de 19, que cursa

infarto e faleceu. E não foi fácil superar a perda. “A

veterinária. Sobre eles, Eni afirma que trazem,

gente tinha uma vida de valores tão intensa, que até

principalmente, um alerta de ações, do tipo: “Não é por

hoje a gente se alimenta muito nisso, embora mexa com

aí, mãe!”. “Não sei se as pessoas que não têm filhos têm

a emoção”, afirma. E um desses valores é o mais valioso

esses alertas por outros lugares. Eu vejo quando estou

para Eni. “Uma das coisas que o meu pai me passou e

mais santa ou mais perversa, quando eu vejo as posições

que carrego até hoje foi a busca pelo conhecimento. Ele

deles, que são muito críticos”, ressalta.

era metalúrgico, não tinha muito estudo, mas tinha o
prazer de procurar”, lembra. Saber dar valor ao que se

Graduação – Em 1980, Eni passou no vestibular para

tem e ver que pode fazer falta é outro exemplo que ela

Jornalismo, e chegou a cursar algumas disciplinas,

não hesita em esconder. “Fui criada em uma cultura que

mesmo grávida do seu primeiro filho. Depois disso, ela

diz para não esbanjar, se o outro não tem.”

decidiu estudar Letras, porque achava a carreira de
jornalista muito corrida. O curso ficou inacabado, “mas
eu tive uma coisa muito bonita que substituiu o espaço

SÃO LEOPOLDO, 12 DE NOVEMBRO DE 2007 | EDIÇÃO 243

45

de terminar a faculdade. Cada vez que eu voltava para a

capela, tinha um grupo de irmãs por ali, e a gente foi

Unisinos, eu engravidada. Aí tinha o período da

pegando uma participação maior da Igreja. Até que

amamentação, eu não queria parar de trabalhar, e não

construímos o Centro Comunitário Infantil”.

tinha como eu deixar minha filha com outra pessoa,
porque os parentes moram longe. Com isso, eu dei um

Estrutura – “No Centro Comunitário Infantil, temos

tempo na Faculdade”, explica. Em 2001, quando seu

mais de 40 voluntários e atendemos cerca de 170

filho prestou vestibular na Unisinos ela decidiu que era a

crianças, em turno inverso ao da escola”, explica Eni. As

sua hora de voltar aos estudos e optou pelo curso de

crianças têm à disposição atividades como aulas de

Ciências Sociais, que terminou em 2005.

música e de confecção de cartões. Além das crianças, o
trabalho tem foco nas mulheres. “Já faz cinco anos que a

Sociologia – Há 25 anos, Eni é voluntária no Centro

gente está trabalhando com as donas das casas, buscando

Comunitário Infantil do bairro São Geraldo, em São

saber o que elas querem, quais as prioridades que vão

Leopoldo. A opção por estudar Sociologia veio quando ela

mantê-las com mais vida”, enfatiza Eni. A verba que

estava brincando com essas crianças em uma roda.

mantém o Centro sai da comunidade, “e, nesse Governo,

“Sentia que algumas ficavam de fora, e eu sempre ficava

há um auxílio dado por criança, mas é muito pequeno”,

com essas crianças. Passei a me perguntar por que

comenta Eni. O trabalho é cansativo e, ao mesmo tempo,

sempre tem alguém que fica de fora. Aí busquei um curso

gratificante, mas Eni faz uma ressalva: “Gostaria de não

que atendesse isso. Eu me aposentei como professora

ter construído o Centro nem de estar mantendo, porque

municipal e ingressei no curso de Ciências Sociais, na

acho que as pessoas deveriam ter possibilidades iguais de

Unisinos”, explica. Eni comenta que o curso foi de muito

estudar e de alimentar o seu filho adequadamente”.

aprendizado, mas que ainda não tem resposta para a
exclusão.

Aprendizado – Ao longo dos anos de trabalho
voluntário Eni aprendeu muito, não só com as crianças,

Voluntariado – “A gente tinha um lado religioso bem

mas também com as mulheres. “Aprendi a bordar e a

forte, e pensamos que era importante ter uma Igreja. A

brincar mais. Também fiquei mais forte para entender as

nossa escola era muito pequena, e tivemos que

misérias e as necessidades, porque tinha uma época em

fortalecê-la. Mas, nesse fortalecimento da escola, a

que eu pensava que, se tivesse uma praça bem bonita no

população local foi aumentando”, conta Eni sobre o seu

bairro, as pessoas iam ficar felizes. E daqui a pouco a

envolvimento com o voluntariado, que teve início quando

praça não era o mais importante”, afirma.

ela foi morar no Núcleo Habitacional Madezatti, no bairro
Feitoria, em São Leopoldo. O motivo do aumento da

Economia Solidária – Foi ao receber um e-mail de uma

população foi o avanço industrial de Novo Hamburgo, que

das Coordenadoras do Fórum de Mulheres, a Alda Fortes,

atraiu famílias do interior. “Quando eu fui morar lá,

convidando a participar do curso de extensão gratuito na

passava carro na rua oferecendo emprego”, lembra Eni. E

Unisinos sobre Economia Solidária, promovido pelo

destaca: “Aos poucos, a gente foi vendo que as pessoas

Projeto Tecnologias Sociais para Empreendimentos

não tinham vínculos de amizade, não tinham onde

Solidários da universidade, em parceria com o PNUD

conversar. E a gente foi se reunindo para fazer sopas na

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e

garagem de alguma casa. Mais tarde, construímos uma

o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), que Eni
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resolveu participar das aulas. “Eu nunca tinha

produtos industrializados. Então, gosto de artigos

participado e acho que esse curso ajuda a expandir o

vendidos em feiras populares. Sou uma admiradora de

conhecimento. Por exemplo, uma coisa é tu ir lá e

quadros e de arte, consigo achar o belo, ver a essência”,

ensinar a fazer fuxico, outra coisa é tu dizer quais as

afirma. Programas culturais também estão entre as

conseqüências para a natureza, ao jogar esse pano no

referências. “Eu gosto de estar no meio das pessoas. Ir à

lixo. Além do porquê de não fazer campanhas escolares,

Feira do Livro de Porto Alegre foi um passeio

como com garrafas, porque a criança vai querer tomar

maravilhoso”, enfatiza.

muito refrigerante para poder juntar as garrafas”,
afirma. Muito mais que do curso, Eni gosta de ouvir as

Momentos marcantes – O que ficou marcado na vida de

percepções dos participantes, que “são muito sábias. E a

Eni pela tristeza não foi algo pessoal, mas, sim,

sabedoria está no popular, também. Cada vez mais temos

ambiental. “Foi muito triste abrir os jornais e ler sobre a

que passar essas filosofias de construção de vida que esse

mortandade de peixes no Rio dos Sinos, no ano passado.

pessoal está trazendo”, ressalta.

Fiquei em estado de choque, como se tivesse perdido
uma pessoa e não conseguia acreditar”, lamenta.

Igreja – Criada em meio a ações comunitárias

Quanto às alegrias, ela confessa que já viveu muitas, mas

oferecidas pela Igreja, Eni destaca: “O ninho dos grandes

a maior delas ainda está por vir. “Será quando as pessoas

movimentos sociais é a Igreja”. E esta é a base para o

tiverem acesso à escola com toda a gratuidade possível,

seu envolvimento com ações que primam pelo bem-estar

e que todos tivessem oportunidades iguais”, revela.

social. “Vivi uma época da Igreja que foi muito favorável
ao trabalho comunitário e resolvi dar continuidade”,
explica.

Fé – “No momento em que tu tem fé por acreditar e ir
atrás do que tu acredita, sem deixar que o imaginário te
aliene, precisa ter sempre fé. Acredito que a fé é um
alimento”, enfatiza Eni. Para ela, as pessoas não são
pobres ou passam fome por vontade de Deus. “Não dá
para delegar as ações do homem a qualquer imaginário
possível”, afirma.

Lazer – Nas horas de folga, andar no meio do verde e
visitar feiras populares de artesanato, mesmo que não
compre nada são as distrações de Eni. “Não sou muito de
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IHU REPÓRTER
Rosa Grings
Foi através de um professor de Física que Rosa Grings, 58 anos,
passou a se interessar por esta área. Ela iniciou a carreira de
professora em 1974, na Escola Pio XII, em Novo Hamburgo, seu
município de origem. O entusiasmo sempre foi uma marca forte em
Rosa. E, na sua primeira experiência como professora, reabriu o
laboratório de Física, até então desativado. Desde 1976, ela integra o
corpo docente da Unisinos, onde já lecionou Matemática, mas,
atualmente, se dedica apenas à Física. Ao assumir a coordenação do
curso de Licenciatura em Física, com a fusão dos Centros 6 e 7, ela
conseguiu grandes conquistas como, por exemplo, triplicar o número
de alunos. Em entrevista à revista IHU On-Line, Rosa destacou
aspectos marcantes da sua vida. A perda do seu pai e o nascimento da
sua irmã são os principais deles.
Confira, a seguir, a entrevista:

Origens – Nasci em Novo Hamburgo. Até os 12 anos, eu

estávamos sozinhos, porque a mãe e o pai trabalhavam

era a única filha entre dois guris, um mais velho e outro

no restaurante. Acendemos uma vela, e o meu irmão

mais novo. Eu sempre quis ter uma irmãzinha, o que foi

passava a manga do pijama sobre a chama da vela, se

acontecer quando eu já tinha 12 anos. Quando eu tinha

exibindo para nós, até que ela pegou fogo. Eles também

quatro anos, os meus pais foram morar em Dois Irmãos

me faziam muitas cócegas, até que um dia eu caí de

para assumirem a administração de um restaurante que

cima da cama e abri a cabeça.

era de um parente. Ficamos cinco anos em Dois Irmãos e,
quando voltamos para Novo Hamburgo, meus pais
colocaram uma padaria.

Perda - Nós perdemos o pai muito cedo. Eu e meus
irmãos éramos adolescentes, e a minha irmã tinha cinco
anos. Foi uma coisa inesperada, e, de certa forma, eu fui

Infância – O que me marcou na minha infância foram as

ser mãe da minha irmã. A perda do nosso pai foi mais

brincadeiras com os meus irmãos, Roberto e Ricardo,

uma razão para nós batalharmos juntos pela

onde eu era a minoria e eles sempre saiam vencendo. O

sobrevivência.

meu irmão mais velho gostava de “aparecer”. Numa
noite, não tinha energia elétrica em casa e nós
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forninho, nos fundos de casa, para poder construir a

olhar o laboratório, que estava fechado. Ninguém usava o

padaria e fazer o forno industrial. Toda a família

laboratório e eu comecei a usar. Por alguns meses, dei

trabalhava junto; a mãe fazia pão junto com o meu pai,

aula de Matemática e Física na escola São José, em São

e os meus irmãos vendiam. E eu tinha que limpar a casa

Leopoldo, e na escola técnica Liberato Salzano,

e ajudar a cozinhar. Quando a gente já tinha o prédio,

substituindo professores. Não fiquei muito tempo nas

com a padaria funcionando, eu fui balconista na padaria.

escolas, porque eu recebi um contrato do Estado para

Hoje, a padaria ainda existe, mas não é mais da família.

lecionar no 25 de Julho, a escola em que eu tinha
estudado. No 25 de Julho, tinha um professor que, às

Escola - Eu comecei a minha escolarização em Dois

vezes, não ia dar aula. E, como eu morava na outra

irmãos, no Colégio Imaculada Conceição. Quando

quadra, às vezes, iam de manhã cedo me tirar da cama

voltamos para Novo Hamburgo, eu tinha nove anos e dei

para eu ir substituí-lo. Fiquei lá por aproximadamente

continuidade aos meus estudos. Sempre fui muito

quatro anos, e também no Pio XII. Mas, ao mesmo tempo,

estudiosa e nunca fui reprovada. No primário e

eu comecei o mestrado em Engenharia Metalúrgica, na

secundário, na maioria das vezes, eu tinha aula de tarde,

UFRGS.

e trabalhava de manhã. O científico cursei à noite, pois
trabalhava todo o dia. Quando estava na Faculdade,

Irmã-aluna – A minha irmã é enfermeira. Eu fui

muitas aulas eram à tarde e eu tinha que sair um pouco

professora dela, e não aconselho que os irmãos mais

mais cedo para poder voltar a trabalhar. Lembro de um

velhos sejam professores dos mais novos. Ela sofreu

professor que se invocava quando eu saia mais cedo. Uma

muito, porque os colegas queriam que ela pegasse as

vez ele chegou à minha frente com uma régua e

provas para levar para eles. Além da pressão dos colegas,

ameaçou: “Hoje, tu não vai sair mais cedo”. Mas eu

eu cobrava muito dela para que ela fosse uma excelente

realmente tinha que sair, não era porque eu queria.

aluna. Foi uma experiência um tanto dramática.

Física – Gostei muito de um professor de Física que eu

Unisinos - Entrei para a Unisinos em 1976, dois anos

tive no Colégio 25 de Julho, em Novo Hamburgo, no

depois de formada no curso de Física, dando aula de

Científico, atual Ensino Médio. Ele era uma pessoa que

Matemática no Colégio Anchieta, porque a Unisinos tinha

tinha muita experiência de laboratório de Física e

uma extensão lá. Comecei com a Matemática e depois fui

gostava de fabricar as coisas. Quando fazia a instalação

para a Física, que foi me envolvendo, até que deixei a

de um aquecedor de água no telhado da sua casa, caiu,

Matemática. A Unisinos sempre foi a minha segunda casa.

entrou em coma e faleceu. Eu fui para a área da Física

Quando era o tempo dos módulos, eu tinha 10 módulos,

incentivada por ele.

que era o máximo que podia ter. No início dos anos 1990,
na época do Collor, em que muitas entidades entraram

Trabalho - Eu trabalhei na padaria e estudei até me

em crise econômica, inclusive a Unisinos, os professores

formar em Física na Faculdade de Filosofia e Letras,

de Física foram incentivados a procurar algo fora da

antes de se chamar Unisinos, em dezembro de 1973, aos

universidade, já que todos iam tendo menos módulos.

24 anos. Em março de 1974, eu comecei a lecionar. A

Então, para que a gente continuasse com o mesmo

primeira escola onde eu lecionei foi o Pio XII, de Novo

padrão de vida, era preciso procurar alternativas. E eu

Hamburgo. Entusiasmada, ainda nas férias eu fui à escola

fiz concurso para a Liberato Salzano, passei e fui
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chamada. Mas nunca saí da Unisinos, só diminui a

da Qualidade de Ensino, no 1º e 2º graus. A Física da

quantidade de módulos. Atualmente, tenho duas turmas

Unisinos participou deste projeto e o material que

do curso de Física, cerca de 35 alunos, e cinco turmas

produzimos foi para todas as escolas públicas do Estado.

dos cursos de Engenharia. Sempre dei aula nas

A gente trabalhava bastante a questão da formação do

Engenharias, desde que foi criado o primeiro curso de

professor de Física nesta época e divulgávamos o nosso

Engenharia tradicional aqui. Também dei aulas nos cursos

trabalho através de cursos de aperfeiçoamento,

de Geologia, Arquitetura e Biologia, ou seja, em todos os

encontros e palestras para professores e alunos. O

cursos que tinham Física no seu currículo.

período marcou pela quantidade de trabalho e pelo
retorno de se sentir gratificado em fazer alguma coisa

Reconhecimento – Uma coisa muito boa e interessante

para melhorar o ensino.

de ter para lecionar Física é um laboratório para fazer
experiências. Então, em 1987, foi criado um grupo na

Coordenação – A união dos Centros 6 e 7 marcou muito

Física que desenvolveu todo um material para que o

a minha vida na Unisinos. A Física, a Matemática e a

professor pudesse construir junto com os seus alunos um

Estatística pertenciam ao Centro 6 e as Engenharias ao

laboratório alternativo, com material de baixo custo e de

Centro 7. Quando o Centro 7 foi extinto, os cursos

fácil obtenção. O material didático produzido foi

oferecidos lá passaram a fazer parte do Centro 6. Então,

publicado na forma de “Cadernos de física e

houve um impasse sobre a coordenação do curso de

Instrumentação”, abrangendo ciências e as diversas

Física. Alguém deveria assumir para fazer essa transição

unidades da Física. Na época em que o Governador do

e eu assumi, naquela época. Não estava preparada, mas

1

Estado foi o Collares , a Secretária de Educação Neuza
2

Canabarro implementou um projeto chamado Melhoria

foi muito gratificante. Quando eu assumi, nós não
tínhamos nem 100 alunos no curso e conseguimos
triplicar este número. Fiquei cinco anos e meio na

1

Alceu Collares (1927): Nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul. É

graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Foi o primeiro prefeito de Porto Alegre após a
redemocratização, governando de 1986 a 1988. Além disso, foi o
primeiro prefeito negro da capital gaúcha e o primeiro governador

coordenação e, nesse período, fizemos a reformulação
curricular. Sempre estivemos entre os melhores cursos de
Física do Rio Grande do Sul e até do Brasil. Foi muito
trabalhoso, sofrido, mas valeu a pena.

negro do Estado. Durante cinco mandatos, foi deputado federal.
Prometendo uma revolução na educação, transformou esta área na
mais conflituosa e polêmica de seu governo. Nomeou sua mulher, Neuza
Canabarro, secretária da educação, e iniciou a implantação de CIEPs,

Família - Não sou casada nem tenho filhos. Minha irmã
Regina é como se fosse minha filha. E ela tem dois filhos

centros de ensino em tempo integral, tal como havia feito na sua

que são como se fossem meus netos. Nós fizemos um

passagem na prefeitura de Porto Alegre. Causador de discórdia e da

sobrado com dois apartamentos, um para ela e um para

queda de sua popularidade foi o Calendário Rotativo, que criava três

mim. A minha mãe mora comigo, e aí nós ficamos sempre

diferentes anos letivos, que se revezavam. (Nota da IHU On-Line)
2

Neuza Canabarro: Gaúcha, natural de Santana do Livramento.

juntas.

Graduada em Pedagogia, se especializou em Supervisão e Administração
Escolar e possui pós-graduação em Inspeção Escolar. É doutora em

Aproveitamento Integral do Espaço Escolar (Calendário Rotativo),

Filosofia da Educação pela Faculdade de Santiago da Compostela, na

Melhoria da Qualidade do Ensino e Guri Tri Legal. Implantou o Albergue

Espanha. Foi presidente da Fundação de Educação Social e Comunitária

da Criança Ingá Britta e Casas da Criança em todo o Estado. Construiu o

(Fesc), secretária Municipal da Educação, Cultura e Esportes de Porto

Ginásio Tesourinha e restaurou a Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

Alegre (1986 a 1988) e secretária Estadual da Educação (1991 a 1994).

(Nota da IHU On-Line)

Na Secretaria Estadual da Educação, criou, entre outros, os projetos
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Política, tudo o que interessa. Então, eu acho muito
Sonho – Gosto muito de viajar. Há dois anos, fui ao

bom, e espero que continue.

Chile e adorei. Mas o meu grande sonho é conhecer
alguns países da Europa, especialmente Áustria, Itália,
Alemanha e França.

Momentos marcantes – O momento mais triste foi
quando eu perdi o meu pai, na adolescência. E o
momento mais feliz foi o nascimento da minha irmã.

Lazer – Gosto de ler e assistir a filmes. Um livro que me
marcou quando eu li, ainda adolescente, foi O cortiço,
de Aluísio Azevedo. Se eu não tenho nada para fazer,
assisto a um filme atrás do outro. Quando o tema trata
de conflitos humanos, em geral, me emociono. Não há
um filme em especial. Só não gosto de filme de
violência. Não vou muito ao cinema, costumo assistir a
filmes em casa.

Política brasileira – Eu resumo em uma frase: estou
decepcionada com o que está acontecendo. Corrupção
sempre teve e acho que sempre vai ter. Acho que isso é
uma coisa da natureza humana, que agora está
aparecendo mais. A solução está no povo, na educação,
que é a base de tudo. No momento em que nós tivermos
um povo mais educado, mais consciente do seu papel, o
país pode mudar.

Instituto Humanitas – É fantástica a divulgação dos
vários campos do saber e a integração das pessoas que se
interessam por esses campos, através das palestras. Por
exemplo, os eventos sobre nanotecnologias estão
relacionados com a Química, com a Física, com o Direito,
com a Ética e várias outras áreas. Todas elas se
integram, focando um tema de diversos pontos de vista.
A revista IHU On-Line tem matérias sobre Economia,
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