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Intro du ção

Des de 2005, o Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos

– IHU, atra vés da re vis ta IHU On-Line, edi ção nº

159, de 10 de ou tu bro de 2005, das No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu) e, ago -

ra, com a pu bli ca ção dos Ca der nos IHU em for -

ma ção nº 28, acom pa nhou, tan to os pro tes tos de

Dom Luiz Flá vio Cap pio e dos mo vi men tos po pu -

la res con tra o pro je to do go ver no de trans po si ção

do Rio São Fran cis co e em de fe sa do “rio da uni -

da de na ci o nal” quan to a pos tu ra in tran si gen te do

go ver no em man ter o pro je to e não sub me tê-lo à

dis cus são da po pu la ção da re gião.

Orga ni za mos os pre sen tes Ca der nos IHU

em for ma ção nº 28 em três par tes. Na pri me i ra,

o foco é o tema de capa: a trans po si ção do Rio

Fran cis co em de ba te. Sob di fe ren tes olha res, es -

pe ci a lis tas aler tam para os im pac tos so ci a is e am -

bi en ta is do pro je to do go ver no, para os in te res ses

eco nô mi cos e po lí ti cos em jogo e para as pos si bi li -

da des de re sol ver o pro ble ma da seca do povo

nor des ti no atra vés de uma sé rie de pe que nos pro -

je tos, mais ba ra tos, po rém viá ve is. Na se gun da

par te, apre sen ta mos uma sé rie de en tre vis tas que

têm como ob je ti vo pro mo ver uma am pla dis cus -

são so bre as duas gre ves de fome de Dom Luiz

Cap pio, no in tu i to de fa zer o go ver no de sis tir do

pro je to de trans po si ção do Rio São Fran cis co. Na

ter ce i ra par te, co lo ca mos em de ba te o tema da re -

la ção en tre fé e po lí ti ca. Até que pon to cabe in vo -

car a fé e os en si na men tos de Je sus Cris to, para

re sol ver um pro ble ma de or dem po lí ti ca e eco nô -

mi ca como a trans po si ção do Rio São Fran cis co?

Em ou tu bro de 2005, Dom Luiz Flá vio Cap -

pio, bis po de Bar ra (a 610 km de Sal va do, BA),

ins ta lou-se em uma ca pe la a 200 me tros do Rio

São Fran cis co, em Ca bro bó (a 600 km de Re ci fe,

PE), onde co me çou sua pri me i ra gre ve de fome

em si nal de pro tes to pela trans po si ção das águas

do Rio São Fran cis co. Ele de cla rou-se em gre ve

de fome “até a mor te” con tra a apro va ção do pro -

je to pelo Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos

e o anun ci a do iní cio das obras. O bis po pro me teu

tam bém que só sus pen de ria a gre ve de fome se o

pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va as si nas se um

do cu men to se com pro me ten do a mu dar os ru mos 

do pro je to.

Com este ges to, Dom Luiz Cap pio con se guiu

fa zer com que o tema da trans po si ção do Rio São

Fran cis co, o ser tão nor des ti no, sua gen te, sua cul -

tu ra, sua re li gi o si da de, en fim, o semi-ári do, fos se

dis cu ti do pela so ci e da de e fos se des ta que na ci o -

nal e in ter na ci o nal. Na épo ca, Dom Luiz Cap pio

jus ti fi cou a gre ve de fome como ati tu de ex tre ma,

pois, se gun do ele, há 12 anos lu ta vam sem su ces -

so em de fe sa do Rio São Fran cis co e do seu povo.

“Qu an do per ce be mos que to dos os ar gu men tos

de ra zão não fo ram su fi ci en tes para de mo ver o

go ver no de re a li zar o pro je to de trans po si ção,

acha mos por bem as su mir uma ati tu de mais ra di -

cal. Quem sabe o que não con se gui mos pela

razão, atingiremos pelo coração”, explica o bispo.

Des te modo, Dom Luiz Cap pio es pe ra va

pelo “bom sen so” do pre si den te da Re pú bli ca em

re vo gar o pro je to de trans po si ção para “co lo car o

povo nor des ti no aci ma dos in te res ses do ca pi tal e

im plan tar pe que nas obras de abas te ci men to como

cis ter nas, açu des, apro ve i ta men to da água da

chu va e do sub so lo, para le var a água para quem

dela de fato pre ci sa, que são os po bres”.

Dom Luiz Cap pio de nun cia ain da que o pro -

je to de trans po si ção do Rio ca re ce de trans pa rên -

cia e de ver da de. “É um pro je to que fa vo re ce o

agro ne gó cio, as gran des em pre sas de ir ri ga ção e

ina u gu ra no Bra sil o hi dro ne gó cio, para a cri a ção

de ca ma rão”, sus ten ta. Se o go ver no qui ses se re -

sol ver o pro ble ma de água para os po bres, afir ma
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o bis po, já te ri am re sol vi do o pro ble ma por onde o 

rio pas sa, pois, a 500 metros das suas margens, o

povo não tem água.

Em ju lho de 2007, os ro me i ros da 30ª Ro ma -

ria da Ter ra e das Águas em Bom Je sus da Lapa,

na Ba hia, in te gra da por tra ba lha do res e tra ba lha -

do ras ru ra is, qui lom bo las, va zan te i ros, ge ra i se i -

ros, ca a tin gue i ros, in dí ge nas, pes ca do res, mo ra -

do res de fun do de pas to, ri be i ri nhos, as sen ta dos,

acam pa dos, atin gi dos por bar ra gens e de ma is

par ti ci pan tes, apre sen ta ram um Ma ni fes to sob for -

ma de car ta pú bli ca, re i vin di can do um po si ci o na -

men to dos po de res bra si le i ros – exe cu ti vo, le gis la -

ti vo e judiciário – com relação à proposta de

transposição das Águas do Rio São Francisco.

No ma ni fes to, o povo da re gião afir ma ser ví -

ti ma de uma “pro pos ta in sus ten tá vel de de sen vol -

vi men to que tem des tru í do nos so Rio São Fran cis -

co e nos sas vi das. Esse pro je to nos mata um

pou co a cada dia. Ele é res pon sá vel pelo au men to 

da de si gual da de so ci al e ra ci al, de gra da ção am -

bi en tal e o acú mu lo de ren da nas mãos de pou cos

que en con tram-se re féns da ló gi ca do ca pi tal in ter -

na ci o nal. Este mo de lo tem ge ra do como prin ci pa is

pro ble mas a con cen tra ção da ter ra, a pri va ti za ção

das águas, a po lu i ção dos aqüí fe ros, o êxo do ru -

ral, a per da da di ver si da de cul tu ral, o des ma ta -

men to, o as so re a men to den tre ou tros”.

No ma ni fes to, o povo da ba cia do Rio São

Fran cis co e da re gião Nor des te se con si de ra usa -

do pela ló gi ca da “in dús tria da seca”, que tem “in -

vi a bi li za do his to ri ca men te a vida no semi-ári do e

per pe tua a fal sa ló gi ca de gran des obras para so lu -

ci o nar os pro ble mas dos nor des ti nos”. Con tu do,

afir ma o do cu men to “es tas obras se mos tra ram ao 

lon go do tem po in viá ve is e in sus ten tá ve is, por não 

aten der as re a is ne ces si da des do povo da re gião.

Po rém, al ter na ti vas vêm sen do tra ba lha das e de -

sen vol vi das de for ma co le ti va e par ti ci pa ti va por

di ver sas en ti da des e mo vi men tos so ci a is, mos tran -

do que a so lu ção é a con vi vên cia har mô ni ca com

o semi-árido”.

Uma vez su pe ra dos to dos os im pas ses ju di -

ci a is, 350 ho mens do Exér ci to re to ma ram, em ja -

ne i ro de 2008, as obras nos pon tos de cap ta ção

em Ca bro bó e Flo res ta, em Per nam bu co, que irão 

le var água atra vés dos ei xos Nor te e Les te. “O

eixo Nor te, sa in do de Ca bro bó, le va rá água para

Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te e Ce a rá. O eixo

Les te sa i rá de Flo res ta e be ne fi ci a rá o agres te per -

nam bu ca no, até a Pa ra í ba”, ex pli cou Ange la La -

cer da para O Esta do de S. Pa u lo, dia 8 de ja ne i ro

de 2008.

O tra ba lho do Exér ci to, ini ci a do em ju nho de 

2007, é acom pa nha do por bió lo gos, ar queó logos

e en ge nhe i ros flo res ta is. O exér ci to exe cu ta ta re fas 

de to po gra fia e cons tru ção de duas bar ra gens – de 

Tu cu tu (eixo Nor te) e Are i as (eixo Les te) – e dois

ca na is de apro xi ma ção do Rio com as es ta ções de

bom be a men to. “No eixo Nor te, se rão dois qui lô -

me tros até a bar ra gem; no Les te, 5,8 qui lô me tros.

Os tra ba lhos do Exér ci to não ul tra pas sam es sas

áre as. A par tir daí, se rão 14 lo tes de obras ci vis –

do 1 ao 8 no eixo Nor te e de 9 a 14 no eixo Les te”, 

disse a jornalista Angela Lacerda.

Se gun do o pro je to de Trans po si ção do go -

ver no, o eixo Les te, com pre vi são de con clu são

até 2010, terá 220 qui lô me tros de ca na is ar ti fi ci a is 

até o Rio Pa ra í ba, com cin co aque du tos, dois tú -

ne is e nove re ser va tó ri os de pe que no por te. Já o

eixo Nor te, com pre vi são de con clu são até 2017,

terá 402 qui lô me tros de ca na is ar ti fi ci a is, 22 aque -

du tos, seis tú ne is e 22 re ser va tó ri os de pe que no

por te.

“Nes ta re gião, o con tro le uni fi ca do das ter ras

e das águas cons ti tu i rá um po der de vida e mor te

so bre to dos os nor des ti nos. Se ter ra já é po der, ali a -

da à água, será um po der pra ti ca men te ab so lu to.

Lula e de ma is de fen so res des sa po lí ti ca se tor na -

ram po pu lis tas hí dri cos des pu do ra dos. Mais uma

vez na his tó ria, em nome da sede do povo, que -

rem con cen trar ter ra e água no Nor des te, ago ra

sob o co man do do agro e hi dro ne gó ci os bra si le i ro 

e in ter na ci o nal. Assim, o país das ri que zas do sé -

cu lo XXI, com sua me ga di ver si da de, água, sol e

so los abun dan tes, vai de se nhan do sua po lí ti ca de

en tre ga dos bens na tu ra is ao gran de ca pi tal”, de -

nun cia o teó lo go Gil van der Mo re i ra.

Em fe ve re i ro de 2008, dias 25 a 27, re pre sen -

tan tes de 93 mo vi men tos po pu la res e or ga ni za ções 

so ci a is, de 12 es ta dos bra si le i ros, se reu ni ram em

So bra di nho (BA), para dis cu tir a con ti nu i da de das 

ações pela vida do Rio São Fran cis co. No fi nal da

Con fe rên cia, os par ti ci pan tes pu bli ca ram a Car ta
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de So bra di nho, lo cal es co lhi do como sede da

Con fe rên cia, pelo “seu va lor sim bó li co de re sis -

tên cia, nes tes 30 anos da bar ra gem, re vi vi do nos

24 dias de je jum de Dom Luiz Cap pio ao fi nal de

2007. A ex pe riên cia vi vi da por nós, pró xi mos ou

dis tan tes, em tor no dele na que la oca sião, sin te ti -

zou mís ti ca e po lí ti ca, so li da ri e da de e fé, eco no -

mia e eco lo gia, re in ven tou nos sas for mas de ação

e nos co lo cou em mais alto pa ta mar de luta pela

vida”.

Ao ana li sa rem a si tu a ção atu al, os par ti ci pan -

tes da Con fe rên cia mais uma vez re je i ta ram o mo -

de lo de de sen vol vi men to pre da tó rio e ex clu den te, 

ado ta do tam bém no Bra sil, como “par te es sen ci al

das po lí ti cas do go ver no fe de ral que man tém o

país na con di ção de ex por ta dor de pro du tos pri -

má ri os como mi né ri os e pro du tos agro pe cuá ri os,

en tre os qua is os agro com bus tí ve is – uma grande

‘fazendona’ mundial, tal como ocorre desde o

período colonial”.

Dom Luiz Cap pio, além de am bi en ta lis tas,

re pre sen tan tes de mo vi men tos po pu la res e da so -

ci e da de ci vil, como tam bém re pre sen tan tes de de -

ter mi na dos se to res da Igre ja, sus ten tam um pro je -

to al ter na ti vo ao pro je to ofi ci al de trans po si ção do

go ver no: “Con ti nu a mos a luta por um au tên ti co

pro je to de re vi ta li za ção de toda a ba cia do São

Fran cis co e por um pro je to de con vi vên cia com o

semi-ári do, o que, no cam po, pas sa por um mi -

lhão de cis ter nas e mais 140 ti pos de tec no lo gi as

al ter na ti vas e eco ló gi cas. Para as ci da des, a Agên -

cia Na ci o nal de Águas (ANA) pro põe 530 obras

para so lu ci o nar os pro ble mas de abas te ci men to

hí dri co até 2015 em to dos os nú cle os ur ba nos aci -

ma de 5 mil ha bi tan tes do semi-ári do bra si le i ro.

Essas obras be ne fi ci a ri am as po pu la ções mais ne -

ces si ta das e cus ta ri am 3,6 bi lhões de re a is, por tan -

to, mais ba ra tas, mais abran gen tes, mais efi ci en tes 

que qual quer obra de trans po si ção hídrica”.

Para apro fun dar a dis cus são em tor no des se

tema, o Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos or ga ni zou os 

pre sen tes Ca der nos IHU em for ma ção nº 28,

sob o tí tu lo A trans po si ção do Rio São Fran cis co

em de ba te, com a par ti ci pa ção de es pe ci a lis tas de

di fe ren tes áre as, in clu si ve Dom Luiz Cap pio, que

ques ti o nam o pro je to ofi ci al da trans po si ção e

apre sen tam uma sé rie de pe que nos pro je tos al ter -

na ti vos, mais ba ra tos e mais viá ve is para ma tar a

sede do povo nor des ti no, sem me xer no le i to do

Rio São Fran cis co.
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A vida pela vida. A trans po si ção do Rio São Fran cis co em de ba te

Entre vis tas com Ro ber to Mal vez zi

Ro ber to Mal vez zi (Gogó) é gra du a do em

Estu dos So ci a is e Fi lo so fia, pela Fa cul da de Sa le -

si a na de Fi lo so fia Ciên ci as e Le tras de Lo re na, em

São Pa u lo. Tam bém é gra du a do em Te o lo gia,

pelo Insti tu to Te o ló gi co de São Pa u lo. Atu al men -

te, é tam bém co or de na dor da Co mis são Pas to ral

da Ter ra e um dos co la bo ra do res do bis po Dom

Luiz Flá vio Cap pio.

Dele pu bli ca mos qua tro en tre vis tas. Na pri -

me i ra en tre vis ta que Mal vez zi con ce deu à IHU

On-Line, em 30 de se tem bro de 2005, sob o tí tu -

lo “A vida pela vida. A trans po si ção do Rio São

Fran cis co em de ba te”, pu bli ca da na pá gi na das

No tí ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu) e tam bém na re vis ta IHU On-Line,

edi ção nº 158, de 3 de ou tu bro de 2005, Mal vez zi

fa lou so bre a pri me i ra se ma na da gre ve de fome

do frei Dom Luiz Flá vio Cap pio, bis po di o ce sa no

de Bar ra, na Ba hia, con tra a trans po si ção do Rio

São Fran cis co. Fa lou tam bém so bre a si tu a ção do

São Fran cis co e a re a ção do go ver no a tudo isso. E 

lem brou: “Há me ses ele pen sa va em to mar uma

ati tu de mais sé ria. Não sa bía mos qual”. Enquan to

isso, em Ca bro bó, Per nam bu co – re gião onde o

go ver no Lula pre ten de cons tru ir uma das to ma das 

de água para a trans po si ção do Rio São Fran cis co

–, em uma ca pe la no Inte ri or, Dom Luiz es pe ra

uma re a ção. Com seu ges to ex tre mo, o Bis po pre -

ten de con ven cer o go ver no fe de ral a re ver a de ci -

são de im plan tar o pro je to de trans po si ção.

Na se gun da en tre vis ta, pu bli ca da na re vis ta

IHU On-Line, edi ção nº 159, de 10 de ou tu bro

de 2005, sob o tí tu lo “Se o go ver no não cum prir

sua pro mes sa, Dom Luiz vol ta rá a fa zer gre ve,

mas não vol ta rá so zi nho”, Mal vez zi fez um ba lan -

ço dos acon te ci men tos. Se gun do ele, se o go ver no 

não cum prir o que pro me teu, Dom Luiz vol ta rá a

Ca bro bó para re i ni ci ar seu je jum. E não vol ta rá

so zi nho. Pu bli ca mos tam bém uma bre ve car ta

que re ce be mos de Mal vez zi, es cri ta logo após o

fim da gre ve de fome de Dom Cap pio.

Mes mo de po is de Dom Luiz Cap pio ter fe i to

gre ve de fome, que só ter mi nou quan do o pre si -

den te Lula pro me teu a ele e a toda po pu la ção bra -

si le i ra que, após as ele i ções, re to ma ria a con ver sa, 

ces san do tem po ra ri a men te as obras, as ele i ções

pas sa ram, Lula re e le geu-se e ca lou-se. Não hou ve 

diá lo go com os mo vi men tos so ci a is, com a po pu -

la ção ri be i ri nha ou com os ín di os da re gião. A or -

dem foi para que as obras con ti nu as sem. Assim,

des de o dia 25 de ju nho de 2007, os ín di os Tru -

kás, apo i a dos por inú me ros mo vi men tos, es tão

acam pa dos em Ca bro bó para im pe dir a con ti nu i -

da de das obras do Rio São Fran cis co.

Na ter ce i ra en tre vis ta, sob o tí tu lo “Trans po -

si ção do Rio São Fran cis co: exis tem ou tros ca mi -

nhos mais abran gen tes, efi ci en tes e ba ra tos”,

pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as do Dia do site

do IHU, de 2 de ju lho de 2007, Mal vez zi fala do

que está acon te cen do no acam pa men to du ran te

es tes dias, fala tam bém das ações do go ver no e

das al ter na ti vas que o mo vi men to pro põe e pe las

qua is o go ver no não se in te res sa.

No dia 19 de de zem bro de 2007, o Su pe ri or

Tri bu nal Fe de ral de ci diu pela con ti nu a ção das

obras de trans po si ção do Rio São Fran cis co. Os

mo vi men tos so ci a is, em bo ra já aguar das sem essa

de ci são, fi ca ram ain da mais de sa pon ta dos com o

go ver no Lula. “O go ver no não tem sen si bi li da de

al gu ma com pro ble ma de po bre, com pro ble ma

am bi en tal, com pro ble ma de ín dio”, con tou-nos

Ro ber to Mal vez zi (Gogó), que es ta va em Bra sí lia e 
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acom pa nhou toda a vo ta ção. Ao re ce ber a no tí cia, 

Dom Luiz Cap pio, que há 23 dias es ta va em je jum

pelo fim das obras, des ma i ou. Le va do às pres sas

ao Hos pi tal Me mo ri al Pe tro li na, ele fi cou du ran te 

toda a no i te na UTI. Enquan to a fa mí lia afir ma va

que o se gun do pe río do de gre ve de fome do Bis -

po es ta va no fim, os mo vi men tos so ci a is que

acom pa nha ram o sa cri fí cio de Dom Cap pio ti -

nham cer te za de que essa luta con ti nu a ria. “Ele

ain da não en cer rou a gre ve de fome”, afir mou

Tho mas Ba u er, tam bém da Co mis são Pas to ral

da Ter ra da Ba hia. Já a fa mí lia de Dom Cap pio se 

po si ci o na va con tra a con ti nu a ção do je jum. “Ele

terá vá ri as opor tu ni da des de con ti nu ar essa obra

mu i to gran de. Por que o tra ba lho com os po bres,

com os ri be i ri nhos do São Fran cis co, é re al men te

mu i to gran de. E ele terá ou tras opor tu ni da des de

con ti nu ar a luta sem se ex por a um cal vá rio tão

gran de”, fa lou a irmã do Bis po, Rita Cap pio.

Dom Luiz Cap pio, ain da de bi li ta do, re ce beu inú -

me ras vi si tas, além de re a li zar re u niões para dis -

cu tir o fu tu ro das ar ti cu la ções. Umas das pes so as

que es te ve com ele foi Dom Pa u lo Car do so, bis -

po de Pe tro li na. “Nos sa ex pec ta ti va é em re la ção

do pro ce di men to a ser fe i to da qui por di an te”,

co men tou.

A IHU On-Line con ver sou pela quar ta vez

com Mal vez zi, como tam bém com Rita Cap pio,

irmã do Bis po, Tho mas Ba u er e Dom Pa u lo Car -

do so, na no i te do dia 20 de de zem bro de 2007,

quan do Dom Luiz Cap pio anun ci ou o en cer ra -

men to da se gun da gre ve de fome. A en tre vis ta “A

vida do Rio São Fran cis co e de Dom Luiz Cap pio” 

foi pu bli ca da tam bém na pá gi na das No tí ci as do

Dia do site do IHU, no dia 21 de de zem bro de

2007.

IHU On-Line – Qual é a si tu a ção do São Fran -

cis co hoje? E a das po pu la ções ri be i ri nhas?

Ro ber to Mal vez zi – A si tu a ção do rio é de se gre -

ga ção to tal. É um rio que, hoje, tem ape nas 5% de 

suas ma tas ci li a res, que o pro te gem, que fi cam em

vol ta do São Fran cis co e são áre as de pre ser va ção 

am bi en tal per ma nen te. É um rio as so re a do, por -

que to das as are i as e de je tos são car re ga dos para

den tro do rio. É um rio tam bém con ta mi na do por -

que to dos os es go tos, pra ti ca men te 90% dos es go -

tos das ci da des do Vale do São Fran cis co, são des -

pe ja dos in na tu ra. É um rio cor ta do por bar ra gens, 

o que im pac tou a pes ca e a agri cul tu ra tra di ci o na is 

das ilhas e das va zan tes. É ain da con ta mi na do por 

ga rim pos e, so bre tu do, ví ti ma de todo o pro ces so

de ero são dos so los por con ta das mo no cul tu ras

do agro ne gó cio, ins ta la das prin ci pal men te no

oes te ba i a no. Quem so fre o im pac to é a po pu la -

ção do São Fran cis co, que de pen de de seu rio.

Mu dou o re gi me das águas, o re gi me da fer ti li za -

ção dos so los, que não acon te ce mais por con ta

das bar ra gens, como tam bém a abun dân cia de

pe i xes. Isso trou xe um trans tor no per ma nen te

para uma po pu la ção que não con se gue mais

achar o rumo de sua vida.

IHU On-Line – A CNBB pu bli cou uma nota

na quar ta-fe i ra em apo io a Dom Luiz. Isso

era es pe ra do?

Ro ber to Mal vez zi – Esti ve na quar ta-fe i ra na

CNBB, fa lan do so bre o pro je to de trans po si ção e

so bre Frei Luiz. Acre di to que a ati tu de da CNBB

te nha sido a mais sá bia pos sí vel. Sabe que é um

ges to ex tre ma do, mas o aco lhe e o res pe i ta. É

uma ati tu de evan gé li ca. Achei a car ta per fe i ta, a

mais ade qua da para um mo men to como este.

IHU On-Line – O que é o pro je to de trans po -

si ção e qual a di fe ren ça para o pro je to de re -

vi ta li za ção pro pos to por Dom Luiz?

Ro ber to Mal vez zi – Re vi ta li za ção sig ni fi ca re cu -

pe rar o rio, de vol ver vida ao São Fran cis co, tra tar

os es go tos, de sas so re ar, re to mar ma tas ci li a res, re -

cu pe rar sua fa u na, sua flo ra e seus pe i xes, para

que não seja ape nas um ca nal de água, mas um

rio. É um pro ces so caro e len to. Der ru ba-se uma

ár vo re em 30 se gun dos. Plan tá-las leva dez, 20,

30 anos, e mu i to di nhe i ro. Mas é ine vi tá vel e ne -

ces sá rio, por que o pro ces so che gou a esse pon to.

Trans po si ção é le var água de uma ba cia hi dro grá -

fi ca para ou tra, para as ba ci as re cep to ras do nor -

des te se ten tri o nal. Esse pro ces so tam bém é caro, e 

em vá ri os lu ga res do mun do hou ve pro ble mas sé -

ri os. O des vio de águas do Rio Co lo ra do, nos

Esta dos Uni dos, fez com que o rio se cas se 100km

na sua foz, na área me xi ca na no rio. Hou ve ex pe -

riên ci as que de ram cer to. O pro ble ma não é que
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dê cer to. O pro ble ma é que o semi-ári do como um

todo pre ci sa de um pro je to de de sen vol vi men to

com ple to e o go ver no, em vez de pen sar nis so, fica

mais pre o cu pa do em fa zer uma obra como essa.

IHU On-Line – O que sig ni fi ca uma pes soa

im por tan te como Dom Luiz to mar uma ati -

tu de ex tre ma como essa?

Ro ber to Mal vez zi – O que está acon te cen do é o

re sul ta do da for ma como o go ver no con du ziu o

pro ces so até ago ra, de for ma uni la te ral. Su bes ti -

mou a po pu la ção do São Fran cis co e ig no rou a

gra vi da de da si tu a ção do rio. Não hou ve diá lo go

com o go ver no. Nun ca se abriu a pos si bi li da de de

dis cu tir o ca mi nho do semi-ári do. Di an te da fal ta

de diá lo go com o go ver no, frei Luiz ra di ca li zou

sua po si ção. O go ver no está en tre o ruim e o pés -

si mo. Ruim será re cu ar, ten tar ou tro ca mi nho ago -

ra. Pés si mo será pros se guir. Isso por que frei Luiz

irá até o fim. Se ele vier a mor rer, todo mun do

sabe o que isso sig ni fi ca no ima gi ná rio po pu lar do

Nor des te.

IHU On-Line – E o que isso sig ni fi ca?

Ro ber to Mal vez zi – No ima gi ná rio do Nor des te

bra si le i ro, quan do você co me ça uma obra ou al -

gum pro je to em cima da mor te de uma pes soa res -

pe i ta da ou até con si de ra da san ta pelo povo, o que 

vem na se qüên cia é uma mal di ção. É pre ci so en -

ten der o ima gi ná rio do povo tam bém.

IHU On-Line – A qua is in te res ses ser ve o

pro je to de trans po si ção?

Ro ber to Mal vez zi – Ser ve aos in te res ses da oli -

gar quia nor des ti na dos es ta dos do Ce a rá, Pa ra í ba

e Rio Gran de do Nor te, das em pre i te i ras que vão

fa zer os ca na is, das cor po ra ções téc ni cas que es -

tão as ses so ran do es tes pro je tos, dos ir ri gan tes que 

que rem pro du zir fru tas com essa água e ex por -

tá-las e tam bém aos cri a do res de ca ma rão em

ca ti ve i ro.

IHU On-Line – Espe ra va-se do go ver no Lula

uma ati tu de as sim?

Ro ber to Mal vez zi – Des de o co me ço, fi cou cla ro 

que Lula quer ter mi nar seu go ver no fa zen do uma

gran de obra. Ele es co lheu a trans po si ção do São

Fran cis co para isso. Só que ele pode de i xar para a

his tó ria uma obra com a pior das ima gens.

IHU On-Line – Como está a re a ção à gre ve

de fome de Dom Luiz?

Ro ber to Mal vez zi – A re a ção é na ci o nal, rá pi da

e mu i to sur pre en den te. Estão sen do or ga ni za das

ma ni fes ta ções no Bra sil in te i ro para o dia 4 de ou -

tu bro. Há uma gran de pre o cu pa ção den tro do go -

ver no com o des fe cho do caso. Frei Luiz cri ou um

fato po lí ti co como que ria cri ar. Ago ra te mos de

ver o des do bra men to dis so.

IHU On-Line – O go ver no já de mons trou al -

gum si nal de re a ção?

Ro ber to Mal vez zi – O go ver no deve man dar

hoje (on tem) um emis sá rio até ele com uma car ta

do pre si den te Lula. Pelo que sa be mos, o con te ú -

do da car ta é que Lula quer ouvi-lo. Ago ra te mos

de ver qual será o con te ú do da car ta e qual será a

re a ção dele. Acre di to que, se o go ver no sus pen der 

a trans po si ção, ele deve ace i tar. Caso con trá rio,

ele não deve le var em con si de ra ção. Essa de ci são

está mu i to ama du re ci da e ele não pre ten de pa rar

isso por qual quer co i sa.

Se o go ver no não cum prir sua
pro mes sa, Dom Luiz vol ta rá a fa zer
gre ve, mas não vol ta rá so zi nho

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia o sal do 

de con quis tas do pro tes to de Dom Luiz?

Ro ber to Mal vez zi – Não pa ra mos ain da para

fa zer uma ava li a ção mais com ple ta, mas va mos

tro can do im pres sões. O ges to de Dom Luiz con se -

guiu am pli ar o de ba te para o país todo, cha man -

do a aten ção para a am bi güi da de des sa obra. Ele

abriu es pa ço na mí dia e pro vo cou um cres ci men -

to do mo vi men to. Por isso, vi e ram as con tra di -

ções, tan to da so ci e da de, com seus in te res ses em

tor no do pro je to, como den tro da pró pria Igre ja.

IHU On-Line – O se nhor está se re fe rin do a

que con tra di ções?

Ro ber to Mal vez zi – Re fi ro-me ao pes so al que

tem in te res se na obra e se po si ci o nou fa vo ra vel -
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men te a ela. Foi re ve la do ain da o in te res se fe cha -

do do go ver no na exe cu ção do pro je to, por meio

do Mi nis té rio da Inte gra ção. Ape sar dis so, tam -

bém fi cou cla ro o in te res se da que les que gos ta ri am

de ver um de ba te so bre a si tu a ção do Rio São

Fran cis co e do semi-ári do bra si le i ro. A gre ve de

fome pro por ci o nou isso.

IHU On-Line – Que des do bra men tos te re -

mos da qui para a fren te?

Ro ber to Mal vez zi – Não sa be mos. Va mos ver

como isso vai se re fle tir na so ci e da de. Pelo je i to, o

acor do fe i to não sig ni fi cou nada para o go ver no.

IHU On-Line – O que o se nhor quer di zer

com isso?

Ro ber to Mal vez zi – Embo ra o go ver no fe de ral

tenha si na li za do pela re vi ta li za ção e pela sus pen -

são por al guns dias da obra, anun ci ou hoje de

ma nhã (dia 7-10) que não tem com pro mis so ne -

nhum e que co me ça rá as obras em no vem bro.

Ape sar de ter ido lá ne go ci ar com D. Luiz, não

hou ve mu dan ças em ter mos prá ti cos. Isso é gra ve

e re ve la o ca rá ter, o ní vel de com pro me ti men to do 

go ver no com essa obra. Foi fe i to um acor do du -

ran te três ho ras, o mi nis tro (das Re la ções Insti tu -

ci o na is, Ja ques Wag ner) di zia ter a chan ce la do

Lula. Qu an do saiu, do lado de fora, já es ta va com

ou tra con ver sa. O go ver no só que ria aca bar com

a gre ve de fome que o ex pu nha na ci o nal e in ter -

na ci o nal men te. Qu an do con se guiu isso, re to mou

o mes mo dis cur so e a mes ma prá ti ca.

IHU On-Line – Não ha ven do o cum pri men to 

do com bi na do por par te do go ver no, qual

será a ati tu de de Dom Luiz?

Ro ber to Mal vez zi – Ele dis se, di an te da im pren -

sa, que vol ta ria à gre ve de fome. Vá ri as pes so as

que es ta vam com ele, dis se ram que ele não vol ta -

ria so zi nho. A ques tão é que um pro tes to des ses

não se co me ça a todo o mo men to. É um ges to

pro fun do. Ele está ago ra se re cu pe ran do, fa zen do

o tra ta men to. Não sa be mos qual será a re a ção

dele ao ou vir o que está acon te cen do. Não sa be -

mos até quan do D. Luiz es ta rá de res guar do, pois

é uma ques tão mé di ca.

Lula e o PT nun ca mais

Re ce be mos e pu bli ca mos a nota de Ro ber to

Mal vez zi (Gogó), da co or de na ção na ci o nal da Co -

mis são Pas to ral da Ter ra (CPT):

Ami gos,

Ven do hoje as de cla ra ções de Ja ques Wag -

ner e do Mi nis té rio da Inte gra ção, mar can do para

no vem bro o iní cio das obras da trans po si ção,

pen sei em D. Luiz. Pen sei na sua gre ve de fome,

na sua boa von ta de de ne go ci ar com o go ver no.

Pen sei na ime di a ta tra i ção do go ver no.

Wag ner es te ve em ro ma ri as da Ter ra e da

Água da Ba hia co nos co, de ba i xo da pon te de

Bom Je sus da Lapa, no le i to seco do São Fran cis -

co, no ano do apa gão, quan do era can di da to. Fez

o me lhor dis cur so de to dos os pe tis tas pre sen tes

em de fe sa do Rio e con tra a trans po si ção. Todo

sis te ma CHESF es ta va para en trar em co lap so por

fal ta de água. Ago ra se pres ta a esse pa pel de ne -

gar três mi nu tos de po is o que ne go ci ou du ran te

três ho ras. Qu e re mos vida e dig ni da de para to dos

os nor des ti nos, des de o Nor te de Mi nas até o

Ce a rá, do agres te Per nam bu ca no ao Ma ra nhão.

Qu e re mos um pro je to de De sen vol vi men to Sus -

ten tá vel para todo o semi-ári do. Foi esse o acor -

do. O adi a men to das obras da trans po si ção – D.

Luiz ce deu para di a lo gar – se ria para pos si bi li tar o

diá lo go que nun ca hou ve. O go ver no já me nos -

pre zou seu acor do.

Não te nho in fluên cia em nada, mas che guei

ao li mi te. Na há base éti ca no go ver no para qual -

quer diá lo go. Lula e PT nun ca mais.

Trans po si ção do Rio São Fran cis co:
exis tem ou tros ca mi nhos mais
abran gen tes, efi ci en tes e ba ra tos

IHU On-Line – Você, que es te ve no acam pa -

men to, pode fa lar so bre a mo vi men ta ção

que está acon te cen do nele?

Ro ber to Mal vez zi – O que está acon te cen do é a

ocu pa ção de uma fa zen da onde o go ver no pro je ta 

cons tru ir a to ma da de água. Este lu gar é o cha ma -
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do eixo nor te1 da trans po si ção do Rio São Fran -

cis co. Acon te ce que os ín di os Tru ká2 mo ram

numa ilha em fren te, a Ilha da Assun ção, e con si -

de ram aque la área (em fren te à ilha) como sua.

Então, mo vi men tos so ci a is, como as co mu ni da -

des ri be i ri nhas, os pes ca do res, o MST, os mo vi -

men tos aten di dos pe las bar ra gens, os Mo vi men -

tos dos Pe que nos Agri cul to res, o Mo vi men to da

Ba hia de Luta pela Ter ra, en fim, mu i tos gru pos,

re sol ve ram se so li da ri zar com os in dí ge nas e ocu -

pa ram tam bém a lo cal. Lá, eles pro tes tam e ten -

tam bo i co tar o an da men to das obras da trans po si -

ção, ao mes mo tem po em que lu tam para que os

ín di os pos sam re cu pe rar a ter ra que lhes per ten ce.

Mais de 1500 pes so as es tão acam pa das no

lo cal. Du ran te o dia, há in for ma ção e de ba tes.

Ontem, frei Luiz e Dom José Ge ral do pas sa ram

por lá. Os mo vi men tos vão pros se guir acam pa -

dos, com o ob je ti vo de que a ter ra seja, en fim, re -

pas sa da aos ín di os. O go ver no en trou com uma

re in te gra ção de pos se por que dis se que a Fa zen da 

já foi de sa pro pri a da, e essa ques tão é um dos nós

da trans po si ção. O go ver no não re co nhe ce que

está in ter fe rin do em ter ri tó rio in dí ge na. Essa é

uma das ações na jus ti ça con tra o go ver no, que o

Su pre mo não jul ga, não de ci de. Então, os mo vi -

men tos so ci a is vêm tra zen do à tona essa pro ble -

má ti ca, a mesma que o governo tenta jogar para

debaixo do tapete de qualquer forma.

IHU On-Line – A ocu pa ção já tem dado al -

gum tipo de re sul ta do em re la ção às me di -

das que o go ver no tem to ma do?

Ro ber to Mal vez zi – O go ver no man dou um re -

pre sen tan te do Mi nis té rio da Inte gra ção para con -

ver sar com o mo vi men to, mas este afir ma e re a fir -

ma que ago ra não há mais o que con ver sar, pois

já pro cu rou o go ver no du ran te me ses e o go ver no

não quis de ba ter. Então, ago ra só con ver sam se o

Exér ci to se re ti rar e a obra for sus pen sa. Aí sim o

mo vi men to ace i ta con ver sar para dis cu tir as al ter -

na ti vas que nós te mos para a trans po si ção do São

Fran cis co. Nes se mo men to, re pi to, não há mais

con ver sa.

IHU On-Line – Você dis se, em um ar ti go,

que não há mais como de ba ter com os par -

la men ta res. Então, o que o mo vi men to so -

ci al lá ins ta la do pre ten de fa zer a par tir de

ago ra?

Ro ber to Mal vez zi – Como essa é uma ca mi nha -

da com ple xa, logo a gen te pre ci sa ir ava li an do,

pas so a pas so, mo men to a mo men to. Então, o go -

ver no en trou com uma ação de re in te gra ção de

pos se e tem gen te di zen do que pode ser jul ga da

hoje (ele se re fe re ao dia 29 de ju nho de 2007).

Então, vai de pen der da de ci são do juiz da co mar -

ca de Sal gue i ro, em Per nam bu co. Além da re in te -

gra ção de pos se, aguar da mos a de ci são dos ín di os 

de con ti nu ar na área. Então, não te mos uma po si -

ção de fi ni ti va. O que acon te ce é que, en quan to ti -

ver mos pos si bi li da des, per ma ne ce re mos na área.

IHU On-Line – Como está a mo vi men ta ção

da po lí cia e do Exér ci to pró xi mos à área do

acam pa men to?

Ro ber to Mal vez zi – Por en quan to, não hou ve

ne nhu ma in ter fe rên cia. O Exér ci to está mais pró -

xi mo, no sen ti do de que está fa zen do o des ma ta -

men to da área para os ca na is, mas não in ter fe riu

em nada até ago ra, as sim como a po lí cia. A úni ca 

co i sa que acon te ceu foi a vi si ta do re pre sen tan te

do Mi nis té rio da Inte gra ção e, ago ra, o go ver no

dis se que en tra ria com a ação. Esta mos aguar -

dan do para ver se irão mes mo en trar com o

pro ces so.

IHU On-Line – Em ar ti go, você fa lou que,

nes te caso, os con fli tos são ine vi tá ve is. Que 

con fli tos vo cês es tão pre ven do?

Ro ber to Mal vez zi – Os con fli tos es tão sen do es -

ta be le ci dos à me di da que as obras avan çam e as

po pu la ções ri be i ri nhas do Rio São Fran cis co re a -

gem. Há mo vi men tos, po pu la ções in dí ge nas e ri -
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be i ri nhas de ci di dos a re sis tir à im ple men ta ção da

obra que o go ver no de ci diu fa zer.

IHU On-Line – Dom Cap pio fa lou que, mes -

mo se os ini mi gos vi e rem ar ma dos, eles irão 

res pon der com as “ar mas da vida”. O que o

se nhor acha des ta afir ma ção?

Ro ber to Mal vez zi – Qu an do frei Luiz fala as sim,

nós sa be mos que ele sem pre guar da um pou co de

mis té rio em re la ção às ati tu des que po dem vir

pela fren te. O que ele está que ren do di zer é que o

mo vi men to so ci al irá con ti nu ar e que nos sa re sis -

tên cia, evi den te men te, não é fe i ta por meio de ar -

mas de fogo nem por meio da vi o lên cia. Frei Luiz

já deu um exem plo, no ano pas sa do, des sa arma,

que, no caso, foi a gre ve de fome. Então, o que se

de se nha para o ho ri zon te fu tu ro é que aque las ar -

mas pró pri as de quem luta a fa vor da paz po de rão 

ser no va men te uti li za das, no mo men to em que for 

in dis pen sá vel que elas re tor nem. O que ele está

que ren do di zer é que ha ve rá re sis tên cia.

IHU On-Line – O que as pes so as en vol vi das

com o agro ne gó cio tem fe i to para im pe dir

que a luta de vo cês não re sis ta e que as

obras da trans po si ção avan cem?

Ro ber to Mal vez zi – As obras da trans po si ção

são de ci di das pelo ca pi tal eco nô mi co e fi nan ce i ro, 

que é o mes mo que ad mi nis tra o País há quin ze

anos, des de o go ver no Ita mar.3 É que quan do

che gou ao po der um novo gru po no Ce a rá, li de ra -

do pelo Ciro Go mes4 e pelo Tas so Je re is sa ti,5 ele

pro je tou todo um sis te ma de de sen vol vi men to

para aque la re gião, que in clu iu a cons tru ção do

Por to de Pe cem, a cons tru ção da Trans nor des ti -

na, que é a es tra da de fer ro que vai le var os pro du -

tos até o Por to, e o com ple xo in dus tri al do Por to

de Pe cem, in clu si ve com si de rur gia. Para todo

esse pro je to eco nô mi co, além do com ple xo de in -

dús tria de fer ro, e tam bém em fun ção da ir ri ga ção

e da cri a ção de ca ma rão em ca ti ve i ro, eles pre ci -

sam de água. Então, a trans po si ção, na ver da de, é 

uma peça de um pro je to de de sen vol vi men to

ma i or, mu i to mais am plo. E, como num pro je to

de de sen vol vi men to des ses en vol ve mu i to ca pi tal, 

mu i to di nhe i ro (só a trans po si ção está or ça da em

qua se sete bi lhões de re a is), to dos os en vol vi dos

com o agro ne gó cio têm in te res se nis so. Na ver da -

de, mu dam o go ver no e os mi nis tros, mas o pro je -

to de trans po si ção nun ca sai de pa u ta. O Mi nis té -

rio da Inte gra ção está a ser vi ço des te pro je to há

mais de quin ze anos. Evi den te men te, sa be mos

que há in te res ses po de ro sos, de ter mi na dos e ar ti -

cu la dos. Nós dis se mos à so ci e da de bra si le i ra que

o pro je to que tem como pro pa gan da aca bar com

a sede do povo tem por trás o in te res se po de ro so

da agro in dús tria, do com ple xo si de rúr gi co e de

uma eli te que irá se be ne fi ci ar com essa água. Isto

sig ni fi ca que a trans po si ção não tem a fi na li da de

de sa ci ar a sede das pes so as mais ne ces si ta das.

Para isso, exis tem ou tras pro pos tas, ou tras al ter -

na ti vas, que nós de fen de mos, mas, in fe liz men te,

não con se gui mos en con trar eco no go ver no fe de -

ral, que se co lo cou a ser vi ço des se pro je to eco nô -

mi co da que la re gião do Nor des te.

IHU On-Line – Que ti pos de apo i os es tão vin -

do da so ci e da de, da po pu la ção do Nor des te,

além do apo io dos mo vi men tos so ci a is?

Ro ber to Mal vez zi – A po pu la ção lo cal tem ido

pro tes tar. Se você for ao acam pa men to, po de rá

ver os ín di os e ri be i ri nhos da re gião. Mes mo o

MST que está lá é do Nor des te, ou seja, são ros tos

co nhe ci dos aqui na re gião. Ago ra, ain da con ta -

mos com a so li da ri e da de da po pu la ção ur ba na

que vi si ta o lo cal. Hoje (29 de ju nho de 2007), por 

exem plo, te re mos a pre sen ça de po lí ti cos que são

so li dá ri os a nos sa ca u sa. Te mos a mí dia lo cal fa -

vo rá vel, co lo can do a ques tão em de ba te. Des se

modo, sa be mos que a re sis tên cia tam bém é fe i ta

pela co mu ni da de lo cal, por aque las pes so as que

tam bém são as ví ti mas da trans po si ção do Rio

13

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

3 Ita mar Fran co: foi pre si den te do Bra sil en tre 2 de ou tu bro de 1992 e 1º de ja ne i ro de 1995. (Nota da IHU On-Line)
4 Ciro Go mes: po lí ti co bra si le i ro. Com a ele i ção de Lula, Ciro Go mes ace i tou o con vi te do pre si den te ele i to para as su mir o Mi nis -

té rio da Inte gra ção Na ci o nal, res pon sá vel pelo de sen vol vi men to re gi o nal e obras de in fra-es tru tu ra. Em mar ço de 2006, Ciro
Go mes re nun ci ou ao car go de mi nis tro para con cor rer à Câ ma ra dos De pu ta dos pelo Esta do do Ce a rá. Foi ele i to o de pu ta do
fe de ral pro por ci o nal me te mais vo ta do do Bra sil, com mais de 16% dos vo tos no seu es ta do. (Nota da IHU On-Line)

5 Tas so Je re is sa ti: po lí ti co e em pre sá rio do Bra sil, além de se na dor pelo Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra. (Nota da
IHU On-Line)



São Fran cis co e des ses pro je tos que, ao lon go dos

anos, vão se ins ta lan do sem pre à cus ta das po pu -

la ções mais po bres.

É bom re gis trar que nós so mos con tra a

trans po si ção por que te mos pro pos tas me lho res

para o semi-ári do bra si le i ro do que a da trans po si -

ção. Nos sas pro pos tas vão em duas li nhas: para o

meio ru ral, nós de fen de mos as obras que têm a ló -

gi ca da cha ma da con vi vên cia com o semi-ári do,

que é a cap ta ção da água de chu va do meio ru ral

tan to para be ber quan to para pro du zir. E, para o

meio ur ba no, nós de fen de mos a im ple men ta ção

da obras do Atlas do Nor des te, que é um le que de

obras pro pos tos pela Agên cia Na ci o nal de Águas

e atin gi ria 1112 mu ni cí pi os com nú cle os ur ba nos,

ou seja, aci ma de cin co mil pes so as, além de mais

244 mu ni cí pi os com nú cle os ur ba nos aba i xo de

cin co mil pes so as. Alcan ça ria os nove es ta dos do

Nor des te, mais o nor te de Mi nas Ge ra is e re sol ve -

ria o pro ble ma hí dri co de 34 mi lhões de nor des ti -

nos até 2015. Quer di zer, se o go ver no tem efe ti vo 

in te res se em re sol ver o pro ble ma da sede do

povo, te ria ou tros ca mi nhos a per cor rer que não

os da trans po si ção. Mas, como o go ver no está

com pro me ti do com o pro je to eco nô mi co da eli te,

opta pela trans po si ção e ig no ra as alternativas.

Ainda assim, nós vamos continuar dizendo à

sociedade brasileira que existem outros caminhos

mais abran gen tes, efi ci en tes e baratos.

A vida do Rio São Fran cis co e de Dom
Luiz Cap pio

IHU On-Line – Você es ta va em Bra sí lia du -

ran te a vo ta ção que de ci diu que o go ver no

con ti nu a rá com as obras de trans po si ção do

rio São Fran cis co. Como é que você e os mo -

vi men tos so ci a is re ce be ram esta no tí cia?

Ro ber to Mal vez zi – Eu con ti nuo em Bra sí lia.

Nós tí nha mos a pre vi são de que o des fe cho se ria

esse mes mo. O go ver no nun ca ace i tou ne go ci ar

ab so lu ta men te nada em ter mos de trans po si ção.

Ape nas nos mo men tos de aper to, ele pro pu nha

al gu ma co i sa para ga nhar tem po, ga nhar sa í da,

como foi ago ra na vés pe ra. Nós não tí nha mos ilu -

são al gu ma a res pe i to dele. O que que ría mos era

que as pro pos tas di fe ren tes que te mos em re la ção

às do go ver no apa re ces sem mais na mí dia, na so -

ci e da de e acre di to que con se gui mos isso em par -

te. Além dis so, exis te todo o res pe i to em re la ção à 

ati tu de do Frei Luiz, que se es for ça para usar o

seu ca ris ma com o ob je ti vo de que as al ter na ti vas 

pos sam apa re cer a par tir do seu ges to em ble má -

ti co. Pen so que con se gui mos isso em par te, não

to tal men te.

Sem pre exis te uma frus tra ção quan do se per -

de, mas os pro ces sos são lon guís si mos. Essa obra

ain da mal co me çou. Ela tem um fu tu ro, di zem, de

onze anos. Mas as con tra di ções des se pro ces so, o

agra va men to des sa cri se, a di vi são em tor no dela,

só irão pros pe rar na me di da em que a obra avan -

çar. Há mu i ta his tó ria pela fren te ain da e nós pre -

ci sa mos ter pa ciên cia para acom pa nhá-la, no

sen ti do de de fen der o que é me lhor para as po pu -

la ções lo ca is.

IHU On-Line – O je jum de Dom Cap pio sen -

si bi li zou o go ver no de al gu ma for ma?

Ro ber to Mal vez zi – Não. O go ver no não tem

sen si bi li da de al gu ma com pro ble ma de po bre,

com pro ble ma am bi en tal, com pro ble ma de ín dio. 

O go ver no atro pe la to dos aque les que pas sa rem e

atro pe la rem o seu ca mi nho.

IHU On-Line – Os mo vi men tos so ci a is já sa -

bem das pró xi mas ar ti cu la ções que se rão

re a li za das de ago ra em di an te?

Ro ber to Mal vez zi – Nós te re mos que nos re u nir

e con ver sar. A pri o ri da de des de on tem (re fe rin -

do-se ao dia 19-12-07) era sal var a vida de Dom

Luiz. Qu e ro acre di tar que em par te isso está ga -

ran ti do: ele está bem hoje, em bo ra con ti nue sem

co mer. Ele quer vol tar a So bra di nho e ce le brar

uma mis sa com a co mu ni da de lo cal. E nós te mos,

de po is, de ver como é que isso se des do bra na luta 

prá ti ca, so ci al e po lí ti ca.

IHU On-Line – Vo cês pre ten dem vol tar a

con ver sar com o go ver no?

Ro ber to Mal vez zi – Não. Nós te re mos que con -

ver sar so bre isso. Esse é o tipo de co i sa que de i xa

mar cas, ci ca tri zes. Há, evi den te men te, um dis tan -

ci a men to cada vez ma i or des se go ver no. Entre -
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tan to, não po de mos fa zer nada. Não po de mos co -

lo car obs tá cu los em nada que pos sa be ne fi ci ar as

po pu la ções mais po bres. Te re mos que sen tar, pe -

ne i rar e re ar ti cu lar as co i sas para ver como esse

as sun to pro ce de.

Con fi ra a con ver sa da IHU On-Line
com Tho mas Ba u er

IHU On-Line – Foi no ti ci a do on tem que o je -

jum do bis po Cap pio aca bou e que ele está

in ter na do. Você pode nos con tar como está

o bis po Cap pio e como se da rão as ar ti cu la -

ções em re la ção à trans po si ção do Rio São

Fran cis co a par tir de ago ra?

Tho mas Ba u er – O bis po on tem (re fe rin do-se ao 

dia 19-12-07), as sim que re ce beu a no tí cia so bre o 

jul ga men to, a de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de -

ral, se sen tiu mal, fi cou bas tan te aba la do, ain da

ten tou es cre ver uma nota para ser ve i cu la da nas

mí di as on tem e, no meio da es cri ta, des ma i ou. Fi -

cou num es ta do de se mi cons ciên cia du ran te a tar -

de e, no iní cio da no i te, o mé di co que o acom pa -

nha de ci diu in ter ná-lo no Hos pi tal Me mo ri al Pe tro- 

lina. Ele foi in ter na do e exa mi na do. Pas sou a no i -

te na UTI e pela ma nhã já se en con tra va bem. Saiu 

da UTI e afir mou para o pes so al que o acom pa nha 

que quer vol tar a So bra di nho e que em ne nhum

mo men to en cer rou o je jum.

IHU On-Line – Então, até ago ra, ele ain da

não foi ali men ta do?

Tho mas Ba u er – Não. Só está no soro.

IHU On-Line – E quan do ele vol ta para

So bra di nho?

Tho mas Ba u er – Nes se mo men to, o pes so al está

re u ni do com ele, in clu si ve, para ver como, quan -

do e qua is os pró xi mos pas sos. Mas ele afir mou

que quer vol tar para So bra di nho. E, so bre o je jum 

e os pró xi mos pas sos, ele quer de ci dir jun to com o 

povo e os mo vi men tos so ci a is. Deve-se res sal tar,

po rém, que Dom Cap pio ain da não en cer rou a

gre ve de fome.

IHU On-Line – Como o povo e os mo vi men -

tos so ci a is re ce be ram a no tí cia de que as

obras vão con ti nu ar?

Tho mas Ba u er – As no tí ci as fo ram re ce bi das

com bas tan te pre o cu pa ção. O jul ga men to jul gou

le gal o que é ile gal.

IHU On-Line – Qu an do foi in ter na do, o ir -

mão de Dom Cap pio e o Frei Kla us Fink ham 

afir ma ram que o je jum aca bou...

Tho mas Ba u er – Eu, pes so al men te, não es cu tei

isso. Hoje (re fe rin do-se ao dia 20-12-07), pela

ma nhã, o cu nha do dele, que tam bém está acom -

pa nhan do a fa mí lia, deu uma en tre vis ta no Jor nal

A Tar de, da Ba hia, di zen do que a fa mí lia aguar da

a re cu pe ra ção do bis po para to mar uma de ci são.

IHU On-Line – O bis po está com o mes mo

âni mo que ti nha no iní cio do je jum?

Tho mas Ba u er – Con ti nua. A ou tra no tí cia im -

por tan te de re la tar é que no dia 19 de de zem bro, à 

no i te, ha via sido mar ca da uma re u nião jun to ao

go ver no. Mas já adi an to que o go ver no can ce lou

a re u nião, di zen do que não há mais diá lo go. Fe -

cha ram-se to das as por tas.

Con fi ra a con ver sa da IHU On-Line
com Rita Cap pio

IHU On-Line – Como está Dom Cap pio?

Rita Cap pio – Ontem (re fe rin do-se a 19-12-07),

ele veio de So bra di nho de am bu lân cia, pois ti nha

des ma i a do. Está va mos to dos apre en si vos. Ele foi

tra zi do para Pe tro li na e foi mu i to bem aten di do.

Pas sou a no i te toda na UTI to man do soro. Então,

foi le va do para o quar to ago ra pela ma nhã e está

pas san do bem. Nós es tá va mos bas tan te pre o cu -

pa dos com pro ble mas que po de ri am ser oca si o -

na dos de vi do ao je jum, já que fo ram 24 dias sem

se ali men tar. Ago ra, ele está, re la ti va men te, mu i to 

bem. Espe ra mos que hoje (re fe rin do-se ao dia

20-12-2007), no fim da tar de, ele já pos sa sair do

hos pi tal.
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IHU On-Line – Na opi nião da fa mí lia, ele

con ti nua com o je jum?

Rita Cap pio – Não. Essa é uma fase que, se Deus 

qui ser, foi en cer ra da. Ele terá vá ri as opor tu ni da -

des de con ti nu ar essa obra mu i to gran de. Por que

o tra ba lho aqui com os po bres, com os ri be i ri nhos

do São Fran cis co, é re al men te mu i to gran de. E ele 

terá ou tras opor tu ni da des de con ti nu ar a luta sem

se ex por a um cal vá rio tão gran de.

IHU On-Line – A se nho ra tem fa la do com ele?

Rita Cap pio – Eu es tou aqui den tro do quar to

com ele. Ele está con ver san do com al guns bis pos

que são qua se ir mãos dele. Ontem (re fe rin do-se

ao dia 19-12-07) e hoje (re fe rin do-se ao dia

20-12-07) vi e ram ou tros. Ele está con ver san do

nor mal men te, gra ças a Deus.

IHU On-Line – Como você está ao lado

dele ago ra, nós po de mos fa lar com ele

ra pi da men te?

Rita Cap pio – Não. Não é pos sí vel. Ele pro me -

teu uma en tre vis ta co le ti va à im pren sa mais tar de.

Você pode dar boas no tí ci as. Re al men te, ele está

bem. Nos es pe ra mos que até o fim da tar de ele

pos sa ter alta aqui do hos pi tal.

IHU On-Line – E para onde ele vai de po is

que re ce ber alta?

Rita Cap pio – Olha, ele quer ain da vol tar para

So bra di nho para ce le brar uma mis sa em agra de -

ci men to a todo aque le povo que o aco lheu mu i to

bem. Então, é im pre vi sí vel para onde ele vai. São

de ci sões que ele irá to mar. Gra ças a Deus, ele se

en con tra numa si tu a ção em que é ca paz de re sol -

ver a sua vida.

Con fi ra a con ver sa da IHU On-Line
com Dom Pa u lo Car do so

IHU On-Line – Como está o Dom Cap pio

nes te mo men to?

Dom Pa u lo Car do so – Eu es ti ve ago ra mes mo

(re fe rin do-se ao dia 20-12-07) com ele no quar to.

Ele, de fato, fi cou na UTI. Esta va se mi cons ci en te e

foi me di ca do com soro e vi ta mi nas. Já de ma nhã

foi trans fe ri do para o apar ta men to. Esti ve com ele

ago ra há pou co e vi que sua evo lu ção era mu i to

boa: es ta va ple na men te cons ci en te e não ha via

re ce bi do ain da ali men to. Ele re ce be água de coco, 

mu i ta água na tu ral, de ma ne i ra que não pude per -

ce ber se, de fato, ele en cer ra logo ou se ain da irá

con ti nu ar com al gum tipo de je jum re la ti vo. Isso

nem eu quis per gun tar, para não ser in dis cre to e

nem ele adi an tou. Apa ren te men te, está bem. Foi

mu i to for te o im pac to quan do ele sou be que foi

re je i ta da a li mi nar, e isso oca si o nou o des ma io.

Então, logo de po is, ele foi tra zi do ao hos pi tal e foi

in ter na do. O mé di co, Frei Kla us Fink ham, o

acom pa nha e ago ra seu qua dro está es tá vel. Ele

me dis se que gos ta ria, quan do re ce ber alta, o que

po de rá ocor rer ain da hoje, de ir a So bra di nho,

para uma ce le bra ção com o povo e para agra de -

cer a aco lhi da e a pre sen ça de tan tos que es ti ve -

ram lá. De po is, ele gos ta ria de ir à Bar ra, onde

pre ten de ce le brar ou es tar pre sen te na ce le bra ção

na ta li na. De po is, ain da te ria duas fes tas gran des

de pa dro e i ros e só lá pelo dia 10 é que iria para

São Pa u lo, para fi car com os fa mi li a res e fa zer um

tra ta men to mais pro lon ga do. Essa se ria a von ta de

dele. A fa mí lia pen sa di fe ren te. Ela quer, o quan to

an tes, levá-lo a São Pa u lo, as sim que ele re ce ber

alta, e já es tão so nhan do que isto pos sa acon te cer

hoje (re fe rin do-se ao dia 21-12-07). De po is, con ver -

san do com o mé di co que o acom pa nha, que é um

fran cis ca no, eu sou be que, em úl ti ma aná li se, quem

irá de ci dir se vai de fato cum prir esse pro gra ma ou

se ace i ta rá a idéia de ir a São Pa u lo é o bis po.

Mas, em li nhas ge ra is, o qua dro evo lu iu bem, 

pois o bis po não apre sen ta mu i ta fra gi li da de.

Hoje, es ta va sen ta do, con ver san do. Nos sa ex pec -

ta ti va é em re la ção ao pro ce di men to a ser ado ta -

do da qui por di an te. Inclu si ve, on tem acon te ceu

uma re u nião com a equi pe dele, com o ob je ti vo

de to mar de ci sões em re la ção ao seu fu tu ro.

16

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



A trans po si ção do Rio São Fran cis co:

um pro je to im pos to a fer ro e fogo

Entre vis ta com Mar co Antô nio Ta va res Co e lho

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho é jor na lis ta e

edi tor-exe cu ti vo da re vis ta Estu dos Avan ça dos, da 

Uni ver si da de de São Pa u lo (USP). É au tor de He -

ran ça de um so nho: me mó ri as de um co mu -

nis ta (Rio de Ja ne i ro:Re cord, 2000) e Rio das

ve lhas: memó ria e de sa fi os (São Pa u lo: Paz e

Ter ra, 2000).

Marco Antô nio Ta va res trans for mou três

me ses de pes qui sas so bre o Rio São Fran cis co

num li vro in ti tu la do Os des ca mi nhos do São

Fran cis co (Rio de Ja ne i ro: Paz e Ter ra, 2005).

No li vro e na en tre vis ta que con ce deu à IHU

On-Line, no dia 4 de ou tu bro de 2005, Ta va res

abor da os er ros his tó ri cos co me ti dos com o rio “da 

uni da de na ci o nal” e se po si ci o na con tra o pro je to

de trans po si ção.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a gre ve 

de fome re a li za da por Dom Luiz Cap pio du -

ran te 11 dias?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Essa ati tu de

de Dom Cap pio deve ser sa u da da como um ato

mu i to co ra jo so. Um ato que de mons tra quan to ele 

co nhe ce o pro ble ma real do São Fran cis co e sabe

per fe i ta men te que esse pro je to do go ver no é pro -

fun da men te no ci vo ao país e aos nor des ti nos.

Apo i an do esse ges to, es pe ra mos que o go ver no re -

ve ja essa de ci são ab sur da, no ci va, esse pro je to que

não pode ser de fen di do por to dos aque les que co -

nhe cem a si tu a ção do São Fran cis co dos de se jos e

de um lobby mu i to po de ro so que quer ver im plan -

ta da no país uma re a li da de que não é aque la que

in te res sa ao gros so da po pu la ção bra si le i ra.

IHU On-Line – Ao lon go da gre ve, hou ve mu -

i tas for mas de qua li fi car o ges to, in clu si ve

foi cha ma do de “ati tu de au to ri tá ria” por -

que co lo cou o go ver no em um beco sem sa í -

da. O que o se nhor acha dis so?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Nós, que

acom pa nha mos este pro je to da trans po si ção do

São Fran cis co, sa be mos que a ar bi tra ri e da de, na

ver da de, par te do go ver no do pre si den te Lula, es -

pe ci al men te do seu mi nis tro de in te gra ção na ci o -

nal, Ciro Go mes. O pro je to joga por ter ra a le gis la -

ção bra si le i ra so bre os rios. O co mi tê da ba cia

hi dro grá fi ca do São Fran cis co re cu sou a apro va -

ção des se pla no do go ver no. Estão pas san do por

cima da lei, quem pra ti ca ar bi tra ri e da des é, de

fato, o go ver no. O bis po ti nha o di re i to de re cor rer 

a uma ati tu de, ex tre ma da, é ver da de, mas a úni ca

que che ga aos ou vi dos e pode co mo ver os go ver -

nan tes do país, uma ati tu de que re al men te mo bi li -

za a opi nião pú bli ca por que des mas ca ra uma pos -

tu ra que é ina ce i tá vel.

IHU On-Line – O se nhor acha que foi apro -

ve i ta do um mo men to em que a opi nião pú -

bli ca es ta va com os olhos vol ta dos para as

de nún ci as de cor rup ção, para ten tar ini ci ar

as obras de trans po si ção?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Na re a li da -

de, o go ver no vem to man do uma sé rie de me di -

das ab sur das, in clu si ve co a gin do de ter mi na das

or ga ni za ções do pró prio go ver no como o Mi nis té -

rio do Meio Ambi en te. É uma ver go nha que uma

mi nis tra como a Ma ri na Sil va se cur ve di an te des -
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se pro je to, por que ela sabe que a opi nião pú bli ca

e as or ga ni za ções am bi en ta lis tas não ace i tam e re -

pu di am esse pro je to do go ver no.

IHU On-Line – O go ver no es ta ria dan do con -

ti nu i da de a uma pro pos ta de sen vol vi men -

tis ta da qual foi her de i ro?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Na ver da de, 

nos úl ti mos 70 anos, vá ri as me di das ado ta das pe -

los go ver nan tes vêm sen do no ci vas à po pu la ção

do São Fran cis co. Des de a dé ca da de 1940 até

ago ra, fo ram fe i tas gran des obras no São Fran cis -

co, gran des re pre sas e gran des cen tra is elé tri cas.

Mas, na ver da de, o pro je to ini ci al que se ti nha em

re la ção ao São Fran cis co era para de sen vol ver a

eco no mia da re gião para per mi tir uma me lhor

qua li da de de vida ao ser ta ne jo do rio. Vá ri os go -

ver nos des tes úl ti mos 80 anos so men te se pre o cu -

pa ram com o de sen vol vi men to e a pro du ção de

ener gia elé tri ca. É cla ro, não po de mos ser con tra

isso, mas se ria ne ces sá rio exa mi nar em cada caso

se as al ter na ti vas são cor re tas, ou se ou tras me di -

das não de vem ser to ma das no sen ti do de me lho -

rar as con di ções de vida da po pu la ção.

IHU On-Line – Qu a is são as con di ções de

vida das po pu la ções ri be i ri nhas?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Por exem -

plo, es sas gran des re pre sas aca ba ram com duas

co i sas: com a agri cul tu ra de va zan tes, que exis tia

nas mar gens do São Fran cis co e nas ilhas, que

eram fer ti li za das quan do ha via gran des inun da -

ções. Cons tru in do as re pre sas, essa agri cul tu ra,

que be ne fi ci a va a po pu la ção po bre do São Fran -

cis co, não pode mais pro du zir ali men tos. Por ou -

tro lado, tam bém a cons tru ção des sas re pre sas li -

qui dou com as la go as mar gi na is do São Fran cis co,

que pos su íam gran des va ri e da des de pe i xes. Re -

sul ta do: a pes ca no São Fran cis co so freu uma

que da ver ti gi no sa. Pois bem, pre o cu pa do só em

re sol ver o pro ble ma da ener gia elé tri ca, o go ver no 

não se pre o cu pou com as con di ções de vida da

po pu la ção ri be i ri nha. Em de ze nas de pe que nas

ci da des, nas mar gens do São Fran cis co, não há

abas te ci men to de água, es co las, ou a pre o cu pa -

ção com a sa ú de da gen te ri be i ri nha. E, quan to à

pro du ção de ener gia elé tri ca, as pes so as que re si -

dem nas mar gens do São Fran cis co não con se -

guem ter ele tri ci da de em suas ca sas, por que as

re des não são ins ta la das nes ses po vo a dos. Por -

tan to, é um con tras te mu i to gran de en tre a ri que za 

que o São Fran cis co per mi te e a si tu a ção de mi sé -

ria das mas sas que vi vem às mar gens do Rio.

IHU On-Line – Essa pre o cu pa ção ex clu si va

com a ener gia e o des cu i do com ou tras

ques tões se ria um dos “des ca mi nhos” que

o se nhor abor da em seu li vro?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Sim, mos -

tran do que é im pres cin dí vel a re vi ta li za ção do rio.

É pre ci so co lo car re cur sos à dis po si ção, por exem -

plo, de obras como a pro te ção das mar gens do

rio, no sen ti do de di mi nu ir o as so re a men to que

vai trans for man do-o num gran de are al, ao mes -

mo tem po em que re cur sos de vem ser co lo ca dos à 

dis po si ção de po pu la ções mais po bres, re la ci o na -

dos com pro ble mas edu ca ci o na is e de saúde.

IHU On-Line – Como sur giu a idéia des sa

pes qui sa que re sul tou no seu li vro?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Eu sou da

re gião do São Fran cis co, mas do alto São Fran cis -

co, de uma re gião rica, que é a re gião de Belo Ho -

ri zon te. Um dos prin ci pa is aflu en tes do São Fran -

cis co está lo ca li za do exa ta men te nes sa re gião de

onde eu ve nho. É o Rio das Ve lhas. Nas ce per to

de Ouro Pre to e vai su bin do, cos te an do a Ser ra do 

Espi nha ço e de sá gua, um pou co aba i xo de Pi ra -

po ra. Eu já fi quei mu i to im pres si o na do com o mo -

vi men to re a li za do na ca pi tal Belo Ho ri zon te pe los

pro fes so res e es tu dan tes da Fa cul da de de Me di ci -

na da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, que

lan ça ram um pro je to cha ma do Pro je to Ma no el -

zão (uma das fi gu ras da li te ra tu ra de Gu i ma rães

Rosa).6 Então, o Ma no el zão pre za va mu i to a na tu -

re za e o rio e os es tu dan tes da fa cul da de de Me di -
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6 João Gu i ma rães Rosa (1908-1967): es cri tor, mé di co e di plo ma ta bra si le i ro. Como es cri tor, cri ou uma téc ni ca de lin gua gem
nar ra ti va e des cri ti va pes so al. Sem pre con si de rou as fon tes vi vas do fa lar eru di to ou ser ta ne jo. Sem re pro du zi-los num re a lis mo
do cu men tal, re u ti li zou suas es tru tu ras e vo cá bu los, es ti li zan do-os e re in ven tan do-os num dis cur so mu si cal e efi caz de gran de
be le za plás ti ca. Sua obra par te do re gi o na lis mo mi ne i ro para o uni ver sa lis mo, os ci lan do en tre o re a lis mo épi co e o má gi co, in te -



ci na, es pe ci al men te os sa ni ta ris tas, li de ra dos por

uma gran de fi gu ra hu ma na que é o pro fes sor

Apo lo Lis boa, co me ça ram a es tu dar a si tu a ção

das co mu ni da des po bres nas pe que nas ci da des si -

tu a das na pe ri fe ria de Belo Ho ri zon te. Cons ta ta -

ram que, em tor no da Ba cia do Rio das Ve lhas, o

gran de pro ble ma de sa ú de des sa po pu la ção de -

cor ria do fato de que a água do Rio das Ve lhas

não era tra ta da e isso ca u sa va mu i tas do en ças.

Co me ça ram, há mais de cin co anos, uma ba ta lha

pela re cu pe ra ção do Rio das Ve lhas. Pois bem,

essa pre o cu pa ção com o Rio das Ve lhas me le vou

a es tu dá-lo e lan cei um li vro cha ma do Rio das Ve -

lhas, me mó ri as e de sa fi os. Logo de po is, meus

ami gos e mu i tas pes so as a quem eu re cor ria para

ob ter in for ma ções, me di zi am: “Ago ra o gran de

de sa fio seu é es tu dar o São Fran cis co, por que esse 

é um dos ma i o res pro ble mas da na ção bra si le i ra”. 

Assim, sur giu a pes qui sa so bre a qual eu es ta va

de bru ça do há três anos, tudo no sen ti do de le van -

tar os pro ble mas re a is do São Fran cis co. Eu es pe -

ra va até apro fun dar mais ain da e le van tar ou tros

pro ble mas. Mas já com o ma te ri al que eu dis pu -

nha e le van do em con ta a ne ces si da de, quan do o

go ver no Lula ini ci ou o mo vi men to para exe cu tar

esse pro je to da trans po si ção, eu vi que es ta va na

hora de ace le rar os pre pa ra ti vos para o lan ça men to 

do meu li vro.

IHU On-Line – O go ver no Lula, en tão, está

dan do con ti nu i da de aos go ver nos an te ri o -

res em re la ção ao Rio?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Sim, mas

em cer tos as pec tos ele é até pior que os go ver nos

an te ri o res, por que essa pres são do lobby no sen ti -

do de re a li zar esse pro je to tam bém hou ve no go -

ver no FHC, mas no úl ti mo ano de seu man da to, o

mi nis tro do Meio Ambi en te, José Car los Car va -

lho, con ven ceu o Pre si den te Fer nan do Hen ri que

Car do so de que o pro je to era no ci vo. Por tan to,

nes se as pec to, o go ver no Lula é mu i to pior que o

go ver no de FHC.

IHU On-Line – O seu li vro es ta ria, en tão,

cen tra li za do nos er ros co me ti dos nas obras

re a li za das no Rio?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Sim, mas há 

ou tras obras tam bém, mu i to pre ju di ci a is, como,

por exem plo, a gran de re pre sa de So bra di nho,

cons tru í da quan do o re gi me mi li tar es ta va no

auge, nos anos do pre si den te Mé di ci7 e de po is

Ge i sel,8 que é o ma i or lago ar ti fi ci al do mun do. A

sua ex ten são é de 350 km por 35 de lar gu ra. Era

im por tan te se cons tru ir uma re pre sa na que la re -

gião do mé dio São Fran cis co, po rém foi cons tru í -

da no lo cal er ra do, e isso le vou a uma sub mer são

de qua tro ci da des his tó ri cas da Ba hia: Casa Nova, 

Cen to-Sé, Pi lão Arca do e Re man so. Mais de 70

mil pes so as ti ve ram que ser des lo ca das da que la

re gião. Mas o re gi me mi li tar não per mi tiu ne nhum 

pro tes to e ne nhu ma crí ti ca foi pos sí vel na que la

épo ca a uma obra que po de ria ter sido mais bem

equa ci o na da. Como não ha via pos si bi li da de de

dis cus são, a obra foi con si de ra da uma obra de se -

gu ran ça na ci o nal e, por tan to, o pro je to foi im pos -

to a “fer ro e fogo” pela di ta du ra mi li tar.

IHU On-Line – No seu li vro há de po i men tos

dos go ver na do res de Mi nas Ge ra is, Ba hia e

Ser gi pe. O que eles di zem?
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gran do o na tu ral, o mís ti co, o fan tás ti co e o in fan til. Entre suas obras, ci ta mos: Sa ga ra na, Cor po de ba i le, Gran de ser tão:
ve re das, con si de ra da uma das prin ci pa is obras da li te ra tu ra bra si le i ra, Pri me i ras es tó ri as (1962) e Tu ta méia (1967). A edi -
ção 178 da IHU On-Line, de 02-05-2006, de di cou ao au tor a ma té ria de capa, sob o tí tu lo “Ser tão é do ta ma nho do mun do”.
50 anos da obra de João Gu i ma rães Rosa. De 25 de abril a 25-05-2006, o IHU pro mo veu o Se mi ná rio Gu i ma rães Rosa: 50
anos de Gran de Ser tão: Ve re das. (Nota da IHU On-Line)

7 Emí lio Gar ras ta zu Mé di ci (1905-1985): mi li tar e po lí ti co bra si le i ro. Exer ceu as fun ções de adi do mi li tar em Was hing ton e de
che fe do Ser vi ço Na ci o nal de Infor ma ções. Va gan do-se a pre si dên cia da Re pú bli ca (1969), em con se qüên cia de en fer mi da de
do pre si den te Cos ta e Sil va, foi ele i to pelo Con gres so Na ci o nal para ocu par esse car go, com man da to até 1974. (Nota da IHU

On-Line)
8 Ernes to Ge i sel (1908-1996): mi li tar e po lí ti co bra si le i ro. Foi adi do mi li tar no Uru guai, co man dan te da XI Re gião Mi li tar em Bra -

sí lia, che fe do ga bi ne te mi li tar da pre si dên cia da Re pú bli ca no go ver no Cas te lo Bran co, mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar e
pre si den te da Pe tro bras (1969-1973). Ele i to pre si den te da Re pú bli ca por um Co lé gio Ele i to ral (1973), to mou pos se em 15 de
mar ço de 1974. Bus cou em seu go ver no um gra du al aper fe i ço a men to do re gi me de mo crá ti co no país, apre sen tan do, in clu si ve, 
um pro je to de re for mas po lí ti cas. De i xou a pre si dên cia em 1979. (Nota da IHU On-Line)



Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – São de po i -

men tos mu i tos im por tan tes. De ve mos as si na lar

que o go ver na dor da Ba hia9 é um téc ni co, um

geó lo go de mu i to pres tí gio na co mu ni da de aca dê -

mi ca e ci en tí fi ca, e tam bém o João Alves Fi lho,10

go ver na dor do Ser gi pe, é um es cri tor, um es tu di o -

so dos pro ble mas do Rio. Por tan to, são dois ho -

mens cuja pa la vra tem uma im por tân cia enor me

pela se ri e da de com que eles de fen dem o São

Fran cis co.

IHU On-Line – Qu a is são as al ter na ti vas

que po dem ser pro pos tas ao pro je to de

trans po si ção?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – O fun da -

men tal é dis cu tir esse pro ble ma com pru dên cia,

bom sen so, e não com esse es pí ri to de que rer re a -

li zar uma “obra a todo pano”, que é a po si ção do

minis tro Ciro Go mes. Ele de ci diu fa zer e des res -

pe i ta a le gis la ção e as opi niões de pes so as que são 

es tu di o sas e que co nhe cem o pro ble ma. Por tan to, 

o fun da men tal, ago ra, é pa rar as obras e abrir

uma gran de dis cus são com a po pu la ção do São

Fran cis co, com os téc ni cos e es tu di o sos do pro ble -

ma. Por isso, é que um mi nis tro como o Ciro Go -

mes está pres tan do um des ser vi ço ex tra or di ná rio

ao país e ao pró prio pre si den te Lula, por que ele

está de sa gre gan do a na ção bra si le i ra. A água se

cons ti tui num pro ble ma ex tre ma men te com ple xo, 

en vol ven do di ver sos es ta dos, al guns ba nha dos

pelo São Fran cis co, e ou tros que re i vin di cam a

água do Rio como o Ce a rá e a Pa ra í ba. Então, é

pre ci so ha ver uma dis cus são com mu i ta fra ter ni -

da de na fe de ra ção bra si le i ra. Esse pro je to im pos to 

“a fer ro e fogo” está di vi din do o país, e a res pon -

sa bi li da de dis so é do go ver no do Pre si den te Lula

e, par ti cu lar men te, co man da do pela ação ar bi trá -

ria e im pul si va do mi nis tro Ciro Go mes.

IHU On-Line – Quem mais ga nha com esse

pro je to de trans po si ção?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Ba si ca men -

te, três se to res. Os pro pri e tá ri os de ter ras de cer tas

re giões onde se rão cons tru í das al gu mas obras,

como aque du tos, ca na is, e es ta ções de ele va ção

da água. As ter ras se va lo ri zam em con se qüên cia

das obras pú bli cas. Em se gun do lu gar, os em pre -

sá ri os da cons tru ção ci vil, fa bri can tes de equi pa -

men tos, de gran des ca mi nhões e de bom bas. Em

ter ce i ro lu gar, al guns po lí ti cos que que rem usar

isso como uma arma ele i to ral. Por exem plo, o

Ciro Go mes quer che gar lá no Ce a rá e di zer “eu

trou xe água para o Ce a rá, a água do São Fran cis -

co”. Por tan to, são ban de i ras de ma gó gi cas, ele i to -

ra is de gru pos po lí ti cos que que rem con ti nu ar no

poder.

IHU On-Line – Em que si tu a ção fi cou aque le 

pro je to da cri a ção de um mi lhão de cis ter -

nas tão di vul ga do no país?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Esse é um

pro je to im por tan tís si mo, re a li za do len ta men te, e é 

um dos ca mi nhos para a so lu ção do pro ble ma de

es cas sez de água no semi-ári do. É um pro je to que

tem o to tal apo io da Co mis são Pas to ral da Ter ra

(CPT), da Cá ri tas,11 de or ga ni za ções não-go ver na -

men ta is e apo io de vá ri as em pre sas. É um dos ca -

mi nhos para a so lu ção do pro ble ma do semi-ári -

do, e, por tan to, me re ce todo o apo io. Além dis so,

ou tras pe que nas obras tam bém po dem ser fe i tas.

Enfim, é erro pen sar que a seca, a fal ta de água, se 

re sol ve com gran des pro je tos de en ge nha ria. Não

é isso! Cel so Fur ta do12 sem pre foi con tra essa tese

de bus car a so lu ção com gran des pro je tos de en -

ge nha ria. É a mo bi li za ção do povo cons tru in do

como pode, nas suas pe que nas ci da des, sis te mas

para con ser var a água, por que o semi-ári do não é
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9 O atu al go ver na dor da Ba hia é Pa u lo Ga nem Sou to, do PFL. (Nota da IHU On-Line)
10 João Alves Fi lho: atu al go ver na dor do Ser gi pe, é do PFL. (Nota da IHU On-Line)
11 A Cá ri tas Bra si le i ra faz par te da Rede Ca ri tas Inter na ti o na lis, rede da Igre ja Ca tó li ca de atu a ção so ci al com pos ta por 162 or ga -

ni za ções pre sen tes em 200 pa í ses e ter ri tó ri os, com sede em Roma. Orga nis mo da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
(CNBB), foi cri a da em 12 de no vem bro de 1956 e é re co nhe ci da como de uti li da de pú bli ca fe de ral. (Nota da IHU On-Line)

12 Cel so Fur ta do (1920-2004): eco no mis ta bra si le i ro, foi mem bro do cor po per ma nen te de eco no mis tas da ONU. Foi di re tor do
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e da Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te e mem bro da Aca -
de mia Bra si le i ra de Le tras. Algu mas de suas obras são A eco no mia bra si le i ra (1954) e For ma ção eco nô mi ca do Bra sil
(1959). A IHU On-Line re per cu tiu na 155ª edi ção a re cen te cri a ção do Cen tro Inter na ci o nal Cel so Fur ta do de Po lí ti cas para o
De sen vol vi men to, na Fin lân dia, com en tre vis tas a di ver sos es pe ci a lis tas. (Nota da IHU On-Line)



um de ser to – cho ve. Mas é que a água es coa ra pi -

da men te, não é con ser va da. E, mu i tas ve zes, ela é

con ser va da em cir cuns tân ci as equi vo ca das por -

que o ca lor é mu i to for te nes sa re gião e, por isso, a 

eva po ra ção é mu i to gran de. Então, a água deve

ser con ser va da com mu i to cu i da do, não per mi tin -

do que ela eva po re. E des sa for ma é que se po de -

rá mo di fi car o qua dro de es cas sez de água nes sas

re giões do semi-ári do bra si le i ro.

IHU On-Line – Essas se ri am po lí ti cas de

con vi vên cia com a seca, no semi-ári do?

Mar co Antô nio Ta va res Co e lho – Sim, é por

aí. O pro ble ma é este: sa ber con vi ver com o

semi-ári do. Por exem plo, se a gen te for ao Pólo

Nor te, nin guém vai che gar lá e di zer para o es qui -

mó: “Você tem que lu tar con tra o frio, con tra o

gelo”. Não, as co mu ni da des sa bem como con vi -

ver na que la si tu a ção. No semi-ári do, o ca mi nho é

o mes mo. Tem que ha ver uma nova men ta li da de. 

No semi-ári do, não se deve plan tar de ter mi na dos

pro du tos que con so mem mu i ta água, como ar roz

e cana de açú car.
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Trans po si ção do Rio São Fran cis co:

das con tra di ções às so lu ções

Entre vis ta com Apo lo He rin ger Lis boa

Apo lo He rin ger Lis boa é for ma do em Me di -

ci na, pela Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is

(UFMG), com es pe ci a li za ções em Pne u mo lo gia,

pelo Hos pi tal Pi tié-Sal pe trié re, na Fran ça, Mé to -

dos Esta tís ti cos e Epi de mi o ló gi cos, pela Uni ver si -

da de Li vre de Bru xe las, Bél gi ca, e Pne u mos ti so lo -

gia, pelo Cen tre Hos pi ta li er Uni ver si ta i re d’Alge rie,

Argé lia. É mes tre em Me di ci na Ve te ri ná ria, pela

UFMG, e dou tor em Me di ci na Pre ven ti va, pela

mes ma uni ver si da de. É pre si den te do Co mi tê de

ba cia hi dro grá fi ca do Rio das Ve lhas e do Insti tu to

Gu a i cuy SOS Rio das Ve lhas. Atua como pro fes sor 

do de par ta men to de Me di ci na Pre ven ti va e So ci al

da UFMG.

As obras da trans po si ção do Rio São Fran cis -

co con ti nu am em de ba te. No en tan to, os mo vi -

men tos so ci a is e or ga ni za ções em prol do Ve lho

Chi co lu tam bra va men te para mos trar à po pu la -

ção que este pro je to nada mais é do que uma en -

ga na ção, pois não le va rá água para os que têm

sede no Nor des te bra si le i ro. “A água será des ti na -

da ao agro ne gó cio e às mul ti na ci o na is, que in clu -

si ve con se guem água de gra ça no Ce a rá”, con tou

o pro fes sor Apo lo He rin ger Lis boa, em en tre vis ta à

IHU On-Line, pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as

do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), do

dia 30 de ou tu bro de 2007, na qual de fen de a tese

de que a trans po si ção do Rio São Fran cis co não se 

fun da men ta em nú me ros. Apo lo fala so bre o po si -

ci o na men to do go ver no an te ri or e do go ver no

Lula em re la ção ao pro je to do Co mi tê da Ba cia do 

Rio São Fran cis co e suas ar ti cu la ções. Além dis so,

co men ta al gu mas sa í das po lí ti cas que po dem fa zer 

com que o pro je to seja in ter rom pi do e al ter na ti vas 

se jam ado ta das para que os tra ba lha do res dis per -

sos no Nor des te se ten tri o nal te nham água para

vi ver.

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa os po -

lí ti cos que, no go ver no an te ri or, fo ram ra di -

cal men te con tra a trans po si ção do Rio São

Fran cis co e hoje se po si ci o nam a fa vor? Em

sua opi nião, por que há essa mu dan ça de

de ci são?

Apo lo Lis boa – Eu acho que, a prin cí pio, eles es -

tão na ló gi ca dos acor dos po lí ti cos. Em tro ca de

acor dos ele i to ra is, em tro ca de po der e em tro ca

de apo io fi nan ce i ro às cam pa nhas ele i to ra is, os

po lí ti cos aca bam to dos fi can do igua is uns aos ou -

tros. No caso es pe ci al do Par ti do dos Tra ba lha do -

res (PT), que era con tra a trans po si ção, cre io que

ele co me teu um erro mu i to gran de, por que a

ques tão do São Fran cis co não im pli ca ape nas mu -

dar de po si ção para uma co i sa que não te ria im -

por tân cia; é, an tes de tudo, uma ques tão de prin -

cí pi os. Então, eu pen so que o PT aca bou fa zen do

uma mu dan ça de po si ção es tra té gi ca, fe rin do in -

te res ses de pes so as que acre di ta vam no que de -

fen di am e se sen ti ram, de uma hora para ou tra,

tra í dos. É o caso do bis po Dom Cap pio, das tri bos

in dí ge nas, dos mo vi men tos li ga dos à Igre ja, dos

am bi en ta lis tas, como eu, que acre di ta ram que o

PT era con tra a trans po si ção.

Eu não en ten do como al gu mas pes so as, que

até pou co tem po eram ra di cal men te con tra a trans -

po si ção, mu da ram de idéia e não ex pli cam a ca u -

sa des sa mu dan ça. Elas di zem que se ba se a ram

numa pe rí cia, mas ain da não mos tra ram que pe rí -

cia é essa. É pre ci so mos trá-la, ci tar os da dos. Eu

acho que é la men tá vel. Qu an do você vai cons tru ir 
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a de mo cra cia, se as pes so as pro me tem uma co i sa

na ele i ção e de po is mu dam de opi nião, mu dam o

pro je to pro me ti do, sig ni fi ca que você vo tou numa

co i sa e co lhe ou tra. Isso é um es te li o na to ele i to ral.

Eu falo isso em re la ção à trans po si ção do São

Fran cis co. Exis tem co i sas que no go ver no do Fer -

nan do Hen ri que Car do so fo ram mu i to pi o res do

que no go ver no Lula, mas há co i sas que o Lula

está fa zen do mais para agra dar o gran de ca pi tal

do que o FHC fez. O povo bra si le i ro não tem mais

par ti dos para con fi ar, o que é ruim, de um lado,

mas, por ou tro, é bom, por que hoje nós es ta mos

lu tan do para ter uma al ter na ti va de mo crá ti ca que

não seja par ti do po lí ti co. A de mo cra cia não pas sa

mais por par ti do po lí ti co e nem pelo for ta le ci men -

to do Con gres so Na ci o nal. Eu acho que o mun do

pre ci sa mu dar as ba ses do sis te ma de mo crá ti co.

IHU On-Line – Qu a is são os ca na is de ne go -

ci a ção que o Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca

do Rio São Fran cis co está uti li zan do hoje

para ten tar pa rar as obras de trans po si ção?

Apo lo Lis boa – Nós fi ze mos uma ca ra va na da

qual o Co mi tê do São Fran cis co par ti ci pou jun to

com vá ri os pro mo to res, re pre sen tan tes in dí ge nas,

da Igre ja, qui lom bo las, tra ba lha do res ru ra is, MST,

in te lec tu a is, pro fes so res e am bi en ta lis tas. Nós per -

cor re mos 11 ca pi ta is bra si le i ras em 13 dias, in -

clu in do to das as ca pi ta is do Nor des te en vol vi das

com a trans po si ção e to das as ca pi ta is que es tão

na ba cia do São Fran cis co, além de São Pa u lo,

Rio de Ja ne i ro e Bra sí lia. O Co mi tê do São Fran -

cis co tem um ar gu men to mu i to cla ro: a va zão alo -

cá vel das águas, aqui lo tudo que pode ser con ce -

di do no to tal da ba cia do Rio São Fran cis co,

com pre en de ria 360 me tros cú bi cos. Isso sem pre -

ju di car ou tros usos. Por exem plo, se for re ti ra do

no má xi mo 360 me tros cú bi cos não será pre ju di -

ca da a pro du ção de ener gia elé tri ca, a ir ri ga ção, a

pro du ção de pe i xe etc.

No en tan to, dos 360 me tros cú bi cos por se -

gun do alo cá ve is, já te mos con ce di do 335 me tros

cú bi cos por se gun do. É cla ro que nem todo esse

vo lu me está sen do re ti ra do do rio, por que mu i to

da ou tor ga que exis te é po ten ci al, ou seja, os em -

pre en di men tos vão sen do fe i tos, con tan do com

essa ou tor ga. É pos sí vel que ne nhu ma des sa ou -

tor gas saia do pa pel, mas as pes so as têm di re i to

de te rem aces so àque la água. Na ver da de, tudo o

que é usa do hoje, como con sul ti vo, ou seja, aqui lo 

que saiu do rio e não vol ta as sim de for ma to tal,

não che ga a cem me tros cú bi cos por se gun do. Se

você quer mul ti pli car esse nú me ro, terá que ca çar

ou tor gas. Isso gera con fli to en tre usuá ri os, es ta dos 

da fe de ra ção, so bre as ri que zas na tu ra is. Ago ra, o

Co mi tê pro põe que a pri o ri da de para o São Fran -

cis co seja a pro du ção de ener gia elé tri ca, afi nal

95% da ener gia elé tri ca de todo o Nor des te vem

do Rio São Fran cis co.

A trans po si ção se faz an tes da to ma da de

água, an tes da pro du ção de ener gia elé tri ca, ou

seja, eu vou re ti rar água da trans po si ção an tes de

Pa u lo Afon so, an tes da ge ra ção de ener gia em Ita -

pa ri ca. Des se modo, irei ti rar água dos la gos an tes

de ela cair para as usi nas elé tri cas, o que vai di fi -

cul tar a pro du ção de ener gia elé tri ca. Eles fa lam

que vão re ti rar ape nas 1% que vai ao mar da va -

zão mé dia, mas es tão cons tru in do uma obra para

127 me tros cú bi cos por se gun do. Nin guém irá

cons tru ir, por exem plo, um pré dio de 127 an da res 

para usar so men te 26 an da res. Então, o Co mi tê

de fi niu que não irá ce der água nem con ce der ou -

tor ga para uso eco nô mi co fora da Ba cia do São

Fran cis co. Po rém, para abas te ci men to hu ma no e

des se den ta ção de ani ma is, o Co mi tê apro vou que 

con ce de ou tor ga para re ti ra da de água para fora

da ba cia. Se ria o caso de be ne fi ci ar o es ta do da

Pa ra í ba, mas não atra vés de trans po si ção, e sim

por meio de ado ção, que é uma re ti ra da com fins

de abas te ci men to hu ma no de ani ma is. Já a in ten -

ção do Ce a rá é es tri ta men te eco nô mi ca, para o

ne gó cio de fru tas, pro du ção de ca ma rão e para

ce der água à si de rúr gi ca ins ta la da per to de For ta -

le za. O Co mi tê não pode apro var isto, por que se

hou ver trans po si ção não pode ha ver re vi ta li za -

ção. Então, a re ti ra da de água do São Fran cis co

com pro me te a vazão ecológica.

IHU On-Line – Que sa í da po lí ti ca pode ser

su ge ri da para re sol ver este im pas se?

Apo lo Lis boa – Fi ze mos uma car ta para os go -

ver na do res da Ba hia e de Ser gi pe, que nos re ce -

be ram no sen ti do de le va rem ao pre si den te Lula a

pro pos ta que apre sen ta mos. Ire mos di vul gar o
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con te ú do des sa car ta em bre ve. Anda se co lo can -

do que o Co mi tê está de acor do com a con ces são

de ou tor ga para aten der ne ces si da des da Pa ra í ba

e de Per nam bu co e con tra a trans po si ção no eixo

nor te e con tra o pro je to do eixo les te, de gran de

re ti ra da de água para con su mo eco nô mi co. O Co -

mi tê ob ser va que não há sen ti do em fa zer uma

obra para re ti rar 127 me tros cú bi cos por se gun do

e nem cons tru ir um ca nal de 720 qui lô me tros,

como de Belo Ho ri zon te a Bra sí lia, com 25 me tros 

de lar gu ra e cin co de al tu ra. É uma fá bu la que irá

le var mais de 20 anos para ter mi nar, além de ser

uma obra ab sur da, que po de rá en ter rar o nos so

ci men to, o nos so fer ro. Quem vai lu crar com isso

são os ve lhos gru pos do aço e do ci men to, aliás

gen te do Cen tro-Sul. Então, eu acho que a sa í da

po lí ti ca é o go ver no ou vir o que as co mu ni da des

es tão di zen do: as co mu ni da des de todo semi-ári -

do bra si le i ro, que tem a ma i or par te na Ba cia do

Rio São Fran cis co, não o pes so al do Ce a rá e da

Pa ra í ba, pois nos sa pro pos ta é que haja uma boa

ges tão da água.

A Arti cu la ção do Se miá ri do – ASA –, que é

um con jun to de ONGs aglo me ra das, está cap tan -

do águas de chu vas por que a sa í da é essa, como

dis se o José do Egi to.13 Na épo ca das va cas gor -

das, você tem que guar dar para a épo ca das va cas 

ma gras. O pro ble ma do Nor des te se ten tri o nal não 

é a fal ta de água, mas sim a con cen tra ção de

água, pois em ape nas dois ou três me ses cho ve

tudo o que tem que cho ver no ano, e esse é o mo -

men to para guar dar essa água. No en tan to, para

isso, é pre ci so exis tir uma tec no lo gia es pe cí fi ca.

Te mos, ain da, que ten tar dis tri bu ir a água dos

açu des que es tão eva po ran do, por que não há

pro je to de co lo ni za ção agrí co la, à me di da que os

açu des fo ram co lo ca dos em ter ras de gran des fa -

zen de i ros que es pe cu lam com a ter ra va lo ri za da

pela água cons tru í da pelo go ver no fe de ral. Ou

seja, es ses açu des não es tão aten den do ao pe que -

no tra ba lha dor e ao agri cul tor fa mi li ar. Ca be ria ao 

go ver no fa zer o que pro me teu, que é le var água a

quem tem sede, para quem so fre com a sede. Isso

não se faz com uma obra de trans po si ção e nem

com gran des ca na is.

Para aten der à de man da di fu sa do ser tão, é

pre ci so ha ver ofer ta di fu sa, que é a água da chu va

e po ços sub ter râ ne os. É a úni ca ma ne i ra de atin gir 

a po pu la ção dis per sa. O go ver no pre ci sa en ter rar

esse pro je to de trans po si ção, que é uma men ti ra

to tal. Isso está na mão do Su pre mo Tri bu nal Fe -

de ral. Bre ve men te, nós te re mos uma re u nião com 

o STF por que, se eles apli ca rem a lei e per ce be rem 

as ir re gu la ri da des, nós va mos ser sal vos des sa me -

ga o bra que lem bra a Tran sa ma zô ni ca,14 que tem

o mes mo pai da trans po si ção: Ma rio Andre az za.15

IHU On-Line – O se nhor tra ba lha des de

1997 na cons ci en ti za ção da po pu la ção so -

bre os as sun tos re la ci o na dos ao Rio São
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13 José do Egi to: foi o dé ci mo pri me i ro fi lho de Jacó, nas ci do de Ra quel, ci ta do no li vro do Gé ne sis, no Anti go Tes ta men to, sen do
con si de ra do o fun da dor da Tri bo de José, cons ti tu í da, por sua vez, da Tri bo de Efra im e da Tri bo de Ma nas sés (seus fi lhos). O
fa vo ri tis mo, de que era alvo por par te do pai, va leu-lhe a mal que ren ça dos ir mãos, que o ven de ram como es cra vo a mer ca do -
res is ma e li tas, por 20 mo e das (she qel) de pra ta. A fi gu ra de José ins pi rou vá ri os au to res e ar tis tas ao lon go da his tó ria, de vi do à
ri que za nar ra ti va do re la to que é, sem dú vi da, uma das mais po pu la res ges tas bí bli cas. Tho mas Mann re con tou a his tó ria em
José e seus ir mãos, e Andrew Lloyd Web ber, com José e o des lum bran te man to de mil co res, pas sou a his tó ria para um mu si cal
de su ces so. (Nota da IHU On-Line)

14 A Ro do via Tran sa ma zô ni ca (BR-230): ter ce i ra mais lon ga ro do via do Bra sil, com 2.300 qui lô me tros de com pri men to, cor tan do 
os es ta dos bra si le i ros de Pará e Ama zo nas. Nas ce na ci da de de João Pes soa, na Pa ra í ba. É clas si fi ca da como ro do via trans ver -
sal. Em gran de par te, a ro do via não é pa vi men ta da. Pla ne ja da para in te grar me lhor o Nor te bra si le i ro com o res to do País, foi
ina u gu ra da em 30 de agos to de 1972. Ini ci al men te pro je ta da para ser uma ro do via pa vi men ta da com oito mil qui lô me tros de
com pri men to, co nec tan do as re giões Nor te e Re gião Nor des te do Bra sil com o Peru e o Equa dor, não so freu ma i o res mo di fi ca -
ções des de sua ina u gu ra ção. Os tra ba lha do res fi ca vam com ple ta men te iso la dos e sem co mu ni ca ção por me ses. Algu ma in for -
ma ção era ob ti da ape nas nas vi si tas oca si o na is a al gu mas ci da des pró xi mas. O trans por te ge ral men te era fe i to por pe que nos
aviões, que usa vam pis tas pre cá ri as. Por não ser pa vi men ta da, o trân si to na Ro do via Tran sa ma zô ni ca é im pra ti cá vel nas épo -
cas de chu va na re gião (en tre ou tu bro e mar ço). O des ma ta men to em áre as pró xi mas à ro do via é um sé rio pro ble ma cri a do por 
sua cons tru ção. (Nota da IHU On-Line)

15 Ma rio Da vid Andre az za: nas ceu em Ca xi as do Sul em 1918 e fa le ceu em São Pa u lo em 1988. Atu ou como mi li tar e po lí ti co no
Bra sil. Foi mi nis tro dos Trans por tes nos go ver nos Cos ta e Sil va e Mé di ci, ten do sido res pon sá vel por obras como a Pon te
Rio-Ni te rói e a Tran sa ma zô ni ca. (Nota da IHU On-Line)



Fran cis co. Qu a is são os re sul ta dos do seu

tra ba lho?

Apo lo Lis boa – Um dos re sul ta dos é a cons ciên -

cia de que eu per ten ço a uma ba cia hi dro grá fi ca.

As pes so as es ta vam acos tu ma das a te rem re fe rên -

ci as mu ni ci pa lis tas. Qu an do se co me ça a es tu dar

meio am bi en te, a pri me i ra co i sa que con clu í mos é 

que o ter ri tó rio das águas é a ba cia hi dro grá fi ca e

que ela é de ter mi na da pelo solo e pelo re le vo.

Então, pas sa mos a ter uma re la ção mu i to pró xi ma 

com a ques tão da ba cia hi dro grá fi ca e dos ecos sis -

te mas re gi o na is. Então, você pas sa a não ra ci o ci -

nar mais em ter mos de mu ni cí pi os, es ta dos ou

país. A pri me i ra gran de con quis ta des se mo vi -

men to é fa zer o povo co me çar a pen sar no pla ne ta 

Ter ra e me nos na po lí ti ca ad mi nis tra ti va. Nós de -

ve mos pen sar na ges tão do Pla ne ta e di mi nu ir a

im por tân cia que tem os es ta dos e os mu ni cí pi os,

pois essa dis pu ta está le van do à des tru i ção do

meio am bi en te.

Se gun do: nós es ta mos con se guin do ti rar es -

go tos de den tro do rio, se jam eles do més ti cos ou

in dus tri a is. Ter ce i ro: es ta mos to man do cons ciên -

cia de que o des ma ta men to é o prin ci pal ini mi go da

quan ti da de e qua li da de da água. Com o des ma ta -

men to, o as so re a men to está cres cen do mu i to e

está ten do cada vez me nos água no rio. Nós es ta -

mos numa si tu a ção mu i to de li ca da e pro cu ran do

va lo ri zar, cada vez mais, a con ser va ção das nos sas 

flo res tas, tra ta men to de es go to e pla ne ja men to,

com base em ba ci as hi dro grá fi cas e ecos sis te mas,

di mi nu in do a im por tân cia do pen sa men to po lí ti -

co, ad mi nis tra ti vo, ele i to re i ro e tra di ci o nal que

mar ca o nos so país e in fe li ci ta nos so povo, atra vés 

des sa bri ga de par ti dos, numa dis pu ta sem prin cí -

pi os, a qual to dos as sis tem.

IHU On-Line – Como a po pu la ção está se

po si ci o nan do e como ela de ve ria se po si ci o -

nar, em sua opi nião, em re la ção ao que está 

sen do fe i to, hoje, com o Rio São Fran cis co?

Apo lo Lis boa – Aqui em Mi nas Ge ra is, a po pu la -

ção está in dig na da, por que o go ver no quer fa zer

vá ri as bar ra gens para po der ar ma ze nar água e

para po der au men tar a dis po ni bi li da de hí dri ca do

Rio São Fran cis co, com o ob je ti vo de se fa zer a

trans po si ção. Ou seja, a trans po si ção está in ter fe -

rin do di re ta men te na po lí ti ca hí dri ca em Mi nas

Ge ra is, por que, se o Go ver no Fe de ral in sis te na

cons tru ção de bar ra gens, nós es ta mos des tru in do

os nos sos rios. Mi nas Ge ra is está sen do ví ti ma da

po lí ti ca de trans po si ção, à me di da que o go ver no

fe de ral quer cons tru ir aqui cin co bar ra gens, fe de -

ra li zan do vias que são da ju ris di ção do Esta do. A

po pu la ção tem cons ciên cia de que esse é um pro -

je to que não foi so li ci ta do, que vai des tru ir ter ras

fér te is, vai inun dar ci da des. A po pu la ção da qui

pre ci sa se ma ni fes tar.

Uma sur pre sa: nós per cor re mos o in te ri or do

Ce a rá e o in te ri or do Rio Gran de do Nor te, fo mos

em de ba tes em Per nam bu co e João Pes soa, e

toda a po pu la ção ru ral, a po pu la ção que so fre

com a seca, é con tra a trans po si ção, por que a

iden ti fi ca como mais uma men ti ra da que les que

do mi nam a ter ra da re gião. É o caso de quem não

tem água, não tem car ro, não tem es co la, den te,

di nhe i ro, ou rou pa. Então, a con cen tra ção da ri -

que za, do po der po lí ti co é tam bém a con cen tra -

ção de ter ra e de água. O povo sabe que é men ti ra 

des se pes so al. As eli tes que que rem di nhe i ro para

a obra defenderam a transposição co lo can do a

sede como a ques tão sagrada.

IHU On-Line – Qual foi a sen sa ção quan do o 

go ver no vol tou a im ple men tar a pro pos ta de 

trans po si ção do Rio São Fran cis co ao anun -

ci ar o PAC?

Apo lo Lis boa – O Pro gra ma de Ace le ra ção do

Cres ci men to – PAC está fi nan ci an do mu i to sa ne a -

men to, o que é bom, mas mu i tas ve zes ele não é

fe i to de for ma am bi en tal men te sus ten tá vel. Eles

ca na li zam cór re gos e rios ur ba nos, com a des cul -

pa de que es tão fa zen do ave ni das sa ni tá ri as, o

que é um ab sur do, por que te mos que fa zer o sa -

ne a men to bá si co. No en tan to, não é pre ci so aca -

bar com a cur va dos rios nem com o le i to dos rios.

Não po de mos fa zer ca na li za ção, mu dar o le i to na -

tu ral, bo tar ci men to em ba i xo e dos la dos. Ca na li -

za ção aber ta é pior ain da, pois é como de i xar o

de fun to sem a tam pa do ca i xão. Então, o go ver no

fe de ral não tem po si ção. Nós man da mos uma

car ta para o Mi nis té rio das Ci da des e para o Mi nis -

té rio da Inte gra ção ques ti o nan do. Eles não exi -

gem que o pro je to res pe i te os cór re gos. Tra ta-se
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de um tipo de sa ne a men to que está tra zen do gra -

ves pro ble mas am bi en ta is.

O PAC está pre ci pi tan do mu i tas agres sões

am bi en ta is, por que, como o pes so al tem pres sa

para pe gar o di nhe i ro, es tão fa zen do pro je tos mal

fe i tos, cor ren do, uti li zan do pro je tos an ti gos de quan -

do o meio am bi en te não era uma ques tão im por -

tan te. Hoje, a trans po si ção do Rio São Fran cis co

não sa i rá por me nos de 20 bi lhões de re a is. Isso

até 2010, por que de po is se rão gas tos mais de um

bi lhão por ano e nin guém terá di nhe i ro para mais

nada no Nor des te. Todo o di nhe i ro do Nor des te

será des ti na do para a trans po si ção, para cons tru -

ção dos ca na is.

IHU On-Line – Como está o diá lo go do Co mi -

tê da Ba cia do Rio São Fran cis co com os mo -

vi men tos so ci a is e com o go ver no fe de ral?

Apo lo Lis boa – O diá lo go do Co mi tê com os

mo vi men tos so ci a is só está au men tan do. A pro va

é que o atu al pre si den te do Co mi tê da Ba cia Hi -

dro grá fi ca do Rio São Fran cis co16 é da so ci e da de

ci vil, en quan to to dos os an ti gos eram do go ver no.

Ago ra, pela pri me i ra vez, nós te mos um pre si den -

te que re pre sen ta a so ci e da de ci vil or ga ni za da,

que tem mais li ber da de, se mo bi li za mais, tem pa i -

xão, ob je ti vo. Então, nós es ta mos vi ven do um

mo men to mu i to in te res san te, em que a so ci e da de

ci vil con quis tou o apo io dos ín di os, dos po vos

mais po bres. A atu al di re ção do Co mi tê tem res -

pal do, e a ca ra va na do São Fran cis co aju dou mu i -

to nes sa mo bi li za ção. Com isso, uni fi ca mos os

mo vi men tos de um lado e de ou tro da Ba cia do

Rio São Fran cis co. Nós es ta mos vi ven do um mo -

men to mu i to im por tan te, de cres ci men to. Por

isso, eu acre di to que essa obra não vai sair.

Se co me çar, vai de mo rar mu i to e não vai ter -

mi nar. Se ter mi nar, não irá fun ci o nar; fi ca rá igual

à Tran sa ma zô ni ca. Eu acre di to que, num de ter mi -

na do mo men to, o go ver no per ce be rá estupidez

que está cometendo.

IHU On-Line – O se nhor pode fa zer, para fi -

na li zar a en tre vis ta, um ape lo pes so al em re -

la ção à trans po si ção do Rio São Fran cis co?

Apo lo Lis boa – A trans po si ção do Rio São Fran -

cis co é uma gran de men ti ra. Ela é a re pe ti ção do

erro da Tran sa ma zô ni ca, ou seja, que rem ven der

ilu são para o povo, pois a água pro me ti da não é

para os po bres. A água será des ti na da ao agro ne -

gó cio e às mul ti na ci o na is, que, in clu si ve, con se -

guem água de gra ça no Ce a rá. Eu acre di to que a

trans po si ção seja o ma i or erro des se go ver no: é

uma he ran ça mal di ta para o Bra sil, por que quem

fi ca rá para a his tó ria não é o Lula, mas o Ma rio

Andre az za, au tor do pro je to da trans po si ção. Esse

será um mo nu men to à in com pe tên cia, ao des per -

dí cio, por que nada irá fun ci o nar e o povo do Nor -

des te se sen ti rá, de po is, lu di bri a do, mais uma vez,

por suas eli tes. Em suma, esse é mais um pro je to

cor rup to, que ren de rá des vio de di nhe i ros para em -

pre i te i ras. Tudo irá acon te cer; você pode es tar cer ta.
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16 Antô nio Tho maz Gon za ga da Mata Ma cha do é o atu al pre si den te do Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co. É
mé di co e pro fes sor do cur so de me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is (UFMG). (Nota da IHU On-Line)



Rio São Fran cis co: “O mo vi men to con tra o pro je to pre ci sa

ser po li ti ca men te am pli a do e na ci o na li za do”

Entre vis ta com João Abner Gu i ma rães Ju ni or

João Abner Gu i ma rães Ju ni or é dou tor em

Enge nha ria Hi dráu li ca e Sa ne a men to e pro fes sor

nos cur sos de Enge nha ria Sa ni tá ria e Enge nha ria

Ci vil da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do

Nor te. So bre a trans po si ção do São Fran cis co, pu -

bli cou di ver sos ar ti gos, tais como “A trans po si ção

do Rio São Fran cis co e o RN”, “O lobby da trans -

po si ção” e “O mito da trans po si ção”.

Abner é co nhe ci do e re co nhe ci do como um

dos ma i o res es tu di o sos da si tu a ção do semi-ári do

bra si le i ro. Há anos, ele sus ten ta que o pro ble ma

da re gião não é a fal ta de água, mas, an tes de tudo, 

a má qua li da de da ges tão em re la ção a ela. “O ba -

lan ço hí dri co glo bal do semi-ári do bra si le i ro é su -

pe ra vi tá rio quan do se leva em con si de ra ção as

va zões re gu la ri za das pe los gran des açu des fren te

às de man das hí dri cas atu a is e fu tu ras da re gião.

Os pró pri os nú me ros le van ta dos nos Estu dos de

Impac to Ambi en tal (EIA) do Pro je to de Trans po si -

ção do Rio São Fran cis co com pro vam essa tese”,

afir ma Abner, em en tre vis ta con ce di da à IHU

On-Line e pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no dia

17 de ja ne i ro de 2008.

Mar ca da por inú me ras po lê mi cas, as obras

de trans po si ção do Rio São Fran cis co con ti nu am.

O go ver no in sis te em di zer que o pro je to fi nal -

men te le va rá água para aque les que so frem com a

es cas sez des te re cur so. Mas, en tão, por que com a

trans po si ção o rio fi ca rá cada vez mais pró xi mo

dos pro du to res de fru tas, flo res e ca ma rões para

ex por ta ção? “No mo men to atu al em que os mo vi -

men tos so ci a is que atu am na re gião se tor nam re -

féns do pro ces so po lí ti co, sur ge Dom Cap pio

como uma li de ran ça, sem vín cu lo par ti dá rio e pro -

je to he ge mô ni co, res pal da do pela sua vi vên cia e

pelo co nhe ci men to da re a li da de”, acre di ta Abner.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que o pro -

ble ma do semi-ári do não é a es cas sez de

água, mas, sim, a má ges tão da água. Des de 

quan do esse pro ble ma está ins ti tu í do na

re gião?

João Abner – O ba lan ço hí dri co glo bal do

semi-ári do bra si le i ro é su pe ra vi tá rio quan do se

leva em con si de ra ção as va zões re gu la ri za das pe -

los gran des açu des fren te às de man das hí dri cas

atu a is e fu tu ras da re gião. Os pró pri os nú me ros le -

van ta dos nos Estu dos de Impac to Ambi en tal (EIA) 

do Pro je to de Trans po si ção do Rio São Fran cis co

com pro vam essa tese, mos tran do um com pro me -

ti men to com as de man das pri o ri tá ri as de con su -

mo hu ma no, ani mal e in dus tri al. As de man das ur -

ba nas e ru ra is apu ra das para 2025 são de ape nas

40% da va zão ga ran ti da re gi o nal, ava li a da a par tir 

de um ce ná rio bas tan te pes si mis ta, quan do com -

pa ra do com es tu dos e pla nos dos pró pri os es ta dos 

re cep to res que, em con jun to, apre sen tam va lor

três ve zes ma i or. A dis po ni bi li da de hí dri ca apu ra -

da no EIA re fe re-se a 85% das va zões re gu la ri za -

das em 99% dos anos nos ma i o res re ser va tó ri os,

de pon ta, das ba ci as re cep to ras das águas do ve -

lho Chi co.

Isto é: fo ram des con si de ra das, por ori en ta -

ção da ANA (Agên cia Na ci o nal de Águas), as con -

tri bu i ções de cen te nas de gran des re ser va tó ri os

in ter me diá ri os, as sim como das águas sub ter râ ne as 

lar ga men te uti li za das na re gião. Além do mais, a

de man da po ten ci al de ir ri ga ção apu ra da no EIA

do pro je to não re pre sen ta a re a li da de da re gião,
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dado que fo ram in cor po ra dos no cál cu lo inú me -

ros pro je tos de ir ri ga ção in viá ve is, pla ne ja dos sem 

a de vi da sus ten ta bi li da de lo cal, ge ran do um dé fi -

cit hí dri co ir re al. Por tan to, o hi po té ti co dé fi cit hí -

dri co glo bal lar ga men te di vul ga do pelo go ver no

como jus ti fi ca ti va do pro je to de trans po si ção é fal -

so, ten do em vis ta que as águas da trans po si ção

irão au men tar os es to ques de água dos ma i o res

re ser va tó rio oci o sos da re gião, sem al te rar o qua -

dro das se cas que é uma re a li da de se cu lar ter rí vel

para o povo do ser tão, prin ci pal men te para a po -

pu la ção di fu sa do cam po, que não tem aces so à

água dos ma i o res re ser va tó ri os e con vi ve per ma -

nen te men te com um ele va do ris co de in su ces sos

nas ati vi da des agro pe cuá ri as de se que i ro e de co -

lap so no abas te ci men to hí dri co hu ma no e ani mal, 

qua dro esse que se re pro duz em todo o semi-ári do 

bra si le i ro.

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa o go -

ver no Lula no as pec to am bi en tal?

João Abner – A po lí ti ca am bi en tal re pro duz o ca -

rá ter con ser va dor do go ver no Lula, que se re ve lou 

na es tra té gia de rolo com pres sor do li cen ci a men to 

am bi en tal e hí dri co do pro je to de trans po si ção do

Rio São Fran cis co, ma i or obra do go ver no Lula.

Nes ses ca sos, o go ver no, com todo o apa ra to do

Esta do e sem a de vi da isen ção, atu ou em blo co,

atro pe lan do os pro ces sos de mo bi li za ção po pu lar

do li cen ci a men to am bi en tal e da for mu la ção do

pla no da ba cia con du zi do pelo Co mi tê da Ba cia

do Rio São Fran cis co, que foi de sa u to ri za do pelo

Con se lho Fe de ral com a par ti ci pa ção ati va da

ANA na ques tão da ou tor ga de água da trans po si -

ção do Rio São Fran cis co.

IHU On-Line – O se nhor pode nos ex pli ci tar

como se dá a sua pro pos ta de re for ma hí dri -

ca em al ter na ti va à trans po si ção do Rio São 

Fran cis co?

João Abner – A re for ma hí dri ca tem como prin cí -

pio a de mo cra ti za ção do aces so à água e dos be -

ne fí ci os da in fra-es tru tu ra hí dri ca pú bli ca da re -

gião, com ên fa se na ques tão do abas te ci men to

hu ma no e ani mal, pri o ri tá rio. A água do semi-ári -

do de ve ria ser en ca ra da me nos como um in su mo

eco nô mi co e cada vez mais como um fa tor de sus -

ten ta bi li da de so ci o e co nô mi co e am bi en tal para o

cam po e ci da des, ao con trá rio da trans po si ção do

Rio São Fran cis co, que re pro duz a po lí ti ca hi dráu -

li ca de am pli a ção dos es to ques de água da re gião,

na ló gi ca ca pi ta lis ta de cres cer o bolo para de po is

di vi dir. A po lí ti ca de pó los de ir ri ga ção de ve ria ser

en ten di da como ex ce ção e não re gra, ten do em

vis ta que o semi-ári do só tem água para ir ri gar

per ma nen te men te 2% do seu ter ri tó rio. Por tan to,

no ge ral, de ve ri am ser for ta le ci das as ati vi da des

eco nô mi cas ur ba nas, en vol ven do 75% da po pu -

la ção, e a agro pe cuá ria de se que i ro no res tan te da 

re gião den tro de uma po lí ti ca sus ten tá vel de con -

vi vên cia com o semi-ári do. Con si de ran do as in -

cer te zas no cli ma da re gião, o gran de de sa fio con -

sis te no de sen vol vi men to de um pla ne ja men to

go ver na men tal di nâ mi co e oti mi za do para a re -

gião, di fe ren ci a do para os pe río dos chu vo sos e se -

cos. Nes se caso, a so lu ção dos pe río dos se cos pas -

sa ria pelo bom apro ve i ta men to dos ex ce den tes

dos pe río dos chu vo sos, tal como nos en si na a Bí -

blia com a his tó ria de José do Egi to. Um bom

exem plo des sa es tra té gia é a cis ter na que as se gu ra 

água de boa qua li da de du ran te os pe río dos nor -

ma is. O pro je to de trans po si ção en con tra-se na

con tra mão da his tó ria, e os seus ide a li za do res não 

en xer gam as pro fun das trans for ma ções vi ven ci a -

das no Bra sil e no mun do que tor na ram a água

um in su mo glo ba li za do. Nes se con tex to, o NE ex -

por ta água pelo hi dro ne gó cio e im por ta mu i to

mais via pro du tos de vá ri as re giões do Bra sil num

con tex to de vi a bi li da de eco nô mi ca, ao con trá rio

do pro je to de trans po si ção que con ta rá com um

enor me sub sí dio cru za do do se tor ur ba no po li ti ca -

men te in ser to.

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa o pa -

pel que Dom Luiz Cap pio tem de sem pe nha -

do em re la ção às obras de trans po si ção?

João Abner – No mo men to atu al, em que os mo -

vi men tos so ci a is que atu am na re gião se tor nam

re féns do pro ces so po lí ti co (em re la ção aos go ver -

na do res dos es ta dos), sur ge Dom Cap pio como

uma li de ran ça, sem vín cu lo par ti dá rio e pro je to

he ge mô ni co, res pal da do pela sua vi vên cia e pelo

co nhe ci men to da re a li da de e a ex pe riên cia das

pas to ra is da igre ja com gran de atu a ção na re gião
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há bas tan te tem po. É im por tan te des ta car que, há

al gum tem po, esse im por tan te mo vi men to ex tra -

po lou a pro ble má ti ca da trans po si ção do Rio São

Fran cis co, ten do como alvo um pro je to de de sen -

vol vi men to re gi o nal efe ti vo e ple no.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia da luta

con tra a trans po si ção para o povo do se miá -

ri do? E para aque les que, como o se nhor,

es tu dam essa re gião?

João Abner – A trans po si ção será um ver da de i ro 

pre sen te de gre go para to dos os nor des ti nos: irá

in vi a bi li zar o frá gil pac to da ba cia do Rio São

Fran cis co com re fle xos ter rí ve is para o seu povo

que tam bém vive no semi-ári do; pro vo car a ci zâ -

nia da re gião mais po bre do Bra sil; en ca re cer bas -

tan te o cus ta da água da re gião e in du zir o sub sí -

dio cru za do do se tor ur ba no para o agro ne gó cio

ex por ta dor de fru tas tro pi ca is; e per pe tu ar as po lí -

ti cas emer gên ci as de com ba te aos efe i tos das se -

cas no Bra sil. O pro je to irá cho ver no mo lha do, as

águas es co a rão no le i to dos ma i o res rios já pe re ni -

za dos pe las ma i o res bar ra gens da Re gião e pas sa -

rão dis tan tes dos lo ca is mais se cos. O pro je to irá

pa ra li sar as ações go ver na men ta is na re gião du -

ran te mu i to tem po pela for ça do lobby ali men ta do 

pe los gran des in ves ti men tos da obra de trans po si -

ção, for ta le cen do, des sa for ma, o pa ra dig ma da

obra como um fim em si mes mo – a ver da de i ra in -

dús tria das se cas no Bra sil.

IHU On-Line – De que for ma a trans po si ção

do Rio São Fran cis co irá al te rar a ma triz

ener gé ti ca da re gião?

João Abner – A obra será uma gran de con su mi -

do ra de ener gia do sis te ma CHESF (Com pa nhia

Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co), que se en con tra

no li mi te de ope ra ção, de ven do, por isso, au men -

tar sig ni fi ca ti va men te a fre qüên cia de apa gão do

sis te ma, e, em con se qüên cia, al te rar a ma triz ener -

gé ti ca da re gião, re que ren do o uso fre qüen te de

usi nas ter mo elé tri cas, en ca re cen do o cus to de

ener gia do sis te ma elé tri co na ci o nal uni fi ca do.

IHU On-Line – Qu a is são suas pers pec ti vas

para a re gião ago ra que a obra foi re to ma da, 

mes mo de po is das for tes ma ni fes ta ções

con trá ri as a ela?

João Abner – O mo vi men to con tra o pro je to tem 

que ser po li ti ca men te am pli a do e na ci o na li za do.

A es tra té gia do lobby da trans po si ção que se en con -

tra en cas te la do no po der é tor nar a obra ir re ver sí vel

qual quer que seja o go ver no em vi gor, e daí vi a bi li -

zar o aces so per ma nen te de re cur sos via or ça men to

da união, dis pu tan do com to dos os pro gra mas go -

ver na men ta is du ran te mu i tos anos. Tal vez es te ja aí

o cal ca nhar de Aqui les da trans po si ção.
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Com ba te à seca no semi-ári do e a trans po si ção do São Fran cis co:

o de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião é pos sí vel

Entre vis ta com Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va é fi ló so fo

com es pe ci a li za ção em Po lí ti ca So ci al. É mes tre

em Ciên cia Po lí ti ca, pela Uni ver si da de Fe de ral de

Per nam bu co (UFPE), e dou tor em De sen vol vi -

men to Sus ten tá vel, pela Uni ver si da de de Bra sí lia

(UNB), com a tese Entre o com ba te à seca e a con -

vi vên cia com o semi-ári do: tran si ções pa ra dig má -

ti cas e sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to. É

or ga ni za dor, jun ta men te com Ade mar Ber tuc ci,

do li vro Vin te anos de eco no mia po pu lar so li -

dá ria (Bra sí lia: Cá ri tas Bra si le i ra, 2003).

“A con vi vên cia com o semi-ári do re quer ou -

tros va lo res e ou tros pa drões de pro du ção como as

al ter na ti vas ba se a das na agro e co lo gia, no ma ne jo

sus ten tá vel da ca a tin ga, na cri a ção de pe que nos

ani ma is e nos pro je tos as so ci a ti vos e co o pe ra ti vos

de eco no mia so li dá ria.” Essa e a po si ção de Ro -

ber to Ma ri nho so bre o pro je to de trans po si ção do

Rio São Fran cis co, na en tre vis ta con ce di da à IHU

On-Line e pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 27

de fe ve re i ro de 2008. Para Ro ber to Ma ri nho, “a

con vi vên cia com o semi-ári do re quer a ges tão co -

mu ni tá ria para ga ran tir o uso sus ten tá vel da água,

pos si bi li tan do o abas te ci men to hu ma no e a pro du -

ção apro pri a da, sem de gra dar os ma nan ci a is hí dri -

cos da su per fí cie e os aqüí fe ros sub ter râ ne os”.

IHU On-Line – Qu a is são as ques tões fun da -

men ta is que não es tão sen do dis cu ti das no

que se re fe re ao com ba te da seca e à vida na 

re gião do semi-ári do bra si le i ro?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – A ques tão

fun da men tal é que as po lí ti cas pú bli cas para

aque la re gião fo ram e, pelo me nos em par te, ain -

da es tão sen do ori en ta das por essa pers pec ti va de

que é ne ces sá rio e pos sí vel “com ba ter a seca”, ou

seja, pre va le ce a ne ga ção da que le am bi en te, de

ter que mo di fi cá-lo pro fun da men te para po der

vi a bi li zar o seu de sen vol vi men to. Essas po lí ti cas

são ge ral men te ori en ta das para as so lu ções de

en ge nha ria hi dráu li ca, a fim de se vi a bi li zar as ati vi -

da des eco nô mi cas, tor nan do-as ren tá ve is e atra en -

tes ao ca pi tal, co lo can do as ne ces si da des da po -

pu la ção lo cal em se gun do pla no. Isso sig ni fi ca

que as obras de ar ma ze na men to de água, des de

o sé cu lo XIX, ti nham por in ten ção e pri o ri da de

vi a bi li zar a ati vi da de pe cuá ria nas gran des fa zen -

das de gado. No sé cu lo XX, as gran des obras hí -

dri cas ser vi ram, so bre tu do, para a ge ra ção de

ener gia e para vi a bi li zar a agri cul tu ra ir ri ga da.

Des sa for ma, a ma i or par te da po pu la ção do

semi-ári do con ti nu ou so fren do com a es cas sez

de água nas lon gas es ti a gens e sem o apo io ne -

ces sá rio para de sen vol ver ati vi da des so ci o e co -

nô mi cas am bi en tal men te sus ten tá ve is.

Isso não sig ni fi ca uma ati tu de con trá ria às

tec no lo gi as (hí dri cas, pro du ti vas etc.), mas de uma

mu dan ça de pers pec ti va, ori en ta da pela “con vi -

vên cia” e não pelo “com ba te”, com a va lo ri za ção

das tec no lo gi as apro pri a das que vi a bi li zem não

ape nas os in ves ti men tos de ca pi tal, mas que te -

nham por pri o ri da de a me lho ria nas con di ções de

vida da po pu la ção lo cal. Esse de ba te so bre as al -

ter na ti vas exis te des de a pri me i ra me ta de do sé cu -

lo XX, mas nun ca foi su fi ci en te men te va lo ri za do.

Jo sué de Cas tro, Gu i ma rães Du que, Cel so Fur ta -

do, Ma nu el Cor re ia de Andra de, Tâ nia Ba ce lar de 

Ara ú jo, en tre ou tros es tu di o sos e ato res so ci a is e

po lí ti cos que atu am na que la re a li da de, iden ti fi ca -
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ram as prin ci pa is dis tor ções nas po lí ti cas pú bli cas

na que la re gião e sem pre de fen de ram pro pos tas al -

ter na ti vas de de sen vol vi men to re gi o nal que, in fe liz -

men te, nun ca fo ram in te gral men te va lo ri za das.

IHU On-Line – O se nhor es tu da essa re gião

há al guns anos. Como ana li sa o go ver no

Lula em re la ção a esta pro ble má ti ca?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – Qu e ro des -

ta car dois as pec tos nes se de ba te. O pri me i ro de les 

é que o go ver no Lula está en vol vi do em um con -

tex to mais am plo de de ba te e de dis pu ta em tor no

de al ter na ti vas de de sen vol vi men to para o semi-ári -

do bra si le i ro. De um lado, exis tem for ças po lí ti cas

que in te gram o go ver no, cuja com pre en são da

sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to con ti nua su -

bor di na da à di men são eco nô mi ca. Nes se caso, as

apos tas para in cen ti var o de sen vol vi men to na re -

gião são, so bre tu do, de gran des in ves ti men tos em

in fra-es tru tu ra para vi a bi li zar as ati vi da des eco nô -

mi cas du ra dou ras e que pro du zam me lho ri as nos

in di ca do res so ci a is. As pri o ri da des são a re vi ta li za -

ção da Ba cia do Rio São  Fran cis co, como base

para a in te gra ção de ba ci as hi dro grá fi cas e para

ga ran tia da na ve ga bi li da de; a cons tru ção da fer -

ro via trans nor des ti na; a agri cul tu ra ir ri ga da, di na -

mi zan do o agro ne gó cio; e a pro du ção de ener gia

al ter na ti va (bi o di e sel e gás na tu ral).

Ao mes mo tem po, exis tem se to res do go ver -

no li ga dos às áre as so ci al e am bi en tal que im ple -

men tam um con jun to sig ni fi ca ti vo de pro gra mas e 

ações ori en ta dos para a in clu são so ci al, para a de -

mo cra ti za ção do aces so à água, à ter ra, aos ser vi -

ços pú bli cos de qua li da de, va lo ri zan do a cul tu ra e

iden ti da de ser ta ne ja e bus can do a pre ser va ção

dos re cur sos na tu ra is. Enquan to há am plo con -

sen so em tor no da “Re vi ta li za ção da Ba cia do São 

Fran cis co”, o dis sen so em re la ção à pro pos ta de

in ter li ga ção das ba ci as per pas sa os par ti dos de

sus ten ta ção do go ver no está la ten te em al guns ór -

gãos go ver na men ta is e ex plí ci to na re la ção com

mo vi men tos so ci a is que atu am na re gião. Não se

tra ta ape nas de um con fli to em tor no de re cur sos

hí dri cos: é a pró pria con cep ção de de sen vol vi men -

to do semi-ári do que está em dis pu ta na so ci e da -

de e tem re fle xos no Estado.

O se gun do as pec to que que ro des ta car é que

o go ver no Lula tem re a li za do um es for ço para es -

ta be le cer pri o ri da des para o semi-ári do bra si le i ro

nas suas di ver sas po lí ti cas pú bli cas de re cor te so -

ci o e co nô mi co. É pos sí vel per ce ber isso nas áre as

da se gu ri da de so ci al (as sis tên cia, pre vi dên cia e

sa ú de), mas tam bém na edu ca ção, na in fra-es tru -

tu ra, nas ações de re for ma agrá ria e de for ta le ci -

men to da agri cul tu ra fa mi li ar, en tre ou tras. Esse

es for ço tem dado al gum re sul ta do com a me lho ria 

dos in di ca do res so ci o e co nô mi cos na re gião,

acom pa nhan do a ten dên cia na ci o nal. Isso é sig ni -

fi ca ti vo do pon to de vis ta da re to ma da, ain da tí mi -

da, da in ter ven ção di re ta do Esta do na re gião,

não de i xan do-a à mer cê de for ças eco nô mi cas e

das cha ma das de ci sões do mer ca do (dos in ves ti -

men tos da ini ci a ti va pri va da). Essa mu dan ça de

pers pec ti va é im por tan te para re to mar o diá lo go

so bre as po lí ti cas na ci o na is de de sen vol vi men to

re gi o nal, que foi pra ti ca men te aban do na do du -

ran te o go ver no an te ri or.

IHU On-Line – Que tipo de tec no lo gi as de

for ne ci men to hí dri co para o con su mo hu -

ma no e pro du ção agro pe cuá ria apro pri a da

no semi-ári do bra si le i ro po de ri am ser pen -

sa das para a re gião?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – Exis tem

cen te nas de al ter na ti vas de tec no lo gi as apro pri a -

das que fo ram e es tão sen do de sen vol vi das e im -

ple men ta das no semi-ári do sob essa pers pec ti va

da con vi vên cia. Na mi nha tese de dou to ra do cito

vá ri as de las. Hoje, são per cep tí ve is os avan ços re -

la ci o na dos às tec no lo gi as hí dri cas apro pri a das ao

semi-ári do. Um dos fun da men tos des se pro ces so

é o re co nhe ci men to das múl ti plas ne ces si da des de 

abas te ci men to hí dri co: cap ta ção e dis tri bu i ção de

água para con su mo hu ma no e dos pe que nos re -

ba nhos, com a cons tru ção e ma nu ten ção de cis -

ter nas de pla cas, de pe que nas bar ra gens e ou tros

equi pa men tos de uso fa mi li ar e co mu ni tá rio; uso

das áre as úmi das para pro du ção de ali men tos, vi -

san do à se gu ran ça ali men tar; pro du ção de mu das 

para re cu pe ra ção da mata ci li ar; for ma ção para o

ma ne jo de re cur sos hí dri cos e do solo, evi tan do o

des per dí cio e a po lu i ção. Além das tec no lo gi as
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apro pri a das, a con vi vên cia com o semi-ári do re -

quer a ges tão co mu ni tá ria para ga ran tir o uso sus -

ten tá vel da água, pos si bi li tan do o abas te ci men to

hu ma no e a pro du ção apro pri a da, sem de gra dar

os ma nan ci a is hí dri cos da su per fí cie e os aqüí fe ros 

sub ter râ ne os.

Po li cul tu ras em subs ti tu i ção a
mo no cul tu ra

Na pro du ção, as tec no lo gi as e prá ti cas de

ma ne jo de vem ser apro pri a das, con si de ran do as

po ten ci a li da des e fra gi li da des am bi en ta is. Os sis -

te mas de po li cul tu ra são pre fe rí ve is às prá ti cas

mo no cul to ras, pois a com bi na ção de cul ti vos é

um dos se gre dos da con vi vên cia, in clu in do o re -

plan tio de ár vo res re sis ten tes à seca, o apro ve i ta -

men to das for ra ge i ras ras te i ras, as la vou ras de

chu va, a ir ri ga ção apro pri a da e o ex tra ti vis mo

sus ten tá vel. A com bi na ção de di fe ren tes ati vi da -

des em sis te mas múl ti plos que vi a bi li zem a di ver -

si fi ca ção das fon tes de ob ten ção de ren da evi ta a

de pen dên cia em re la ção à re gu la ri da de das chu -

vas na região.

O ma ne jo sus ten ta do da ve ge ta ção na ti va

exi ge mu dan ças na ma triz ener gé ti ca e nas prá ti -

cas agrí co las ir ri ga das e de “se que i ro”, re du zin do

o des ma ta men to, prin ci pal men te nas re giões que

es tão so fren do pro ces sos de de ser ti fi ca ção. Nes -

sas áre as, é pre ci so con tro lar a re ti ra da da ve ge ta -

ção e re flo res tar a ca a tin ga, evi tan do que o solo

fi que to tal men te ex pos to às en xur ra das no in ver -

no e à ação dos ven tos nos pe río dos mais se cos.

Nos cul ti vos agrí co las, de ve rão ser con si de ra das,

en tre ou tras, a con sor ci a ção e a ro ta ção de cul tu -

ras, con si de ran do as prá ti cas de ma ne jo sus ten ta -

do da ca a tin ga, in clu in do os mé to dos de ir ri ga ção

apro pri a dos à re a li da de re gi o nal e às con di ções

da agri cul tu ra fa mi li ar. A pe que na ir ri ga ção deve

ser va lo ri za da na pers pec ti va da se gu ran ça ali -

men tar. Deve-se con si de rar tam bém o ex tra ti vis -

mo ve ge tal, apro ve i tan do a ri que za de plan tas

adap ta das ao am bi en te seco, que po de ri am ser

eco no mi ca men te ex plo ra das como pro du to ras de 

óle os (Ca to lé, Fa ve le i ra, Mar me le i ro, Oi ti ci ca e

Ma mo na); de lá tex (Pi nhão e Ma ni ço ba); de ce ras

(Car na ú ba); de fi bras (Bro me liá ce as, Si sal e Aga ve); 

além das me di ci na is (Ba bo sa e Ju a ze i ro) e fru tí fe -

ras (Imbu ze i ro e ca ju e i ro).

Ca pri no cul tu ra e ovi no cul tu ra

A cri a ção de pe que nos ani ma is é pre fe ri da

quan do com pa ra da com a pe cuá ria bo vi na. O vo -

lu me de su por te for ra ge i ro e de água, re que ri do

para a ma nu ten ção des ses pe que nos ani ma is, é

signi fi ca ti va men te me nor em re la ção às exi gên ci as

da bo vi no cul tu ra. Por isso, a ca pri no cul tu ra e a

ovi no cul tu ra são exem plos de uma pe cuá ria apro -

pri a da às con di ções lo ca is, de vi do à rus ti ci da de

des ses ani ma is, que fa ci li ta a adap ta ção às con di -

ções do meio na tu ral. Além dis so, o pas to na tu ral

da Ca a tin ga é rico em nu tri en tes, dada a gran de

di ver si da de e o va lor for ra ge i ro das es pé ci es re sis -

ten tes às es ti a gens. Ade ma is, o adu bo pro du zi do

pe los ani ma is tem va lor es tra té gi co no semi-ári do

para me lho rar a ab sor ção de água da chu va no

solo, au men tan do a sua fer ti li da de para a pro du -

ção agrí co la. A es cas sez de pas ta gem nos pe río dos 

de seca pode ser en fren ta da com as al ter na ti vas

de fe na ção e si la gem. Hoje, há um avan ço na

com pre en são de que a se gu ran ça ali men tar e hí -

dri ca dos re ba nhos é de fun da men tal im por tân cia

na região.

Em sín te se, a con vi vên cia com o semi-ári do

re quer ou tros va lo res e ou tros pa drões de pro du -

ção como as al ter na ti vas ba se a das na agro e co lo -

gia, no ma ne jo sus ten tá vel da ca a tin ga, na cri a ção 

de pe que nos ani ma is e nos pro je tos as so ci a ti vos e

co o pe ra ti vos de Eco no mia So li dá ria. Além de sus -

ten tá ve is, as ini ci a ti vas de pro du ção e dis tri bu i ção

das ri que zas de vem ser in clu den tes, com a de mo -

cra ti za ção do aces so aos me i os ne ces sá ri os à pro -

du ção (ter ra, água, cré di to, tec no lo gi as apro pri a -

das, as sis tên cia téc ni ca e organizativa).

IHU On-Line – O que está sen do fe i to hoje

no semi-ári do bra si le i ro são ações de emer -

gên cia? Por quê?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – Como afir -

mei an te ri or men te, es ta mos di an te de uma si tu a -

ção que ex pres sa con ti nu i da de e mu dan ças nas
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po lí ti cas pú bli cas para o semi-ári do. A isso cha ma -

mos de tran si ção pa ra dig má ti ca en tre o “com ba te

à seca” e a “con vi vên cia com o semi-ári do”. As

ações emer gen ci a is tra di ci o na is no semi-ári do são 

aque las co nhe ci das como “fren tes de tra ba lho”

(ren da), “dis tri bu i ção de ali men tos” e “abas te ci -

men to emer gen ci al de água”. Elas sem pre fo ram

im ple men ta das na pers pec ti va de com ba ter os

efe i tos ou as con se qüên ci as das se cas, como ação

re a ti va e des con ti nu a da do Esta do na que la Re -

gião. Hoje, há um ca rá ter di fe ren te com vá ri as po -

lí ti cas que são con ti nu a das (como a trans fe rên cia

de ren da por meio da pre vi dên cia so ci al, da bol sa

fa mí lia e de ou tros pro gra mas de trans fe rên cia de

ren da). Na pro du ção agrí co la fa mi li ar, o Se gu ro

Sa fra, li ga do ao Pro naf (Pro gra ma Na ci o nal de

For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar), tam bém

foi ins ti tu í do para ter con ti nu i da de.

Qu an to ao abas te ci men to de água, al gu mas

ações têm sido re a li za das como as adu to ras e as

mais de du zen tas mil cis ter nas cons tru í das nos úl ti -

mos anos na par ce ria en tre o go ver no fe de ral e a

Arti cu la ção do Semi-Ári do (ASA). Mes mo as sim,

ain da são uti li za dos emer gen ci al men te os “car ros

pi pas” para dis tri bu i ção de água em di ver sas

áre as do semi-ári do. Em sín te se, o que es tou afir -

man do é que nes se as pec to das ações emer gen -

ci a is tam bém es tão ocor ren do mu dan ças na pró -

pria for ma de con ce ber o que é uma si tu a ção de

ur gên cia e de atu ar de for ma emer gen ci al. Na

pers pec ti va da con vi vên cia, exis tem si tu a ções ur -

gen tes para se rem en fren ta das no semi-ári do. A

es cas sez de água não é ape nas um fe nô me no que

ocor re nas gran des se cas (nas es ti a gens pro lon ga -

das), mas é algo que se re pe te a cada ano, nos me -

ses em que não ocor rem chu vas e em que as ele -

va das tem pe ra tu ras au men tam a eva po ra ção da

água ar ma ze na da nos pe que nos re ser va tó ri os.

Des sa for ma, o aces so à água de qua li da de e em

quan ti da de su fi ci en te para o con su mo hu ma no

deve ser tra ta do como algo ur gen te que re quer

uma ação ime di a ta e con ti nu a da do Esta do com

suas po lí ti cas pú bli cas.

IHU On-Line – Como a po pu la ção está se

po si ci o nan do e como ela de ve ria se po si ci o -

nar, em sua opi nião, em re la ção ao que está 

sen do fe i to, hoje, com o Rio São Fran cis co?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – Esse é um

as sun to mu i to com ple xo e tem sido mar ca do pela

po lê mi ca em vá ri os se to res or ga ni za dos da so ci e -

da de. Na Igre ja, exis tem po si ções fa vo rá ve is e

con trá ri as: en quan to as pas to ra is po pu la res mo bi -

li zam-se con tra o pro je to, exis tem bis pos que par -

ti ci pam e co or de nam co mi tês fa vo rá ve is à trans -

po si ção. O mes mo ocor re no mo vi men to sin di cal,

nos par ti dos po lí ti cos e em ou tras or ga ni za ções so -

ci a is e po lí ti cas. A fal ta de de ba tes mais am plos e a 

ma ni pu la ção po lí ti ca das in for ma ções (com base

em in te res ses po lí ti cos pes so a is e re gi o na is) pre ju -

di ca o po si ci o na men to mais cons ci en te e crí ti co

da po pu la ção. Além dis so, a po lê mi ca da trans po -

si ção res trin ge o de ba te e a com pre en são da ques -

tão do de sen vol vi men to do semi-ári do bra si le i ro,

in clu in do a ques tão hí dri ca.

IHU On-Line – Qual foi a sua sen sa ção

quan do o go ver no vol tou a im ple men tar a

pro pos ta de trans po si ção do Rio São Fran -

cis co ao anun ci ar o PAC?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – Não tive

ne nhu ma sur pre sa, pois a in ter li ga ção da Ba cia

do São Fran cis co com as ba ci as do Nor des te Se -

ten tri o nal faz par te do Pro gra ma de go ver no des -

de a ele i ção de 2002. Aliás, essa pro pos ta tem

sido as su mi da e de fen di da (prin ci pal men te como

pro mes sa) por to dos os go ver nos des de o pe río do

da re de mo cra ti za ção. O go ver no Lula vem apri -

mo ran do a pro pos ta ao dar ma i or des ta que à re vi -

ta li za ção do Rio São Fran cis co, con si de ran do um

nú me ro ma i or de im pac tos am bi en ta is (o que le vou

à re du ção do vo lu me de água para trans po si ção),

mas sem aban do nar a idéia ori gi nal do pro je to.

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa a po -

si ção de Dom Cap pio e suas ati tu des em re -

la ção à trans po si ção do Rio São Fran cis co?

Ro ber to Ma ri nho Alves da Sil va – Dom Cap -

pio é, hoje, uma das prin ci pa is li de ran ças de um

con jun to ain da dis per so e bas tan te di ver so (do

pon to de vis ta ide o ló gi co) de for ças so ci a is e po lí -

ti cas que é con tra o pro je to de in ter li ga ção da ba -
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cia do Rio São Fran cis co com ou tras ba ci as do

Nor des te se ten tri o nal. No en tan to, a ati tu de do

bis po apa re ce para a po pu la ção como uma ati tu -

de pes so al e, des sa for ma, o pro ta go nis mo não

per ten ce a um mo vi men to so ci al or ga ni za do. Se,

por um lado, a ati tu de pes so al do bis po re co lo cou

a ques tão do São Fran cis co na mí dia na ci o nal,

por ou tro lado, não ge rou a vi si bi li da de ne ces sá ria 

de um mo vi men to or ga ni za do que está cons tru in -

do e de fen den do al ter na ti vas de de sen vol vi men to 

para o semi-ári do bra si le i ro. Ou seja, não se tra ta

ape nas de uma opo si ção a uma obra ou con tra a

ati tu de de um go ver no, mas da dis cus são so bre as

al ter na ti vas que es tão co lo ca das para aque la re -

gião. É exa ta men te isso que está fal tan do nes se

mo men to: um de ba te mais am plo e pro fun do so bre

a sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to no semi-ári -

do bra si le i ro.
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A Ciên cia bra si le i ra e o Rio São Fran cis co

Entre vis ta com Ennio Can dot ti

Ennio Can dot ti é o pre si den te da So ci e da de

Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia (SBPC). Em 

en tre vis ta à IHU On-Line, no dia 4 de ou tu bro de 

2005, Can dot ti afir ma que a SBPC está acom pa -

nhan do o pro je to de trans po si ção com pre o cu pa -

ção e cer tos re ce i os, pois, se gun do ele, “há dú vi -

das so bre os be ne fí ci os que esse pro je to tra rá à

po pu la ção. Nes se sen ti do, es ta mos em pe nha dos

em ga nhar al gu mas ga ran ti as do go ver no quan to

à sua ges tão”, sa li en ta Can dot ti.

IHU On-Line – A So ci e da de Bra si le i ra para

o Pro gres so da Ciên cia (SBPC) tem uma po -

si ção to ma da no que se refere à trans po si -

ção do Rio São Fran cis co?

Ennio Can dot ti – Hou ve, sim, es tu dos so bre a

trans po si ção do São Fran cis co e eles in di cam que

le var mais água para a re gião é po si ti vo. Além dis -

so, a quan ti da de de água re ti ra da do São Fran cis -

co é uma pe que na por cen ta gem. Há as pec tos na

ques tão, uma vez que são in ves ti dos re cur sos em

vo lu me sig ni fi ca ti vo, que de vem ser mais bem tra -

ta dos. As ex po si ções do mi nis tro Ciro Go mes, do

pon to de vis ta téc ni co, pa re cem mu i to con sis ten -

tes. No en tan to, a exe cu ção de um pro gra ma des -

se por te, ao lon go de mu i tos anos, exi ge um cu i -

da do su ple men tar. O pri me i ro de les é a re cu pe ra -

ção do pró prio São Fran cis co. Embo ra se sa i ba

que al guns re cur sos já fo ram in ves ti dos, ain da es -

ta mos lon ge de po der afir mar que eles se jam, não

ape nas su fi ci en tes, mas efi ca zes. Por ou tro lado, a

ges tão das águas pa re ce ser o as pec to mais im por -

tan te, uma vez que se tra ta de água que não ape -

nas pode se eva po rar ao lon go do seu per cur so,

como tam bém a sua qua li da de é um as pec to mu i -

to im por tan te quan to à sua dis tri bu i ção para gran -

des pro je tos de agri cul tu ra. A ques tão prin ci pal é

que, hoje, já exis tem águas em vo lu me su fi ci en te

para aten der às po pu la ções, des de que pe que nas 

obras e uma me lhor ges tão des sa água fos sem

or ga ni za das. Esta pa re ce ser a ques tão mais im -

por tan te: como de mo cra ti zar o uso das águas.

Nes te mo men to es pe cí fi co, o que se quer sa ber é, 

uma vez pron to o pro je to das águas aflu in do, da

ma ne i ra que se pre vê, se tra rão al gum be nefí cio

à po pu la ção. Essa é a dú vi da que per ma ne ce no

ar. Nes se sen ti do, es ta mos em pe nha dos em ga -

nhar al gu mas ga ran ti as do go ver no quan to à sua

ges tão.

IHU On-Line – Então a SBPC, como ins ti tu i -

ção, não te ria uma pos tu ra con tra a trans -

po si ção do rio?

Ennio Can dot ti – Assim como está hoje, não

há ga ran ti as su fi ci en tes para que se ja mos fa vo -

rá ve is. Há mu i tos pon tos que de vem ser mais

bem dis cu ti dos, par ti cu lar men te no que diz res -

pe i to à ges tão das águas, uma vez que exis tem

águas em vo lu mes sig ni fi ca ti vos e elas não são

apro ve i ta das para re sol ver os pro ble mas so ci a is. 

Isto deve ser res pon di do. Por quê? O que se

pode fa zer com o atu al vo lu me de águas para

aten der às po pu la ções? Qu a is são as obras ina -

ca ba das? Qu a is são as obras ima gi na das num

pas sa do re cen te que não fo ram com ple ta das

para dar res pos ta às ne ces si da des da po pu la -

ção? Se esse é o prin ci pal ob je ti vo, como tem

sido afir ma do, va mos acre di tar que seja ver da -
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de. Des se modo, de ve mos ex plo rar qua is são as

fa ses do atu al sis te ma de ges tão das águas, e

mu i tas se co nhe cem, são de pro pri e da de fun diá -

ria, de lo ca is onde es tão si tu a dos os açu des e de

in fluên ci as po lí ti cas lo ca is. É ób vio que há um

jogo de in fluên ci as po lí ti cas na ges tão de um bem

pú bli co como de ve ria ser a água.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia o ges -

to de gre ve de fome re a li za do por Dom Luiz

Cap pio?

Ennio Can dot ti – É um ges to sim bó li co que cha -

ma aten ção para a po bre za da re gião e para a di fi -

cul da de em equa ci o nar as po lí ti cas pú bli cas que

aten dam aque las po pu la ções com ou sem água.
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Trans po si ção do Rio São Fran cis co e a luta de Dom Luiz Cap pio

Entre vis ta com Ru ben Si que i ra e Ro ber to Mal vez zi

Por mais que os mo vi men tos so ci a is si na li zem

for te men te os pro ble mas que a trans po si ção do Rio

São Fran cis co pode tra zer para o Bra sil e apre sen -

tem al ter na ti vas que irão be ne fi ci ar mais e cus tar

me nos, o go ver no está fe cha do em seu ca su lo so bre

o as sun to e não ace i ta ou tra ver da de se não a sua.

Em 2005, quan do re to mou o pro je to de trans po si -

ção, Dom Luiz Cap pio, bis po de Bar ra, na Ba hia,

que ria con ver sar com o go ver no, mas, num pri me i -

ro mo men to, não ob te ve re tor no. Assim, en trou em

gre ve de fome em prol das lu tas fe i tas para sal var o

ve lho Chi co. O go ver no pa rou as obras e pro me teu

di a lo gar após as ele i ções. Lula se re e le geu e re to -

mou o pro je to sem ou vir qua is quer al ter na ti vas. O

go ver no apre sen ta o pro je to da trans po si ção do Rio

São Fran cis co como sen do a sal va ção para a sede

do povo do semi-ári do, mas que não pas sa de um

pro je to que vi a bi li za o de sen vol vi men to do agro ne -

gó cio e hi dro ne gó cio na re gião. Dom Cap pio ten tou

di a lo gar, não ob ten do res pos ta da que le que aju dou

a che gar à pre si dên cia. Re fle tiu, orou e no va men te

está em gre ve de fome pelo São Fran cis co e pela po -

pu la ção nor des ti na.

Na en tre vis ta con ce di da à IHU On-Line e

pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), do dia 1º de de -

zem bro de 2007, Ru ben Si que i ra e Ro ber to Mal -

vez zi, o Gogó, am bos da Co mis são Pas to ral da

Ter ra da Di o ce se da Bar ra, Ba hia co men tam as ar -

ti cu la ções que es tão sen do fe i tas em tor no do je -

jum do Bis po Cap pio, da si tu a ção dos in dí ge nas e

cam po ne ses e das co mu ni da des que vi vem e de -

pen dem do Rio São Fran cis co. Além dis so, ana li -

sam as ati tu des to ma das pelo go ver no fe de ral.

IHU On-Line – O mo vi men to so ci al, que se

re ú ne em tor no da luta con tra a trans po si -

ção do Rio São Fran cis co, ti nha co nhe ci -

men to da de ci são de Dom Luiz Cap pio de

en trar no va men te em gre ve de fome?

Ru ben Si que i ra – Exis te um gru po que ele re ú -

ne, for ma do por al gu mas pes so as de sua con fi an -

ça, com que Dom Cap pio se acon se lha. Essas pes -

so as são dos mo vi men tos so ci a is. É o meu caso,

que sou da CPT (Con se lho da Pas to ral da Ter ra),

como tam bém o do Ro ber to Mal vez zi (Gogó), e o

do Adri a no Mar tins. Às ve zes, ele se acon se lha

com o de pu ta do Edson Du ar te, que é do PV (Par -

ti do Ver de). Ele vi nha nos avi san do de que es ta va

che gan do a hora em que de ve ria fa zer isso e nos

dis se: “Então, vo cês de vem cu i dar de tudo”. Por -

tan to, nós co me ça mos a tra ba lhar nes sa di re ção,

mas os mo vi men tos, de um modo ge ral, não ti -

nham co nhe ci men to des se fato.

Gogó – Dom Luiz sem pre vi nha nos con sul tan do

so bre o an da men to da obra. Então, ele in di ca va,

com di ver sos si na is, que a qual quer mo men to ele

po de ria re to mar essa gre ve de fome. No en tan to,

quan do ele to mou a de ci são fi nal, nos co mu ni cou

no úl ti mo mo men to, por que é uma de ci são par ti -

cu lar. Nós fi ca mos sa ben do uns dois dias an tes,

quan do ele te le fo nou a um gru po mais pró xi mo

seu, avi san do que iria re to mar a gre ve de fome.

IHU On-Line – Como vo cês es tão se ar ti cu -

lan do para acom pa nhar a de ci são de Dom

Luiz? Que ini ci a ti vas pen sam em re a li zar?

Ru ben Si que i ra – Envol vi dos nes ta ar ti cu la ção

es tão os gru pos da CPT, da Co mis são Pas to ral dos 

Pes ca do res, do Insti tu to Re gi o nal da Pe que na

Pro pri e da de Apro pri a da de Ju a ze i ro, do MST, do

Mo vi men to dos Pe que nos Agri cul to res, do Mo vi -

men to dos Atin gi dos por Bar ra gens, do Sin di ca to

dos Ele tre ci tá ri os de So bra di nho e do Sin di ca to
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da Água e do Esgo to de So bra di nho. São es sas

ins ti tu i ções do mo vi men to po pu lar que es tão aqui

com Dom Cap pio, além de seus fa mi li a res e pes -

so as da Di o ce se dele e da Di o ce se de Ju a ze i ro.

Então, esse gru po está se ar ti cu lan do com os seus

mo vi men tos, como a Via Cam pe si na, a CPT Na -

ci o nal, a Cá ri tas, o CIMI, a CNBB e com as re pre -

sen ta ções das igre jas lá em Bra sí lia e em suas se -

des. A par tir da ar ti cu la ção fe i ta aqui, há o con ta to 

e a ar ti cu la ção com os mo vi men tos do cen tro do

país. Ago ra há pou co, che gou a in for ma ção de

que o Mar cos Arru da es ta ria ar ti cu lan do ou tros

com pa nhe i ros e per so na li da des para fa ze rem je -

juns que se so mas sem, um se gui do pelo ou tro ou

em gru po, em apo io a Dom Luiz.

Gogó – Exis te uma ar ti cu la ção em ní vel lo cal, dos

mo vi men tos so ci a is, da Di o ce se de Ju a ze i ro, da

co mu ni da de ri be i ri nha, de equi pe de pas to ra is so -

ci a is que es tão acom pa nhan do o caso dia-a-dia.

Tam bém re ce be mos vi si tas, além de ha ver pa les -

tras so bre o rio, so bre a con vi vên cia com o semi-

ári do. Jun to a tudo isso, há uma ar ti cu la ção na -

ci o nal. Eu mes mo es tou em Go iâ nia, numa ple -

ná ria da Via Cam pe si na. Aqui es tão sen do ela bo -

ra das uma pro pos ta e ma ni fes ta ções pú bli cas

nes se pe río do ime di a to para que pos sa mos nos

so li da ri zar com Dom Luiz e, ao mes mo tem po,

mos trar ao go ver no que a so ci e da de bra si le i ra

está in sa tis fe i ta com o mo de lo de de sen vol vi men -

to bra si le i ro – no caso, es pe ci fi ca men te, com a

trans po si ção do Rio São Fran cis co.

Va mos fa zer tam bém vá ri as ma ni fes ta ções,

con vo car as igre jas para que elas, em ní vel na ci o -

nal, pos sam fa zer ce le bra ções, je juns so li dá ri os,

car tas, aba i xo-as si na dos, ro ma ri as, além de re fle -

ti rem so bre a si tu a ção das águas nas suas re giões.

Ao mes mo tem po, os mo vi men tos so ci a is irão or -

ga ni zar ma ni fes ta ções por todo o país. Elas es tão

sen do pre pa ra das e, logo na se ma na que vem,

irão co me çar. A pro pos ta é a de que se jam fe i tos

mu ti rões de je juns em ní vel na ci o nal. As ini ci a ti -

vas, às ve zes, se mul ti pli cam sem que haja con tro -

le. Nós pen sa mos que o fato de ele re to mar a

gre ve de fome pro pi cia essa mul ti pli ca ção de fa -

tos, even tos e re fle xões e aju da o povo bra si le i ro a

en ten der a re a li da de, di fí cil e pe ri go sa, a qual essa

po lí ti ca go ver na men tal está nos con du zin do.

IHU On-Line – Por que Dom Cap pio op tou

pelo mu ni cí pio de So bra di nho para ini ci ar

a gre ve de fome? Você pode des cre ver como 

é o lo cal?

Ru ben Si que i ra – Dom Luiz está na Vila São

Fran cis co, que é uma das três vi las que com põem

o atu al e re cen te mu ni cí pio de So bra di nho. Essa

ci da de é re sul ta do dos bar ra ge i ros, os ope rá ri os

que vi e ram de to dos os can tos do Bra sil, prin ci pal -

men te do Nor des te, para a cons tru ção da bar ra -

gem de So bra di nho. Qu an do ter mi nou a bar ra -

gem, eles não ti nham o que fa zer, en tão fin ca ram

o pé aqui, bri ga ram e con se gui ram fi car. Era a an -

ti ga Vila São Jo a quim, tam bém co nhe ci da por Cai 

Duro, em ra zão das mor tes se gui das que acon te -

ci am, tal o es ta do de de gra da ção so ci al e vi o lên -

cia. A Vila São Jo a quim era dos ope rá ri os, e a Vila 

São Fran cis co era dos téc ni cos de ní vel mé dio.

Ha via, ain da, uma ter ce i ra vila, que era a Vila

San ta na, onde os en ge nhe i ros e che fes vi vi am.

Essas três vi las hoje cons ti tu em o mu ni cí pio de So -

bra di nho. Nós es ta mos a três qui lô me tros da bar -

ra gem, da pa re de, do bar ra men to de So bra di nho. 

A es co lha de Dom Luiz para vol tar à se gun da gre -

ve aqui foi em fun ção de essa bar ra gem ter se tor -

na do em ble má ti ca por que pas sou, de po is de 30

anos, a ser o co ra ção ar ti fi ci al do Rio São Fran cis -

co. Isso por que o rio está re fém da pro du ção de

ener gia: 80% de sua va zão é para a pro du ção

dela. O que está acon te cen do ago ra, no mo men to? 

So bra di nho está com ape nas 14% de sua ca pa ci -

da de, e a va zão con ti nua nor mal para produ zir

ener gia nas cin co bar ra gens aju dan tes de So bra -

di nho. Mas a ener gia, no mo men to, con so me a

água do São Fran cis co. Por tan to, há uma seca ter -

rí vel, e a po pu la ção re cla ma. Ela está dis tan te 30

qui lô me tros da água em tor no do lago de So bra -

di nho, e essa si tu a ção em ble má ti ca foi es co lhi da

por Dom Luiz para sim bo li zar que o São Fran cis co 

pre ci sa de cu i da dos e não pode su por tar mais um

gran de uso eco nô mi co de suas águas.

IHU On-Line – Como está a si tu a ção dos in -

dí ge nas e cam po ne ses que de pen dem, hoje, 

do Rio São Fran cis co?

Gogó – Nes se mo men to, o Rio São Fran cis co está 

pas san do por uma si tu a ção mu i to di fí cil por que

38

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



não cho veu nas ca be ce i ras e o ní vel de suas águas

está mu i to ba i xo. Com isso, o lago de So bra di nho

está com ape nas 14% da sua ca pa ci da de to tal.

Toda a vez em que o rio ba i xa, apa re ce um pro -

ble ma sé rio para as co mu ni da des ri be i ri nhas.

Nes te ano, acon te ceu um fato novo: qua se 600

qui lô me tros de rio fi ca ram com a água de uma

for ma que se quer ela po de ria ser uti li za da para to -

mar ba nho, para pes car e mu i to me nos para be -

ber. A si tu a ção do rio é mu i to gra ve, e nes se mo -

men to se per ce be a fra gi li da de dele; ele ne ces si ta

de uma re vi ta li za ção. Des se modo, per ce be-se o

im pac to que esta obra po de rá ca u sar a ele, já

cons tan te men te agre di do. Os ín di os es tão na luta

por seus ter ri tó ri os, em bo ra isso não apa re ça mu i -

to na mí dia. Ago ra, fi ca mos sa ben do que os ca -

na is da trans po si ção irão atin gir o ter ri tó rio de 22

na ções in dí ge nas. Isso se quer é con ta do, fa la do

ou ci ta do no pro je to de trans po si ção, mas são re a -

li da des que pre ci sam vir à tona.

IHU On-Line – Dom Luiz afir ma que a sua

de ci são é “por amor ao rio, amor ao povo

be ra de i ro do São Fran cis co e ao povo nor -

des ti no”. Você acha que ele des per ta rá

apo io po pu lar à ca u sa da luta con tra a

trans po si ção?

Ru ben Si que i ra – A ex pec ta ti va é de que o apo io

seja ma i or do que a in com pre en são e a re a ção

con trá ria. Por que o que acon te ce com esse pro je -

to de trans po si ção é que ele foi ven di do por uma

po de ro sa pro pa gan da como so lu ção para a sede

de dois mi lhões de pes so as. Essa é a fa cha da pro -

pa gan dis ta que es con de a ver da de do pro je to. Na

ver da de, tra ta-se de um pro je to do hi dro ne gó cio,

que es con de, por trás, a co mer ci a li za ção da água

bru ta do Nor des te. O ob je ti vo é le var as águas do

Nor des te para lu ga res onde ela é rara e tem cus to

eco nô mi co. A par tir daí, será es ta be le ci da co bran -

ça pelo uso da água bru to, por que, atu al men te, só 

se paga pelo sis te ma de be ne fi ci a men to e dis tri -

bu i ção. As águas tra zem con si go os gran des in te -

res ses eco nô mi cos, como a pes ca de ca ma rão, a

pro du ção de fru tas no vas e de aço para a ex por ta -

ção. Tan to é ver da de que es ses ca na is e tú ne is

pas sam mu i to lon ge dos se to res mais se cos. As

águas vão em di re ção aos gran des açu des do Nor -

des te, que es tão eva po ran do, ou seja, são ce mi té -

ri os de água. Então, esse apor te, que não é tão

gran de, traz gran des pre ju í zos para o São Fran cis -

co e não re pre sen ta a gran de con tri bu i ção de

água para a água es to ca da e sem uso no Nor des te

se ten tri o nal. As ra zões e me ca nis mos de fun ci o na -

men to do pro je to são des co nhe ci dos da po pu la -

ção. Então, aque les que com pre en dem isso, e isso 

é um ob je ti vo do ges to de Dom Luiz, de vem ge rar

dis cus são para que se bus que in for ma ção e fa zer

com que as pes so as des cu bram a chan ta gem da

qual es tão sen do ví ti mas. Ba se a do nis so, a ex pec -

ta ti va é que o apo io seja ma i or do que a re a ção

con trá ria.

Gogó – Eu cre io que um im pas se está sen do cri a -

do. Ele irá sus ci tar o apo io po pu lar, sem dú vi da,

mas tam bém mu i tas re a ções con trá ri as. Até por -

que o go ver no in sis te num mar ke ting per ver so e

não tem co ra gem de afir mar que seu pro je to tem

fi na li da de eco nô mi ca, es con di do por trás de uma

pre ten sa sede das pes so as. Nós es ta mos di zen do

sem pre a ele: se a trans po si ção abas te ces se mes -

mo 12 mi lhões de ha bi tan tes, para nós se ria mu i to 

pou co.Te mos pro je tos na mão, tec ni ca men te es -

tru tu ra dos e mon ta dos, como o pro je to da Agên -

cia Na ci o nal de Águas, para be ne fi ci ar mais de mil 

mu ni cí pi os, atin gin do 32 mi lhões de nor des ti nos.

Se você soma es ses 32 mi lhões com os dez mi -

lhões be ne fi ci a dos pe las obras da Arti cu la ção do

Semi-ári do Bra si le i ro, te re mos 42 mi lhões de nor -

des ti nos be ne fi ci a dos pela me ta de do pre ço do

cus to da trans po si ção. Então, o nos so pro ble ma é

des mis ti fi car a fala do go ver no. Nós sem pre dis se -

mos que, se ti vés se mos cin co mi nu tos numa rede

na ci o nal de te le vi são para apre sen tar ao povo

bra si le i ro as al ter na ti vas que exis tem, o go ver no

es ta ria des mo ra li za do no dia se guin te.

IHU On-Line – Como o go ver no re ce beu

essa no tí cia de que Dom Luiz está no va -

men te em gre ve de fome pelo Rio São

Fran cis co?

Ru ben Si que i ra – A pri me i ra re a ção do go ver no 

já era es pe ra da: uma re a ção ner vo sa e im pen sa -

da. A fala de Lula de que, en tre 12 mi lhões e um,

ele irá fi car com 12 mi lhões, re ve la uma re a ção in -

tem pes ti va. Nós sa be mos que o fato ge rou bas tan -
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te es tra nhe za e des con ten ta men to de vá ri os e am -

plos se to res da so ci e da de, dos mo vi men tos

so ci a is, de se to res li ga dos ao go ver no. São re a -

ções de in com pre en são da cri se que se es ta be le -

ceu des de que o go ver no to mou a de ci são e co -

me çou a ope rar a trans po si ção do São Fran cis co.

Essa fal sa de mo cra cia que vi ve mos leva a esse

tipo de si tu a ção, de ci da dãos de alto ní vel de

cons ciên cia e com pro mis so lan ça rem mão de re -

cur sos ex tre ma dos ra di ca is, mas que tra zem o que 

não está acon te cen do no país atu al men te so bre o

sen ti do do Bra sil: o de sen vol vi men to. É pre ci so

colo car em pa u ta a dis cus são de um pro je to na -

ci o nal em fun ção de seu pró prio povo e o uso de

suas ri que zas, suas flo res tas, suas águas, seus mi -

ne ra is, sua bi o di ver si da de, sua agri cul tu ra, não

em fun ção de gran des pro je tos ca pi ta lis tas de alta

lu cra ti vi da de ex ter nos ou glo ba li za dos, mas pri -

me i ra men te em fun ção do seu pró prio povo. É

essa dis cus são que nós gos ta ría mos que fos se ace i -

ta pelo go ver no, não a re a ção de quem está di an te 

de um ini mi go. Dom Luiz, des de o pri me i ro mo -

men to da cons tru ção do PT, aber ta men te, até

con tra a ori en ta ção da Igre ja, lu tou pela ele i ção de 

Lula, pela cons tru ção do par ti do e, tal como nós,

acha va que o nos so pro je to po pu lar, o pro je to que 

ex pres sa va o an se io da ma i o ria do povo, es ti ves se 

na pa u ta des se go ver no. No en tan to, o go ver no

Lula tro cou de pa u ta. Então, a re a ção que ele tem

de mons tra do é de que ele é a úni ca al ter na ti va

para o cla mor do povo.

IHU On-Line – Você acre di ta que o bis po le -

va rá o seu en fren ta men to até as úl ti mas

con se qüên ci as con tra o go ver no?

Ru ben Si que i ra – Infe liz men te, é essa a per cep -

ção que a gen te tem, por que, di fe ren te men te da

ou tra vez, eu pen so que até por con ta des ses dois

anos de ten ta ti va de diá lo go, de con ver sa, de de -

ba te, Dom Luiz pas sou re fle tin do so bre essa de ci -

são que to mou há pou cos dias. É uma de ci são

pen sa da du ran te mu i to tem po, de mu i ta cons tru -

ção e ora ção. Ele está ir re du tí vel e afir ma que não

tem ou tra al ter na ti va nem ne go ci a ção. Afir ma,

tam bém, que o go ver no não é ca paz e não hon rou 

a pa la vra. Assim, ele não tem o que pro cu rar e

não tem que ser pro cu ra do por esse go ver no. A

úni ca co i sa que ele ace i ta é a sus pen são do pro je -

to e a re ti ra da do exér ci to. Aliás, essa é ou tra co i sa

ab sur da num país de mo crá ti co: o uso das for ças

ar ma das para um pro je to po lê mi co. Ou o go ver no 

con se gue cri ar um con sen so para um ca mi nho

mais de mo crá ti co ope rar, ou en tão de ve ria evi tar

esse tipo de re cur so. A ex pec ta ti va nos sa di an te da 

in com pe tên cia do go ver no em tra tar com as ques -

tões de mo crá ti cas e po pu la res é a pior pos sí vel.

Gogó – Essa é a de ci são dele. Então, ele se co lo -

cou numa de ci são ra di cal: ou o go ver no re vo ga o

pro je to ou ele vai até o fim. To das as pes so as que

co nhe cem Frei Luiz sa bem que ele não é uma pes -

soa de ati tu des in tem pes ti vas: ele é um ho mem

mu i to re fle xi vo, um ho mem de ora ções e um ho -

mem de de ci sões. Então, tudo in di ca que ele está

de ci di do a ir até o fim.

IHU On-Line – Se o go ver no não der aten ção 

à ma ni fes ta ção de Dom Luiz e ele le var essa 

de ci são até o fim, o que será do mo vi men to

sem ele?

Gogó – Se ele for até o fim, se o pior des sa si tu a -

ção se con su mar, evi den te men te que Dom Luiz se 

tor na rá uma re fe rên cia na ci o nal e in ter na ci o nal

para ge ra ções pre sen tes e fu tu ras. Ou seja, no fun -

do, o seu ges to si na li za que a lou cu ra está no mo -

de lo de de sen vol vi men to que des trói os rios, as

flo res tas, ex plo ra as pes so as e mais: que a so ci e -

da de bra si le i ra, nes te mo men to, está con fu sa di -

an te do go ver no atu al e não con se gue per ce ber

esse mo de lo de de sen vol vi men to. Mas, num fu tu -

ro mu i to bre ve, a ati tu de de Frei Luiz tra rá luz ao

que sig ni fi cou esse mo men to na his tó ria do Bra sil

em ter mos de mis ti fi ca ção e de um pro je to pre da -

dor, que des res pe i ta tan to a na tu re za quan to as

pes so as. Eu acre di to que ele tem mu i ta cons ciên -

cia do que está fa zen do e que está mais pre o cu pa -

do em fa lar com o povo bra si le i ro para que ele

pen se na sua si tu a ção do que fa lar com o pró prio

go ver no. Dom Luiz sabe que o go ver no está fe -

cha do ao diá lo go des de o pri me i ro dia. O go ver no 

tem esse pro je to fe cha do e ja ma is ace i tou di a lo gar 

so bre al ter na ti vas que são re a is e exis tem, mas

que ele pre fe re des co nhe cer.
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“Qu es ti o na mos o ta ma nho da obra e a sua

ca pa ci da de de dar re sul ta dos”

Entre vis ta com Luiz Cláu dio Man de la

No dia em que o bis po de Bar ra, Ba hia, Dom

Luiz Flá vio Cap pio com ple ta va 59 anos de ida de e 

nove dias de gre ve de fome (4 de ou tu bro de

2005), a IHU On-Line con ver sou por te le fo ne

com o en ge nhe i ro agrô no mo ba i a no Luiz Cláu dio

Man de la, as ses sor na ci o nal da Cá ri tas para o semi-

ári do. O es pe ci a lis ta fa lou de seu ce lu lar, di re ta -

men te da ce le bra ção pre si di da por Dom To más

Bal du í no, pre si den te da Co mis são Pas to ral da

Ter ra, em Ca bro bó, na Ba hia. Enquan to con ce dia 

a en tre vis ta, o as ses sor es ta va sen ta do ao lado de

Dom Luiz.

IHU On-Line – Por que re vi ta li zar o Rio São

Fran cis co e não trans pô-lo?

Luiz Cláu dio Man de la – O pro je to da trans po si -

ção tem como base pe gar água do Rio São Fran -

cis co por meio de duas to ma das, em Ca bro bó e

em Flo res ta, e levá-la atra vés de ca na is e du tos

para os açu des do Ce a rá, do Rio Gran de do Nor -

te, da Pa ra í ba e de Per nam bu co. Se rão 2700 km

de ca na is a céu aber to. Será pre ci so ele var a água

em al guns pon tos a mais de 300m de al tu ra. É

uma obra gi gan tes ca. A idéia é gas tar, na pri me i ra

eta pa do pro je to, R$ 4,5 bi lhões. Então, pre ci sa -

mos ana li sa duas ques tões bá si cas. Pri me i ro, re -

fle tir so bre qual a ne ces si da de real de um pro je to

como esse. Nós en ten de mos que há uma ne ces si -

da de de cons tru ir in ter ven ções para as se gu rar

água para as po pu la ções do semi-ári do, mas

ques ti o na mos o ta ma nho da obra e a ca pa ci da de

de dar re sul ta dos. Ela le va rá água para os açu des

que já exis tem. Hoje, a água des tes açu des não

che ga às co mu ni da des que dela ne ces si tam. A

água está sen do usa da para o agro ne gó cio e para

al gu mas pro pri e da des par ti cu la res. A se gun da

ques tão é que exis tem al ter na ti vas mais ba ra tas,

mais sim ples, e com ca pa ci da de de dar re sul ta dos

em cur to pra zo para as po pu la ções do semi-árido.

IHU On-Line – E qua is se ri am es sas so lu ções?

Luiz Cláu dio Man de la – As bar ra gens sub ter râ -

ne as, por exem plo. Há a pos si bi li da de de cons tru ir

um sis te ma de pla cas, as se gu ran do água na casa

de cada fa mí lia. São vá ri as tec no lo gi as que exis -

tem e são ge ra das pe los cen tros de pes qui sa es pa -

lha dos pelo Bra sil. O ter ce i ro pon to a ser le va do

em con ta é que o go ver no está com pro me ti do

com as em pre i te i ras que vão ga nhar mu i to di -

nhe i ro com essa obra. E tam bém es tão com pro -

me ti dos com as em pre sas do agro ne gó cio. A agri -

cul tu ra fa mi li ar sai pre ju di ca da.

IHU On-Line – As em pre i te i ras ga nha ri am

tam bém com a re vi ta li za ção do Rio?

Luiz Cláu dio Man de la – Com cer te za. 80% dos

mu ni cí pi os da ba cia do São Fran cis co não têm sa -

ne a men to bá si co. Se ria pos sí vel ge rar em pre go

por meio da re so lu ção do pro ble ma do sa ne a -

men to bá si co. O agro ne gó cio tam bém ga nha ria

com isso. Na ver da de, o que eles que rem é ga nhar 

mais com o uso da mão-de-obra, já que é mais ba -

ra ta na re gião do semi-ári do do que na re gião lo -

ca li za da ao re dor da ba cia do São Fran cis co. Exis -

te toda uma jo ga da em tor no da trans po si ção do

São Fran cis co. Na nos sa opi nião, o pro je to não

visa be ne fi ci ar 11 mi lhões de pes so as como o go -

ver no fala.

IHU On-Line – E o Rio já está so fren do...
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Luiz Cláu dio Man de la – Pois é, além de tudo

isso tem a si tu a ção do Rio São Fran cis co. Como

eu dis se an te ri or men te, 80% dos es go tos dos mu -

ni cí pi os são jo ga dos sem tra ta men to no rio. Isso

ele va o ní vel de po lu i ção e di mi nui sua ca pa ci da -

de de for ne cer água de qua li da de. Isso sem con tar

o des ma ta men to do São Fran cis co e dos seus aflu -

en tes. Há uma ne ces si da de cla ra, ob je ti va e ur -

gen te de pos si bi li tar o pro je to de re vi ta li za ção

para, en tão, pen sar mos na ne ces si da de de fa zer

um pro je to de trans po si ção. Tan to Dom Luiz

como as en ti da des que fa zem par te do Mo vi men to 

Vida Pela Vida es tão lu tan do por um pro je to que

una o Nor des te e não o de su na. Um pro je to que

não lese a re gião semi-ári da do Bra sil.

IHU On-Line – Ima gi na va-se que o pre si den -

te Lula, ten do nas ci do no Nor des te e vin do

das ca ma das po pu la res, to ca ria um pro je to

como o de trans po si ção?

Luiz Cláu dio Man de la – Nós, do Fó rum de De -

fe sa do São Fran cis co, lu ta mos por mais de seis

anos con tra o pro je to de trans po si ção de Fer nan -

do Hen ri que Car do so. Não acre di tá va mos que

Lula o res sus ci ta ria e que as su mi ria como o pro je -

to-ban de i ra de seu go ver no. Acre di ta mos que o

go ver no Lula e o pró prio pre si den te des ce rão das

nu vens que es tão co brin do sua ra zão e seu co ra -

ção e abri rão a pos si bi li da de de dis cu tir com a po -

pu la ção a ques tão do semi-ári do bra si le i ro. Não

ace i ta mos mais a ne ga ção de que o povo do

semi-ári do não sabe o que quer do seu fu tu ro.

Qu e re mos ser ques ti o na dos, ou vi dos e, para isso,

e jus ta men te por isso, es ta mos or ga ni zan do esse

mo vi men to. Essa é uma das ban de i ras que Dom

Luiz não vai ba i xar en quan to o go ver no Lula não

as si nar uma car ta di zen do que vai sus pen der o

pro je to e que irá es cu tar o povo do semi-ári do.
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“O go ver no quer im por gar gan ta aba i xo um pro je to tec ni ca men te ruim,

so ci al men te pre o cu pan te e po li ti ca men te de sas tro so”

Entre vis ta com João Su as su na

João Su as su na é en ge nhe i ro agrô no mo,

mes tre em Bo tâ ni ca e pes qui sa dor da Fun da ção

Jo a quim Na bu co, de Re ci fe. Há dez anos, Su as su -

na es tu da o Rio São Fran cis co e na en tre vis ta que

con ce deu à IHU On-Line, ele fa lou so bre o pro je -

to do go ver no de trans po si ção do Rio São Fran cis -

co, fa lou so bre as di fi cul da des do rio, da re gião

semi-ári da e so bre a gre ve de fome do bis po Dom

Luiz Flá vio Cap pio, al gu mas ho ras an tes de essa

gre ve ser en cer ra da pelo bis po, no dia 6 de ou tu -

bro de 2005.

IHU On-Line – O se nhor fala, no site da Fun -

da ção Jo a quim Na bu co, que, de po is da cri -

se de abas te ci men to de ener gia elé tri ca no

Nor des te, em 1999, a trans po si ção do Rio

São Fran cis co pas sou a ser vis ta como a

úni ca al ter na ti va de so lu ção para o pro ble -

ma. E fala que vis lum bra dois ce ná ri os: o

ime di a tis mo e a pon de ra ção. O se nhor pode

ex pli car me lhor isso?

João Su as su na – Ime di a tis mo é a von ta de que o 

po lí ti co no Nor des te tem de fa zer che gar água à

tor ne i ra da po pu la ção sem pen sar se ha ve rá água

para fa zer isso e sem le var em con ta o im pac to que 

isso terá para o meio am bi en te. A pon de ra ção é o

lado dos téc ni cos; sig ni fi ca re sol ver o pro ble ma,

ten do o cu i da do com os im pac tos que essa so lu -

ção pos sa ca u sar na na tu re za. É onde en tro com o 

meu tra ba lho. Con si de ro o São Fran cis co hi dro lo -

gi ca men te pobre.

IHU On-Line – Por quê?

João Su as su na – O São Fran cis co tem uma va -

zão mé dia de 2,8mil me tros cú bi cos por se gun do

em uma área de 640 mil qui lô me tros qua dra dos.

Se fi zer mos uma com pa ra ção com o Rio To can -

tins, da Ba cia Ama zô ni ca, ve re mos que ele tem a

mes ma área da ba cia do São Fran cis co, mas apre -

sen ta uma va zão mé dia de 11,8 mil me tros cú bi -

cos por se gun do. No São Fran cis co, 60% da área

tem cli ma semi-ári do e seus aflu en tes são tem po -

rá ri os. Por essa ra zão, sua va zão é di mi nu ta. Além

dis so, é pre ci so le var em con ta que é um rio de

múl ti plos usos. Há um par que de ir ri ga ção im por -

tan te no Nor des te. Esti ma-se que, nas mar gens do 

São Fran cis co, haja uma ne ces si da de de ir ri ga ção

de um mi lhão de hec ta res, dos qua is 340 mil já es -

tão ir ri ga dos. Isso leva do Rio 170 me tros cú bi cos

por se gun do para ir ri gar os 340 mil hec ta res. Essa

área cres ce 4% ao ano, sig ni fi can do que, mes mo

man ten do a quan ti da de de ir ri ga ção atu al, a cada

ano, se re ti ra rá mais água do São Fran cis co para

con du zir essa ir ri ga ção.

IHU On-Line – O se nhor fa lou à Fo lha de S.

Pa u lo que um dos pro ble mas da trans po si -

ção é a fal ta de ener gia elé tri ca...

João Su as su na – 95% da ener gia ge ra da no

Nor des te pro vém do São Fran cis co. Te mos um

po ten ci al ins ta la do de 10 mil me ga watts que não

pode ser au men ta do por que a com pa nhia de ge -

ra ção de ener gia do Nor des te já ex plo rou qua se

to tal men te o po ten ci al ge ra dor do Rio. Não po de -

mos cres cer mais em ter mos de ge ra ção de ener -

gia e o Nor des te con ti nua cres cen do. Te mos pre -

vi são de cres cer 3,5% do PIB nes te ano e as

de man das de ener gia cres cem 2% aci ma do PIB.

Isso sig ni fi ca que o cres ci men to da de man da de

ener gia cres ce 6%. Assim, da qui a 10, 12 anos, te -
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re mos de do brar a ge ra ção de ener gia no Nor des -

te. Em vez de 50 mi lhões, te re mos de ter 100 mi -

lhões de me ga watts/hora. A per gun ta que não quer 

ca lar? Se o nos so po ten ci al ge ra dor está pra ti ca -

men te es go ta do, onde será ge ra da essa ener gia?

IHU On-Line – O se nhor está di zen do que,

na si tu a ção atu al, o po ten ci al está qua se es -

go ta do e ain da que rem ti rar água do São

Fran cis co?

João Su as su na – Nes te ce ná rio, que rem ti rar

água do São Fran cis co para abas te cer 12 mi -

lhões de pes so as no Nor des te. Fa zen do isso, co -

lo ca rão em ris co to dos os in ves ti men tos que já

fo ram fe i tos na área. Só no se tor elé tri co fo ram

in ves ti dos cer ca de US$ 13 bi lhões. O rio já dá si -

na is de de bi li da de. Em 2001, ti ve mos um sé rio

pro ble ma de ra ci o na men to no Nor des te por ca u -

sa da fal ta de água do São Fran cis co. Ti ve mos de 

par tir para os fe ri a dões por aqui, caso con trá rio,

o sis te ma apa ga va.

IHU On-Line – Então, o se nhor é con tra a

trans po si ção?

João Su as su na – Sou con tra a trans po si ção

como está hoje. As al ter na ti vas que te nho co lo ca -

do é que o Nor des te tem água em cada um de

seus es ta dos. Te mos 70 mil re pre sas no Nor des te.

Essas re pre sas acu mu lam um po ten ci al de 37 bi -

lhões de me tros cú bi cos. É o ma i or vo lu me d’á gua

re pre sa do em re giões semi-ári das do mun do. Não 

te mos uma po lí ti ca co e ren te para o uso de águas.

As 28 ma i o res re pre sas acu mu lam um po ten ci al

de 18 bi lhões de me tros cú bi cos de água. 30% do

vo lu me são usa dos na ir ri ga ção e abas te ci men to

das po pu la ções. Os 70% res tan tes, acre di te, es tão

em pro ces sos cons tan tes de eva po ra ção. Qual se -

ria a ati vi da de mais co e ren te? Tra çar uma po lí ti ca

de uso des sas águas por meio de uma po lí ti ca de

adu ção ou pe gar as águas no São Fran cis co? A

pri me i ra al ter na ti va é a mais sen sa ta. O go ver no

fe de ral não en ten de esse tipo de co i sa. Quer im -

por gar gan ta aba i xo um pro ces so tec ni ca men te

ruim, so ci al men te pre o cu pan te e po li ti ca men te

de sas tro so.

IHU On-Line – Po li ti ca men te de sas tro so?

João Su as su na – Sim, por que os es ta dos do a -

do res das águas do São Fran cis co, Mi nas Ge ra is,

Ba hia, Ser gi pe e Ala go as, são con tra o pro je to.

Eles não te rão par ti ci pa ção efe ti va nis so. Só são a

fa vor os es ta dos do Ce a rá, do Rio Gran de do Nor -

te e da Pa ra í ba. Gos ta ria de lem brar ao go ver no

fe de ral que Mi nas é o se gun do ma i or co lé gio ele i -

to ral do País.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a gre ve de

fome de Dom Luiz?

João Su as su na – Este ci da dão que está fa zen do

gre ve co nhe ce como nin guém o São Fran cis co.

Está mo ran do lá, co nhe ce toda a ba cia, fez uma

pe re gri na ção des de a nas cen te até a foz do rio.

Essa ati tu de é um bra do de aler ta para es sas me di -

das ma lu cas to ma das pelo go ver no que im põe um 

pro je to que é ruim tec ni ca men te. Dom Luiz não

viu ou tra al ter na ti va. Ele é um ho mem obs ti na do.

Se não che gar a um acor do, mor re rá.

IHU On-Line – O se nhor con si de ra a gre ve de 

fome um ins tru men to le gí ti mo de pres são?

João Su as su na – Não te nho dú vi da de que

seja le gí ti mo. O bis po está sa ben do fa lar a lin -

gua gem do go ver no. A obra está em bar ga da

pelo Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça. Hou ve um

es tu do de im pac tos am bi en ta is, no qual fo ram

le van ta dos 44 ve to res de ris co, 33 dos qua is re -

pre sen tam ris cos for tes para o meio am bi en te.

Mes mo as sim, o pro je to está sen do con si de ra do

am bi en tal men te viá vel. O STJ apre sen tou uma

li mi nar até que se jam es cla re ci dos os pon tos

obs cu ros do pro je to. Até ser sus pen sa a li mi nar,

não se pode ti rar uma pá do São Fran cis co. Mes -

mo as sim, o go ver no co lo cou o exér ci to lá para

co me çar a obra. O go ver no vai fa zer isso im pon -

do gar gan ta aba i xo. Para Ciro Go mes, não exis -

te mo le za.

IHU On-Line – O se nhor acha que o go ver no

re a gi rá à pres são?

João Su as su na – Aca bei de ler uma no tí cia de

que o go ver no vai adi ar as obras para ne go ci ar

com o bis po. O ato de Dom Luiz está sur tin do efe i -

to. De for ma drás ti ca, é cla ro, mas ele sabe usar a

lin gua gem do go ver no.
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IHU On-Line – Qu a is são as fa lhas do pro je -

to de trans po si ção?

João Su as su na – Os ca na is pre vis tos para le var

água aos es ta dos re cep to res te rão 25m de lar gu ra, 

5m de pro fun di da de e 700km de com pri men to.

Se rão aber tos nos pi o res so los do Nor des te. Nes ta

área, há uma ge o lo gia que a gen te cha ma de cris -

ta li no. Isso sig ni fi ca que a ro cha está na su per fí cie,

che gan do a aflo rar em al guns pon tos. Para ca var

5m de pro fun di da de, é pre ci so usar ex plo si vos

para ti rar a ro cha. Isso vai atra sar, e mu i to, o cro -

no gra ma de exe cu ção das obras. Va mos su por

que o go ver no co lo que como meta a cons tru ção

de 100m de ca na is por dia. Não vão con se guir.

Entre tan to, di ga mos que co lo quem to das as em -

pre i te i ras do país para tra ba lhar no pro je to e con -

si gam fa zer isso, para exe cu tar 700km de ca na is

se rão ne ces sá ri os 7 mil dias. São 17 anos. O go -

ver no pro me teu fa zer che gar as águas à casa das

pes so as no Na tal do ano que vem. Eles que rem

en ga nar a quem?

IHU On-Line – E es ses ca na is vão fun ci o nar?

João Su as su na – Os ca na is pas sam pelo semi-

ári do, que tem um po ten ci al de eva po ra ção enor -

me. A re pre sa de So bra di nho, para se ter uma

idéia, tem 34 bi lhões de me tros cú bi cos. Seu es pe -

lho d’á gua eva po ra 200m cú bi cos por se gun do.

Para se sa ber o que sig ni fi ca, são 200 ca i xas d’á -

gua de mil li tros eva po ran do a cada se gun do.

Esses ca na is, com es sas di men sões, pas san do numa

re gião semi-ári da, so fre rão uma eva po ra ção exa -

cer ba da. Isso acar re ta rá uma gran de tro ca com o

meio am bi en te. É pos sí vel que a água eva po re no

meio do ca mi nho. E isso não está sen do con si de -

ra do no pro je to.

IHU On-Line – O que mais não está sen do

con si de ra do?

João Su as su na – Não es tão sen do con si de ra das 

per das ca su a is, en tre as quais o fur to d’á gua pro -

pri a men te dito. A po pu la ção se den ta vai pe gar

água. Ima gi ne um ca nal pas san do per to de casa?

Não exis te fis ca li za ção de obra aqui. Não ha ve rá

con tro le. Escre vi um ar ti go, em 2000, in ti tu la do

“A ge rên cia da tor ne i ra”, mos tran do que as in ge -

rên ci as po lí ti cas nes te tipo de si tu a ção são mais

po de ro sas que a re a ção em ca de ia de uma ex plo -

são atô mi ca.
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“A trans po si ção do Rio São Fran cis co é um ab sur do,

um con tra-sen so que de põe con tra in te li gên cia do povo bra si le i ro”

Entre vis ta com Dom Luiz Flá vio Cap pio

Em 2005, fim do mês se tem bro e iní cio do

mês de ou tu bro, Dom Luiz Flá vio Cap pio, bis po

da Di o ce se de Bar ra, na Ba hia, fez uma gre ve de

fome em pro tes to ao pro je to do go ver no fe de ral

de trans por o Rio São Fran cis co. O je jum ter mi -

nou quan do Dom Cap pio e o pre si den te Lula fi ze -

ram um acor do que con sis tiu na re to ma da do

diá lo go so bre o pro je to da trans po si ção do Rio

São Fran cis co, após as ele i ções de 2006, mo men -

to em que tam bém ava li a ri am as al ter na ti vas para

so lu ci o nar a ques tão da seca no Nor des te bra si le i -

ro. Em fe ve re i ro de 2007, Dom Cap pio pro to co -

lou uma car ta en de re ça da ao pre si den te Lula,

pe din do mais lu ci dez nas de ci sões to ma das em re -

la ção à trans po si ção do Rio São Fran cis co. No dia

23 de mar ço de 2007, o Iba ma li be rou a obra.

A IHU On-Line fez duas en tre vis tas com

Dom Luiz Cap pio. Na pri me i ra, sob o tí tu lo “A

trans po si ção do Rio São Fran cis co é um ab sur do,

é um con tra-sen so que de põe con tra in te li gên cia

do povo bra si le i ro”, pu bli ca da no site das No tí ci as 

do Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em

10 de abril de 2007, Dom Luiz Cap pio fala so bre o 

rom pi men to do acor do fe i to com o pre si den te

Lula e a re to ma da das obras da trans po si ção do

Rio São Fran cis co.

Na se gun da en tre vis ta, sob o tí tu lo “O povo

foi co lo ca do à de ri va e o go ver no cos pe no pra to

que co meu”, pu bli ca da no site das No tí ci as do

Dia do IHU (www.uni si nos.br/ihu), no dia 24 de

fe ve re i ro de 2008, Dom Luiz Cap pio fala so bre as

re fle xões fe i tas a par tir das dis cus sões em tor no do 

Rio São Fran cis co, das al ter na ti vas ao pro je to de

trans po si ção, do fu tu ro do rio e do go ver no Lula e

do dis cur so que pro fe riu no Con gres so Na ci o nal,

no dia 14 de fe ve re i ro de 2008.

Dom Luiz Cap pio es te ve, por mu i tos anos, ao 

lado de Lula, até que este che gou à pre si dên cia e

deu “as cos tas para os mo vi men tos so ci a is e se tor -

nou re fém de um pe que no gru po que re pre sen ta o 

gran de ca pi tal in ter na ci o nal e se es que ce de to dos

os com pro mis sos de cam pa nha”, afir mou o bis po.

Para ele, sua mis são como pas tor é “ser a voz des -

se povo que não tem voz” e de fen der a vida de les.

“Qual é o Bra sil que nós que re mos?”, é a

per gun ta que Dom Luiz Cap pio faz ao povo bra si -

le i ro e aos mo vi men tos so ci a is. De po is de vá ri as

ten ta ti vas de diá lo go, com o go ver no Lula e dois

je juns em de fe sa do São Fran cis co e do povo que

de pen de do rio, o bis po re fle te so bre a mis são dos

mo vi men tos so ci a is e pro fe ti za: “É o gran de mo -

men to dos mo vi men tos po pu la res se le van ta rem.

É o gran de mo men to das uni ver si da des, das ca be -

ças pen san tes, das igre jas, de to dos aque les que se

sen tem ci da dãos bra si le i ros se le van ta rem. Não

po de mos de i xar que um gru po de pes so as tru cu -

len tas, com in te res ses du vi do sos en tre guem a na -

ção (...), é o gran de mo men to da ci da da nia fa lar

mais alto, da bra si li da de fa lar mais alto e dar gri tos

em de fe sa da na ção brasileira”.

IHU On-Line – O que o se nhor sen tiu, de po is

de tan ta luta con tra a trans po si ção do Rio

São Fran cis co, quan do go ver no Lula, atra vés

do PAC vol tou a im ple men tar a pro pos ta?

Dom Luiz Cap pio – Lá em Ca bro bó, por oca -

sião do en cer ra men to do nos so je jum, fi ze mos um 

pac to. Hou ve um acor do en tre a so ci e da de ci vil,
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por mim re pre sen ta da, e o go ver no fe de ral, re pre -

sen ta do pelo se nhor pre si den te, de que não se fa -

la ria em trans po si ção, se en cer ra ria o pro ces so até 

que se efe ti vas se um diá lo go am plo, aber to, ver -

da de i ro e éti co en tre a so ci e da de ci vil bra si le i ra e

o go ver no fe de ral. Ago ra, no iní cio des te ano, nós

pe di mos a re a ber tu ra des se diá lo go que foi in ter -

rom pi do de vi do ao pro ces so ele i to ral. Mas isso

tudo me de i xou mu i tís si mo in dig na do, com essa

fal ta de se ri e da de para com a pa la vra dada, afi nal

de con tas não é ape nas a mi nha pes soa, mas é a

so ci e da de ci vil bra si le i ra que eu re pre sen ta va na -

que le mo men to. Então, a meu ver, é um des res -

pe i to do go ver no fe de ral para com a so ci e da de ci -

vil bra si le i ra que pen sa di fe ren te men te e, de uma

ma ne i ra de mo crá ti ca, éti ca e de cen te, quer di a lo -

gar com o go ver no fe de ral, que pas sa por cima de

tudo, ig no ran do aqui lo que foi es ta be le ci do an te -

ri or men te. Isso me in dig na.

IHU On-Line – Então, o se nhor e os mo vi -

men tos so ci a is não fo ram ou vi dos de po is

da re to ma da do pro je to de trans po si ção?

Dom Luiz Cap pio – Foi ini ci a do o diá lo go, que

foi, no en tan to, in ter rom pi do, e não se le vou em

con si de ra ção aqui lo que foi con ver sa do. Então,

hoje, fa zen do uma ava li a ção, per ce be mos que foi

um diá lo go de sur dos. O go ver no ha via es ta be le -

ci do suas me tas e di a lo ga va ape nas para di zer que 

di a lo gou. Mas não foi um diá lo go, e sim um mo nó -

lo go. Quer di zer, ele já es ta va com suas de ci sões

pre es ta be le ci das e se com por tou ape nas apa ren te -

men te para dar uma sa tis fa ção. Isso não é bo ni to.

Ago ra, com isso, as mo bi li za ções es tão acon te cen -

do em toda par te do semi-ári do do Nor des te bra si -

le i ro por que as pes so as não ace i tam esse pro je to e

es tão lu tan do para que ele não acon te ça.

IHU On-Line – A quem re al men te in te res sa

a trans po si ção do Rio São Fran cis co?

Dom Luiz Cap pio – Isto ago ra está cla ro, mas

no co me ço ha via um en go do, uma men ti ra que

es ta va sen do ve i cu la da pela pro pa gan da. A água

se ria para ma tar a sede do povo do Nor des te se -

ten tri o nal. Mas isso é uma men ti ra, uma pro pa -

gan da en ga no sa. Ago ra as co i sas trans pa re ce ram

e o pró prio go ver no fe de ral as su miu que o pro je to

não visa a des se den ta ção hu ma na e ani mal, mas

visa ao in cre men to da in dús tria e do agro ne gó cio,

da pro du ção de fru tas para a ex por ta ção, da car ci -

nu cul tu ra, en fim, o mul ti u so das águas do São

Fran cis co para ob je ti vos eco nô mi cos em be ne fi -

cio de um pe que no gru po em pre sa ri al e em de tri -

men to da gran de po pu la ção. Ago ra que isso foi

des mas ca ra do, o go ver no pre ci sou mos trar a re a -

li da de de suas in ten ções. Além dis so, tam bém po -

de mos di zer que, por trás des se pro je to, exis te a

gran de va i da de do pre si den te Lula de que rer,

com essa obra, de i xar para a pos te ri da de o seu

nome.

IHU On-Line – Qual é o im pac to da trans po -

si ção do Rio São Fran cis co para as po pu la -

ções ri be i ri nhas?

Dom Luiz Cap pio – Em pri me i ro lu gar, é um

pro je to eco no mi ca men te ca rís si mo. Ca rís si mo so -

bre tu do quan do se vê que os pro je tos al ter na ti vos

não gas ta ri am nem se quer a me ta de do mon tan te

eco nô mi co. Eco lo gi ca men te é ter rí vel por que des -

trói. O Rio São Fran cis co pre ci sa de cu i da dos. É

ne ces sá rio in ves tir na sua re vi ta li za ção, pois ele é

anê mi co e anê mi co não doa san gue, isto é, pre ci -

sa de cu i da dos. Além dis so, é um pro je to so ci al -

men te in jus to, e é por isso que so mos ter mi nan te -

men te con tra qual quer pro je to de trans po si ção.

To dos es tão cla man do con tra esse pro je to,

mas, in fe liz men te, o go ver no se faz de sur do, por -

que, se re al men te ele es ti ves se in te res sa do nos po -

bres, be ne fi ci a ria os po bres de onde o rio na tu ral -

men te pas sa. Eu moro na be i ra do rio e a 500

me tros da qui o povo pas sa sede. Então, se re al -

men te os ob je ti vos fos sem os po bres, se re sol ve ria

o pro ble ma dos po bres onde o Rio pas sa. Entre -

tan to, o ob je ti vo é o agro e hi dro ne gó cio que be -

ne fi ci em pe que nos gru pos. Exis te um gran de mer -

ca do de in te res ses, por que, se fos se um pro je to

para be ne fi ci ar po bre, o in te res se não se ria tão

gran de assim.

IHU On-Line – Qu a is são as pro pos tas al ter -

na ti vas ca pa zes de apon tar uma sa í da para

a seca do Nor des te?

Dom Luiz Cap pio – O Atlas que a ANA (Agên cia

Na ci o nal de Águas) pu bli cou ago ra, o Atlas hí dri -
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co do Nor des te bra si le i ro, é uma ma ra vi lha. Lá

você verá cen te nas de apon ta men tos, de al ter na ti -

vas de de sen vol vi men to sus ten tá vel do semi-ári -

do, cujo mon tan te eco nô mi co não al can ça a me -

ta de das ci fras da trans po si ção e é eco lo gi ca men te 

sus ten tá vel e res pe i to sa men te so ci al. A pró pria

ANA (Agên cia Na ci o nal de Águas), que é um ór -

gão do go ver no, apre sen ta so lu ções, mas o go ver -

no se nega a ou vir as pró pri as so lu ções que apre -

sen ta, por que está, in fe liz men te, com pro me ti do

com um pe que no gru po de eli te.

IHU On-Line – Por que o se nhor acha que o

go ver no não dá a aten ção de vi da às pro -

pos tas al ter na ti vas e fixa-se no pro je to de

trans po si ção?

Dom Luiz Cap pio – Eu vejo que, em pri me i ro

lu gar, es tão em jogo gran des in te res ses eco nô mi -

cos de gru pos e, em se gun do lu gar, a va i da de pes -

so al do pre si den te.

IHU On-Line – O se nhor acha que no vas ma -

ni fes ta ções po dem de mo ver o go ver no de

con ti nu ar com o pro je to de trans po si ção?

Dom Luiz Cap pio – Se o go ver no ti ver o mí ni mo

de bom sen so ele vai ou vir o povo. Caso con trá rio,

se ele não ou vir o povo, ele está con de na do ao ri dí -

cu lo, por que a trans po si ção não vai acon te cer.

IHU On-Line – E, com es sas ati tu des do go -

ver no, como o se nhor ain da tem tan ta cer te -

za de que a trans po si ção não vai acon te cer?

Dom Luiz Cap pio – Por que é um ab sur do. Eu

não que ro ser oti mis ta, nem pes si mis ta, mas re a -

lis ta. É um ab sur do, é um con tra-sen so e isso de -

põe con tra a in te li gên cia do povo bra si le i ro. Eu

acre di to na in te li gên cia e no bom sen so do povo

bra si le i ro. E não pos so ad mi tir que um ab sur do

des ses acon te ça. Por isso eu digo, com toda a se -

gu ran ça, que a trans po si ção não vai acon te cer.

IHU On-Line – E para que isso não ocor ra

mes mo, qual é o pa pel que os mo vi men tos e 

pas to ra is so ci a is de vem de sem pe nhar?

Dom Luiz Cap pio – Con ti nu ar nas suas ma ni -

fes ta ções. Hou ve gran des ma ni fes ta ções em Mi -

nas, na Ba hia, em Ser gi pe. Em todo Vale do Rio

São Fran cis co, as mo bi li za ções são imen sas e em

bre ve o go ver no vai per ce ber em que for mi gue i ro

en trou.

IHU On-Line – Qual tem sido o pa pel da

CNBB nos re gi o na is do Nor des te e da CNBB

na ci o nal?

Dom Luiz Cap pio – A CNBB tem ob je ti vos pró -

pri os. Não cabe a ela di zer o que tem que ser fe i to,

mas exis tem bis pos e re gi o na is que são a fa vor, in -

fe liz men te mal in for ma dos, e exis tem re gi o na is

con tra, como a nos sa Nor des te Três da Ba hia, que 

já emi tiu do cu men to con trá rio à trans po si ção.

Então, a CNBB dá o seu pa re cer, mas ela não tem

a mis são de se po si ci o nar fren te a um pro je to des -

ses, de i xan do que cada re gi o nal e que cada bis po

as su ma a sua po si ção.

IHU On-Line – A par tir do con tex to do so fri -

men to e da luta do povo nor des ti no por

mais vida, qual é a sua men sa gem para to -

dos os que lhe são so li dá ri os?

Dom Luiz Cap pio – Eu gos ta ria de di zer aos

meus ir mãos do Nor des te que não se de i xem le var 

pela pro pa gan da en ga no sa di zen do que nós so -

mos ego ís tas e não que re mos dar água para eles.

Isso é uma ma ne i ra ma li ci o sa, mal do sa, que de se ja 

di vi dir o povo nor des ti no. Sem pre fo mos co e sos,

mas a pro pa gan da ofi ci al, ma li ci o sa, en ga no sa

está di vi din do e pon do na ca be ça do povo que so -

mos ego ís tas. Não é isso: eles es tão sen do en ga na -

dos, pois a água da trans po si ção não será nun ca

em be ne fi cio de les, e sim de um pe que no gru po. E 

ain da vai fa zer com que atra vés do sub sí dio cru za -

do o povo pa gue mu i to mais pela água que nem

se quer uti li za rá. Eu que ro que a ver da de de Cris to

res sus ci ta do se mos tre e não nos de i xe mos le var

pe los en go dos e men ti ras dos in te res ses do go ver -

no fe de ral.

“O povo foi co lo ca do à de ri va e o go -
ver no cos pe no pra to que co meu”

IHU On-Line – De po is do pri me i ro je jum

que o se nhor fez, foi fir ma do um pac to en tre 

a so ci e da de ci vil, re pre sen ta da pelo se nhor, 
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e pelo go ver no, re pre sen ta do pelo pre si den -

te Lula, de que só se fa la ria em trans po si -

ção após as ele i ções de 2006. Mas o que

acon te ceu foi di fe ren te. De vi do à re to ma da

das obras e a ine xis tên cia de diá lo go com o

go ver no, o se nhor re to mou o je jum em prol

do Rio São Fran cis co, o que ge rou inú me ras 

ma ni fes ta ções e re fle xões. Como o se nhor

ana li sa, de po is des sas re fle xões que fo ram

fe i tas em re la ção ao an da men to das obras,

a in te ra ção do go ver no e dos mo vi men tos

so ci a is?

Dom Luiz Cap pio – Em pri me i ro lu gar, nós po -

de mos di zer que este ges to, in de pen den te men te

de ter sido fe i to por mim, po de ria ter sido uma ou -

tra pes soa. Foi um gri to mu i to for te que acor dou

os mo vi men tos so ci a is bra si le i ros, que até en tão

es ta vam, de cer to modo, ador me ci dos. Por que o

go ver no Lula, que é fru to de todo um tra ba lho

mu i to in ten so dos mo vi men tos so ci a is bra si le i ros,

trou xe uma imen sa de cep ção para es ses gru pos.

Então, se cri ou uma cer ta inér cia, anes te si an do os

mo vi men tos so ci a is, que es ta vam pa ra dos, atô ni -

tos, sem sa ber como agir di an te de uma ex pec ta ti -

va tão gran de e que foi frus tra da. Esse ges to fez

com que os mo vi men tos de re pen te to mas sem

cons ciên cia da sua pró pria iden ti da de. De re pen -

te, o pes so al acor dou e en ten deu que a luta con ti -

nua e que não pode fi car de bra ços cru za dos.

Então, na que les 24 dias que fi ca mos em So bra di -

nho (mu ni cí pio do nor te do es ta do da Ba hia), foi

um ver da de i ro mo men to mu i to for te para to dos

os mo vi men tos so ci a is re des co bri rem a pró pria

iden ti da de e a pró pria vo ca ção. Isso tam bém trou -

xe uma união mu i to gran de en tre os mo vi men tos

so ci a is di an te de uma ca u sa mu i to gran de, que é o 

Bra sil que nós que re mos. De re pen te, os mo vi -

men tos se acor da ram e se per gun ta ram: “Qual é o 

Bra sil que que re mos e qua is são os me lho res ca -

mi nhos para bus cá-lo?”.

Tan to é que na se ma na que vem nós te re mos 

uma gran de as sem bléia dos mo vi men tos so ci a is lá 

mes mo em So bra di nho, que se tor nou pal co des -

sa luta, para re fle tir isso tudo e para pro gra mar

uma agen da de atividades para 2008.

O go ver no deu as cos tas aos
mo vi men tos so ci a is

Entre tan to, o que mais nos in dig na, nos de i -

xa con tra ri a dos e de cep ci o na dos, é a in di fe ren ça

por par te do go ver no fe de ral fren te a tudo isso.

Pa re ce que nada está acon te cen do. Então, este

go ver no se fez pela for ça, pelo in cen ti vo, pela luta

dos mo vi men tos so ci a is que ves ti ram a ca mi sa e

su a ram essa ca mi sa para ver o pre si den te Luiz

Iná cio Lula da Sil va na ca de i ra onde está sen tan -

do hoje. Aliás, eu dis se a ele. Qu an do ele che gou

lá, deu as cos tas para os mo vi men tos so ci a is e se

tor na re fém de um pe que no gru po, que re pre sen -

ta o gran de ca pi tal in ter na ci o nal. Ele se es que ce

de to dos os com pro mis sos de cam pa nha, de to -

dos os gran des com pro mis sos his tó ri cos, como

ver o povo no po der, da que la gran de as pi ra ção

que to dos nós tí nha mos, a de ver o povo sen do

su je i to da sua his tó ria e ad mi nis tran do o seu iti ne -

rá rio. De re pen te, tudo isso se frus trou. Um dos si -

na is des sa frus tra ção foi o iní cio das obras de

trans po si ção com a pre sen ça até do Exér ci to. Nós

per gun ta mos: essa é a fun ção do Exér ci to? Foi

frus tra ção em cima de frus tra ção, mo ti va da por um 

go ver no que se mos tra to tal men te au to ri tá rio, re -

fém dos gran des in te res ses eco nô mi cos e dan do as

cos tas para aque les que o ala van ca ram.

IHU On-Line – Mas o se nhor con se gue en -

con trar uma ex pli ca ção para com pre en der

por que o go ver no Lula agiu des sa for ma?

Dom Luiz Cap pio – Nós sa be mos que exis te

toda uma es tru tu ra que é in ter na ci o nal. O do mí -

nio do eco nô mi co e dos gran des in te res ses cor po -

ra ti vos da gran de eco no mia in ter na ci o nal têm um

peso mu i to gran de. Mas, por ou tro lado, o pre si -

den te Lula ti nha um an te pa ro po lí ti co mu i to for te.

Ele ti nha o apo io po pu lar, ou seja, as cos tas mu i to

bem pro vi das de apo io por par te do povo. Se ele

qui ses se, po de ria mu i to bem de i xar bem cla ro o

mo ti vo pelo qual está no lu gar que ocu pa, mas

op tou pela si tu a ção mais fá cil e tor nar-se re fém

dos gran des in te res ses cor po ra ti vos in ter na ci o na is 

e mais uma vez com pro vou que os in te res ses eco -

nô mi cos fa lam mais alto do que os in te res ses éti -
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cos e so ci a is. Essa é a gran de in dig na ção do povo

bra si le i ro re pre sen ta dos pe los mo vi men tos so ci a is,

pe las ONGs, pe las uni ver si da des, pe las na ções tra -

di ci o na is, que têm mu i ta cons ciên cia da sua im -

por tân cia his tó ri ca e do mo men to que es ta mos vi -

ven do. É uma si tu a ção tris te que es ta mos vi ven do

no Bra sil de hoje, na qual o povo foi co lo ca do à

de ri va e o go ver no cos pe no pra to que co meu.

IHU On-Line – O je jum con se guiu au men tar

e qua li fi car as ar ti cu la ções de en ti da des po -

pu la res para re cla mar a sus pen são da obra,

en quan to se abre um gran de diá lo go na ci o -

nal so bre a sua con ve niên cia. No en tan to,

as obras de trans po si ção não ces sa ram, o

que era es pe ra do por to dos da re gião. O ob -

je ti vo foi atin gi do?

Dom Luiz Cap pio – Sim. Era nos sa gran de es -

pe ran ça de que houvesse o mí ni mo de sen si bi li da -

de não ape nas com a mi nha pes soa, mas por

aqui lo que ela re pre sen ta va: uma luta po pu lar.

Exis te um di ta do chi nês que diz as sim: quan do al -

guém apon ta o dedo, os in te li gen tes olham na di -

re ção em que o dedo apon ta e es tú pi dos olham

para o dedo. Então, quan do as su mi mos esse ges -

to, es pe rá va mos que o olhar do go ver no se di ri gis -

se na di re ção de onde o ges to es ta va apon tan do.

Isso que eu di zia mu i to aos jor na lis tas: não se

pren dam à mi nha pes soa, pro cu rem ver a di re ção

para a qual es ta mos apon tan do. É uma di re ção

que traz é uma ca u sa mu i to gran de e no bre e que

en vol ve mi lha res de pes so as. Eu di zia para não fi -

ca rem pre o cu pa dos pelo fato de eu es tar mais pá -

li do, mais ma gro ou com ver ti gens. Não é isso o

im por tan te. O im por tan te era sa ber por que pas -

sá va mos por aque le sa cri fí cio tão gran de. Exis tia

uma ra zão, uma mo ti va ção.

Então, essa ex pec ta ti va não era ape nas mi -

nha. Era de toda uma na ção que es pe ra va por uma 

res pos ta mais sen sí vel, um ges to de ma i or sen si bi li -

da de em re la ção a uma ca u sa que é na ci o nal, de

to dos. Então, esse foi o de sen la ce que hou ve jus ta -

men te por essa fal ta de sen si bi li da de, não ape nas

em re la ção ao bis po que es ta va lá fa zen do um je -

jum, mas pela ca u sa que esse ges to tra zia. É nes se

sen ti do que isso fez com que todo fi cas se mu i to

tris te pelo de sen la ce dos acon te ci men tos.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia as di -

ver gên ci as pro fun das de tan tos cris tãos,

que be be ram da mes ma fon te, a Te o lo gia da 

Li ber ta ção, par ti ci pa ram ati va men te dos

mo vi men tos e das pas to ra is so ci a is e, hoje,

no go ver no Lula, se opu se ram cla ra men te

às suas ati tu des?

Dom Luiz Cap pio – O que eu vejo em tudo isso,

a par tir do pró prio pre si den te Lula, do atu al Mi nis -

tro da Inte gra ção Na ci o nal, Ge del Vi e i ra Lima, é

que in fe liz men te são os in te res ses e as con ve niên -

ci as que mo vem os ide a is des sas pes so as. Nós te -

mos uma fita mu i to in te res san te que mos tra um

dis cur so do pre si den te Lula em Pe tro li na (mu ni cí -

pio do es ta do de Per nam bu co, ba nha do pelo Rio

São Fran cis co), por oca sião da cam pa nha. E, en -

tão, al guém per gun ta so bre a trans po si ção e ele

gri ta: “Mas nem fale nes sa pa la vra que isso é um

pro je to ini mi go do povo!”.

Que di zer, uma vez no po der, os in te res ses

fa la ram mais alto. O Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o -

nal dis se que an tes era con tra por que não co nhe -

cia o pro je to. E nós per gun ta mos: se ele não co -

nhe cia o pro je to, como é que ele po dia ser con tra? 

Se ele era con tra é por que ti nha o mí ni mo de co -

nhe ci men to. Então, de re pen te, ele se po si ci o na

con tra e com isso se tor na de pu ta do pela Ba hia e,

ao se tor nar mi nis tro, se tor na a fa vor. E hoje ve -

mos a pos tu ra do Par ti do dos Tra ba lha do res, que

sem pre se po si ci o nou con trá rio, ali nha do com os

gran des in te res ses do povo e ago ra se co lo ca a fa -

vor. Por um lado, é a fal ta to tal de co nhe ci men to

da re a li da de do pro je to, por que, se esse hou ves se, 

a pos tu ra se ria di fe ren te. Mas não é ape nas fal ta

de co nhe ci men to: é fal ta de éti ca mes mo. É de i xar 

que os in te res ses e as con ve niên ci as fa lem mais

alto que os in te res ses do povo.

IHU On-Line – O que ren deu o seu dis cur so

na Câ ma ra, dia 14 de fe ve re i ro de 2008?

Dom Luiz Cap pio – Foi um de ba te de seis ho ras

con se cu ti vas. Foi mu i to in te res san te, pois se con -

fron tou o pen sa men to da so ci e da de ci vil e o pen -

sa men to do go ver no. O pen sa men to da so ci e da de

ci vil é em ba sa do por re pre sen tan tes pro fun da -

men te co nhe ce do res da ma té ria e que di zem as

ra zões pela qual são con trá ri os, en quan to os in te -
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res ses po lí ti cos e cor po ra ti vos do go ver no de fen -

dem o pro je to. Infe liz men te, é isso o que está

acon te cen do.

O gran de fru to des se de ba te foi que, pela pri -

me i ra vez, o povo bra si le i ro teve pos si bi li da des de

ou vir. Foi um de ba te pú bli co, trans mi ti do para

toda a na ção atra vés da TV e Rá dio Se na do. Du -

ran te seis ho ras, o povo bra si le i ro viu pas sar o des -

fi le das opi niões e ter a pos si bi li da de de per ce ber

onde está o cer to e onde está o er ra do. Foi um

gran de mo men to, em que o povo teve a pos si bi li -

da de de ou vir e to dos ti ve ram a opor tu ni da de de

ver e per ce ber o quan to po lê mi co é este pro je to e

o quan to ele pre ci sa ser dis cu ti do e apro fun da do.

É por isso que sem pre a mi nha pa la vra tem sido

úni ca: “Va mos di a lo gar, va mos con ver sar, va mos

de ba ter!”. Esse pro je to leva tan to di nhe i ro pú bli -

co, di nhe i ro do povo e não pode ser co lo ca do go e -

la aba i xo, num ges to di ta to ri al. Pre ci sa ser me lhor

dis cu ti do. Mas o go ver no con ti nua mu i to in sen sí -

vel. Já de mos vá ri as su ges tões para con ti nu ar a

de ba ter. No en tan to, o go ver no se mos tra di ta do -

ri al, não aco lhe ou tras opi niões que não se jam

aque las que di zem res pe i to a seus pró pri os in te -

res ses e quan do ou tros dão ou tras opi niões di fe -

ren tes são ta cha dos de ig no ran tes que não co nhe -

cem o pro je to.

IHU On-Line – Mu i tos es pe ra vam que Lula

uti li zas se o po der de pre si den te para con ter 

o ca pi ta lis mo, que con ti nua a avan çar no

país. Em sua opi nião, qua is são as pers pec -

ti vas de mu dan ça para o fu tu ro pró xi mo?

Dom Luiz Cap pio – O fu tu ro bra si le i ro está di -

an te de uma gran de in ter ro ga ção. É o gran de mo -

men to dos mo vi men tos po pu la res se le van ta rem.

É o gran de mo men to das uni ver si da des, das ca be -

ças pen san tes, das igre jas, de to dos aque les que se 

sen tem ci da dãos bra si le i ros se le van ta rem. Não

po de mos de i xar que um gru po de pes so as tru cu -

len tas, com in te res ses du vi do sos en tre guem a na -

ção; não po de mos de i xar que isso acon te ça.

Então, é o gran de mo men to da ci da da nia fa lar

mais alto, da bra si li da de fa lar mais alto e dar gri tos 

em de fe sa da na ção bra si le i ra. Não po de mos nos

de i xar le var por meia dú zia de pes so as que se di -

zem pos su i do ras da ver da de e que re rem to mar a

fren te do des ti no da vida de mi lhões de bra si le i -

ros. Um ar gu men to que eles uti li zam, fal so aliás, é

que ti ve ram os vo tos do povo bra si le i ro. Isso é um

ar gu men to fa la ci o so, por que en tão, se for mos

nes sa ló gi ca, jus ti fi ca mos o ho lo ca us to e to das as

atro ci da des de Hi tler, que tam bém teve apro va -

ção do povo ale mão. Mas nem por isso apro va -

mos as atro ci da des do qual ele foi men tor. O fato

de o go ver no Lula ser re co nhe ci do nas ur nas não

lhe dá o di re i to de fa zer o que bem en ten de à fren -

te de uma na ção. Numa na ção de mo crá ti ca, o

povo tem sem pre o seu po si ci o na men to, o seu lu -

gar e o di re i to de in ter fe rir e di zer: “É por aqui que

nós que re mos ir e não por ali”. A so be ra nia da po -

pu la ção deve ser sem pre pri o ri tá ria e um go ver no, 

pelo fato de ter sido re fe ren da do nas ur nas, não

tem o po der ab so lu to de, ao lon go da sua ação,

des vir tu ar e ser to tal men te con tra os in te res ses de

toda uma na ção.

Nós acha mos que as gran des re des de te le vi -

são são for tes, mas elas não são não. Elas se co lo -

ca ram a ser vi ço do po der. Tan to é que você pode

ob ser var que, por mais que os mo vi men tos so ci a is 

gri tas sem lá em So bra di nho, a mí dia es ta va to tal -

men te ig no ran do o fato. Tí nha mos gru pos de ami -

gos que ten ta ram uma ma té ria paga nas gran des

re des de te le vi são e não foi ace i to por que, in fe liz -

men te, a mí dia está sob o con tro le dos in te res ses.

É uma mí dia que não tem li ber da de de agir. Um

ou tro exem plo do que vou di zer ago ra: no dia 14

de fe ve re i ro, acon te ceu esse de ba te na ci o nal no

Se na do Fe de ral em que to dos os se na do res es ta -

vam pre sen tes e no Jor nal Na ci o nal da que la no i -

te não apa re ceu nem uma pa la vra se quer so bre o

Rio São Fran cis co, ao mes mo tem po em que todo

o Bra sil fi cou sa ben do os de ta lhes dos ten dões do

Ro nal di nho (re fe rin do-se ao jo ga dor de fu te bol,

Ro nal do Na zá rio). Então, o que você vê? Uma mí -

dia que está sob os in te res ses de um gru po de po -

der, uma mí dia sub ser vi en te, sem li ber da de de

ação, que fala aqui lo que o po der exi ge que ela

fale.

IHU On-Line – Em en tre vis ta à IHU On-Line

(re a li za da em abril de 2007), o se nhor afir -

mou que “se o go ver no ti ver bom sen so, irá

ou vir o povo”, mas, de qual quer for ma, a

trans po si ção não irá acon te cer...
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Dom Luiz Cap pio – Ela não irá acon te cer por -

que é men ti ro sa, anti-éti ca, anti-so ci al, in jus ta,

eco no mi ca men te ina ce i tá vel, quan do você tem

do pró prio go ver no as al ter na ti vas para um pro je -

to de de sen vol vi men to. O Atlas da ANA (Agên cia

Na ci o nal das Águas) está mos tran do as al ter na ti -

vas, di zen do que por mu i to me nos você pode fa -

zer mu i to mais. O pro je to é so ci al men te in jus to

por que vai be ne fi ci ar um pe que no gru po, en -

quan to que pro je tos al ter na ti vos po dem be ne fi ci ar

qua se toda a po pu la ção do Nor des te do semi-ári -

do. Ela é eco lo gi ca men te in sus ten tá vel por que,

en quan to o pro je to de trans po si ção agri de a re a li -

da de do Rio São Fran cis co, os pro je tos al ter na ti -

vos são al ta men te sus ten tá ve is. E a trans po si ção é

eti ca men te ina ce i tá vel por que é men ti ro sa, en -

quan to os pro je tos al ter na ti vos es tão aí para po -

der aten der as ne ces si da des do povo. Por isso, eu

re pi to, dis se no Se na do, que a trans po si ção não

irá sair. Isso por que ela não se sus ten ta e, além de

tudo, ju ri di ca men te é to tal men te che ia de ir re gu -

la ri da des. Infe liz men te, o pró prio Su pre mo Tri -

bu nal Fe de ral é sub ser vi en te. Você viu na que le

fatí di co dia de 19 de de zem bro um ju di ciá rio sub -

ser vi en te, a ser vi ço dos in te res ses de um pe que no

gru po po lí ti co, quan do um pro je to com tan tas ir -

re gu la ri da des ju rí di cas (na que le mo men to ha via

14 ações pen den tes) era ace i to. Os se nho res mi -

nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ig no ra ram

as ir re gu la ri da des para sa tis fa zer os in te res ses po lí -

ti cos de um pe que no gru po no po der. Logo uma

ins tân cia como o STF, que an tes era me re ce do ra

de todo res pe i to dos ci da dãos bra si le i ros, de -

mons tra ago ra a sua sub ser viên cia. Isso co lo ca em 

che que até o es ta do de di re i to. Que país é esse em 

que todo mun do se in cli na a um pe que no gru po

no po der?

IHU On-Line – Por que, em sua opi nião, tan -

to se cri ti cou essa “mis tu ra” que o se nhor

fez, ao uti li zar-se da sua fé e da sua po si ção

como Bis po para com ba ter um pro ble ma

tão gra ve, que é a trans po si ção do São

Fran cis co?

Dom Luiz Cap pio – Não é uma ques tão ape nas

po lí ti ca; é uma ques tão pas to ral. O Evan ge lho de

Nos so Se nhor Je sus Cris to, no ca pí tu lo 10 do

Evan ge lho de São João, afir ma que “o pas tor é

aque le que cu i da do seu re ba nho”, e Je sus diz que 

o Bom Pas tor, se for ne ces sá rio, dá a vida pelo seu 

re ba nho. Eu fui cons ti tu í do pas tor pela Igre ja. Eu

sou Bis po de um povo, sou um pas tor se gun do Je -

sus Cris to e não pos so me ca lar di an te do meu re -

ba nho que pas sa to das as pri va ções, as ca rên ci as,

as ne ces si da des e as in jus ti ças de um go ver no

alhe io às ne ces si da des dele. Então, se o meu povo 

não tem voz e não tem vez, eu te nho que usar do

cu rin ga que eu te nho em mi nhas mãos, e da mi -

nha po si ção de ser pas tor de um povo, para ser a

voz des se povo que não tem voz. Então, eu não

es tou fa lan do por mim, Dom Luiz. O meu fó rum é

um co le ti vo for ma do por todo o meu re ba nho.

Então, esse as sun to não é ape nas po lí ti co ou eco -

nô mi co. Tra ta-se de um pro ble ma pas to ral tam -

bém, que diz res pe i to à vida do meu povo. Se meu 

povo está so fren do as con se qüên ci as de um ges to

que gera mor te, eu te nho que le van tar a mi nha

voz para de fen der o meu povo para que eles te -

nham vida em abun dân cia. A Cam pa nha da Fra -

ter ni da de des te ano con cla ma to dos os ho mens a

lu tar em de fe sa da vida, por que esta é o dom ma i or

de Deus e o pas tor tem que ze lar pela vida do seu

re ba nho. Então, é um mis tu ra sim, por que to das

as ques tões fa zem par te de um só as sun to: a de fe -

sa da vida.
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As con tra di ções da trans po si ção do Rio São Fran cis co

e a pa la vra for te e pro fé ti ca de Dom Cap pio

Entre vis ta com Ivo Po let to

Ivo Pol le to é gra du a do em Fi lo so fia e Te o lo -

gia. Além dis so, é ci en tis ta so ci al, edu ca dor po pu -

lar e as ses sor de pas to ra is e mo vi men tos so ci a is.

Foi as ses sor do Pro gra ma Fome Zero, nos dois

pri me i ros anos do go ver no Lula. Além dis so, é

autor, en tre ou tros, do li vro Bra sil, Opor tu ni da -

des per di das – Meus dois anos no go ver no

Lula (Rio de Ja ne i ro: Ga ra mond, 2005).

Em en tre vis ta à IHU On-Line, pu bli ca da em

20 de ja ne i ro de 2008 na pá gi na das No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), Po let to

afir ma que “Dom Cap pio tem sido a pa la vra mais

for te, uma pro fe cia em re la ção às con tra di ções e

ab sur dos da pro pos ta go ver na men tal de trans po si -

ção do São Fran cis co”. Ele ana li sou o go ver no

Lula a par tir do epi só dio do pro je to de trans po si ção 

do Rio São Fran cis co, pois esta “aná li se po lí ti ca nos 

aju da a en ten der os ca mi nhos que le va ram o go -

ver no Lula a ser, nas di ver sas fren tes, uma ‘me ta -

mor fo se am bu lan te’”, afir mou o ci en tis ta so ci al.

IHU On-Line – O pro je to de trans po si ção do

Rio São Fran cis co é bas tan te an ti go. Inclu -

si ve, o pre si den te Lula era uma das pes so as

que se apre sen ta va con trá rias ao pro je to.

De po is de ele i to, Lula deu an da men to às

obras, ain da que, no iní cio, te nha se mos -

tra do aber to ao de ba te (quan do o Bis po

Cap pio fez seu pri me i ro je jum). Assim que

re e le i to, o pre si den te ba teu o mar te lo e

apro vou as obras. Como ana li sar este po si -

ci o na men to do go ver no Lula?

Ivo Po let to – Con si de ro mais cor re to re fe rir-nos

ao “go ver no Lula” e não ape nas ao pre si den te

Luiz Iná cio da Sil va. A trans po si ção faz par te do

cus to po lí ti co de uma das tan tas ali an ças as su mi -

das pelo PT e pelo can di da to Lula. Não foi por

aca so que Ciro Go mes se apro xi mou e ter mi nou

mi nis tro do go ver no Lula. Ele sem pre re pre sen tou 

os in te res ses dos gru pos eco nô mi cos in te res sa dos

na trans po si ção, es pe ci al men te os ce a ren ses; e é

po lí ti co afe i to a obras de im pac to. Ao apo i ar a

“go ver na bi li da de por cima” em ali an ças com par -

ti dos e per so na gens com per fis ide o ló gi cos in de fi -

ni dos, mas sem pre con ser va do res, o go ver no “de -

fi niu” a quem ou vi ria e com quem ela bo ra ria seus

pla nos de obras. No caso do Ciro, o pre ço da fi de -

li da de foi e con ti nua sen do a exe cu ção do pro je to

da trans po si ção, em lu gar das pro pos tas de con vi -

vên cia com o semi-ári do; com Ciro e ou tros, o

pre ço é a pri o ri da de ao agro e hi dro ne gó cio,

bem como às gran des hi dro e lé tri cas – e não à

re for ma agrá ria, à agri cul tu ra e às fon tes de

ener gia al ter na ti vas.

Te nho par ti ci pa do de de ba tes so bre o pro je -

to de trans po si ção des de os tem pos do go ver no

Fer nan do Hen ri que Car do so,17 sem pre por es tar

par ti ci pan do na im ple men ta ção, pelo lado dos

mo vi men tos e pas to ra is so ci a is, do que veio a de -

no mi nar-se “Con vi vên cia com o semi-ári do”.

Inte res san te ob ser var que os “téc ni cos” que as ses -

so ra vam os po lí ti cos do PSDB eram mi li ta res, re -

ve lan do con ti nu i da de do de ba te e dos in te res ses

que vêm de lon ga data. A trans po si ção não avan -
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17 Fer nan do Hen ri que Car do so: so ció lo go, pro fes sor uni ver si tá rio e po lí ti co bra si le i ro. Foi pre si den te do Bra sil por dois man da tos
con se cu ti vos, de 1° de ja ne i ro de 1995 a 31 de de zem bro de 2002. (Nota da IHU On-Line)



çou nes se pe río do pelo me nos por dois mo ti vos:

1) a opo si ção crí ti ca dos mo vi men tos e pas to ra is

so ci a is con ta va, no par la men to, com um apo io

co e ren te, na épo ca, da ma i o ria dos pe tis tas – po si -

ção que foi mu dan do na me di da em que o par ti do 

de fi niu que, para ga ran tir a ele i ção de Lula, era

ne ces sá rio de i xar em aber to ou de lado “ques tões

po lê mi cas”; 2) o de sas tre ad mi nis tra ti vo do go ver -

no FHC, com dé fi cits co mer ci a is e cres cen te en di -

vi da men to pú bli co, fru to de sua po lí ti ca de

aber tu ra co mer ci al e de pri va ti za ção do se tor pú -

bli co – que o le vou à si tu a ção de não ter nada

para in ves tir...

Por isso tudo, a aná li se po lí ti ca nos aju da a

en ten der os ca mi nhos que le va ram o go ver no

Lula a ser, nas di ver sas fren tes, uma “me ta mor fo -

se am bu lan te”. Mas não é cor re to afir mar que as

op ções po lí ti cas go ver na men ta is se ri am le gí ti mas

por ca u sa das ele i ções, de modo es pe ci al quan do

as ali an ças, e con se qüen te men te os com pro mis -

sos com os gru pos eco nô mi cos re pre sen ta dos por

elas, fo ram sen do de fi ni das em fun ção da ele i ção

e sem ne nhu ma con sul ta ao povo ele i tor. O de ba -

te so bre a im plan ta ção de um pro je to como a

trans po si ção é mais do que le gí ti mo; é ne ces sá rio,

para que a po pu la ção co nhe ça o pro je to, com

suas even tu a is van ta gens e seus cus tos fi nan ce i -

ros, so ci a is e eco ló gi cos, para que co nhe ça tam -

bém as pro pos tas al ter na ti vas de “con vi vên cia

com o semi-ári do”, e pos sa, en tão, com co nhe ci -

men to de ca u sa, di zer sua pa la vra so be ra na.

IHU On-Line – Como o se nhor vê o pa pel de

Dom Cap pio no de ba te so bre as obras de

trans po si ção do Rio São Fran cis co?

Ivo Po let to – Espe ro que to dos os le i to res sa i bam 

que Dom Cap pio co nhe ce o rio e os po vos do São 

Fran cis co não por ser bis po de Bar ra, e sim por ter

op ta do vi ver nes ta re gião sua mis são fran cis ca na

– que é mis são re li gi o sa com um sen ti do ra di cal -

men te hu ma no e pla ne ta ri a men te eco ló gi co. Foi

essa mis são que o le vou a per cor rer todo o São

Fran cis co, co nhe cen do o “es ta do de sa ú de” do

rio e dos po vos ba nha dos e des se den ta dos/ali -

men ta dos por ele. Foi con vi da do a ser bis po por

ser re co nhe ci do como al guém que co nhe cia e

ama va es tes po vos.

Por isso, ele “fala com au to ri da de” dos pro -

ble mas e di le mas da re gião e de seus po vos por ter 

de ci di do “dar a sua vida pe las pes so as que ama”.

É por isso que par ti ci pa, e de for ma ra ci o nal e

apa i xo na da, da im ple men ta ção de ca mi nhos

mais ade qua dos ao de sen vol vi men to hu ma no,

so ci al, eco nô mi co, po lí ti co e ecológico do grande

bioma Caatinga/Semi-Árido.

Em seu caso, se ria in fi de li da de ca lar-se, de i -

xan do que fal sos dis cur sos e fal sas pro pos tas pi o -

rem ou aca bem com as con di ções de vida do

povo com quem de ci diu par ti lhar a vida. Ele fa lou

de mu i tas for mas, des de as apa ren te men te mais

sim ples – o diá lo go com o povo, o con ta to di re to

com as pes so as res pon sá ve is – até as mais com -

ple xas – o de ba te com téc ni cos e com os res pon -

sá ve is pe las op ções go ver na men ta is em re la ção

ao Rio São Fran cis co e aos po vos do semi-ári do.

Como ne nhum dos ca mi nhos “ra ci o na is” vin gou,

ele de ci diu fa lar atra vés do je jum e da oração, prá -

ti ca que, para mu i tos, be i ra à lou cu ra. Seu Mes tre,

Je sus, e seu com pa nhe i ro São Fran cis co de Assis

também foram considerados loucos...

No meu modo de en ten der, Dom Cap pio

tem sido a pa la vra mais for te, uma pro fe cia em re -

la ção às con tra di ções e ab sur dos da pro pos ta go -

ver na men tal de trans po si ção do São Fran cis co. Já 

foi ou vi da por mu i tas pes so as, e mu i tas ou tras te -

rão opor tu ni da de de co nhe cer a pro ble má ti ca e

to mar uma po si ção res pon sá vel. Nes se sen ti do, as 

prá ti cas de Dom Cap pio têm sido si na is e se men tes 

de par ti ci pa ção de mo crá ti ca; ao con trá rio do go -

ver no, que evi ta o diá lo go e a con sul ta à ci da da nia.

IHU On-Line – Dom Cap pio tem uma tra je -

tó ria pa u ta da pela Te o lo gia da Li ber ta ção,

ten do sido, in clu si ve alu no de Le o nar do

Boff,18 como tan tos ou tros que hoje ocu -

pam al tos pos tos no go ver no Lula e se ma ni -
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18 Le o nar do Boff (1938): teó lo go bra si le i ro, da or dem dos fran cis ca nos. Foi um dos cri a do res da Te o lo gia da Li ber ta ção e, em
l984, em ra zão de suas te ses a ela li ga das e apre sen ta das no li vro Igre ja: ca ris ma e po der – en sa i os de ecle si o lo gia mi li tan te (3.
ed. Pe tró po lis: Vo zes, 1982), foi sub me ti do a um pro ces so pela ex-Inqui si ção em Roma, na pes soa do car de al Jo seph Rat zin ger,
hoje Papa Ben to XVI. Em 1985, foi con de na do a um ano de “si lên cio ob se qui o so” e de pos to de to das as suas fun ções. Dada a



fes ta ram cla ra men te con tra a gre ve de fome 

do bis po de Bar ra. Como o se nhor, que já

par ti ci pou do go ver no Lula, ana li sa esta

‘rup tu ra’?

Ivo Po let to – Não sei se há uma rup tu ra efe ti va.

Se hou ver, ela está ocor ren do por par te de quem

está re len do a Te o lo gia da Li ber ta ção a par tir do

seu novo lu gar so ci al, o de par ti ci pan te e de com -

pro me ti do com o go ver no. E aí, como qua se tudo

está sen do re la ti vi za do em nome da go ver na bi li -

da de, cre io que tam bém a re fle xão te o ló gi ca está

em pe ri go. Mas esse é um tema com ple xo para ser 

ex pli ci ta do numa en tre vis ta. Bas ta, cre io, re fe rir a

di fi cul da de de se con ti nu ar co e ren te com os va lo -

res e pers pec ti vas pre sen tes em prá ti cas e re fle -

xões crí ti cas so bre a his tó ria e a so ci e da de hu ma -

na quan do se as su me pos tos po lí ti cos de go ver no; 

isso se re fe re à Te o lo gia da Li ber ta ção, para os

que são mi li tan tes cris tãos, mas tam bém às prá ti -

cas e re fle xões crí ti cas de mi li tan tes e mo vi men tos

so ci a is so bre a de mo cra cia. Pa re ce que “a ra zão

do Esta do” se so bre põe à “ra zão de mo crá ti ca”;

tor na-se pon to de re fe rên cia úni co, qua se ab so lu -

to. E aí toda e qual quer pro pos ta e re i vin di ca ção

de prá ti ca efe ti va de “pos si bi li tar que o povo se

go ver ne a si pró prio”, que é o va lor per ma nen te e

a uto pia que tor na a de mo cra cia algo vivo e sem -

pre em cons tru ção, pas sa a ser vis ta como es tor vo

ou ame a ça à go ver na bi li da de; isto é, ao “di re i to”,

ba se a do nas ele i ções, de o go ver no de ci dir bu ro -

cra ti ca men te so bre as ali an ças, as po lí ti cas, os

pro je tos, as es tra té gi as e as ações con cre tas sem

con sul tar a ci da da nia.

De fato, nin guém pode go ver nar apli can do

de for ma di re ta a Te o lo gia da Li ber ta ção; trans -

for ma ria o go ver no em algo pró xi mo a uma te o -

cra cia. Mas é pro vá vel que a ins pi ra ção des sa

te o lo gia in je ta ria qua li da des ines pe ra das a um go -

ver no aber to e com pro me ti do com seu povo. O

le va ria, por exem plo, a as su mir a de mo cra ti za ção

do es ta do e a de ses ta ti za ção da so ci e da de como

um de seus de sa fi os – em lu gar de aco mo dar-se

num re pu bli ca nis mo de fa cha da, que mas ca ra as

prá ti cas oli gár qui cas; ou a im ple men tar po lí ti cas de 

efe ti va cons tru ção de uma de mo cra cia-sem-fim,

ca mi nhan do na di re ção de uma sem pre ma i or so -

ci a li za ção de opor tu ni da des, co nhe ci men tos, bens, 

ri que za, ren das, po der – em lu gar de con ten tar-se

com a re pe ti ção de que o país vai bem por que a

eco no mia está cres cen do...

Para não alon gar, vejo ma i or fi de li da de à

Te o lo gia da Li ber ta ção, que tem a ver com a fi de -

li da de a Je sus Cris to, e ma i or co e rên cia na prá ti ca

ci da dã e na re fle xão po lí ti ca e te o ló gi ca de Dom

Cap pio, do que na prá ti ca e nas re fle xões dos que

se opu se ram a seu ges to de je jum e ora ção por de -

fen de rem o “di re i to” do go ver no de im ple men tar

o pro je to de trans po si ção por ele “le gi ti ma men te”

ela bo ra do. E isso de ve ria ser opor tu ni da de para

di a lo gar so bre como ser po lí ti co e fa zer po lí ti ca

ins ti tu ci o nal, de i xan do-se ins pi rar por re fle xões

nas ci das de prá ti cas de amor ra di cal e li ber ta dor

jun to e com as pes so as, se to res e clas ses ex plo ra -

das, mar gi na li za das e ex clu í das pe las so ci e da des e 

Esta dos ca pi ta lis tas ne o li be ra is. A Di ta du ra Mi li tar

pas sou, mas hoje é pre ci so en fren tar a di ta du ra da 

eco no mia e da po lí ti ca ne o li be ra is; esse é um de -

sa fio para as pes so as que ilu mi nam sua vida pela

Te o lo gia da Li ber ta ção, bem como para to das as

que, com ou sem re li gião, con ti nu am lu tan do por

um mun do em que to das as pes so as e po vos pos -

sam par ti ci par das de ci sões que di zem res pe i to a

to das as dimensões de sua vida.

IHU On-Line – Dom Cap pio mis tu rou e con -

fun diu fé e po lí ti ca?

Ivo Po let to – E tem como não mis tu rar? No caso

dos cris tãos, se de se ja rem se guir sem Mes tre, Je -
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pressão mun di al so bre o Va ti ca no, re tor nou a elas em l986. Em l992, sen do ou tra vez pres si o na do com novo “si lên cio ob se -
qui o so” pe las au to ri da des de Roma, re nun ci ou às suas ati vi da des de pa dre. Con ti nu ou como teó lo go da li ber ta ção, es cri tor e
as ses sor das co mu ni da des ecle si a is de base e de mo vi men tos so ci a is. Des de l993, é pro fes sor de Éti ca, Fi lo so fia da Re li gião e
Eco lo gia na Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro. É au tor de mais de 60 li vros nas áre as de te o lo gia, es pi ri tu a li da de, fi lo -
so fia, an tro po lo gia e mís ti ca. Boff es cre veu um de po i men to so bre as ra zões que ain da lhe mo ti vam a ser cris tão, pu bli ca do na
edi ção es pe ci al de Na tal da IHU On-Line, nú me ro 209, de 18-12-2006, e con ce deu uma en tre vis ta so bre a Te o lo gia da Li ber -
ta ção na IHU On-Line nú me ro 214, de 02-04-2007. Uma de suas con tri bu i ções mais re cen tes à nos sa re vis ta acon te ceu na
edi ção 238, de 01-10-2007, in ti tu la da Fran cis co. O san to, com a en tre vis ta “A eco lo gia ex te ri or e a eco lo gia in te ri or. Fran cis co,
uma sín te se fe liz”. (Nota da IHU On-Line)



sus de Na za ré, o nú cleo cen tral da fé está em re co -

nhe cer, ad mi ra dos, que Deus amou tan to a hu -

ma ni da de e a cri a ção que che gou a “fa zer-se um

de nós”; mis tu rou-se. Sua es co lha do lu gar e do

se tor so ci al para “en car nar-se” cri ou, de ime di a to, 

di ver sos pro ble mas e con fli tos te o ló gi cos e po lí ti -

cos: ao nas cer de uma fa mí lia po bre, fora de casa,

como um dos “úl ti mos”, um dos “ser vos”, co lo -

cou em ques tão quem es pe ra va que Deus se fa ria

pre sen te na his tó ria como um “mes si as” po de ro so 

e di re ta men te li ber ta dor, e co lo cou os go ver nan -

tes di ta to ri a is do tem po com as bar bas de mo lho

por que per ce be ram uma ame a ça no “rei” que nas -

cia do meio do povo em po bre ci do e do mi na do.

Bas ta lem brar que o “fun da dor e fun da men -

to” da fé cris tã foi con de na do à mor te, ig no mi ni o -

sa, na cruz por dois mo ti vos: por ser “blas fe mo”

con tra o deus do sis te ma do Tem plo, e por ser um

pe ri go so “su ble va dor” do povo, um sub ver si vo

que co lo ca va em ques tão e ris co o im pé rio ro ma -

no, que do mi na va a re gião. Pode-se ou deve-se

con clu ir daí que a fé cris tã só tem sen ti do quan do

“se mis tu ra” com a re a li da de his tó ri ca, que é re a li -

da de so ci al, cul tu ral, re li gi o sa, eco nô mi ca e po lí ti -

ca; faz par te de seu sen ti do ser sal, fer men to, luz, e

ser se men te de prá ti cas trans for ma do ras que atin -

gem o todo da vida, to das as suas di men sões, in -

clu si ve a po lí ti ca, isto é, as for mas de or ga ni za ção

e de po der cons tru í das pe las pes so as para vi ve rem

juntas.

O pro ble ma pode sur gir quan do se “con fun -

de” fé e po lí ti ca. Mas este é um pro ble ma tan to do

lado da fé quan to da po lí ti ca. A “con fu são” pode

le var, pelo lado da fé, a uma po lí ti ca sec tá ria, que

só ace i ta e va lo ri za quem tem a mes ma fé – mas

quem fi zes se isso não es ta ria as su min do a prá ti ca

de Je sus e as pers pec ti vas da Te o lo gia da Li ber ta -

ção, que são es sen ci al men te ecu mê ni cas, aber tas

a tudo que é hu ma no e cons trói for mas de or ga ni -

za ção hu ma na que se apro xi mem do Re i no de

Deus; mas pode le var tam bém a “po lí ti ca” a en -

ten der-se e im por-se como uma re li gião, como

um ab so lu to. Por isso, se a po lí ti ca for exer ci da

como um po der em per ma nen te pro ces so de de -

mo cra ti za ção, cer ta men te po de rá ser en ri que ci da

por va lo res pre sen tes na “fé” que ani ma ho mens e 

mu lhe res a da rem a vida pe las pes so as que as su -

mem como seu pró xi mo, e este “pró xi mo” são to -

das as pes so as ain da “ca í das” nas be i ras das es tra -

das e ci da des, ví ti mas de to das as for mas de

“as sal to”, in clu si ve e es pe ci al men te as dos agen tes

do ca pi ta lis mo neoliberal.

Para mim, Dom Cap pio “mis tu rou” mu i to

bem sua fé com os de sa fi os da po lí ti ca; sua prá ti -

ca, in clu í do o ges to ra di cal do je jum, ques ti o nou

pro fe ti ca men te a qua li da de da po lí ti ca em nos sa

so ci e da de, de modo es pe ci al a pra ti ca da em tudo

que en vol ve o pro je to da trans po si ção; ao mes mo

tem po, anun ci ou que há ou tros ca mi nhos, com

mais qua li da de téc ni ca, po lí ti ca e so ci al, e que a

de ci são por um dos dois ti pos de pro je to de ve ria

ser to ma da atra vés de con sul ta e/ou de ou tras for -

mas de par ti ci pa ção da ci da da nia, se de se ja ser

de mo crá ti ca e de mo cra ti za do ra. Ao mes mo tem -

po, sua “mis tu ra” foi e con ti nua sen do um si nal

pro fé ti co que ques ti o na as op ções e prá ti cas dos

cris tãos nes ses tem pos de de mo cra cia for mal e de

do mi na ção e ex plo ra ção ca pi ta lis ta ne o li be ral: em 

que con sis te e como vi ver e tes te mu nhar a en car -

na ção de Deus na his tó ria hu ma na? Como se guir

o exem plo de Je sus de Na za ré nos dias de hoje? É

pos sí vel anun ci ar sua men sa gem sem es tar “mis tu -

ra do” com os em po bre ci dos até as úl ti mas con se -

qüên ci as? É pos sí vel se guir a Je sus e as su mir o

po der po lí ti co como um ab so lu to, um cam po aci -

ma e fora de to dos os ques ti o na men tos?

IHU On-Line – Na sua vi são, qua is são as

pos sí ve is se qüe las da mo bi li za ção so ci al

ge ra da pela gre ve de fome de Dom Cap pio

na re la ção dos mo vi men tos so ci a is com o

governo Lula?

Ivo Po let to – Infe liz men te, não me res tam ilu -

sões so bre isso: não pode ha ver “se qüe las” por -

que o go ver no já de mons trou que sua re la ção

pri me i ra, e qua se úni ca, se dá com os “mo vi men -

tos do ca pi tal e dos ca pi ta lis tas”, e não com os

mo vi men tos so ci a is. Aliás, para os em po bre ci dos 

e ex clu í dos, e para o povo tra ba lha dor em ge ral,

o go ver no de ci diu doar as mi ga lhas, os res tos; e

do povo em ge ral o que ele de se ja é o “voto fiel”,

não a par ti ci pa ção li vre, crí ti ca, res pon sá vel, ci -

da dã. Os acon te ci men tos li ga dos ao je jum ape -

nas con fir ma ram esta per cep ção.
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Nes sa con jun tu ra, cre io que os me lho res fru -

tos da prá ti ca de Dom Cap pio se rão: 1) o apro fun -

da men to da cons ciên cia crí ti ca em re la ção às prá -

ti cas das eli tes eco nô mi cas, dos go ver nan tes, dos

par ti dos, do ju di ciá rio; 2) a de ci são dos mo vi men -

tos de me lho rar sua ca pa ci da de de or ga ni za ção

au tô no ma na re la ção com as ins tân ci as ins ti tu ci o -

na is; 3) o avan ço da ela bo ra ção de um pro je to po -

pu lar de Na ção; e 4) o au men to da ca pa ci da de de

mo bi li za ção po lí ti ca. Só as sim será pos sí vel fa zer

que os go ver nan tes “go ver nem obe de cen do”,

sub me ten do o Esta do à so ci e da de dos ci da dãos e

ci da dãs – fa zen do va ler o po der po pu lar, li be ran -

do as pes so as da sua de pen dên cia his tó ri ca ao

Esta do oli gár qui co e pa ter na lis ta, e de mo cra ti zan -

do o pró prio Esta do.

IHU On-Line – Em al guns pa í ses da Amé ri ca 

La ti na, como a Bo lí via, Equa dor, Ve ne zu e -

la, po de mos per ce ber que há no vas pos si bi -

li da des para a po lí ti ca, a de mo cra cia e o

po der po pu lar. Isso é pos sí vel no Bra sil,

hoje?

Ivo Po let to – Cons ta ta-se, com ale gria, que es tão 

em an da men to pro ces sos de trans for ma ção de -

mo cra ti zan te em al guns dos pa í ses vi zi nhos. No

caso da Bo lí via e do Equa dor, em es pe ci al, as pos -

si bi li da des são imen sas e, ao mes mo tem po, dra -

ma ti ca men te de sa fi a do ras. É que os po vos in dí ge -

nas se apre sen ta ram para de ci dir em so ci e da des

que se apre sen tam como de mo crá ti cas. Fa zen do

va ler o prin cí pio de “um ci da dão, um voto”, tor -

na ram pos sí vel a exis tên cia de um pre si den te in dí -

ge na e duas Assem bléi as Cons ti tu in tes em que in -

dí ge nas e ali a dos cam po ne ses e tra ba lha do res são 

ma i o ria. Com isso, a de mo cra cia está pos ta di an te 

do seu “mo men to de ver da de”: po dem os po vos

in dí ge nas e ali a dos de fi nir as ba ses, os va lo res e as 

for mas de ser de uma Na ção? Po dem pre fe rir os

va lo res pre sen tes em sua his tó ria mi le nar na re -

gião, em lu gar dos des gas ta dos “va lo res” po lí ti -

cos, cul tu ra is e eco nô mi cos tra zi dos da Eu ro pa e

im pos tos como úni cos? Po dem, por exem plo, op -

tar pela for ma in dí ge na de re la ci o nar com a ter ra,

re la ti vi zan do o até ago ra ab so lu to prin cí pio da

pro pri e da de pri va da?

Nos sos vi zi nhos es tão em pro ces so de cons -

tru ção de sua “re fun da ção da Na ção”. Po de mos e 

de ve mos ser so li dá ri os com eles, apo i an do o que

es tão fa zen do, se es ta mos con ven ci dos que eles

têm o di re i to de dar os pas sos que de se jam dar. E

essa so li da ri e da de po de rá ser fa tor im por tan te

para a con so li da ção das trans for ma ções em cur so, 

uma vez que as for ças con trá ri as são po de ro sas,

es tão as sen ta das so bre pri vi lé gi os que não que rem

per der e con tam com apo i os igual men te po de ro sos

e dis pos tos a tudo para evi tar que no vos ca mi nhos 

se jam vi to ri o sos.

Quan to à con tri bu i ção des ses pro ces sos ao

Bra sil, são ne ces sá ri as al gu mas ob ser va ções.

Antes de tudo, se ria um erro re du zir seus ca mi -

nhos a um “mo de lo”, que po de ria ser im plan ta -

do tam bém aqui. Cada povo tem sua his tó ria;

cria, por isso, seus ca mi nhos de trans for ma ção.

Além do mais, em nos so caso, dos cin co mi lhões

e dos mi lha res de po vos ori gi ná ri os que vi vi am

em Pin do ra ma na che ga da e usur pa ção eu ro péia

de seus ter ri tó ri os há 500 anos, só res tam 350 mil

al de a dos e mais 300 mil es pa lha dos pe las ci da -

des. Só isso já con fi gu ra de sa fi os e al ter na ti vas

di fe ren tes. E o Bra sil é um país mu i to ex ten so,

com pro fun das di ver si da des re gi o na is, ét ni cas,

cul tu ra is. Tudo so ma do, os ca mi nhos de de mo -

cra ti za ção e de cons tru ção do po der po pu lar se -

rão ne ces sa ri a men te di fe ren tes.

Isso não quer di zer que não se pode apren -

der com os vi zi nhos. Pelo con trá rio. Eles são pro -

va viva de que o exer cí cio do po der po pu lar é

pos sí vel, e ele pode ex pres sar-se com au to no -

mia, de for ma di re ta, pres si o nan do so bre os go -

ver nan tes ou até exi gin do sua sa í da do po der, ou 

de for ma in di re ta, ele gen do go ver nan tes e le gis -

la do res li ga dos com os pro ces sos de mu dan ça.

Por ou tro lado, nos in di cam tam bém que o po der 

po pu lar não pode “vol tar para casa” de po is das

ele i ções e to ma da de pos se dos go ver nan tes;

cabe ao po der po pu lar acom pa nhar as pes so as a

quem se de le ga o po der de Esta do, seja para de -

fen der suas ações, seja para exi gir que as su mam

de ter mi na das de ci sões que a ma i o ria da ci da da -

nia sen te como me lho res.
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“Lula ca pi tu lou. Não quer nem ou vir fa lar em al ter na ti vas po pu la res”

Entre vis ta com Plí nio de Arru da Sam pa io

Plí nio de Arru da Sam pa io é mi li tan te po lí ti co

bra si le i ro fi li a do ao PSOL. For ma do em Di re i to,

tra ba lhou como pro mo tor pú bli co e par ti ci pou da

Ação Po pu lar. Em 1962, foi ele i to de pu ta do fe de -

ral pelo Par ti do De mo cra ta Cris tão e tor nou-se re -

la tor do pro je to de Re for ma Agrá ria que in te gra va

as Re for mas de Base do go ver no João Gou lart.

Plí nio de Arru da Sam pa io é tam bém um dos

po lí ti cos res pon sá ve is pela fun da ção do PT. Ele la -

men ta a atu al pos tu ra de Lula fren te à trans po si -

ção do Rio São Fran cis co e os ru mos se gui dos

pelo par ti do. Para ele, o pre si den te “foi au to ri tá rio 

por que se re cu sou ao ver da de i ro diá lo go, usan do

sub ter fú gi os para di zer que es cu tou a so ci e da de”.

E con clui: “O diá lo go en tre o go ver no e a so ci e da -

de é uma exi gên cia de mo crá ti ca. Não pres su põe a

con cor dân cia, mas a di ver gên cia”.

De po is do im pas se en tre o go ver no e Dom

Luiz Cap pio, que se es ten deu por 23 dias, em de -

zem bro de 2007, os pri me i ros re sul ta dos da gre ve

de fome do bis po co me çam a apa re cer, mes mo

que len ta men te. “O efe i to do sa cri fí cio de Dom

Cap pio já está se fa zen do sen tir no pró prio de ba te

que está se re a li zan do a res pe i to do pa pel do cris -

tão na so ci e da de”, ava lia o ex-de pu ta do, Plí nio de

Arru da Sam pa io (PSOL-SP). Para ele, as sim que

os bra si le i ros ti ve rem a opor tu ni da de de co nhe cer

as al ter na ti vas do pro je to de trans po si ção do Rio

São Fran cis co, “a pres são da opi nião pu bli ca le va -

rá o go ver no a ado tá-las”.

Em en tre vis ta con ce di da por e-mail à IHU

On-Line e pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as do

Dia do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 11 de fe ve -

re i ro de 2008, Plí nio de Arru da es cla re ceu que sua 

prin ci pal ob je ção à obra de Trans po si ção do São

Fran cis co “não é de na tu re za téc ni ca, mas po lí ti -

co-so ci al”. O pro je to, ex pli ca, se re a li za do, “in vi a -

bi li za rá o de sen vol vi men to de uma agri cul tu ra

cam po ne sa nes sa re gião e isto de ter mi na rá uma

nova onda de mi gra ções da po pu la ção ru ral nor -

des ti na para os gran des cen tros ur ba nos”.

Plí nio de Arru da Sam pa io en vi ou-nos tam -

bém um ar ti go sob o tí tu lo “A gre ve de fome de

Dom Cap pio. Um de ba te ne ces sá rio”, pu bli ca do

na pá gi na das No tí ci as do Dia do site do IHU,

em 15 de ja ne i ro de 2008,

No ar ti go Plí nio Sam pa io re cor da que os cris -

tãos bra si le i ros, em es pe ci al os for ma do res da Te o -

lo gia da Li ber ta ção ,“jun tos so fre ram per se gui ções

por oca sião do gol pe mi li tar; jun tos aju da ram-se re -

ci pro ca men te a ven cer as di fi cul da des do exí lio;

jun tos for ma ram as Co mis sões de Jus ti ça e Paz e

os Cen tros de Di re i tos Hu ma nos para com ba ter os 

des man dos da di ta du ra; jun tos mar cha ram pe las

Di re tas-Já; jun tos es ti ve ram na cri a ção e for ta le ci -

men to das CEBs, das Pas to ra is So ci a is, e mais es -

pe ci fi ca men te, da Pas to ral de Fé e Po lí ti ca”. De -

po is de dé ca das de união e seis anos de go ver no

Lula, ocor reu a “pri me i ra fis su ra nes sa uni da de:

um gru po dos cris tãos so ci a is apóia Lula e ou tro

gru po o com ba te te naz men te”, cons ta ta.

“Po de mos con si de rar essa di ver gên cia uma

ca tás tro fe, um es cân da lo, um pe ca do?”, ques ti o -

na. E em se gui da dis pa ra: “Cla ro que não. Na es -

fe ra da po lí ti ca, a re gra é a di ver gên cia e isto não

tem por que afe tar a uni da de dos cris tãos”.

No ar ti go que aqui pu bli ca mos, Sam pa io

pro põe a re fle xão: “Quem de nós não se sen tiu

ques ti o na do pelo ges to do bis po? Quem não se

viu obri ga do a fa zer uma re vi são da sua pró pria

mi li tân cia a fim de ver se está re a li zan do as ta re fas

e cor ren do os ris cos ine ren tes à cons tru ção do
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Re i no?”, lem bran do a gre ve de fome de Dom

Cap pio, em de zem bro de 2007. E con clui: “Ago ra 

que o pro fe ta foi ca la do, fica-nos o de sa fio de não

de i xar que seu sa cri fí cio seja es que ci do. Está aí

uma boa oca sião para que nós – apo i a do res e

opo si to res de Lula – nos dis po nha mos a di a lo gar,

a fim de apla i nar nos sas di fe ren ças”.

Eis o ar ti go.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a gre ve 

de fome de Dom Luiz Flá vio Cap pio con tra

a obra de trans po si ção do Rio São Fran cis -

co, qua se um mês de po is do seu fim? Qual

é, na sua opi nião, o sal do, tan to po si ti vo

quan to me nos po si ti vo?

Plí nio de Arru da Sam pa io – Os fru tos do sa cri -

fí cio de Dom Cap pio já co me çam a apa re cer: ar ti -

cu la ções de en ti da des po pu la res para re cla mar a

sus pen são da obra, en quan to se abre um gran de

diá lo go na ci o nal so bre a con ve niên cia dela, es tão

em ple na mar cha em todo o país. Ne ga ti vo: o si -

lên cio do go ver no e a re ti ra da do as sun to dos me i os 

de co mu ni ca ção de mas sas.

IHU On-Line  –“O sal do do ges to de frei Luiz 

Cap pio de mar ca as mar gens e es ta be le ce

um abis mo mo ral en tre com pa nhe i ros que

até on tem be bi am da mes ma água”, afir ma

um dos as ses so res do bis po de Bar ra em ar -

ti go re cen te men te pu bli ca do no jor nal Fo lha

de S. Pa u lo. Como o se nhor ava lia as di ver -

gên ci as pro fun das de tan tos cris tãos, que

be be ram da mes ma fon te, a Te o lo gia da Li -

ber ta ção, par ti ci pa ram ati va men te dos mo -

vi men tos e das pas to ra is so ci a is e, hoje, no

go ver no Lula, se opu se ram cla ra men te à

gre ve de fome de Dom Cap pio?

Plí nio de Arru da Sam pa io – No ar ti go Uni da de 

e di vi são na Igre ja, de cla rei que não vejo ne nhum

in con ve ni en te nas nos sas di ver gên ci as po lí ti cas,

se sou ber mos tra var o de ba te so bre elas em ter -

mos ob je ti vos, sem fal tar à ca ri da de.

IHU On-Line – Le van do em con ta que um

dos prin ci pa is ar ti cu la do res do mo vi men to

na ci o nal Fé e Po lí ti ca, che fe de ga bi ne te de

Lula, foi um dos ne go ci a do res do go ver no

com a CNBB para pôr fim à gre ve de fome do 

bis po de Bar ra, Dom Cap pio con fun diu e

mis tu rou fé e po lí ti ca?

Plí nio de Arru da Sam pa io – O ges to de Dom

Cap pio foi cris ta li no como água pura. Ele cha mou 

a aten ção da Igre ja e da so ci e da de para o des ca so

de to dos em re la ção aos po bres.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia os me -

ga em pre en di men tos pro pos tos por Lula?

Como ex pli car a de ci são do go ver no em dar

con ti nu i da de as obras, uma vez que ape nas

26% da água deve ser uti li za da para abas te -

ci men to hu ma no, con tra pon do com 70%

des ti na da a pro je tos de ir ri ga ção? Os da dos 

lhe pa re cem per ver sos?

Plí nio de Arru da Sam pa io – Te nho ten ta do ex -

pli car que a prin ci pal ob je ção à obra não é de na -

tu re za téc ni ca, mas po lí ti co-so ci al. O pro je to, se

re a li za do, in vi a bi li za rá o de sen vol vi men to de uma 

agri cul tu ra cam po ne sa nes sa re gião e isto de ter mi -

na rá uma nova onda de mi gra ções da po pu la ção

ru ral nor des ti na para os gran des cen tros ur ba nos.

IHU On-Line – Lula é “au to ri tá rio”, afir mou

Dom Cap pio. O bis po foi “in tran si gen te”,

re i te ra um mi nis tro do go ver no Lula. Qual a 

sua opi nião?

Plí nio de Arru da Sam pa io – Lula foi au to ri tá rio 

por que se re cu sou ao ver da de i ro diá lo go, usan do

sub ter fú gi os para di zer que es cu tou a so ci e da de.

Dom Cap pio foi in tran si gen te, mas não no sen ti do 

que o mi nis tro afir mou. Sua in tran si gên cia ma ni -

fes tou-se na de fe sa dos po bres da re gião. É in tran -

si gên cia cris tã, da mes ma na tu re za da que la que

fez o Cris to ex pul sar os ven di lhões do tem plo.

IHU On-Line – Se Lula ti ves se sus pen di do

as obras da trans po si ção e ce di do à pro pos -

ta de dis cus são do pro je to com a opi nião

pú bli ca, ele te ria per di do a au to ri da de de

pre si den te da Re pú bli ca, ce den do às pres -

sões do “po der re li gi o so”?

Plí nio de Arru da Sam pa io – De for ma al gu ma.

Dom Cap pio não usou de seus po de res de bis po

nem os in vo cou em ne nhum mo men to. Ele je ju ou 
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com há bi to de fran cis ca no em uma pe que na ca -

pe la, fora da sua di o ce se.

IHU On-Line – A gre ve de fome do bis po pro -

du ziu o efe i to de se ja do? Com as pos sí ve is

au diên ci as pú bli cas, o se nhor vis lum bra al -

ter na ti vas para o pro je to de trans po si ção do 

Rio São Fran cis co?

Plí nio de Arru da Sam pa io – A dis pu ta so bre a

re a li za ção da obra ain da não ter mi nou. O efe i to

do sa cri fí cio de Dom Cap pio já está se fa zen do

sen tir no pró prio de ba te que está se re a li zan do a

res pe i to do pa pel do cris tão na so ci e da de. Se o

povo bra si le i ro ti ver opor tu ni da de de to mar co -

nhe ci men to das al ter na ti va ao pro je to – to das elas

pre sen tes em es ta do em bri o ná rio –, não te nho dú -

vi da de que a pres são da opi nião pú bli ca le va rá o

go ver no a ado tá-las.

IHU On-Line – O se nhor dis se que a ló gi ca

in ter na da po lí ti ca pro vo ca uma ten são per -

ma nen te na vida es pi ri tu al dos cris tãos so -

ci a is. Como o se nhor des cre ve ria esta ten são

ten do pre sen te a gre ve de fome de Dom

Cap pio?

Plí nio de Arru da Sam pa io – A ten são de cor re

do fato de que a vida es pi ri tu al do cris tão é uma

for ma de con ta to com o ab so lu to e a po lí ti ca, e, por 

mais cor re ta que seja, ope ra no cam po da fi ni tu de.

As me di a ções re que ri das para ope rar a po lí ti ca são

sem pre dis cu tí ve is, du vi do sas, fa lí ve is, como é o

caso das me di a ções ado ta das pelo go ver no Lula,

con si de ra das in con ve ni en tes por Dom Cap pio e

por um gran de nú me ro de cris tãos.

IHU On-Line – Como o se nhor ex pli ca a re -

sis tên cia do go ver no Lula em dis cu tir pú -

bli ca e aber ta men te com os mo vi men tos

so ci a is o pro je to de trans po si ção do Rio

São Fran cis co?

Plí nio de Arru da Sam pa io – A tris te ver da de é

que Lula ca pi tu lou di an te das pres sões in ter nas e

ex ter nas para atre lar o país ao sis te ma do ca pi ta -

lis mo in ter na ci o nal. Ele teme re pre sá li as se se

opu ser a uma de man da des se sis te ma. Os ca pi ta is

es tran ge i ros es tão pro cu ran do fa zer ne gó ci os ren -

do sos no Bra sil e a apli ca ção de ca pi ta is em em -

pre sas de ex por ta ção de fru tas tro pi ca is para

abas te cer o mer ca do tu rís ti co do Ca ri be é um

gran de ne gó cio. Por isso, Lula não quer nem ou -

vir fa lar em al ter na ti vas po pu la res.

IHU On-Line – Qual pode ser a re per cus são

da gre ve de fome de Dom Cap pio na re la ção

dos mo vi men tos so ci a is com o go ver no Lula?

Plí nio de Arru da Sam pa io – Lula foi a gran de

es pe ran ça dos mo vi men tos so ci a is nas duas dé ca -

das e meia pas sa das. Os mo vi men tos re lu tam em

ad mi tir que ele pas sou para o ou tro lado. Mas vá -

ri os de les es tão to man do cons ciên cia des ta do lo -

ro sa re a li da de. É um pro ces so re la ti va men te len -

to, mas em mar cha. O je jum de Dom Cap pio

aju dou-os a per ce ber essa re a li da de.

IHU On-Line – Em ar ti go pu bli ca do nes ta

se ma na, o se nhor fala da ne ces si da de de

diá lo go en tre o go ver no, os cris tãos e a so -

ci e da de. Como re a li zar esse de ba te ten do

em vis ta as pro fun das di ver gên ci as que se

ex pli ci ta ram por oca sião da gre ve de fome

de Dom Luiz Cap pio?

Plí nio de Arru da Sam pa io – O diá lo go en tre o

go ver no e a so ci e da de é uma exi gên cia de mo crá -

ti ca. Não pres su põe a con cor dân cia, mas a di ver -

gên cia. O que re i vin di quei no ar ti go men ci o na do

foi uma pre sen ça ma i or dos cris tãos na exi gên cia

des se de ba te.

A gre ve de fome de D. Cap pio.
Um de ba te ne ces sá rio

Por que os cor pos dos ani ma is, cujo san gue o

sumo sa cer do te car re ga no San tuá rio para

ex pi a ção do pe ca do, são que i ma dos fora do

acam pa men to. Foi por isso que Je sus, para

san ti fi car o povo por seu pró prio san gue,

so freu do lado de fora da por ta

(São Pa u lo. He bre us. 13, 11:12).

O ba lan ço do ano de 2007 e as pers pec ti vas de

2008 não se re sol vem sem a de ci fra ção do

mis té rio pro fun do que ema na das águas do rio

São Francisco. Mu i to aba i xo da cros ta, aba i xo

60

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



das águas re pre sa das e até dos aqüí fe ros mais

pro fun dos: há uma fon te de água lim pa que

in sis te em jor rar. Entron ca men to, es qui na da

his tó ria, o ges to de Dom Cappio, o ra di cal

se re no, é um di vi sor de águas.

Leo Lince, militante marxista.

A. Uni da de e Di vi são na Igre ja

1. Se di ver gên ci as in ter nas com pro me tes sem 

a uni da de da Igre ja, ela te ria su cum bi do já nos

seus pri me i ros cin qüen ta anos, na po lê mi ca re la -

ti va ao ba tis mo dos gen ti os. Mas esta foi só a pri -

me i ra. As di ver gên ci as con ti nu a ram e con ti nu am

vi vas no seio da Igre ja Ca tó li ca. Mu i tas re mon tam

a Cons tan ti no (séc. IV), ex plo di ram na Re for ma

(séc. XV) e acir ra ram-se com a Re vo lu ção Fran ce -

sa (séc. XVIII). Des ta úl ti ma sur giu, ses sen ta anos

de po is, uma cor ren te de ca tó li cos que exis te até

hoje: os “cris tãos so ci a is” – cris tãos cuja vida de fé

foi for te men te in flu en ci a da por gen te como Oza -

nan, La cor da i re, Ke te ler, Stur zo; em se gui da por

Ma ri ta in, Le bret, Cardjn, Mou ni er, Lu bac, Lom -

bar di, Con gar; e, mais re cen te men te, pe los gran -

des au to res da Te o lo gia da Li ber ta ção.

Na me ta de do sé cu lo pas sa do, essa vi são de

Igre ja di fun diu-se no Bra sil atra vés prin ci pal men te 

do apos to la do de Dom Hel der Câ ma ra, Alceu de

Amo ro so Lima, dos pa dres Do mi ni ca nos, dos jo -

vens da JUC (Ju ven tu de Uni ver si tá ria Ca tó li ca).

Os cris tãos que par ti ci pam da Pas to ral de Fé e Po -

lí ti ca são her de i ros des sa his tó ria.

2. Ca rac te ri zam-se por um modo es pe cí fi co

de par ti ci par na cons tru ção do Re i no de Deus

anun ci a do pelo Cris to como a gran de Boa Nova

que Ele trou xe para a humanidade.

O Re i no de Deus abran ge to das as di men -

sões do ser hu ma no. A par ti cu la ri da de do ca ris ma

dos cris tãos so ci a is con sis te na di men são que es -

co lhe ram (sem pre ju í zo das de ma is) como cen tro

prin ci pal do seu tes te mu nho: a im plan ta ção de es -

tru tu ras so ci a is jus tas e res pe i ta do ras da dig ni da de 

do ho mem. Isto os obri ga a in ter vir di re ta men te

na po lí ti ca, a fim de transformar estruturas de

exploração e dominação.

3. É im por tan te as si na lar que a po lí ti ca tem

uma ló gi ca in ter na, um di na mis mo pró prio, im pli -

ca um cer to modo de vida, im põe re gras e con di -

ções aos que bus cam in ter vir na sua di nâ mi ca. Por 

isso, a in ter ven ção nes se pla no pro vo ca uma ten -

são per ma nen te na vida es pi ri tu al dos cris tãos so -

ci a is: por um lado, para se rem efi ca zes, pre ci sam

obe de cer a essa ló gi ca e es sas con di ções; por ou -

tro lado, não po dem se sub me ter inteiramente a

elas sem frustrar seu testemunho de fé.

4. Os cris tãos so ci a is bra si le i ros cons ti tu em

um gru po mu i to uni do no in te ri or da Igre ja bra si -

le i ra. Jun tos tra ba lha ram sob a ba tu ta de Dom

Hél der, na pre pa ra ção da in ter ven ção dos pa dres

con ci li a res bra si le i ros na dis cus são do es que ma

XIII (base da Po pu lo rum Pro gres sio) do Con ci lio

Va ti ca no II; jun tos so fre ram per se gui ções por oca -

sião do gol pe mi li tar; jun tos aju da ram-se re ci pro -

ca men te a ven cer as di fi cul da des do exí lio; jun tos 

for ma ram as Co mis sões de Jus ti ça e Paz e os

Cen tros de Di re i tos Hu ma nos para com ba ter os

des man dos da di ta du ra; jun tos mar cha ram pe las

Di re tas-Já; jun tos es ti ve ram na cri a ção e for ta le -

ci men to das CEBs, das Pas to ra is So ci a is, e mais

es pe ci fi ca men te, da Pas to ral de Fé e Po lí ti ca.

Nes se con tex to, o apo io não ofi ci al, mas efe ti -

vo, atra vés do en ga ja men to po lí ti co de seus mem -

bros no PT e nas cam pa nhas de Lula, foi um pro -

ces so na tu ral: to dos con si de ra vam aque le ca mi nho 

ade qua do para cor ri gir os hor ro res da so ci e da de

ca pi ta lis ta e para pos si bi li tar a ple na par ti ci pa ção

do povo nas de ci sões do es ta do bra si le i ro.

5. Os seis anos de go ver no Lula ca u sa ram a

pri me i ra fis su ra nes sa uni da de: um gru po dos cris -

tãos so ci a is apóia Lula e ou tro gru po o com ba te

tenazmente.

Pode mos con si de rar essa di ver gên cia uma ca -

tás tro fe, um es cân da lo, um pe ca do? Cla ro que

não. Na es fe ra da po lí ti ca, a re gra é a di ver gên cia e

isto não tem por que afe tar a uni da de dos cris tãos.

A op ção cristã é com pa tí vel com di fe ren tes

op ções po lí ti cas, pela sim ples ra zão de que a to das 

trans cen de, e a ne nhu ma se acor ren ta. Bas ta que

a pro pos ta po lí ti ca res pe i te a dig ni da de da pes soa

hu ma na para que possa ser aceita pelo cristão.

Obvi a men te, a uni da de é me lhor do que a

di vi são, so bre tu do con si de ran do o po de rio das

es tru tu ras ad ver sas e o re du zi do nú me ro dos cris -

tãos so ci a is. Con tu do, di an te do go ver no Lula, a

uni da de só tem sen ti do se for mos ca pa zes de tra -
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var um diá lo go so bre nos sas di ver gên ci as, sem es -

ca mo te ar as di fi cul da des. Em ou tras pa la vras: se

for mos ca pa zes de de ba ter o tema sem in tran si gên -

ci as e sem fal tar à ca ri da de.

Um de ba te des te tipo não pode se per der na

des qua li fi ca ção dos que pen sam di fe ren te men te e 

nem na atri bu i ção de mo ti vos me no res aos que

não co mun gam das mes mas po si ções. Pelo con -

trá rio, fun da-se no pres su pos to de que os con ten -

do res agem com reta in ten ção e que es tão dis -

pos tos a re vi sar po si ções equi vo ca das, se fo rem

con ven ci dos pe los ar gu men tos do de ba te.

Isto pos to po de mos en trar em ma té ria.

B. Os er ros atri bu í dos aos crí ti cos do go ver no

Os opo si to res do go ver no Lula têm re ce bi do

as se guin tes crí ti cas: ir re a lis mo, eli tis mo, res sen ti -

men to, mo ra lis mo, e até neo-la cer dis mo. As três

úl ti mas são apre ci a ções sub je ti vas, que fo gem ao

es pí ri to com que este de ba te deve ser tra va do e

por isso, não serão respondidas.

1. Duas vi sões con tra di tó ri as da con jun tu ra no

in te ri or da Pas to ral de Fé e Po lí ti ca

Antes de ana li sar as crí ti cas de ir re a lis mo e

eli tis mo, con vém es ta be le cer cla ra men te as di fe -

ren ças de vi são so bre a con jun tu ra bra si le i ra atu al, 

por que elas es tão na raiz das divergências.

Enten dem os cris tãos fa vo rá ve is a Lula que

a sua vi tó ria ina u gu rou, já pela fi gu ra do per so -

na gem (um re ti ran te que che gou à pre si dên cia),

já pela po lí ti ca que está exe cu tan do, uma nova

con jun tu ra, cuja es sên cia é um pro ces so len to,

mas efe ti vo, de in te gra ção das gran des mas sas

po pu la res nas es tru tu ras eco nô mi cas e po lí ti cas

da na ção. Tan to é as sim, adu zem que, ape sar da

len ti dão de al guns avan ços, o povo apóia ma ci -

ça men te o pre si den te.

Na de fe sa da po lí ti ca pre si den ci al, as si na -

lam ain da os apo i a do res de Lula que, se ele an -

dar mais de pres sa do que está an dan do, há ris co

de re tro ces so. Afir mam que só os ir re a lis tas e os

de má von ta de não con se guem ver as trans for -

ma ções so ci a is que es tão ocor ren do na base da

so ci e da de. Essa vi são da con jun tu ra pa re ce-nos

com ple ta men te equi vo ca da.

O pro ces so em mar cha con sis te na per da

ace le ra da do con tro le na ci o nal so bre a eco no mia;

na per da, tam bém ace le ra da, dos va lo res cul tu ra is 

que fun da men tam o sen ti men to de iden ti da de na -

ci o nal; na de te ri o ra ção, igual men te ace le ra da, do

meio am bi en te; e, para cul mi nar, na esgarçadura

do tecido moral do estado.

A ima gem que aco de à men te, di an te dos fa -

tos es tar re ce do res es tam pa dos di a ri a men te nos

jor na is, é a de uma guer ra ci vil não de cla ra da dos

se to res in te gra dos no sis te ma ca pi ta lis ta con tra a

população pobre, dele marginalizada.

2. Pro pos tas dos opo si to res ao go ver no Lula

A pri me i ra crí ti ca ao go ver no Lula é que ele,

não so men te de i xa de en fren tar essa con jun tu ra

dra má ti ca, como pro cu ra es ca mo teá-la com me -

di das que es con de das mas sas a ver da de i ra si tu a -

ção do país, es ti mu lan do, as sim, com por ta men tos 

que reforçam a sua passividade.

Para cha mar es sas pro pos tas de ir re a lis tas,

como elas têm sido cha ma das, se ria ne ces sá rio

que se de mons tras se: a) que a con jun tu ra não é

dra má ti ca; e b) que as me di das que os opo si to res

su ge rem para en fren tá-la provocariam retrocesso.

a) Qu an to ao ca rá ter dra má ti co da con jun tu -

ra não há ne ces si da de de mu i to es for ço para re u -

nir evi dên ci as. Aca so não é dra má ti ca a si tu a ção

das po pu la ções pe ri fé ri cas nas médi as e gran des

ci da des, su je i tas a vi ver em meio à guer ra aber ta

en tre as po lí ci as cor rup tas e o cri me or ga ni za do?

Que di zer do tra ta men to dado aos pre sos; do des -

ca labro em que se en con tra a ma i o ria dos hos pi -

ta is e do aban do no das es co las pú bli cas? A cor -

rup ção que le vou qua se todo o pri me i ro es ca lão

do go ver no a ser de nun ci a do pelo Mi nis té rio Pú -

bli co não con fi gu ra uma dra má ti ca de te ri o ra ção

mo ral do es ta do?

Se es tes pou cos exem plos, des ta ca dos de

uma sé rie enor me de hor ro res, que en chem di a ri a -

men te as pá gi nas dos jor na is, não con fi gu ra rem

uma si tu a ção dra má ti ca, é por que as pa la vras per -

de ram com ple ta men te seu sig ni fi ca do.

Qu an to tem po le va rá, man ten do-se o rit mo

do go ver no Lula, para evi tar que mu lhe res se jam

en cer ra das em ce las de pre sos mas cu li nos? Qu an -

do os tra ba lha do res que vi vem nas fa ve las do Rio
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de Ja ne i ro e nas pe ri fe ri as de São Pa u lo po de rão

tran si tar tran qüi la men te sem o ris co de se rem atin -

gi dos por uma bala per di da? Qu an tas ge ra ções de 

alu nos se rão prejudicadas pela deterioração da

rede escolar pública?

Não pode ser, por tan to, pelo lado do exa ge -

ro na ca rac te ri za ção da con jun tu ra e na ur gên cia

em en fren tá-la que pode pros pe rar a críti ca de ir -

re a lis mo aos opo si to res do presidente.

b) Será en tão a acu sa ção de ir re a lis mo fun -

da da no ca rá ter das me di das pro pos tas? É o que

se exa mi na rá a seguir.

I) Lula faz mu i to pou co no pla no da re du ção

da de si gual da de, ape sar de ter to das as con di ções

para re a li zar uma re for ma agrá ria; for ta le cer a

agricultura cam po ne sa; e me lho rar subs tan ci al -

men te o en si no pú bli co – três das propostas de

seus opositores.

Não o faz. Por quê? Por que as ações para

rom per a di nâ mi ca per ver sa da de si gual da de re -

que rem uma quan ti da de de re cur sos que o Es ta do 

bra si le i ro só terá con di ções de re u nir se to mar a

de ci são de pos ter gar o pa ga men to da dí vi da pú -

bli ca. No en tan to, para o go ver no, a quan tia des ti -

na da a fa zer esse pa ga men to é sa gra da, in to cá vel,

a pon to de ser re ti ra da do mon tan te dos re cur sos

ar re ca da dos an tes mes mo da for mu la ção do or ça -

men to. Ora, a quan tia que so bra de po is des se cor -

te pré vio é in su fi ci en te para que brar a di nâ mi ca

que gera de si gual da de.

No to can te à re for ma agrária e à agri cul tu ra

cam po ne sa, o go ver no fez ain da pior: re du ziu os

in su fi ci en tes apor tes que ha via ini ci al men te alo ca -

do e pas sou a es ti mu lar o ma i or ad ver sá rio da po -

pu la ção ru ral: o agronegócio. Com isso, pro cu ra

con se guir gran des sal dos na ba lan ça co mer ci al de

modo a fa vo re cer a entrada de capital estrangeiro

no país.

II) Em re la ção à eco lo gia e à de mo cra ti za ção

da mí dia, as so lu ções su ge ri das por seus opo si to -

res (pro i bi ção dos trans gê ni cos, do des ma ta men to 

da Ama zô nia, da ex pan são da soja no cer ra do)

nada têm de ir re a lis tas, pois cons ti tu em sim ples -

men te o cum pri men to de dis po si ti vos da Cons ti -

tu i ção. Sua efe ti va ção não exi ge gran des gas tos e

de pen de uni ca men te de de ci sões uni la te ra is do

es ta do bra si le i ro. O úni co que se re quer é dis po -

si ção para en fren tar gru pos eco nô mi cos po de ro -

sos. Aí está o pro ble ma: Lula não tem co ra gem

de en fren tá-los. Se ti ves se, duas co i sas po de ri am

acon te cer: im por a es ses gru pos uma dis ci pli na

fa vo rá vel ao povo; ou so frer uma der ro ta no

Con gres so. Mas até nes te caso o povo sa i ria ga -

nhan do, pois a der ro ta con tri bu i ria mais para

cons ci en ti zar a mas sa de seus di re i tos do que a

evi dên cia da ca pi tu la ção do go ver no bra si le i ro

di an te dos po de ro sos.

III) Com ba ter a cor rup ção po lí ti ca tam bém

não exi ge gas tos e sim ati tu des. Se cum prir a lei

não for con si de ra do um com por ta men to ir re a lis -

ta, a ati tu de cor re ta de Lula di an te dos par la men -

ta res que chan ta ge i am o go ver no, se ria a re cu sa

pe remp tó ria a usar os mes mos métodos da cultura 

política tradicional.

Como o go ver no lida com um Con gres so

cor rup to, sur gi ria o que er ra da men te se clas si fi ca

como um pro ble ma de “go ver na bi li da de”: o go -

ver no não con se gui ria apro var seus pro je tos. Se -

ria mu i to mais sa lu tar se, para su pe rar essa di fi cul -

da de, Lula, em vez do “men sa lão”, de ci dis se fa zer 

aqui lo que os cris tãos so ci a is con si de ram fun da -

men tal para o avan ço de mo crá ti co: con vo car o

povo para participar do debate sobre os seus

projetos.

Alguém acre di ta que os se na do res der ro ta -

ri am a CPMF se Lula ti ves se re u ni do um mi lhão de 

pes so as em Bra sí lia, para ex pli car-lhes por que

esse im pos to é ne ces sá rio ao país?

Por que não se guiu, des de o iní cio, esse ca -

mi nho de go ver na bi li da de? Por que a pre sen ça da

mas sa na rua, fora dos tra di ci o na is co mí ci os ele i -

to ra is, re duz o po der da clas se do mi nan te. Para

não con tra ri ar a clas se do mi nan te, Lula não quer

mais ar re gi men tar as massas contra o sistema

capitalista.

Cla ro está que, se Lula ti ves se op ta do pelo

ca mi nho aqui su ge ri do, a ten são po lí ti ca se ria

bem ma i or. Mas in fe rir daí, como tem sido fe i to, o

ris co de gol pe de Es ta do con tra o pre si den te não

tem fun da men to, nem na li nha atu al da po lí ti ca

ex ter na nor te-ame ri ca na (sem cujo as sen ti men to

não há gol pe pos sí vel no con ti nen te), nem na po lí -

ti ca in ter na (For ças Arma das sem legitimidade

para sustentar um regime de exceção).
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Pa re ce evi den te, di an te des sa re a li da de que

não há ne nhum ir re a lis mo, vo lun ta ris mo, ou pres -

sa in jus ti fi ca da nas me di das pro pos tas e, con se -

qüen te men te, nas críti cas a Lula por não tê-las

adotado.

3. Crí ti ca aos “fe i tos” do go ver no Lula, apre go a -

dos pe los seus apo i a do res.

Os de fen so res de Lula têm pro pa la do os se -

guin tes avan ços do seu go ver no em fa vor do

povo: I) es ta bi li za ção da eco no mia e vol ta do cres -

ci men to; II) au men to da ofer ta de em pre go; III) re -

du ção na de si gual da de de ren da; IV) aten ção aos

bol sões de po bre za; V) au men to das opor tu ni da -

des aos jovens; VI) política externa independente.

I) Lou var a con ten ção do rit mo in fla ci o ná rio

e a vol ta do cres ci men to, sem dis cu tir a for ma

como se con se guiu esse re sul ta do, es ca mo te ia o

problema.

A in fla ção está ba i xa, mas isto não sig ni fi ca

es ta bi li da de da mo e da bra si le i ra, por que não foi

re mo vi do ne nhum dos fa to res da sua vul ne ra bi li -

da de di an te dos mo vi men tos do ca pi tal fi nan ce i ro

in ter na ci o nal: o au men to do pas si vo ex ter no e a

total mobilidade do capital que entra no país.

Por isso, é mais cor re to di zer que a in fla ção

está sen do con ti da. E con ti da por meio de uma

po lí ti ca ex tre ma men te com pro me te do ra do fu tu ro 

da na ção, uma vez que a es ta bi li da de do real

deve-se à en tra da ma ci ça de ca pi tal es tran ge i ro

nas bol sas de va lo res. Isto está acon te cen do em

de cor rên cia de três fa to res: dos ba i xos ju ros da

eco no mia nor te-ame ri ca na; dos al tos ju ros pa gos

pelo Bra sil; e dos enormes favores que o governo

concede ao capital financeiro.

A maré fi nan ce i ra atu al fa vo re ce a en tra da de 

dinhe i ro es tran ge i ro, mas, ape sar das ad ver tên -

ci as fe i tas até por seus cor re li gi o ná ri os, o go ver no

não to mou me di das para evi tar o “efe i to ma na -

da”, caso a con jun tu ra vire su bi ta men te.

Este tipo de con tro le da in fla ção fre ia o cres ci -

men to e o faz de pen der dos in ves ti men tos es tran -

ge i ros, ou seja, de uma va riá vel fora do con tro le

na ci o nal.

Qu an to à re to ma da do cres ci men to eco nô -

mi co, é pre ci so des mis ti fi car des de logo, esse tipo

de ar gu men to. Evi den te men te, cres cer é me lhor

do que não cres cer. Mas, como Cel so Furtado de -

mons trou, há qua ren ta anos atrás, é uma ilu são

pen sar que o cres ci men to por si só me lho ra subs -

tan ci al men te a vida do povo, se não se mo di fi car

o padrão perverso de distribuição de renda.

Além dis so, pre ci sa fi car bem cla ro, para que

o nos so povo de i xe de vi ver de ilu sões, que as ta -

xas de cres ci men to da nos sa eco no mia res pon -

dem mu i to mais a mo vi men tos ex ter nos do ca pi -

tal, so bre os qua is não te mos con tro le al gum, do

que às vir tu des das po lí ti cas econômicas dos

diferentes governos.

Isto pos to, con vém acres cen tar que uma taxa 

de 5% de cres ci men to não zera o enor me dé fi cit

so ci al e, dado o pa drão de dis tri bu i ção de ren da,

não é su fi ci en te para ge rar em pre gos para a to ta li -

da de da ju ven tu de que chega à idade de trabalho.

Além do mais, o cres ci men to ba se a do nos in -

ves ti men tos es tran ge i ros é ou tra for ma de con tra ir 

dí vi da, pois o ca pi tal in ves ti do gera lu cros que re -

tor nam aos pa í ses de ori gem, sem es que cer tam -

bém que, quan to mais a pro du ção cai nas mãos

de em pre sas es tran ge i ras, me nor é a mar gem de

con tro le dos brasileiros sobre os rumos da sua

economia.

Por tudo isso, o ver da de i ro de ba te so bre o

de sem pe nho eco nô mi co do go ver no não pode

se li mi tar a uma ex po si ção de ci fras es ta tís ti cas,

mas ao exa me dos gra ves de fe i tos da po lí ti ca

eco nô mi ca se gui da pelo go ver no ao ver-se obri -

ga do a re a gir di an te de mo vi men tos da eco no -

mia mun di al.

II) Com re la ção do cres ci men to do em pre go,

cabe per gun tar: que tipo de em pre go? A pro pa -

gan da go ver na men tal, exal tan do os “em pre gos

com car te i ra as si na da”, só pode en ga nar quem

não está pro cu ran do emprego, pois es tes sa bem

que a ex pres são não tem mais o sig ni fi ca do que ti -

nha du ran te a era Vargas e até os anos 1970.

Agora – mer cê das re for mas in tro du zi das na

le gis la ção tra ba lhis ta –, “car te i ra as si na da” pode

sig ni fi car (e sig ni fi ca para a ma i o ria dos jo vens que

en tram nes se mer ca do) em pre go, pre cá rio, sub-re -

mu ne ra do, não mu i to di fe ren te do tra ba lho in for -

mal, o qual con ti nua gras san do im pu ne men te.

III) A pro pa gan da que se faz a res pe i to da re -

du ção das di fe ren ças de ren da en tre os es tra tos
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mais al tos e mais ba i xos da pi râ mi de de dis tri bu i -

ção de ren da ba se ia-se in te i ra men te em ma ni pu -

la ções es ta tís ti cas (que con si de ram ape nas a ren -

da do tra ba lho e ex clu em a ren da fi nan ce i ra) que

já fo ram des mas ca ra das por téc ni cos de um ór gão 

fe de ral in sus pe i to: o Ipea.

As prin ci pa is me di das para ace le rar esse rit -

mo – a re for ma agrá ria, o for ta le ci men to da agri -

cul tu ra cam po ne sa e a re cu pe ra ção da rede es co -

lar fo ram subs ti tu í das por pro gra mas de pe que nos 

fi nan ci a men tos a pes so as de ren da pouco acima

da linha de pobreza absoluta.

Tais pro gra mas, no ge ral, são li nhas de cré di -

to sub si di a do a pe que nos em pre en de do res; apo -

sen ta dos; con su mi do res de clas se mé dia ba i xa; e

jo vens que de se jam se guir cur sos uni ver si tá ri os.

Esses pro gra mas têm gran de efe i to de pro pa gan da

e re du zi do im pac to es tru tu ral.

Veja-se, para dar um só exem plo, o ProU ni.

Esse pro gra ma in fla mou a ima gi na ção de toda

uma ju ven tu de ex clu í da do en si no superior, mas,

na ver da de, não se tra ta de uma so lu ção para o

pro ble ma do ca rá ter ex clu den te do nos so sis te ma

de en si no, e sim de um ex pe di en te de efe i to ime -

di a to e frus tran tes resultados.

Em vez de jo gar re cur sos su fi ci en tes para

au men tar as va gas das uni ver si da des pú bli cas (e 

cri ar cur sos su ple men ta res para su prir as no tó ri as

de fi ciên ci as de for ma ção in te lec tu al dos alu nos da 

rede es ta tal), o es ta do trans fe re re cur sos para fa -

cul da des pri va das que – com ra rís si mas ex ce ções

– são ren do sos ne gó ci os e não cen tros de for ma -

ção uni ver si tá ria.

V) O car ro-che fe da pro pa gan da do go ver no

é o au men to do gas to as sis ten ci al. Com pa ra do

com os mi nús cu los gas tos do go ver no FHC, hou -

ve, de fato, um au men to nos úl ti mos cin co anos.

O gas to as sis ten ci al, iso la da men te, não so lu -

ci o na o pro ble ma a in ser ção so ci al da mul ti dão de 

mi se rá ve is que o ca pi ta lis mo foi de i xan do pelo ca -

mi nho ao lon go da sua his tó ria. No iní cio do go -

ver no ten tou-se ti mi da men te ar ti cu lar o es for ço

as sis ten ci al com pro gra mas es tru tu ran tes. Mas as

duas prin ci pa is ini ci a ti vas – cré di to sub si di a do ao

pe que no pro du tor e com pra an te ci pa da –, não

obs tan te os re sul ta dos mu i to po si ti vos que apre -

sen ta ram, fo ram in ca pa zes de su pe rar os obs tá cu -

los opos tos pela bu ro cra cia es ta tal e pela bar re i ra

da co mer ci a li za ção.

Como os re cur sos in je ta dos pelo go ver no fo -

ram in su fi ci en tes para ven cer o cír cu lo vi ci o so que 

blo que ia o de sen vol vi men to da agri cul tu ra cam -

po ne sa, o au men to das ver bas as sis ten ci a is está

ser vin do para re for çar tra ços in de se já ve is da cul -

tu ra tra di ci o nal da mas sa (en quan to “su je i tos mo -

ne tá ri os sem di nhe i ro”) sem aju dá-las a to mar

cons ciên cia de sua dig ni da de e de seus di re i tos.

Per gun te-se aos mo vi men tos po pu la res se o

Bol sa Fa mí lia ser viu para mo bi li zar ou para des -

mo bi li zar as mas sas?

VI) Ou tro pon to po si ti vo que o go ver no as si -

na la é o seu de sem pe nho no pla no in ter na ci o nal.

Con vém, an tes de exa mi nar este as pec to, con si -

de rar as re a is mar gens de ação do nos so país nes -

se pla no.

A dura re a li da de é que es ta mos, e sem pre es -

ti ve mos so bre a tu te la dos Esta dos Uni dos no pla -

no in ter na ci o nal – re a li da de que não deve ser

ocul ta da do povo bra si le i ro, a fim de não es ti mu -

lar ilu só ri os sen ti men tos de au to no mia e de pro ta -

go nis mo. Evi den te men te, essa tu te la apre sen ta

bre chas, mas, sem pre que o Sta te De part ment fe -

cha a ques tão, só res ta às na ções sub de sen vol vi -

das o cons tran gi men to de en con trar des cul pas

para obe de cer.

Nes se con tex to, para fa zer jus ti ça aos dois

há be is ope ra do res, que Lula teve o mé ri to de co -

lo car e sus ten tar no Ita ma raty, pode-se di zer que

pro cu ra ram apro ve i tar as bre chas e ti ve ram que

ace i tar o ine vi tá vel. Por exem plo: o Ita ma raty de -

sen vol veu uma es tra té gia efi caz para con ge lar a

Alca, mas não pôde de i xar de apo i ar o Mer co sul,

que não pas sa de uma pla ta for ma para dri blar po -

lí ti cas de pro te ção das in dús tri as na ci o na is, a fim

de fa vo re cer as in dús tri as mul ti na ci o na is.

Nas ques tões em que o Sta te De part ment fe -

chou ques tão: en vio de tro pas bra si le i ras ao Ha i ti

e con de na ção de Cuba na Co mis são de Di re i tos

Hu ma nos da ONU, por exem plo, o Ita ma raty foi

obri ga do a ace i tar ca la da men te.

Ape sar da li mi ta ção es tru tu ral da di plo ma cia

bra si le i ra, o apo io a Chá vez, Evo Mo ra les e Ra fa el

Cor rea e a ar ti cu la ção dos pa í ses sub de sen vol vi -

dos na OMC fo ram pon tos po si ti vos que de vem

ser re co nhe ci dos.
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4. Apo io da mas sa po pu lar a Lula

Este fato é apon ta do pe los apo i a do res do

pre si den te como o me lhor in di ca dor do acer to da

sua po lí ti ca: a mas sa es ta ria en xer gan do be ne fí -

ci os que olhos “eli tis tas” não con se guem ver.

Tra ta-se de uma afir ma ção pro ble má ti ca, fe i -

ta de for ma ca te gó ri ca, em ter re no es cor re ga dio

no qual as re la ções de ca u sa e efe i to são de di fí cil

ve ri fi ca ção. O apo io po pu lar nun ca foi ace i to pe -

los ci en tis tas po lí ti cos como o cri té rio de fi ni dor do

bom go ver no. Se as sim fos se, os go ver nos de

Hi tler e Mus so li ni te ri am de ser con si de ra dos bons,

por que am bos des fru ta ram enor me po pu la ri da de

an tes que suas po lí ti cas re ve las sem seu ver da de i ro 

ca rá ter.

Sem dú vi da, os be ne fi ciá ri os do Bola Família 

têm mo ti vos para apo i ar o pre si den te, in clu si ve

por que não têm cons ciên cia de que esse be ne fí cio

não compensa, nem de lon ge, os di re i tos que lhes

são ne ga dos. Entre tan to, o que é in tri gan te no

caso de Lula é que o apo io po pu lar vai além dos

be ne fi ciá ri os di re tos do Bol sa Família – se to res,

como o dos sem-ter ra, por exem plo, que não têm

ra zão al gu ma para apoiá-lo, são majoritariamente 

lulistas.

Os ci en tis tas apre sen tam di fe ren tes ex pli ca -

ções para o fe nô me no, pre ci sa men te, por que não

con se guem ver uma cla ra re la ção de ca u sa e efe i -

to en tre o apo io e os be ne fí ci os concretamente

recebidos.

A ex pli ca ção apa ren te men te mais cor re ta é a

que se fun da men ta no efe i to da “cul tu ra do fa -

vor”. Em uma so ci e da de na qual mas sa das pes -

so as li vres po bres (“su je i tos mo ne tá ri os sem di -

nhe i ro”, na ex pres são de Ro ber to Schwarz)

sem pre foi, des de a co lô nia, mu i to gran de, a “cul -

tu ra do fa vor” ad qui re peso po lí ti co e leva as mas -

sas po pu la res a uma fi de li da de mu i to gran de com

as fi gu ras po lí ti cas que iden ti fi cam como do seu

lado. A gra ti dão das 11 mi lhões de fa mí li as do

Bol sa Fa mí lia e o efe i to de de mons tra ção des se

pro gra ma nos es ca lões logo aci ma na pi râ mi de

so ci al ex pli cam essa fi de li da de a Lula bem mais

do que su pos tas transformações sociais que os

pobres conseguem ver, mas o “elitismo” dos

letrados não conseguem captar.

5. Fora das por tas da ci da de

É pre ci so fi na li zar com a aná li se do epi só dio

que acir rou as di ver gên ci as no seio da co mu ni da -

de Fé e Po lí ti ca: o je jum de Dom Cappio.

Tra ta-se, an tes de tudo, de um ato vol ta do

prin ci pal men te para a Igre ja. Des ti nou-se a cha -

mar a aten ção dos cris tãos para a ter rí vel si tu a ção

em que vi vem os po bres em nos so país. Inse re-se,

por tan to, ple na men te, na ta re fa de cons tru ção do

Re i no de Deus que Jesus Cristo veio inaugurar.

Se o bis po ti ves se mo bi li za do du zen tos mi li -

tan tes da CPT, MAB, MST e ou tras or ga ni za ções

po pu la res do cam po para ocu par o can te i ro de

obras do pro je to de trans po si ção das águas do Rio 

São Fran cis co (o que lhe se ria bem fá cil), seu ges -

to ca rac te ri za ria ti pi ca men te um ato de de so be -

diên cia ci vil – ati tu de que de ze nas de pa dres e bis -

pos já re a li za ram (le gi ti ma e re i te ra da men te) ao

lon go des tes anos. Se ria um ato po lí ti co, vol ta do

di re ta men te con tra o po der do estado.

Mas ele não agiu as sim. Ves tiu o há bi to de

fran cis ca no e foi re zar e je ju ar em uma ca pe la dis -

tan te, a fim de fa lar aos cris tãos – con ser va do res,

pro gres sis tas, lu lis tas e anti-lu lis tas – para os qua is

essa simbologia tem sentido.

Não es ta mos di an te da lin gua gem da for ça,

que é lin gua gem da po lí ti ca (le gí ti ma quan do vol -

ta da para ob je ti vo jus to e con ti da den tro de li mi tes 

le ga is), mas di an te da lin gua gem da fé – des sa for -

ça mis te ri o sa, em que se con ju gam o histórico e o

transcendente.

No seu li vro Fu o ri dal cam po, Ra ni e ro La Val -

le mos trou que o pro fe ta, para se fa zer ou vir, pre ci -

sa, mu i tas ve zes, sair fora dos mu ros da ci da de. Je -

sus foi cru ci fi ca do fora dos mu ros de Je ru sa lém.

O pro je to da trans po si ção das águas não é o

pri me i ro gran de in ves ti men to que o es ta do faz na

re gião e sa be mos que ne nhum de les be ne fi ci ou

efe ti va men te a po pu la ção po bre. Esta não é uma

opi nião téc ni ca, mas uma cons ta ta ção que qual -

quer le i go em ma té ria hi dráu li ca pode fa zer e que

pa dres, fre i ras, bis pos e mi li tan tes da Pas to ral de Fé 

e Po lí ti ca vêm fa zen do ao lon go de mu i tos anos.

Fiel à Opção Pre fe ren ci al pe los Po bres, Dom

Cappio saiu na de fe sa dos que não têm voz no

pla no da po lí ti ca nacional.
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Fê-lo den tro dos li mi tes per mi ti dos? Cla ro

que não. Mas é pre ci sa men te aí que está a pro fe -

cia. Incon tá ve is re que ri men tos, dis cur sos, atos

pú bli cos, pro tes tos fo ram fe i tos den tro dos li mi -

tes. De bal de. Sem fa lar nos go ver nos, pou quís si -

mos den tro da nos sa Igre ja – e até den tro da Pas -

to ral de Fé e Po lí ti ca – to ma ram ati tu des efe ti vas

para exi gir uma dis cus são mais am pla da pro ble -

má ti ca obra.

Tal como os con vi da dos do ban que te, a que

alu de a co nhe ci da pa rá bo la do Cris to, es tá va mos

de ma is ocu pa dos com as nos sas agen das. O sa cri -

fí cio do bis po mos trou-nos que é pre ci so sem pre

de i xar mar gem para po der dar aten ção à ví ti ma

da parábola do Bom Samaritano.

Em si tu a ções li mi tes, nas qua is o grau de ali e -

na ção é mu i to gran de, so men te um fato im pac -

tan te pode ti rar a co mu ni da de da le tar gia em que

se en con tra. Quem de nós não se sen tiu ques ti o -

na do pelo ges to do bis po? Quem não se viu obri -

ga do a fa zer uma re vi são da sua pró pria mi li tân cia 

a fim de ver se está re a li zan do as ta re fas e cor ren -

do os riscos inerentes à construção do Reino?

Cla ro está que esse exa me de cons ciên cia às

ve zes nos ma chu ca. Mas não de ve mos cri ti car o

bis po. De ve mos nos criticar.

6. Ago ra que o pro fe ta foi ca la do, fica-nos o de sa -

fio de não de i xar que seu sa cri fí cio seja es que ci -

do. Está aí uma boa oca sião para que nós – apo i a -

do res e opo si to res de Lula – nos dis po nha mos a

di a lo gar, a fim de apla i nar nos sas di fe ren ças.

O diá lo go po de ria co me çar di an te da se -

guin te pro pos ta: nós con si de ra mos in dis pen sá vel 

abrir um gran de de ba te na ci o nal so bre o bem so -

ci al e eco nô mi co de uma obra que re quer enor -

mes re cur sos e que ca u sa rá se ve ro im pac to no

meio am bi en te e na con di ção so ci al das po pu la -

ções atin gi das. Por isso, va mos exi gir do go ver -

no que pa ra li se as obras até que uma nova ro da -

da de au diên ci as seja re a li za da no Con gres so, a 

fim de fi xar res pon sa bi li da des a res pe i to de

uma de ci são que mu da rá a fi si o no mia, so ci al,

eco nô mi ca e po lí ti ca de uma ex ten sa re gião bra -

si le i ra. Per gun ta mos: vo cês con cor dam ou dis -

cor dam des sa pro pos ta? Se dis cor dam, com que 

ar gu men tos?
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Trans po si ção do Rio São Fran cis co:

“Vai usar a água quem es ti ver mais or ga ni za do”

Entre vis ta com Pe dro Cos ta Gu e des Vi an na

Pe dro Cos ta Gu e des Vi an na pos sui gra du a -

ção em Ge o gra fia, pela Uni ver si da de Fe de ral do

Rio de Ja ne i ro – UFRJ (1980), mes tra do em Ge o -

gra fia, pela Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri -

na – UFSC (1994), e dou to ra do em Ge o gra fia

(Ge o gra fia Fí si ca), pela Uni ver si da de de São Pa u -

lo – USP (2002). Por 19 anos, atu ou, como geó -

gra fo, na SUDERHSA, or ga nis mo de ges tão de

águas do Esta do do Pa ra ná.

Atu al men te, é pro fes sor do Pro gra ma de

Pós-Gra du a ção em Ge o gra fia de Uni ver si da de

Fe de ral de Per nam bu co (UFPB) e co or de na o

Gru po de Estu dos e Pes qui sa em Água e ter ri tó rio.

“Os mo vi men tos so ci a is de ve ri am in te grar a

luta no in te ri or do pro je to de trans po si ção do Rio

São Fran cis co e não ser ape nas con tra.” Esta é a

opi nião do pro fes sor e es pe ci a lis ta em Ge o gra fia

Pe dro Cos ta Gu e des Vi an na, na en tre vis ta con ce -

dia à IHU On-line e pu bli ca da nas No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 14

de abril de 2007. Com ex pe riên cia na área de

Ges tão dos Re cur sos Hí dri cos, o pes qui sa dor, em -

bo ra re co nhe ça como cor re ta mu i tas das crí ti cas à

trans po si ção, dis cor da da po si ção da Arti cu la ção

do Semi-Ári do (ASA), que se opõe fron tal men te

ao pro je to e afir ma: “O mo vi men to so ci al que tem

for ça para ocu par ter ras pode ‘o cu par’ ou for çar o

aces so às águas”.

Pe dro Vi an na afir ma tam bém que a po si ção

con trá ria ou fa vo rá vel ao pro je to de pen de de

onde se está no ter ri tó rio. Se gun do ele, “se es tou

den tro da zona re cep to ra, sou fa vo rá vel; se es tou

fora dela, sou in di fe ren te, e se es tou na zona do a -

do ra sou con tra”. Se gun do ele, essa po si ção aca -

ba pre va le cen do en tre to dos, os po lí ti cos, os aca -

dê mi cos e os re li gi o sos. O pes qui sa dor cri ti ca ain -

da a po si ção do bis po Dom Luiz Flá vio Cap pio.

IHU On-Line – A trans po si ção do Rio São

Fran cis co di vi diu a so ci e da de bra si le i ra.

Essa di vi são está pre sen te tam bém na co -

mu ni da de ci en tí fi ca?

Pe dro Vi an na – Di vi de sim, e di vi de mu i ta co i sa:

os par ti dos po lí ti cos, os pre fe i tos, os in te lec tu a is,

os pe que nos agri cul to res, as sim como os gran des

la ti fun diá ri os, os ar tis tas, os es tu dan tes. Até a Igre -

ja Ca tó li ca está di vi di da. Esta ques tão é mes mo

um “di vi sor de águas” e de tudo o mais.

IHU On-Line – Em li nhas ge ra is, no que con -

sis te a obra da trans po si ção?

Pe dro Vi an na – Trans por água de uma ba cia

para ou tra. O que pode pa re cer sim ples, mas não

é, pois en vol ve ven cer, en tre ou tras co i sas, as for -

ças da na tu re za, da gra vi da de e as for mas do re le -

vo. Ou tra ques tão diz res pe i to às con se qüên ci as

so ci a is e eco nô mi cas. Já os im pac tos am bi en ta is

são inú me ros e di fí ce is de se rem ava li a dos. Enfim, 

trans por águas de uma ba cia para ou tra é re de se -

nhar a rede hí dri ca e re de fi nir a ge o gra fia, prin ci -

pal men te da re gião que vai re ce ber as “no vas”

águas em seu ter ri tó rio.

IHU On-Line – Fala-se em es ta dos “do a do -

res” (MG, BA, AL e SE) e es ta dos “re cep to -

res” (PE, PB, RN e CE). Você po de ria ex pli -

car me lhor isso?

Pe dro Vi an na – É uma ana lo gia com a trans fu -

são de san gue. No Nor des te, se usa a pa la vra

“san grar” para se de no mi nar o trans bor da men to
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de um açu de. Nes ta no men cla tu ra, se per ce be

como o ser ta ne jo en ten de a água; ele a en ten de

como san gue, em ou tras pa la vras, isto é, aqui lo

que dá vida a um cor po. Por ou tro lado, a do a ção

de san gue é um ato de so li da ri e da de, ele va do ao

ex tre mo, no qual um se pro põe a di vi dir a vida

com o ou tro, no caso a água.

IHU On-Line – A Arti cu la ção no Semi-Ári do

(ASA), que re ú ne vá ri as or ga ni za ções, afir -

ma que a trans po si ção é um pro je to fe i to

para o agro ne gó cio ex por ta dor, por isso

taxa a obra de “hi dro ne gó cio”. Já o go ver no 

diz que a obra irá pri o ri zar os po bres da re -

gião. Qual é a sua per cep ção?

Pe dro Vi an na – Di ria que de cer ta for ma am bos

têm ra zão, ou me lhor, os mo vi men tos so ci a is têm

toda a ra zão de ver a obra como algo que vem

para apro fun dar as di fe ren ças so ci a is e eco nô mi -

cas en tre os gran des pro pri e tá ri os de um lado e os

pe que nos pro pri e tá ri os e “sem-ter ras” do ou tro.

Ou seja, a água vi ria “ca rim ba da” para o agro ne -

gó cio, o que re sul ta em um hi dro ne gó cio.

Por ou tro lado, vejo a “pri o ri za ção dos po -

bres na re gião” como in ten ção de uma par te do

go ver no. Não que ro aqui jul gar o go ver no fe de ral, 

mas me pa re ce que os mo vi men tos so ci a is têm ra -

zão em du vi dar de pro mes sas do go ver no. Po rém, 

mi nha po si ção é con trá ria a esta da ASA e al gu mas 

or ga ni za ções, como pos to na per gun ta. Sou da -

que les que acre di tam que o mo vi men to so ci al que 

tem for ça para ocu par ter ras pode “ocu par” ou

for çar o aces so às águas. É uma luta como ou tra

qual quer, em cer tos as pec tos, mas tam bém com

es pe ci fi ci da des pró pri as.

De i xar que o pro je to seja con du zi do ape nas

pe las eli tes, e fi car jo gan do pe dra nele é, na mi nha 

opi nião, uma per da de tem po, re cur sos e san gue

(água). Tal vez as or ga ni za ções po pu la res pre ci -

sem pas sar a in te grar a luta tam bém no in te ri or do

pro je to, sem per der a sua in de pen dên cia e a sua

vida ex ter na ao pró prio pro je to. Le var água para

onde ela não exis te e em quan ti da de su fi ci en te é

im por tan te, e di vi di-la é a me lhor for ma de tra zer

me lho ri as na qua li da de de vida das po pu la ções

no semi-ári do.

IHU On-Line – Ambi en ta lis tas e es pe ci a lis -

tas afir mam que hi dro lo gi ca men te o São

Fran cis co está anê mi co e que um anê mi co

não pode ser um do a dor – Dom Luiz Cap pio

tem dito mu i to isso. Por isso o mo vi men to

so ci al – par ti cu lar men te a ASA – de fen de a

re vi ta li za ção no lu gar da trans po si ção, ou

seja, obras que per mi tam a con vi vên cia no

semi-ári do. O que te pa re ce essa po si ção?

Pe dro Vi an na – Não con si go en ten der a po si ção

de D. Luiz Cap pio como cris tão. Não ima gi no que

seja cor re to al guém não ser so li dá rio com o pró xi -

mo. O São Fran cis co pa re ce ter água para ge rar

ener gia para a ma i or par te do Nor des te bra si le i ro,

in clu si ve seu par que in dus tri al. Suas águas tor na -

ram a CHESF e Fur nas no que são hoje, gi gan tes

do se tor hi dro e lé tri co. Exis te água para ir ri gar mi -

lha res de hec ta res do “agro ne gó cio” em ter ras

ba i a nas. Há águas em ou tor gas (di re i tos de uso

de água) le ga is “es pe cu la ti vas”, ape nas aguar -

dan do o mo men to cer to para se rem “ne go ci a -

das”. Mas não exis te água para trans por ao ser -

tão se ten tri o nal.

Não te mos que cu i dar e re vi ta li zar só o Rio

São Fran cis co; pre ci sa mos fa zer isso com to dos

os nos sos rios, nos sa imen sa rede hí dri ca. Por

que não nos pre o cu pam tan to os Rios Uru guai,

Pa ra na pa ne ma e o Pa ra ná? Será pre ci so lem brar 

do Cu ba tão, Ti e tê, Igua çú e ou tros tan tos trans -

for ma dos em es go tos a céu aber to, quan do pas -

sam pe las ci da des. A re vi ta li za ção dos nos sos rios 

e aqüí fe ros é uma ta re fa na ci o nal e não deve ser

um di re i to ex clu si vo dos rios que te rão águas

trans pos tas, mu i to me nos ex clu si va men te do São

Fran cis co.

Exis tem mu i tas ações ca pi la res com ini ci a ti va 

da so ci e da de (em que o Esta do vem a re bo que)

que são im por tan tes para a con vi vên cia com o

semi-ári do, mas elas não são su fi ci en tes, ape sar

de fun da men ta is. É pre ci so en con trar um equi lí -

brio en tre as gran des obras hí dri cas e as ações ca -

pi la res. Entre elas, des ta co o Pro gra ma de “Um

Mi lhão de Cisternas” e as “Bar ra gens Sub ter râ ne -

as”, mas elas têm uma “es ca la” pon tu al.

Eu fui cri a do no dis cur so de que os gran des

açu des do Nor des te eram obras da in dús tria da
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seca. Hoje, qua se to dos con cor dam que, sem os

gran des e mé di os açu des, já par ci al men te in te gra -

dos em rede, não se ria pos sí vel que o nos so semi-

ári do fos se o mais ha bi ta do no mun do, com algo

em tor no de 18 mi lhões de pes so as. Só para dar

um exem plo, o que se ria de Cam pi na Gran de na

Pa ra í ba, com seus mais de 400 mil ha bi tan tes,

sem o açu de do Bo que i rão? To das as pes so as da

re gião sa bem! Se ria in viá vel. Po dem pe gar o

mapa de todo o ser tão nor des ti no, li ga do a toda

ci da de com mais de 100 mil ha bi tan tes: exis te

sem pre um, dois ou mais açu des de gran de ou

mé dio porte.

IHU On-Line – Mu i tos di zem que já exis te

água para onde se de se ja trans por tá-la atra -

vés da trans po si ção. Isso é uma re a li da de?

O pro ble ma está no ge ren ci a men to?

Pe dro Vi an na – É ver da de que fal ta ge ren ci a -

men to, em todo o país, de Nor te a Sul, este não é

um pri vi lé gio do Nor des te. Mas di zer que exis te

água su fi ci en te no semi-ári do pa re ce uma pi a da.

Se fos se as sim, o semi-ári do não se ria semi-ári do,

se ria úmi do, ou semi-úmi do. Então as se cas pe rió -

di cas, a ca a tin ga e de ma is ca rac te rís ti cas da semi-

ari dez são ilu são de óti ca?

IHU On-Line – No caso de ao bra avan çar,

quan to de água vai ser re ti ra do de fato do

São Fran cis co, o que isso sig ni fi ca em per -

cen ta gem e, quan do ela che gar ou tran si tar

pelo semi-ári do, por quem e para que será

ou po de rá ser usa da esta água?

Pe dro Vi an na – O vo lu me re ti ra do da ba cia do

São Fran cis co se ria da or dem de 65 m3/s, ou seja,

65.000 li tros por se gun do. Com re la ção à per cen -

ta gem, há va ri a ções. Quem é a fa vor diz que re -

pre sen ta en tre 3,5% e 5,0%. Já os que são con tra

afir mam que isso re pre sen ta en tre 25% e 27%.

Essa va ri a ção exis te por que os que são a fa vor cal -

cu lam so bre as va zões na foz, de se gu ran ça hí dri -

ca ou eco ló gi ca (a de fi ni da pelo Iba ma). Já os

con trá ri os con tam to das as ou tor gas pos sí ve is, in -

clu si ve as es pe cu la ti vas, e as cal cu lam so bre a dis -

po ni bi li da de di ta da pelo Co mi tê de Ba cia do São

Fran cis co.

A se gun da par te da per gun ta toca no pon to

prin ci pal. Nes te as pec to se es pe cu la mu i to. Cre io

que ci da des como Cam pi na Gran de, For ta le za

etc. de ve rão, por sua im por tân cia, re ce ber pri o ri -

da de, já que a lei 9433/97 de Re cur sos Hí dri cos é

cla ra: a pri o ri da de é para o abas te ci men to hu ma -

no e des se den ta ção de ani ma is, nes ta or dem. Po -

rém, nin guém du vi da dos in te res ses dos que es tão 

no cur so das águas em re ce ber al gum pri vi lé gio

ou al gu ma com pen sa ção. Para de i xar bem cla ra

mi nha po si ção, vai usar a água quem es ti ver mais

or ga ni za do, quem es ti ver lo ca li za do me lhor em

relação ao traçado dos canais, e quem tiver mais

poder.

A so ci e da de or ga ni za da pre ci sa ter em men te 

que é me lhor lu tar por um ser tão com água trans -

pos ta do que lu tar por um pe da ço de ter ra seca,

sem vida. Aqui na Pa ra í ba já te mos um caso de

um as sen ta men to, que é pro du to de uma ocu pa -

ção que foi fe i ta por ca u sa de um ca nal de trans -

po si ção. Re fi ro-me ao Ca nal da Re den ção, que

trans por ta água da bar ra gem de Co re mas/Mãe

D’Água para as vár ze as de Sou za. São 37km de

puro con fli to po ten ci al e real. Di ze mos aqui em

nos so gru po de Pes qui sa – Ge pat (Gru po de Estu -

dos e Pes qui sa em Água e ter ri tó rio) –, que este é

um la bo ra tó rio de en sa io para os con fli tos que de -

ve rão vir com os ra ma is da trans po si ção de águas

do São Francisco.

IHU On-Line – O Co mi tê de Ba cia do São

Fran cis co tem sido ou vi do? Como está

cons ti tu í do e o que tem de fen di do e por que

go ver no fe de ral atra vés da Agên cia Na ci o -

nal das Águas (ANA) e do IBAMA atro pe lou o 

Co mi tê li be ran do as obras?

Pe dro Vi an na – O Co mi tê fez seu pa pel “cor po -

ra ti vis ta” e po lí ti co, de fen de os seus in te res ses. Só

para ilus trar, num de ter mi na do mo men to, a pre si -

dên cia do Co mi tê era ocu pa da pelo se cre tá rio de

Re cur sos Hí dri cos da Ba hia, e o vice era o de Mi -

nas Ge ra is. Ve jam bem: na que le mo men to, tí nha -

mos PSDB em Mi nas, PFL na Ba hia e o PT no Go -

ver no Fe de ral, com Ciro Go mes, do Ce a rá, no

Mi nis té rio da Inte gra ção, à fren te do pro je to.
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Mais do que de fen der os in te res ses de seus

ter ri tó ri os al guns ato res po lí ti cos e eco nô mi cos, a

meu ver, bus ca ram in vi a bi li zar o pos sí vel de sen -

vol vi men to de zo nas “con cor ren tes”, lo ca li za das

mais ao Nor te e pró xi mas de por tos com me nor

dis tân cia dos mer ca dos consumidores na Europa

e América do Norte.

Já o go ver no fe de ral, fer re nho de fen sor do

pro je to sob a pre si dên cia de Luiz Iná cio Lula da

Sil va, con ven ceu a ANA e o Iba ma. Por ou tro

lado, pa re ce que Lula co lo cou o pro je to como

uma pri o ri da de da pró pria pre si dên cia. Po rém,

fal tou von ta de de diá lo go, em am bas as par tes.

IHU On-Line – Qual é o pa pel das hi dro e lé -

tri cas (Fur nas e Chesf etc.) no sis te ma de

ges tão das águas do São Fran cis co, o que di -

zem os seus téc ni cos so bre a trans po si ção?

Pe dro Vi an na – O se tor elé tri co se com por ta

como dono dos rios no Bra sil, e isso ex pli ca por

que nos sa ma triz ener gé ti ca é mais de 70% ba se a -

da na hi dro e le tri ci da de. O po der do se tor elé tri co

vem de sua im por tân cia, e, a meu ver, seus in te -

res ses mais im por tan tes es tão pre ser va dos. Se não 

fos se as sim, nem se fa la ria mais no as sun to.

IHU On-Line – Como você in ter pre ta a de ci -

são do Ban co Mun di al em seus es tu dos ter

se ma ni fes ta do con trá rio à trans po si ção?

Pe dro Vi an na – Como qua se tudo que o Ban co

Mun di al faz por aqui. Se for bom para o país, eles

são con tra; se in te res sa aos seus fi nan ci a do res,

eles apor tam re cur sos, téc ni cos e lob bi es in ter na -

ci o na is e até in ter nos. É bom lem brar que o Ban co 

Mun di al teve um pa pel im por tan te na for mu la ção

da le gis la ção bra si le i ra de re cur sos hí dri cos, no

de se nho e for ma to das agên ci as re gu la do ras e no

pa ga men to de inú me ros “con sul to res”, para que

eles re zas sem a car ti lha do “hi dro li be ra lis mo”.

IHU On-Line – Fa lan do em Ban co Mun di al,

quem ban ca os cus tos da obra da trans-

po si ção?

Pe dro Vi an na – O go ver no fe de ral, com di nhe i ro 

de nos sos im pos tos, ou seja, com nos so tra ba lho e 

suor.

IHU On-Line – Estan do aí no Nor des te,

onde você iden ti fi ca as prin ci pa is for ças de

re sis tên cia à trans po si ção? A Igre ja é a

prin ci pal de las? Mas a Igre ja tam bém não

está di vi di da?

Pe dro Vi an na – As re sis tên ci as vêm dos “ter ri tó -

ri os” que pos su em a água. Nin guém quer per der a 

com mo dity, “a mer ca do ria”, do mo men to. Os pa -

dres do ser tão de fen dem as suas pa ró qui as, os

seus fiéis, e re zam pela che ga da da água. Já os da

ba cia do São Fran cis co que rem ver o rio belo, lim -

po e usar o má xi mo pos sí vel de les; são es tes os in -

te res ses de seus pa ro qui a nos. Sei, por exem plo,

que o Arce bis po da Pa ra í ba é a fa vor da trans po si -

ção, o que me pa re ce tão ló gi co como a opo si ção

de Dom Luiz Flá vio Cap pio.

IHU On-Line – Em re la ção aos po lí ti cos nor -

des ti nos como eles têm re a gi do? 

Pe dro Vi an na – Da mes ma for ma, os que têm in -

te res ses no ser tão são am pla men te fa vo rá ve is e os 

que têm seus re du tos no li to ral úmi do, in di fe ren -

tes. Assim, o PT e PFL da Ba hia co in ci dem no re -

pú dio ao Pro je to. Estes mes mos par ti dos na Pa ra í -

ba são fa vo rá ve is.

IHU On-Line – Por que você acha que o Lula

in sis te tan to nes se mega-pro je to que vem

sen do du ra men te cri ti ca do? Você in ter pre ta 

que tem al gu ma co i sa de Antô nio Con se lhe i -

ro em Lula ou se tra ta ape nas de uma obra

cal cu la da?

Pe dro Vi an na – Nun ca ti nha pen sa do pelo viés

de que Lula se as se me lha ao Con se lhe i ro, mas

não pa re ce ab sur da a com pa ra ção. Até pela for te

opo si ção da ma i o ria da hi e rar quia ecle siás ti ca.

Acho tam bém que Lula quer de i xar uma gran de

obra ao país, e, sem dú vi da, esta é uma gran de

opor tu ni da de, pois todo po lí ti co quer ser lem bra -

do por um gran de mo nu men to, e esta pode ser

sua chan ce. É bom não es que cer que Lula nas ceu

numa das zo nas que re ce be rá apor te de água.

IHU On-Line – Qual é a sua im pres são do sen -

ti men to po pu lar em re la ção à trans po si ção?

Pe dro Vi an na – De pen de do ter ri tó rio onde es -

tou. Den tro da zona re cep to ra, é fa vo rá vel; fora
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dela é in di fe ren te; na zona do a do ra: con tra; no

meio in te lec tu al e ci en tí fi co: con tra; no go ver no

fe de ral: a fa vor; e na opo si ção: con tra. O fa tor que 

em mi nha opi nião é de ter mi nan te é o ter ri tó rio.

IHU On-Line – Uma úl ti ma ques tão. Exis -

tem ou tras obras de trans po si ções no Bra -

sil. Onde es tão e como fun ci o nam?

Pe dro Vi an na – Exis tem, sim, inú me ras, aqui

mes mo no Nor des te. Po rém, as mais im por tan tes

es tão aí no Sul. Em São Pa u lo, são trans la da dos

31m³/s en tre os sis te mas Can ta re ia-Pi ra ci ba ba. Já

no Rio de Ja ne i ro o vo lu me é ma i or, sen do trans -

pos tos en tre 119 m³/s e 160 m³/s da ba cia do Pa -

ra í ba do Sul para a ba cia do Gu an du, e não per ce -

bo ne nhu ma ma ni fes ta ção, de quem quer que

seja, con tra es tas ações que há mu i to es tão em

fun ci o na men to. É cer to que as me ga ci da des de

São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro não re sis tem um só dia 

sem esta “trans fu são”. Pa re ce aque la his tó ria: fa -

çam o que eu digo, mas não fa çam o que eu faço.
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“O Po bre de Assis foi e será sem pre

um mo de lo de trans cen dên cia éti ca”

Entre vis ta com Fá bio Kon der Com pa ra to

Fá bio Kon der Com pa ra to pos sui gra du a ção

em Di re i to, pela Uni ver si da de de São Pa u lo

(USP), e dou to ra do na mes ma área, pela Uni ver si -

té de Pa ris I (Pant he on-Sor bon ne). Atu al men te, é

pro fes sor ti tu lar na Uni ver si da de de São Pa u lo,

com ên fa se em Te o ria do Di re i to. É au tor de di -

ver sos li vros, en tre os qua is ci ta mos Éti ca – Di re i -

to, mo ral e re li gião no mun do mo der no (São

Pa u lo: Com pa nhia das Le tras, 2006).

Fá bio Kon der Com pa ra to, em en tre vis ta à

IHU On-Line, pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as

do Dia do site IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 26

de agos to de 2006, afir ma que “a po lí ti ca, hoje

mais do que nun ca, deve re ger-se pe los prin cí pi os

fun da men ta is da re pú bli ca e da de mo cra cia”. Afir -

ma tam bém que “Não faz mais sen ti do de i xar que

as gran des de ci sões po lí ti cas se jam to ma das por

al guns ape nas. Elas de vem ser to ma das por to dos, 

em vis ta do bem co mum e não de in te res ses par ti -

cu la res dos de ten to res do po der”.

IHU On-Line – Qual a im por tân cia e a re le -

vân cia da po lí ti ca hoje, no con tex to in ter -

na ci o nal? Qu a is são seus li mi tes e pos si bi -

li da des?

Fá bio Kon der Com pa ra to – No pas sa do, da

ação po lí ti ca de pen dia a vida de cada povo. Hoje, 

num mun do uni fi ca do, é a ação po lí ti ca que de ci -

di rá, para o bem ou para o mal, do fu tu ro da hu -

ma ni da de. Logo, não faz mais sen ti do de i xar que

as gran des de ci sões po lí ti cas se jam to ma das por

al guns ape nas. Elas de vem ser to ma das por to dos, 

em vis ta do bem co mum e não de in te res ses par ti -

cu la res dos de ten to res do po der. Isso sig ni fi ca que

a po lí ti ca, hoje mais do que nun ca, deve re ger-se

pe los prin cí pi os fun da men ta is da re pú bli ca e da

de mo cra cia. Uma re pú bli ca au tên ti ca é o re gi me

po lí ti co em que o bem co mum do povo (este o

sen ti do ver da de i ro de res pu bli ca) so bre pu je sem -

pre os in te res ses pró pri os de in di ví du os ou gru pos

par ti cu la res. E de mo cra cia não é o re gi me po lí ti co

em que o povo go ver na, mas aque le no qual o

povo con tro la, em úl ti ma ins tân cia, a ação de to -

dos os go ver nan tes ou agen tes pú bli cos.

Ora, con tro lar sig ni fi ca, de um lado, fi xar as

di re tri zes ge ra is de go ver no, isto é, os ru mos a se -

rem se gui dos pe los go ver nan tes, como de le ga dos

do povo so be ra no (ou dos po vos so be ra nos, na

es fe ra in ter na ci o nal). De ou tro lado, o con tro le

po pu lar sig ni fi ca o po der de res pon sa bi li zar di re -

ta men te os go ver nan tes pe los des vi os de con du ta. 

É por isso que a Cam pa nha Na ci o nal em De fe sa

da Re pú bli ca e da De mo cra cia, lan ça da pela

Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB), em 2004,

e ago ra in cor po ra da pelo Fó rum da Ci da da nia

pela Re for ma Po lí ti ca, tam bém cri a do pela OAB,

ofe re ceu ao Con gres so Na ci o nal um pro je to de re -

gu la men ta ção do ple bis ci to, do re fe ren do e da ini -

ci a ti va po pu lar le gis la ti va, como tam bém ofe re ceu 

uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, ins ti tu in -

do o re call, isto é, a re vo ga ção po pu lar dos man -

da tos ele ti vos.

IHU On-Line – Em que con sis te a sua com -

pa ra ção en tre a co li ga ção PSDB-PFL no po -

der e o PT no go ver no? Po de ria ex pli cá-la

me lhor?

Fá bio Kon der Com pa ra to – Num mo men to

his tó ri co em que os par ti dos po lí ti cos já não se dis -

tin guem pe los seus pro gra mas de ação, mas uni -
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ca men te pe las per so na li da des que os di ri gem, to -

dos os ga tos são par dos. Não há a me nor

di fe ren ça subs tan ci al en tre o go ver no FHC e o go -

ver no Lula. Em am bos, quem deu o tom foi o

Ban co Cen tral, ali a do à nova clas se do mi nan te

dos ban que i ros.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a cam pa -

nha pelo voto nulo e pela abs ten ção de

voto? Como ex pli car esse fe nô me no? O que

ele sig ni fi ca?

Fá bio Kon der Com pa ra to – É a ex pres são da

de ses pe ran ça ge ne ra li za da que to mou con ta do

povo, em es pe ci al da ju ven tu de. Uma ma ni fes -

ta ção de ce ti cis mo ab so lu to com re la ção aos po -

lí ti cos. Nes sa si tu a ção, as ele i ções re pre sen tam

ba si ca men te duas co i sas: a pro cu ra de al gu ma

van ta gem pes so al, fa mi li ar ou de clas se para o ele -

i tor, ou um tor ne io se me lhan te àque les jo gos da

te le vi são, para se de ci dir quem é o ator mais sim -

pá ti co. Por trás dis so, a oli gar quia (que atu al men -

te é cada vez mais es tran ge i ra) de ci de o des ti no do 

nos so povo e o fu tu ro do país.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que fora da

po lí ti ca não há sal va ção. Qu a is os ca mi -

nhos que o se nhor apon ta ria para en con -

trar mos so lu ção den tro de uma po lí ti ca que

se apre sen ta para mu i tos na so ci e da de pós-

mo der na, como es va zi a da, es go ta da?

Fá bio Kon der Com pa ra to – Os ca mi nhos de

so lu ção eu os apon tei há pou co. É a vi vên cia de

uma re pú bli ca e de uma de mo cra cia au tên ti cas.

Fora dis so, é a de cre pi tu de ou a guer ra.

IHU On-Line – Há lu gar para a po lí ti ca em

nos sa so ci e da de hi pe rin di vi du a lis ta, hi per -

con su mis ta, se gun do as de fi ni ções de Gil -

les Li po vetsky?

Fá bio Kon der Com pa ra to – O hi pe rin di vi du a -

lis mo e o hi per con su mis mo são ex pres sões lí di -

mas da do mi na ção ca pi ta lis ta no mun do in te i ro. A 

ide o lo gia ca pi ta lis ta tem como prin cí pio su pre mo

a bus ca de uma sa tis fa ção ra ci o nal do in te res se

pró prio de cada um. Para os ideó lo gos do ca pi ta -

lis mo, em to das as suas ver ten tes, não há in te res -

ses co le ti vos: eles são uma sim ples soma dos in te -

res ses in di vi du a is. Por sua vez, a eco no mia ca pi ta -

lis ta so bre vi ve uni ca men te com base na ex pan são

ili mi ta da das ne ces si da des ar ti fi ci a is de con su mo.

Marx o dis se. Mas, bem an tes dele, Pla tão as si na -

lou, em A re pú bli ca, que uma po lis mal-or ga ni za -

da en gen dra a mul ti pli ca ção de ne ces si da des ar ti -

fi ci a is, cuja sa tis fa ção exi ge a ex pan são ter ri to ri al,

e esta con duz fa tal men te à guer ra. Ou seja, há 24

sé cu los a fi lo so fia gre ga di ag nos ti ca va os ma les fa -

ta is do pre sen te.

IHU On-Line – O se nhor faz, no ar ti go pu bli -

ca do na Fo lha de S. Pa u lo, uma aná li se his -

tó ri ca do Bra sil no in tu i to de su pe rar a

“náu sea ele i to ral”. Qual foi o pon to cha ve

his tó ri co na ci o nal para che gar mos à cri se

po lí ti ca em que nos en con tra mos?

Fá bio Kon der Com pa ra to – A par tir do mo -

men to em que em bar ca mos, sem ar mas nem ba -

ga gens, na aven tu ra da glo ba li za ção ca pi ta lis ta,

con de na mo-nos à de sin dus tri a li za ção pre co ce e à

agra va ção do nos so sub de sen vol vi men to, com to -

dos os ma les daí de cor ren tes, no ta da men te o de -

sem pre go es tru tu ral. Como os par ti dos po lí ti cos

mo der nos nas ce ram no sé cu lo XIX da luta dos tra -

ba lha do res con tra os em pre sá ri os, e, dado que o

mun do do tra ba lho as sa la ri a do co me çou a de fi -

nhar ace le ra da men te no sé cu lo XX, a ação dos

par ti dos po lí ti cos pas sou a gi rar em fal so. Entre

nós, no Impé rio, o mes mo re sul ta do foi pro vo ca -

do pela es cra vi dão.

IHU On-Line – O se nhor ain da apos ta no sis -

te ma re pre sen ta ti vo/par ti dá rio de po lí ti ca?

Não es ta ria na hora de pen sar mos em ou tra

for ma de fa zer po lí ti ca? Qu a is de ve ri am ser

os pos sí ve is ca mi nhos para a vol ta do âni -

mo à vida po lí ti ca?

Fá bio Kon der Com pa ra to – É ób vio que não se 

pode su pri mir o sis te ma re pre sen ta ti vo nas so ci e -

da des mo der nas. Aliás, nem mes mo na de mo cra -

cia ate ni en se isso ocor reu. Os me ca nis mos da re -

pre sen ta ção po pu lar pre ci sam ser cons tan te men te 

aper fe i ço a dos. Mas é pre ci so ir mu i to além e com -

ple tar a cura da mo lés tia que hoje nos afli ge (como
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afli ge a qua se to ta li da de das so ci e da des con tem -

po râ ne as), pela ins ti tu i ção da de mo cra cia di re ta e

par ti ci pa ti va.

IHU On-Line – Qual pode ser o real pa pel

dos sin di ca tos e dos no vos mo vi men tos so -

ci a is no atu al con tex to? Há lu gar para eles?

Fá bio Kon der Com pa ra to – A re ge ne ra ção dos 

sin di ca tos pas sa ne ces sa ri a men te, a meu ver, por

uma cura in ten si va de de mo cra cia. Os sin di ca tos,

no mun do in te i ro e no nos so país em par ti cu lar,

têm sido oli gár qui cos: é sem pre a mi no ria di ri gen -

te que co man da e au to per pe tua-se no po der. E é

por isso que os sin di ca tos têm tan ta di fi cul da de

em com pre en der a im por tân cia da de mo cra cia di -

re ta para a sal va ção da vida po lí ti ca. No Bra sil, os

sin di ca tos sem pre es ta be le ce ram uma re la ção es -

pú ria com o Po der Exe cu ti vo, tudo es pe ran do do

seu che fe.

IHU On-Line – Como che gar a um povo po li -

ti ca men te edu ca do e ati vo, ca paz de de ci dir 

o seu des ti no e o fu tu ro do país?

Fá bio Kon der Com pa ra to – É pre ci so, para

isso, con vo car as ins ti tu i ções que sem pre atu a ram

no cam po edu ca ci o nal, a co me çar pe las igre jas

cris tãs, em es pe ci al a Ca tó li ca. Esta úl ti ma pre ci sa, 

mais do que nun ca, aban do nar um cer to ran ço

eli tis ta que de for ma a men sa gem evan gé li ca, e

com pre en der que as mal cha ma das eli tes não são

men sa ge i ras de sal va ção. Há se to res na Igre ja que 

sem pre es ti ve ram in ti ma men te li ga dos aos po -

bres, hu mil des e pe que ni nos. Esses se to res de vem 

ser con vi da dos a di ri gir uma nova ação pas to ral.

Ain da te mos enor me di fi cul da de em ace i tar a pa -

la vra de Je sus, de que os go ver nan tes de vem ser

es cra vos (dou loi, em gre go) do povo (Ma te us 20,

24-28).

IHU On-Line – O se nhor aca ba de lan çar o

li vro Éti ca – Di re i to, mo ral e re li gião no

mun do mo der no. Qual foi a sua in ten ção ao 

es cre ver essa obra?

Fá bio Kon der Com pa ra to – Mi nha in ten ção foi 

pôr em le tra de for ma sen ti men tos que me acom -

pa nham des de a ju ven tu de. O li vro foi es cri to

mais com o co ra ção do que com a ra zão. Com o

“co ra ção” de Pas cal, que tem suas ra zões que a

ra zão des co nhe ce.

IHU On-Line – No seu li vro, o se nhor dá

bas tan te re le vân cia à con tri bu i ção de São

Fran cis co de Assis para a po lí ti ca hoje. Que 

con tri bu i ção se ria essa?

Fá bio Kon der Com pa ra to – O Po bre de Assis

foi, e será, sem pre um mo de lo de trans cen dên cia

éti ca. Quem tem medo dos “exa ge ros” de São

Fran cis co não está pre pa ra do para vi ver a re ge ne -

ra ção do mun do.

IHU On-Line – Qu a is são suas ex pec ta ti vas

para as ele i ções de ou tu bro? Já fez sua op -

ção de voto?

Fá bio Kon der Com pa ra to – Esta der ra de i ra

per gun ta é de cep ci o nan te... Alça mo-nos às al tu -

ras evan gé li cas, para ca ir mos de pon ta ca be ça na

me di o cri da de su fo can te do atu al mo men to po lí ti -

co. Bem, o me lhor é vi rar a pá gi na.
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Gre ve de fome de Dom Luiz Cap pio em dis cus são

3 Li ções da gre ve de fome de Dom Luiz Cap pio
Entre vis ta com Edu ar do Na var ro Stotz

3 A gre ve de fome de Dom Cap pio. Seu sig ni fi ca do éti co e po lí ti co, hoje
Entre vis ta com Frank lin Le o pol do e Sil va

3 A gre ve de fome de Dom Cap pio: um ato de ní ti do al can ce po lí ti co
Entre vis ta com João Ba tis ta Li bâ nio

3 A gre ve de fome obri gou o go ver no a olhar para o Bra sil e obri gou o Bra sil a

olhar para o semi-ári do
Entre vis ta com Adri a no dos San tos Mar tins

3 “A fé deve aju dar a su pe rar mos a ilu são da ra zão po lí ti ca como ra zão que en -

ten de o dra ma hu ma no”
Entre vis ta com Luiz Fe li pe Pon dé

3 Cap pio, Gand hi e o je jum como luta pa ci fis ta
Entre vis ta com Lia Dis kin

3 As ca bras do Pa dre Lyra: re fle xões de um di nos sa u ro apo sen ta do, sen sí vel ao

je jum do frei Cap pio
Entre vis ta com Pa u lo Cou to Te i xe i ra

3 “O ges to do Bis po foi uma glo ri fi ca ção do su i cí dio”
Entre vis ta com Nel son de Sá



Li ções da gre ve de fome de Dom Luiz Cap pio

Por Edu ar do Na var ro Stotz

Edu ar do Na var ro Stotz é gra du a do em Ciên -

ci as So ci a is, mes tre em His tó ria e dou tor em Sa ú -

de Pú bli ca. Edu ar do faz par te tam bém da Fun da -

ção Osval do Cruz. Entre seus li vros pu bli ca dos,

ci ta mos O tem po no pla ne tá rio e ou tros en -

sa i os (Rio de Ja ne i ro: Edi ção do Au tor, 2002).

Edu ar do Na var ro Stotz acom pa nhou cu i da -

do sa men te o de sen ro lar dos fa tos des de o iní cio

do pro je to de trans po si ção das águas do Rio São

Fran cis co até o des fe cho da gre ve de fome do

Bis po Dom Luiz Cap pio e, por isso, acre di ta que

“tal vez este seja o iní cio de um ama du re ci men to

po lí ti co dos tra ba lha do res bra si le i ros”. Re pro du zi -

mos, a se guir, a men sa gem que Edu ar do Na var ro

es cre veu para a IHU On-Line, pu bli ca do na edi -

ção 159, de 10 de ou tu bro de 2005.

A gre ve de fome de frei Luiz Cap pio foi en -

cer ra da no dia, 6 de ou tu bro de 2005. O pro tes to

foi in ter rom pi do com a pro mes sa, após ne go ci a -

ções en tre o mi nis tro das Re la ções Insti tu ci o na is,

Ja ques Wag ner, e o frei, de que as ações de re vi ta -

li za ção do Rio São Fran cis co vão pre ce der as da

trans po si ção de suas águas. Uma vi tó ria par ci al

do frei e de todo o am plo mo vi men to so ci al cons -

tru í do em tor no dele. Par ci al por que o pro je to da

trans po si ção não foi aban do na do para dar lu gar a 

ou tra op ção, como a da cri a ção, pelo Nor des te in -

te i ro, de uma rede de in ter li ga ção e de dis tri bu i ção 

dos açu des já exis ten tes, a exem plo do Cas ta -

nhão, no Ce a rá.

Há uma ba ta lha ju rí di ca em an da men to,

pois o Fó rum Per ma nen te em De fe sa do São

Fran cis co so li ci tou, e os mi nis té ri os pú bli cos es ta -

du al da Ba hia e Fe de ral en ca mi nha ram, uma

ação cí vel pú bli ca aco lhi da pela 14ª Vara da Jus -

ti ça Fe de ral. A Advo ca cia Ge ral da União (AGU)

vai re cor rer da de ci são.

Enquan to isso vale fa zer
al gu mas re fle xões

A ca pe la de São Se bas tião, cons tru í da pe los

pró pri os mo ra do res, onde frei Luiz Cap pio fez,

du ran te 11 dias, gre ve de fome, tor nou-se um

cen tro de ro ma ria na ci o nal – trou xe até ín di os

para a re a li za ção do toré –, num fe nô me no, no

qual se fun di ram re li gi o si da de, am bi en ta lis mo e

po lí ti ca, ra ra men te vis to em nos sa his tó ria. A

ques tão am bi en tal no Bra sil foi fi nal men te po li ti -

za da pe los tra ba lha do res ru ra is e pela po pu la ção

ri be i ri nha. O povo vol tou a tor nar-se su je i to po lí ti -

co: essa é a principal lição que podemos extrair do 

grande evento que teve por palco o Velho Chico.

Ou tras li ções:

1. Indi ví duo e his tó ria: a ação de uma pes soa

in se ri da num con tex to de luta é ca paz, ape sar da

si tu a ção po li ti ca men te des van ta jo sa, de al te rar este 

con tex to. A ca pe la foi o cen tro do qual se pro pa -

ga ram on das de so li da ri e da de em vir tu de das re -

des so ci a is cons tru í das ao lon go de anos e que

ain da es ta vam for tes de vi do à luta re cen te con tra

o pro je to da trans po si ção.

2. Po lí ti ca e re li gi o si da de: a ati tu de cris tã de

ofe re cer a vida em nome da vida, pra ti ca da pelo

frei na gre ve de fome, con trá ria in clu si ve à re li gião 

ins ti tu ci o na li za da (Va ti ca no, Se cre ta ria Ge ral da

CNBB), re com pôs o sen ti do da po lí ti ca do pon to

de vis ta po pu lar e afe tou pro fun da men te um go -
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ver no en fra que ci do do pon to de vis ta éti co-po lí ti -

co. Pe gou o go ver no “des pre ve ni do”, ge rou “mal- 

es tar” e fi nal men te con du ziu-o à mesa de ne go ci a -

ção, com o de ta lhe de que Lula não in di cou Ciro

Go mes, o mi nis tro do Inte ri or.

3. O fra cas so do Con gres so e da re pre sen ta -

ção po lí ti ca: du ran te todo o pro ces so tur bu len to

que le vou à apro va ção do pro je to da trans po si -

ção, o Se na do, ins tân cia da re pre sen ta ção dos es -

ta dos e da fe de ra ção, fi cou com ple ta men te à mar -

gem da dis cus são. A di vi são en tre os se na do res

con tra e a fa vor do pro je to, ex pres san do a di vi são

en tre os go ver nos es ta du a is, de i xa pa ten te os li mi -

tes da de mo cra cia re pre sen ta ti va em nos so país,

prin ci pal men te por não par tir do prin cí pio do con -

fli to de in te res ses. O Par ti do dos Tra ba lha do res foi

o gran de au sen te nes te pro ces so.

4. A Igre ja ex pres sa as di vi sões da so ci e da de: 

ao con trá rio do Se na do, in ca paz de aco lher as di -

vi sões da so ci e da de no Nor des te, a Igre ja Ca tó li ca 

tor nou-se, mais uma vez, como na épo ca da Di ta -

du ra Mi li tar, a teia de re la ções da so ci e da de ci vil

por onde se re com pôs a po lí ti ca. Te mos de pen sar 

nis to: o Bra sil ain da é um país católico e nossa

democracia é formal.

5. A “mí dia” está em ques tão: em ne nhum

mo men to do pro ces so de luta so bre os usos da

água do Rio São Fran cis co, os me i os de co mu ni -

ca ção de mas sa in for ma ram com cla re za so bre os

in te res ses em jogo na trans po si ção das águas do

gran de rio. Em ne nhum mo men to, se fa lou dos in -

te res ses eco nô mi cos en vol vi dos, de i xan do pa ten -

te a pro te ção do “hi dro ne gó cio” e dos in te res ses

políticos associados principalmente no Ceará.

6. As ele i ções e a in dús tria da seca: o pro je to

da trans po si ção im pli ca tam bém a trans po si ção

dos in te res ses dos la ti fun diá ri os e dos cur ra is ele i -

to ra is que im pe dem a dis tri bu i ção da água no

semi-ári do. Não questiona a “indústria da seca”.

To dos es ses fa tos e es sas re fle xões con ver -

gem para des ta car a im por tân cia e a ne ces si da de

im pres cin dí vel da par ti ci pa ção po pu lar, da so ci e -

da de ci vil de cu nho po pu lar, e do for ta le ci men to

de re des so ci a is e in for ma ci o na is ca pa zes de re -

cons tru ir, de ba i xo para cima, a de mo cra cia que

foi des tro ça da pe los mi li ta res em 1964 e cujo des -

per tar, en tre 1978 e 1988, foi ata lha do pe los su ces -

si vos go ver nos ne o li be ra is e sua con ti nu i da de até o 

presente.

De fato, a ba ta lha pela opi nião pú bli ca co -

me çou ago ra, com o mo vi men to po pu lar con tra o

pro je to da trans po si ção das águas do Rio São

Fran cis co. É por isso que a mi nis tra do Meio

Ambi en te, Ma ri na Sil va, e do De sen vol vi men to

Agrá rio, Miguel Ros se to, as si nam com Ciro Go -

mes, mi nis tro do Inte ri or, o ar ti go “Água para

to dos”, no qual de fen dem a sus ten ta bi li da de

am bi en tal, a vi a bi li da de eco nô mi ca e o ca rá ter

so ci al men te jus to da trans po si ção sem en trar no

mé ri to da ques tão da água no semi-ári do e das di -

fi cul da des im pos tas ao pro ces so de con sul ta pú -

bli ca so bre o pro je to go ver na men tal. Mas, como

sa be mos, tra ta-se de uma de fe sa do go ver no Lula, 

do “Nor des te se ten tri o nal” onde se joga, com este

pro je to, os trun fos da re e le i ção.

Ou tro ca mi nho é pos sí vel. A po lí ti ca, des de

que não res tri ta à sua es fe ra ins ti tu ci o na li za da, é

como água, sem pre ha ve rá de en con trar ca mi nho

para es co ar. Ao con trá rio dos ver sos da po e sia de

Edgar Allan Poe, nunca diga nunca mais.
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A gre ve de fome de Dom Cap pio. Seu sig ni fi ca do éti co e po lí ti co, hoje

Entre vis ta com Frank lin Le o pol do e Sil va

Frank lin Le o pol do da Sil va é gra du a do, mes -

tre e dou tor em Fi lo so fia, pela Uni ver si da de de

São Pa u lo (USP), onde tam bém ob te ve o tí tu lo de

li vre-do cên cia. Atu al men te, é pro fes sor ti tu lar de

Fi lo so fia na mes ma ins ti tu i ção. De sen vol ve pes -

qui sa so bre a “Éti ca e li te ra tu ra no pen sa men to de

Sar tre”. É au tor de Des car tes: a me ta fí si ca da

mo der ni da de (São Pa u lo: Edi to ra Mo der na,

1993), Berg son: in tu i ção e dis cur so fi lo só fi -

co (São Pa u lo: Lo yo la, 1994), Éti ca e li te ra tu ra 

em Sar tre (São Pa u lo: Edi to ra UNESP, 2004) e

Fe li ci da de: Dos fi ló so fos pré-so crá ti cos aos 

con tem po râ ne os (São Pa u lo: Edi to ra Cla ri da -

de, 2007). “Sub je ti vi da de mo der na: pos si bi li da -

des e li mi tes para o cris ti a nis mo” é o tema dos Ca -

der nos IHU Idéi as nú me ro 91, de au to ria de

Frank lin Le o pol do e Sil va. 

Em en tre vis ta à IHU On-Line e pu bli ca da na 

pá gi na das No tí ci as do Dia do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 20 de ja ne i ro de 2008, Frank lin

afir ma que “Com o in di vi du a lis mo trans for ma do

em iso la ci o nis mo, fica fá cil para o po der exer cer o

con tro le so bre in di ví du os in te i ra men te de sa gre ga -

dos e em pe nha dos em fe roz com pe ti ção. Com

isso, de sa pa re ce o su je i to po lí ti co e sur ge o in di ví -

duo cons ti tu í do pelo po der, isto é, pe las téc ni cas

de su je i ção, que tor na os in di ví du os nú me ros

cons ti tu in tes de um con jun to ho mo gê neo e uni for -

me de pro du to res e con su mi do res, von ta des sub -

mis sas e sus cep tí ve is de se rem ade qua da men te

ad mi nis tra das”. Se gun do Frank lin, isso ge rou a

in com pre en são do apa re ci men to de uma in di vi -

du a li da de au tô no ma e afir ma ti va, como Dom Luiz 

Flá vio Cap pio “Daí tam bém a es tra té gia do po der: 

ig no rá-la ou re du zi-la à mar gi na li da de para que a

ex ce ção pas se de sa per ce bi da e não pro du za efe i -

tos”, con clui.

IHU On-Line – Cer ta vez, o se nhor afir mou

que, na mo der ni da de, o in te res se pri va do

co lo cou-se como um cri té rio éti co e po lí ti -

co. A par tir des sa afir ma ção, como o se nhor 

ava lia o de ba te ge ra do so bre a trans po si ção 

do Rio São Fran cis co?

Frank lin Le o pol do e Sil va – A trans po si ção do

Rio São Fran cis co é, cla ra men te, uma de ci são que 

aten de os in te res ses pri va dos e tem a fi na li da de de 

in cre men tar o agro ne gó cio na re gião. Do pon to

de vis ta éti co e po lí ti co, fere os in te res ses co le ti vos

da po pu la ção, di fi cul tan do ain da mais a so bre vi -

vên cia, cu jas con di ções já são re co nhe ci da men te

pre cá ri as. O que te mos, en tão, é um exem plo cla -

ro de como o in te res se pri va do e a mo ti va ção do

lu cro es pe ra do a par tir de in ves ti men tos ocu pam

lu gar pri vi le gi a do nas de ci sões de um go ver no

cuja prin ci pal fun ção é re pre sen tar gru pos eco nô -

mi cos. Se le var mos em con ta que a éti ca da po lí ti -

ca re la ci o na-se com a pre o cu pa ção com o bem

co mum, a ini ci a ti va pode ser, sem dú vi da, qua li fi -

ca da de an tié ti ca e po li ti ca men te no ci va à po pu la -

ção. O go ver no, apo i a do em es tu dos téc ni cos ten -

den ci o sos (a ciên cia e a téc ni ca não são ne u tras),

ig no ra os ar gu men tos em de fe sa da po pu la ção

por que não se vê como re pre sen tan te do povo e

en ten de que não lhe deve pres tar con tas. A re la -

ção en tre os po lí ti cos e o povo é, em ge ral, ba se a -

da na de sin for ma ção e na ma ni pu la ção. O de ba te 

tem ser vi do para mos trar o ou tro lado da ques tão,

que o po der es con de, mas a for ça e o al can ce dos

me i os de que dis põe o go ver no ten de a su fo cá-lo.

Numa de mo cra cia me ra men te for mal como a

nos sa, os de ba tes sem pre ten dem a gi rar em fal so.

IHU On-Line – O je jum de Dom Luiz Flá vio

Cap pio ge rou inú me ras ma ni fes ta ções, se -
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jam con trá ri as ou a fa vor de sua ati tu de. O

je jum não afe tou as de ci sões do go ver no,

po rém am pli ou o de ba te en tre a po pu la ção.

Como o se nhor ava lia a gre ve de fome de

Dom Luiz Cap pio em ple no sé cu lo XXI?

Frank lin Le o pol do e Sil va – A ati tu de de Dom

Luiz Cap pio tem sido a prin ci pal for ça que se opõe 

à es tra té gia go ver na men tal de ma ni pu la ção da

opi nião pú bli ca e sem essa dis po si ção mo ral o

as sun to há mu i to já te ria sido ab sor vi do pelo

pen sa men to úni co que o po der im põe, como

vem fa zen do em re la ção a ou tras ques tões. A re -

per cus são do ges to de Dom Luiz é pro va de que a

fir me za mo ral, a ho nes ti da de e a so li da ri e da de

ain da con tam, ape sar da fal ta de éti ca do mi nan te

no país e, prin ci pal men te, nas es fe ras dos po de res

da re pú bli ca. O go ver no e a gran de im pren sa ig -

no ram ou di mi nu em a im por tân cia da ati tu de de

Dom Luiz, até por que não se po dem ex por a uma

dis cus são aber ta quan to ao ca rá ter éti co-po lí ti co

da de ci são de trans por o São Fran cis co, de vi do ao 

ris co de que as ver da de i ras mo ti va ções se tor nem

mais cla ras.

Aque les que es tão com pro me ti dos com os

in te res ses an ti po pu la res que rem que a ati tu de do 

bis po apa re ça como ar ca i ca, in tran si gen te e pa -

té ti ca, para as sim des me re cê-lo jun to à opi nião

pú bli ca. Tra ta-se de uma tá ti ca ti pi ca men te to ta -

li tá ria que por si mes ma já de nun cia a más ca ra

po pu la res ca atrás da qual se es con de um go ver -

no pro fun da men te com pro me ti do com os gru pos 

que de têm o po der eco nô mi co. A co ra gem cris tã

de Dom Luiz, lon ge de ser fora de épo ca, re pre -

sen ta um au tên ti co com pro mis so com as ca u sas

po pu la res, hoje to tal men te aban do na das por to -

dos os par ti dos po lí ti cos. Ela mos tra a gran de za

do in di ví duo fren te a uma so ci e da de que os po -

de res cons ti tu í dos de se jam que se tor ne cada vez

mais de gra da da, para as sim fa ci li tar o tra ba lho

de do mi na ção.

IHU On-Line – O que a ação do bis po sig ni fi -

ca para a so ci e da de?

Frank lin Le o pol do e Sil va – A ação de Dom

Luiz mos tra, de for ma im pres si o nan te, como a en -

car na ção de idéi as e va lo res hu ma na men te re le -

van tes por par te de um in di ví duo pode re pre sen -

tar uma opo si ção efe ti va a todo um sis te ma. Nes se 

sen ti do, essa ação mos tra que é pos sí vel re sis tir e

que a dig ni da de hu ma na não se cur va obri ga to -

ri a men te di an te das pres sões dos po de ro sos e de

seus re pre sen tan tes de plan tão; que as mu dan ças

so ci a is de que tan to ne ces si ta mos po dem co me çar 

na for ça da li ber da de de di zer não, de modo pa cí -

fi co, co ra jo so, sin ce ro e so li dá rio. Por mais que os

po de ro sos ten tem fin gir que nada se pas sa, isso os

in co mo da, por que sa bem que se tra ta de se men te

que pode ger mi nar na so ci e da de, que o exem plo

pode fru ti fi car e que a re bel dia pode mul ti pli -

car-se. Por ou tro lado, a for ça de Dom Luiz pro -

vém da sin gu la ri da de de seu ca rá ter e de sua vi são 

de mun do e de so ci e da de. A ques tão é: terá essa

for ça sin gu lar que ca rac te ri za um in di ví duo ex cep -

ci o nal o al can ce ne ces sá rio para ins ta u rar e man -

ter uma von ta de co le ti va de re sis tên cia?

IHU On-Line – Como o se nhor ana li sa, no

con tex to atu al, a re la ção da Igre ja com a

po lí ti ca bra si le i ra? Dom Luiz Cap pio con -

fun diu e mis tu rou fé e po lí ti ca?

Frank lin Le o pol do e Sil va – Se é para fa lar em

“mis tu ra” de fé e po lí ti ca, te ría mos que di zer que

essa mis tu ra data dos tem pos de Cris to, por que o

cris ti a nis mo não é uma te o ria ou um con jun to de

dog mas, mas, an tes de tudo, um modo de vida, e

a vida em so ci e da de é ne ces sa ri a men te o exer cí -

cio da po lí ti ca por par te de to dos, in clu si ve da que -

les que de se jam se exi mir. Os va lo res uni ver sa is

ine ren tes ao cris ti a nis mo nem sem pre fo ram ade -

qua da men te de fen di dos pela Igre ja, e dis so te mos

mu i tos exem plos ao lon go da His tó ria. Não me

pare ce que a po si ção de Dom Luiz deva ser ava li a -

da à luz da con du ta da Igre ja como ins ti tu i ção

(por que as ins ti tu i ções são pre sas das con jun tu ras

e não re pre sen tan tes da ver da de), mas sim se gun -

do os va lo res que o cris ti a nis mo traz no seu nú cleo 

e que os cris tãos au tên ti cos en car nam na ex pe -

riên cia do amor. Di ria que os que o cen su ram pro -

va vel men te con fun dem fé e con for mis mo, re li gião 

e ade sis mo, hu mil da de e fra que za.

IHU On-Line – Como tan tos que hoje es tão

no go ver no Lula e ou tros tan tos que já es ti -

ve ram, Dom Cap pio be beu nas fon tes da
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Te o lo gia da Li ber ta ção. “O sal do do ges to

de Frei Luiz Cap pio ins ti tui um abis mo mo -

ral en tre com pa nhe i ros que até on tem be -

bi am da mes ma água”, es cre veu um dos

as ses so res do bis po. Com o je jum, hou ve

uma es pé cie de rup tu ra. Como se ex pli ca

este fato?

Frank lin Le o pol do e Sil va – Como as pes so as

po dem se se pa rar tão ra di cal men te de con vic ções

pe las qua is, até há pou co tem po, pa re ci am dis -

pos tas a dar a vida, é algo que ain da está por ser

ex pli ca do de for ma mais com ple ta do que a sim -

ples idéia de que o po der ne ces sa ri a men te cor -

rom pe. A Te o lo gia da Li ber ta ção cer ta men te foi

usa da por mu i tos como um dis cur so ins tru men tal,

uni ca men te um meio de as cen der ao po der con -

tes tan do o po der. A con du ta de uma par te pon -

de rá vel do PT pa re ce con fir mar essa idéia. Isso

signi fi ca que, da par te des tes, ja ma is hou ve um

ver da de i ro com pro mis so mo ral, mas o mero apro -

ve i ta men to de opor tu ni da des. Pois com pro mis sos

mo ra is são fins em si mes mos e não me i os que po -

dem ser aban do na dos, uma vez atin gi do o ob je ti -

vo. Os que es tão no go ver no, e que lá che ga ram

gra ças à si mu la ção e à dis si mu la ção, es que ce ram

ou nun ca sou be ram que o po der, para o cris tão e

para qual quer pes soa de cen te, é um meio de ser -

vir à co le ti vi da de e não um meio de ser vir-se dela.

Nes se sen ti do, a ati tu de de Dom Luiz in di ca a dis -

tân cia mo ral que o se pa ra da que les que al gum dia 

pôde cha mar de com pa nhe i ros, gra ças a um tris te

equí vo co que mu i tos co me te ram.

IHU On-Line – Para o go ver no, o bis po foi

“in tran si gen te”, en quan to para este o go -

ver no foi “au to ri tá rio”. O que lhe pa re ce?

Frank lin Le o pol do e Sil va – Qu an do al guém

pa u ta sua vida pelo pro pó si to de ser sen sí vel à

con di ção so fre do ra dos ou tros, a in tran si gên cia

em per se ve rar nes sa ati tu de é um tra ço su bli me de 

ca rá ter. To ma ra que Dom Luiz nun ca per ca essa

“in tran si gên cia”, por que é nela que se ma ni fes ta

como al guém pode vi ver tão in ti ma men te o pre -

ce i to da so li da ri e da de, pre zan do-o mais do que a

pró pria vida. Todo po der que re ne ga o povo

como sua ori gem tor na-se au to ri tá rio e se põe na

via do to ta li ta ris mo. Mas o au to ri ta ris mo do go -

ver no é sin gu lar: nun ca se ma ni fes ta con tra as

eli tes, nun ca é usa do para de ter a vi o lên cia ou a

cor rup ção, mas sem pre a fa vor dos in te res ses dos

gru pos mais po de ro sos, pe ran te os qua is se mos -

tra de uma to tal sub ser viên cia. Uma ca rac te rís ti ca

psi co ló gi ca e po lí ti ca do au to ri ta ris mo é que ele se

ali men ta da ser vi dão, da co var dia e do opor tu nis -

mo. Para cons ta tar isso, bas ta ob ser var o cu i da do

que o go ver no ma ni fes ta nas “ne go ci a ções” com

os gru pos he ge mô ni cos e com a clas se po lí ti ca – e

a fa ci li da de com que des pre za o diá lo go com as

clas ses po pu la res (e com os seus re pre sen tan tes

le gí ti mos) e com os mo vi men tos so ci a is.

IHU On-Line – A po lí ti ca e a for ma de go ver -

nar atu al es tão ba na li za das no Bra sil? O in -

di vi du a lis mo e o con tro le so ci al da vida

in di vi du al con tri bu í ram para essa ba na li za -

ção po lí ti ca?

Frank lin Le o pol do e Sil va – A po lí ti ca, na au -

tên ti ca acep ção da pa la vra, não exis te: o ex tre mo

da sua ba na li za ção ge rou o seu de sa pa re ci men to

– e isso não acon te ce ape nas no Bra sil. Sem par ti -

ci pa ção efe ti va e sem a cons ciên cia da li ber da de e

da ci da da nia não pode exis tir po lí ti ca, que é, ori gi -

nal men te, a arte de com par ti lhar o po der de ge rir

a Po lis. O in di vi du a lis mo ex tre ma do con tri bui para

o de sa pa re ci men to da po lí ti ca por que o in di ví duo

po lí ti co só pode exis tir numa co mu ni da de po lí ti ca. 

No Bra sil, a re la ção po lí ti ca que de ve ria exis tir

numa de mo cra cia re pre sen ta ti va foi subs ti tu í da

pela tec no lo gia do mar ke ting ele i to ral e pela ma -

ni pu la ção da opi nião pú bli ca.

Com o in di vi du a lis mo trans for ma do em iso -

la ci o nis mo, fica fá cil para o po der exer cer o con -

tro le so bre in di ví du os in te i ra men te de sa gre ga dos

e em pe nha dos em fe roz com pe ti ção. Com isso,

de sa pa re ce o su je i to po lí ti co e sur ge o in di ví duo

consti tu í do pelo po der, isto é, pe las téc ni cas de

su je i ção, que tor na os in di ví du os nú me ros cons ti -

tu in tes de um con jun to ho mo gê neo e uni for me de 

pro du to res e con su mi do res, von ta des sub mis sas e 

sus cep tí ve is de se rem ade qua da men te ad mi nis -

tra das. Daí a in com pre en são ge ra da pelo apa re ci -

men to de uma in di vi du a li da de au tô no ma e afir -

ma ti va, como Dom Luiz. Daí tam bém a es tra té gia

do po der: ig no rá-la ou re du zi-la à mar gi na li da de
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para que a ex ce ção pas se de sa per ce bi da e não

produza efeitos.

IHU On-Line – Cer ta vez, o se nhor afir mou

que não há ra zões para oti mis mo em re la -

ção à po lí ti ca por que a úni ca pos si bi li da de

de isso acon te cer está con di ci o na da a acon -

te ci men tos que di fi cil men te po de rão ocor -

rer. Como fica a po pu la ção bra si le i ra di an te 

des sa cer te za?

Frank lin Le o pol do e Sil va – A vol ta da po lí ti ca, 

isto é, da vida co mu ni tá ria ati va e par ti ci pa ti va, é

uma pos si bi li da de re mo ta, ou mes mo im pos sí vel,

por que a re pro du ção do sis te ma ten de a acen tu ar

os tra ços de de sa gre ga ção que se ma ni fes tam no

in di vi du a lis mo iso la ci o nis ta e no de sin te res se pela 

vida pú bli ca. O go ver no en co ra ja esse tipo de

com por ta men to por to dos os me i os, por que essa

si tu a ção é pro pí cia à re du ção da vida de mo crá ti ca 

às apa rên ci as e ri tu a is de uma for ma de mo crá ti ca

sem con te ú do. O ci da dão sem den si da de po lí ti ca,

o in di ví duo sem re a li da de pró pria e o su je i to des -

ti tu í do de sua pró pria sub je ti vi da de são hoje os

ato res num ce ná rio que já nem se quer si mu la a

es fe ra pú bli ca. A con ti nu i da de des sa si tu a ção

não é uma cer te za por que a his tó ria é sem pre

con tin gen te e po dem even tu al men te ocor rer mu -

dan ças im pre vi sí ve is. Mas uma apre ci a ção re a lis -

ta dos acon te ci men tos não en co ra ja oti mis mo

quan to ao fu tu ro.
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A gre ve de fome de Dom Cap pio:

um ato de ní ti do al can ce po lí ti co

Entre vis ta com João Ba tis ta Li bâ nio

João Ba tis ta Li bâ nio é li cen ci a do em Fi lo so -

fia, pela Fa cul da de de Fi lo so fia de Nova Fri bur go,

no Rio de Ja ne i ro, em Le tras Ne o la ti nas, pela

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro 

(PUC-Rio), em Te o lo gia, pela Hochschu le Sankt

Ge or gen, em Frank furt, Ale ma nha. Li bâ nio é tam -

bém mes tre e dou tor em Te o lo gia, pela Pon ti fí cia

Uni ver si da de Gre go ri a na (PUG) de Roma e le ci o na

Te o lo gia no Insti tu to San to Iná cio de Belo Ho ri zon te.

É au tor de uma imen sa pro du ção te o ló gi ca.

Entre ou tros, ci ta mos os se guin tes li vros: Te o lo -

gia da re ve la ção a par tir da Mo der ni da de (5.

ed. São Pa u lo: Lo yo la, 2005), Eu cre io – Nós

cre mos. Tra ta do da fé (2. ed. São Pa u lo: Lo yo la, 

2005), Qual o ca mi nho en tre o crer e o amar?

(2. ed. São Pa u lo: Pa u lus, 2005) e Intro du ção à

vida in te lec tu al (3. ed. São Pa u lo: Lo yo la,

2006). Dele, tam bém foi pu bli ca do o ar ti go “Con -

tex tu a li za ção do Con cí lio Va ti ca no II e seu de sen -

vol vi men to”, no li vro A Te o lo gia na uni ver si -

da de con tem po râ nea (São Le o pol do: Edi to ra

Uni si nos, 2005, p. 13-45), or ga ni za do por Iná cio

Ne utz ling.

João Ba tis ta Li bâ nio é as sí duo nas pá gi nas da 

re vis ta IHU On-Line. Pu bli ca mos uma en tre vis ta

com ele na 103ª edi ção, de 31 de maio de 2004,

um ar ti go na 136ª edi ção, de 11 de maio de 2005,

ou tra en tre vis ta na edi ção nú me ro 150, de 8 de

agos to de 2005, uma en tre vis ta na 214ª edi ção, de 

2 de abril de 2007, e mais uma en tre vis ta na 224ª

edi ção, de 20 de ju nho de 2007. Con fi ra tam bém

um ar ti go de Li bâ nio, in ti tu la do “Con tex tu a li za -

ção do Con cí lio Va ti ca no II e seu de sen vol vi men -

to”, pu bli ca do nos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

nú me ro 16, de 2005.

“Ao as su mir uma po si ção po lí ti ca, não a exer -

ceu no es ti lo de Cris tan da de, como se es cre veu,

por que não o fez em nome de ne nhum dos po de -

res do Esta do. Ten tou in flu en ci ar o Esta do pelo

lado que com pe te a to das as ins ti tu i ções e pes so as

fazê-lo: ge rar idéi as, va lo res, con tra por-se a ou tras 

di fe ren tes, ex pri mir po si ções com ges tos ra di ca is”, 

afir ma João Ba tis ta Li bâ nio em en tre vis ta à IHU

On-Line, pu bli ca da na pá gi na das No tí ci as do

Dia do site do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 15

de ja ne i ro de 2008, na qual re fle te so bre a gre ve

de fome de Dom Luiz Cap pio e sua luta con tra a

trans po si ção do Rio Sâo Fran cis co.

IHU On-Line – Como o se nhor vê o pa pel de

Dom Luiz Cap pio no de ba te so bre as obras

de trans po si ção do Rio São Fran cis co? O

que o se nhor pen sa so bre a gre ve de fome e

so bre a pro pos ta de re vi ta li za ção, de fen di -

da por Dom Cap pio?

João Ba tis ta Li bâ nio – A cons ciên cia e a in te -

ri o ri dade de uma pes soa es ca pam à nos sa aná li -

se. O mun do das in ten ções está en tre gue a Deus e

à cons ciên cia pes so al. As ações, des de que se ex -

te ri o ri zam, caem sob o nos so ju í zo que sem pre é

par ci al e des de ân gu los de ter mi na dos. Uma pri -

me i ra aná li se: o as pec to tes te mu nhal de Dom

Cap pio. Os que con vi vem com ele, que o co nhe -

ce ram e co nhe cem, ates tam a lim pi dez evan gé li ca

de seu agir. Pre fi ro fi car com tal tes te mu nho do

que le van tar sus pe i tas aze das, como cer tos ór gãos 

de pu bli ci da de. Admi ro a co ra gem, a ou sa dia do

ges to. Ultra pas sa o co mum dos mor ta is. Nin guém

ar ris ca a vida, se não em ca sos ex tre mos e he rói -

cos. Ele o fez. E por quê? Pelo que ele es cre veu,
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fa lou e ou tros co men ta ram, ele se pôs ao lado do

povo po bre mais li ga do ao Rio São Fran cis co e de

que ele tem ex pe riên cia pes so al. Bom re cor dar

que ele, com pe que no gru po, per cor reu o Rio São 

Fran cis co das nas cen tes na Ser ra da Ca nas tra até

a sua foz du ran te um ano. Adqui riu co nhe ci men to 

mi nu ci o so e bem lo ca li za do do mun do di re ta men -

te li ga do à pro ble má ti ca do rio. Ora bem, a par tir

des se ân gu lo ana li sou o pro je to de trans po si ção e

o pro ces so como ele foi e vi nha sen do con du zi do.

For mou-se um du plo ju í zo: téc ni co-po lí ti co e

éti co. Sob o pri me i ro as pec to, con si de rou o pro je -

to do go ver no não cor res pon der aos in te res ses do

povo ri be i ri nho e vi sar a ou tros in te res ses, es pe -

ci al men te do agro ne gó cio, em bo ra in di re ta men te

tam bém atin ja pes so as ne ces si ta das do Nor des te.

Não viu pro por ção en tre os be ne fí ci os re a is para o 

povo e os cus tos. Mais: com ins ti tu i ções es pe ci a li -

za das, pen sou em al ter na ti vas mais eco nô mi cas e

mais po pu la res, se gun do sua aná li se. Foi mais

lon ge: emi tiu um ju í zo éti co so bre o pro ces so.

Con si de rou que ele des res pe i ta va o povo, en ga -

na va-o, não cum priu o pro me ti do, foi fe i to à sor -

rel fa, não per mi tin do am plo de ba te pú bli co. Ten -

tou diá lo go. E, não sen do aco lhi do, lan çou mão

do re cur so do je jum pú bli co. Nes te mo men to, um

ato re li gi o so, por mo ti va ção éti ca e te o lo gal de

com pro mis so com os po bres, as su miu ní ti do ca rá -

ter po lí ti co. A pes soa era fi gu ra re li gi o sa de for te

sim bo lis mo po pu lar – um bis po –, o con te ú do do

ato per mi tia du pla le i tu ra – je jum ou gre ve de

fome –, a mo ti va ção pes so al ex pli ci ta da fa zia par -

te do uni ver so re li gi o so – op ção evan gé li ca pe los

po bres –, mas o al can ce ex ter no as su mia ca rá ter

al ta men te po lí ti co. Con tes ta va uma de ci são po lí ti -

ca do go ver no e exi gia ati tu de po lí ti ca de sua re -

ver são. Por tan to, vejo tal ação como um ato de ní -

ti do al can ce po lí ti co. Todo ci da dão tem di re i to de

pro tes tar, pes so al ou em gru po, con tra qualquer

decisão do Estado.

O fato de ser bis po não o pri va de tal di re i to.

Ou tra co i sa é ver se tal ato po lí ti co, no con jun to da 

si tu a ção na ci o nal, sen do fe i to pela fi gu ra de um

bis po, pro duz o efe i to de se ja do ou, pelo me nos,

des per ta a na ção para re a li da de im por tan te, ou,

pelo con trá rio, ofe re ce mu ni ção fá cil para ad ver -

sá ri os mal in ten ci o na dos do go ver no. Este é o

pon to mais di fí cil da aná li se. O go ver no Lula, ao

ser en fra que ci do, abre es pa ço, na atu al con jun tu -

ra, não para al ter na ti vas me lho res, e sim para pos -

sí vel re tro ces so na li nha do PSDB, com efe i tos ain -

da mu i to pi o res para o povo. A re vi ta li za ção do

Rio São Fran cis co, as al ter na ti vas pro pos tas me re -

cem ser con si de ra das pelo go ver no na me di da em

que elas re al men te sig ni fi quem um ga nho po pu lar.

IHU On-Line – O se nhor acha que o je jum de 

Dom Luiz Cap pio pode ser vis to como um

exem plo da mis tu ra en tre fé e po lí ti ca?

Como o ava lia nes se sen ti do?

João Ba tis ta Li bâ nio – Apren di, em ou tros

tem pos, uma dis tin ção que, se não me en ga no, re -

mon ta a Anto nio Grams ci19 en tre Esta do e So ci e -

da de Ci vil. O Esta do exer ce o po der na quá dru pla 

for ma de exe cu ti vo, le gis la ti vo, ju di ciá rio e re pres -

si vo. Mas ele ne ces si ta, para le gi ti mar-se, de idéi as,

sím bo los, va lo res, ra zões ace i ta das pe las pes so as,

ima gi ná rio sim bó li co fa vo rá vel, con sen so po pu lar 

e de gru pos/en ti da des im por tan tes. Numa pa la vra,

exis te o mun do da he ge mo nia que di ri ge, ori en ta,

le gi ti ma o Esta do. Por que o po der re cor re for te -

men te a ela, pres si o na-a para jus ti fi cá-lo. Hoje, a

ma i or fon te de le gi ti ma ção vem dos me i os de co -

mu ni ca ção so ci al. Esses fa zem cir cu lar idéi as e va -

lo res de ou tras ins ti tu i ções. Empre sas ca pi ta lis tas

que fi nan ci am pro gra mas, do nos de pro du to ras e

trans mis so ras te le vi si vas, gru pos po de ro sos que

com pram tem po de pro pa gan da in flu en ci am pe sa -

da men te na ori en ta ção das idéi as na so ci e da de. E

um con fli to ra di cal com o Esta do po de ria levá-lo à 

cri se e mes mo à per da de le gi ti mi da de e subs ti tu i -

ção. Na Argen ti na dos mi li ta res, com a der ro ta na

Guer ra das Mal vi nas, o po der mi li tar fi cou de tal

modo des le gi ti ma do, que se foi. No Bra sil, o go ver -
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19 Anto nio Grams ci (1891-1937): es cri tor e po lí ti co ita li a no. Com To gli at ti, cri ou o jor nal L’Ordi ne Nu o vo, em 1919. Se cre tá rio
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no mi li tar foi per den do le gi ti mi da de até ser subs ti -

tu í do por go ver no for mal men te de mo crá ti co.

Dom Cap pio, como bis po, pro je ta so bre o

mun do sim bó li co e re pre sen ta ti vo a for ça da Igre -

ja ca tó li ca. É ver da de que sua for ça foi di mi nu í da

pela in ter ven ção de ou tros bis pos em li nha opos -

ta. Em todo caso, sua sim bó li ca vi nha do sta tus de

bis po. Ao as su mir uma po si ção po lí ti ca, não a

exer ceu no es ti lo de Cris tan da de, como se es cre -

veu, por que não o fez em nome de ne nhum dos

po de res do Esta do. Ten tou in flu en ci ar o Esta do

pelo lado que com pe te a to das as ins ti tu i ções e

pes so as fazê-lo: ge rar idéi as, va lo res, con tra por-se 

a ou tras di fe ren tes, ex pri mir po si ções com ges tos

ra di ca is. Não se mis tu ra fé e po lí ti ca, por que não é 

a pes soa do bis po, em nome de sua fun ção de bis -

po, que le gis la, que ad mi nis tra o Esta do, que jul ga 

ou que co í be mi li tar men te al gu ma ati vi da de po lí ti -

ca. Mas al guém, de re pre sen ta ti vi da de re li gi o sa,

de fen de in te res ses e va lo res ex pli ci ta dos e su je i tos

ao ju í zo e crí ti ca de qual quer ou tra ins ti tu i ção ou

su je i to. Aliás, foi ao que as sis ti mos. Pes so as e ins ti -

tu i ções que o de fen de ram, e pes so as e ins ti tu i ções

que di ver gi ram. Até aí, o pa pel po lí ti co do bis po

cabe den tro de sua fun ção epis co pal e den tro da

de mo cra cia. Em ou tras pa la vras, o bis po fez pres -

são so bre o Esta do em de ter mi na da di re ção. Algo

ab so lu ta men te cor re to. É dis cu tí vel téc ni ca e po li ti -

ca men te se a di re ção e o mo men to de tal ação

atin gi ram ou não o bem de se ja do: ser vir os mais

pobres e desprovidos de água.

IHU On-Line – Em que sen ti do a gre ve de

fome de Dom Luiz Cap pio de i xa trans pa re -

cer os bas ti do res da atu al re la ção en tre o

go ver no e os mo vi men tos so ci a is?

João Ba tis ta Li bâ nio – A re la ção en tre Dom

Cap pio e os mo vi men tos so ci a is, de um lado, e,

do ou tro, a do go ver no com os mes mos, su põe

aná li se mais de ta lha da e com mais da dos que não 

pos suo. Até onde o go ver no Lula se tor nou in sen -

sí vel e dis tan te dos mo vi men tos so ci a is e Dom

Cap pio to cou em tal cha ga, con fes so que não sa -

be ria di zer pa la vra aba li za da. De i xo-o para os

ana lis tas de tal pro ces so.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia da luta

con tra a trans po si ção para a Igre ja? Como o

se nhor ana li sa o apo io da CNBB à gre ve de

fome? O que sig ni fi ca essa pos tu ra da Igre ja?

João Ba tis ta Li bâ nio – A luta con tra a trans po -

si ção afe ta a Igre ja como a qual quer ci da dão. Des -

de que os ar gu men tos da luta con ven çam que es -

tão em ques tão in te res ses im por tan tes dos po bres

e que vale a pena in sis tir, se não para bar rar ou

mo di fi car ra di cal men te o pro je to, ao me nos para

que ou tras al ter na ti vas im por tan tes para o povo

se jam le va das em con si de ra ção, a Igre ja tem pa la -

vra a di zer e pode fazê-lo. Aqui, vejo um pa pel de

todo ci da dão cons ci en te, seja mem bro da Igre ja

ou não. Em prin cí pio, não está em ques tão algo

que con cer ne a Igre ja como Igre ja, mas os po bres,

os ne ces si ta dos. E aí es ta mos di an te de pro ble ma

hu ma no e éti co que diz res pe i to a to dos e na tu ral -

men te a uma Igre ja que se diz se gui do ra do evan -

ge lho de Je sus.

O ges to de gre ve de fome do bis po tem du pla 

face. A face po lí ti ca se vin cu lou in ti ma men te com

o pro je to da trans po si ção do Rio São Fran cis co e

com um bis po que se en con tra va em si tu a ção ex -

tre ma. O apo io da CNBB não ne ces sa ri a men te

en trou na ques tão téc ni ca e po lí ti ca do pro je to.

Pro cu rou en ten der a si tu a ção de Dom Cap pio e

dar-lhe apo io em mo men to di fí cil fí si ca, psí qui ca e 

es pi ri tu al men te. As in ten ções ex plí ci tas do bis po

ba tem com a car ti lha evan gé li ca. Não se en tra no

mé ri to da opor tu ni da de po lí ti ca ou não de tal

ação. Esta per ten ce a ou tra ins tân cia de ju í zo. A

CNBB não só não quis de sa cre di tar a ati tu de pes -

so al de Dom Cap pio, como cer ta im pren sa o fez,

como mos trou com pre en são com a gran de za e

co ra gem do ges to. Nas vi das de san tos, fre qüen te -

men te usa mos a ex pres são: são ges tos an tes para

ad mi rar que para imi tar. Impli cam cer to ní vel de

he ro ís mo que não é dado a qual quer um.

E o in te ri or da cons ciên cia da pes soa es ca -

pa-nos. No mo men to em que se pre sen cia de ter -

mi na do ges to ex tre mo, tor na-se qua se im pos sí vel

dis tin guir se ali se es con dem san ti da de he rói ca,

pro fe tis mo au daz, ou ou tro tipo de fe nô me no exi -

bi ci o nis ta ou pa to ló gi co ou cer ta mis tu ra en tre

eles. Se al guém vis se um jo vem, di an te do bis po e

de to dos os pre sen tes, ao ou vir as acu sa ções do

pai, ar ran car a rou pa, e des pi do, de vol vê-las ao

pai, di zen do – “Da qui em di an te te nho so men te

um pai, o Pai nos so do céu!” –, que pen sa ria? Tal -
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vez um ges to his té ri co. Mas esse jo vem hoje se

cha ma São Fran cis co de Assis. Assim, há ges tos

que nos ul tra pas sam no mo men to em que vi ve -

mos pela for ça in te ri or do per so na gem, mas que

ama nhã res so a rão di fe ren te men te. Esta mos di an -

te de tal si tu a ção no caso de Dom Cappio? Quem

viver, verá.

IHU On-Line – O se nhor con cor da que Lula

está de i xan do a de se jar do pon to de vis ta da 

de mo cra cia na for ma como vem con du zin -

do a ques tão da trans po si ção? Na sua opi -

nião, Lula está sen do au to ri tá rio?

João Ba tis ta Li bâ nio – De mo cra cia, in fe liz -

men te, abar ca hoje pro ce di men tos bem dís pa res.

Exis te algo me nos de mo crá ti co do que os par la -

men ta res vo ta rem o pró prio sa lá rio? Que exis te de 

povo nes se ges to de in te res se bem mes qui nho, em 

mu i tos ca sos? Em ge ral, con si de ra-se de mo crá ti co 

o cum pri men to de re gras e re gu la men tos le ga is.

Mas não se ques ti o na se es ses re al men te re ve lam

es pí ri to de mo crá ti co e fo ram ela bo ra dos no es pí ri -

to de ser vi ço ao povo. Por tan to, ges tos ex tre ma -

men te an ti de mo crá ti cos se fa zem em nome de leis 

vo ta das pelo po der cons ti tu í do, e en tão con si de -

ra dos de mo crá ti cos. Para ações le ga is do pre si -

den te, cabe ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral jul gar

so bre o con te ú do e pro ce di men to de mo crá ti co.

De i xo-lhe tal ju í zo. Evi den te men te um Go ver no

pode, além da le ga li da de de mo crá ti ca, ser mais

de mo crá ti co, ao cri ar pro ce di men tos de con sul tas, 

de de ci sões em que apa re ça com ma i or cla re za a

von ta de po pu lar. Nes te caso, cre io, pelo que an -

dei len do, que o pro ces so po de ria ter sido mu i to

mais de mo crá ti co, como de se ja va Dom Cappio.

IHU On-Line – O je jum de Dom Luiz Cap pio

pro vo cou um des per tar na so ci e da de bra si -

le i ra para esse de ba te?

João Ba tis ta Li bâ nio – Sim e não. Cer to se tor

da so ci e da de, pe que no aliás, e, so bre tu do da Igre -

ja, li ga da à pas to ral so ci al, re ce beu boa sa cu di de la. 

Mas, como a gran de mí dia di vul gou mu i to pou co

e, em al guns ca sos, en ve ne nou o ges to do bis po,

fica di fí cil sa ber do real im pac to na so ci e da de.

Aqui va le ria a pena fa zer son da gem de opi nião.

Tal vez ela nos aju de a per ce ber até onde o je jum

do bis po atin giu as pes so as. Além dis so, vi ve mos

numa so ci e da de da in for ma ção para o bem e para 

o mal. Para bem, pois mu i tos as sun tos que fi ca vam 

an ti ga men te ocul tos, hoje vêm à luz. Na Inter net,

dis cu te-se so bre qual quer ques tão. E as no tí ci as

cir cu lam ho ri zon tal men te com imen sa ra pi dez.

Assim, o je jum do bis po teve re per cus são na Eu ro -

pa. Para o mal, a mes ma so ci e da de de in for ma -

ção aca ba de sin for man do. Subs ti tui ra pi da men te

as no tí ci as. Fi cam no ar pou co tem po. E a ava lan -

che de ou tras in for ma ções aba fa e faz-nos es que -

cer o que on tem se pro pa la va em pra ça pú bli ca. A

ve lo ci da de e a quan ti da de de no vi da des a cir cu lar 

es tar re cem-nos e in sen si bi li zam-nos. Pe ne tra rão

so men te aque las que se re to ma rão mu i tas ve zes e

que se in se ri rem no ima gi ná rio cul tu ral so ci al por

meio da trans mis são fa mi li ar, edu ca ção, ve i cu la -

ção nas igre jas e, so bre tu do por ex po si ção mais

am pla na mí dia. Cre io que esse tema não tem tal

re le vân cia que afe te es ses seg men tos ge ra do res

prin ci pa is da opi nião. Pas sa rá com mu i ta ra pi dez.

Só gru pos co ra jo sos, en ga ja dos são ca pa zes de vol -

tar con ti nu a men te so bre ele e pres si o na rem o Go -

ver no. Aí há pos si bi li da de de al gum êxi to na pro -

ble má ti ca em ques tão. Aí apa re ce a im por tân cia de 

pes so as te na zes e cons tan tes que ba ta lham a idéia,

como é o caso de Frei Gil van der, de Belo Ho ri zon -

te, no caso da trans po si ção.

IHU On-Line – Que “se qüe las” a po si ção de

Lula so bre a trans po si ção po dem de i xar na

bi o gra fia do pre si den te?

João Ba tis ta Li bâ nio – Di fí cil res pon der. Ele já

tem fo lha de ser vi ço bem re che a da. A bur gue sia

le tra da não su por ta que ho mem sim ples do povo

te nha su bi do tão alto e ad mi nis tra do com mais in -

te li gên cia que ou tros pre si den tes co ro a dos com tí -

tu los aca dê mi cos. Em pa les tra, Le o nar do Boff,

que pri vou com ele e com gen te de gran de in te li -

gên cia em vá ri as pa í ses do mun do, jul ga va-o das

pes so as mais in te li gen tes que ele co nhe ce ra. Inte -

li gên cia não é a mes ma co i sa que es co la ri da de.

Na es te i ra dos pre si den tes an te ri o res, que ver go -

nho sa men te se aco var da ram di an te do ne o li be ra -

lis mo sem mais, ele re sul ta al guém que re a giu até

cer to pon to com me di das so ci a is. Não te mos idéia 

hoje da re per cus são so ci al de tal trans po si ção e da 
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pos si bi li da de da im ple men ta ção de vá ri os dos

pro je tos, su ge ri dos in clu si ve pelo bis po. Se al -

guém per gun tas se, du ran te o Go ver no de Jus ce li -

no, se Bra sí lia lhe so ma ria ao cur rí cu lo de pre si -

den te ou não pas sa ria de uma lou cu ra va i do sa,

não se ria fá cil res pon der. Hoje, Bra sí lia é um fato

só li do, cujo im pac to so bre todo o país con ti nua

sen do es tu da do. Assim só de po is de anos da

trans po si ção e do que se cri ar a seu re dor é que sa -

be re mos até onde tal fato res sal ta rá ou diminuirá

a bi o gra fia de Lula.
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A gre ve de fome obri gou o go ver no a olhar para o Bra sil

e obri gou o Bra sil a olhar para o semi-ári do

Entre vis ta com Adri a no dos San tos Mar tins

Adri a no dos San tos Mar tins é ci en tis ta so ci al

ga ú cho e tra ba lha há 15 anos como vo lun tá rio na

di o ce se de Bar ra, sob a ju ris di ção do bis po Dom

Luiz Cap pio. So ció lo go e am bi en ta lis ta, Adri a no

Mar tins é mem bro do Fó rum Per ma nen te de De -

fe sa do São Fran cis co, mem bro do cen tro de

Asses so ria do Assu ruá e do Con sea – Con se lho

Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal – e 

co-au tor do li vro Rio São Fran cis co: uma ca -

mi nha da en tre vida e mor te (Pe tró po lis: Vo zes, 

1995). Com pa nhe i ro de pe re gri na ção do bis po

Dom Luiz Cap pio, en tre 4 de ou tu bro de 1992 a 4

de ou tu bro de 1993, em pre en deu uma ro ma ria da 

nas cen te à foz do Rio São Fran cis co. Essa pe re gri -

na ção eco ló gi ca foi um mar co na luta pela pre ser -

va ção do rio e das po pu la ções ri be i ri nhas.

Como por ta-voz do bis po, Adri a no con ce deu 

duas en tre vis tas à IHU On-Line. A pri me i ra no

dia 7 de se tem bro de 2005, quan do fa lou so bre as

vi tó ri as con quis ta das du ran te os 11 dias de gre ve

de fome do bis po, em ou tu bro de 2005.

Po rém, em fe ve re i ro de 2006 o Rio São

Fran cis co vi veu um mo men to cru ci al, quan do o

go ver no fe de ral re to mou o pro je to de trans po si -

ção. Em vir tu de des de fato, Dom Luiz Cap pio pro -

to co lou uma car ta en de re ça da ao Pre si den te Lula. 

Nela, lem brou e re to mou o acor do re a li za do en tre 

am bos em 2005, quan do o pro je to foi in ter rom pi -

do por ca u sar mais trans tor nos à re gião do que be -

ne fí ci os. Por isso, a IHU On-Line con ver sou mais

uma vez com o ci en tis ta so ci al, Adri a no Mar tins,

re pre sen tan te de Dom Luiz Cap pio, so bre a re to -

ma da do pro je to sem os diá lo gos acor da dos e

agen da dos para após as ele i ções pre si den ci a is de

2006. Du ran te a en tre vis ta, pu bli ca da na pá gi na

das No tí ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 26 de fe ve re i ro de 2006, sob o

tí tu lo “A luta pelo São Fran cis co”, Adri a no apre -

sen ta al gu mas al ter na ti vas viá ve is para ga ran tir

água à re gião semi-ári da do Bra sil.

IHU On-Line – É cedo para di zer que hou ve

vi tó ria em re la ção às con quis tas de Dom

Luiz Cap pio com a gre ve de fome?

Adri a no Mar tins – O go ver no as su miu o com -

pro mis so de não ini ci ar ne nhu ma obra en quan to

não for es ta be le ci do um am plo de ba te na ci o nal

que cons trua um pla no de de sen vol vi men to sus -

ten tá vel para todo o semi-ári do, ba se a do na con -

vi vên cia. Isso não le va rá me nos de um ano, um

ano e meio, para que acon te ça, sig ni fi can do, na

prá ti ca, ti rar o pro je to do ano ele i to ral. O que jus ti -

fi ca esse pro je to é o ob je ti vo ele i to ral, o im pac to

ele i to ral que ele te ria na épo ca em que só che ga va 

a ver são de que era um pro je to bom. Isso mu dou.

Re per cu tiu na ci o nal men te, o de ba te se es ta be le -

ceu. As or ga ni za ções so ci a is bra si le i ras as su mi ram 

essa luta. A CUT, o MST, a UNE não ha vi am se po -

si ci o na do an tes. Ago ra, es tão po si ci o na das cla ra -

men te so bre a trans po si ção.

IHU On-Line – O que será fe i to da qui para

fren te?

Adri a no Mar tins – Dom Luiz irá en con trar-se

com to das es sas or ga ni za ções bra si le i ras para

cons tru ir e de fi nir um pac to de como en ca mi nhar

essa luta pela con vi vên cia com o semi-ári do. A

gre ve de fome foi vá li da por ter obri ga do o go ver -

no a olhar para o Bra sil e ter obri ga do o Bra sil a

olhar para o semi-ári do. Não com o olhar es te re o -
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ti pa do que a in dús tria da seca cons tru iu, mas com

ou tro olhar. Essa é uma gran de vi tó ria. Ago ra é

im por tan te que fi que cla ro: se o go ver no não

cum prir o acor da do e ini ci ar as obras, Dom Luiz

vol ta para Ca bro bó e não vol ta so zi nho.

IHU On-Line – O Mi nis té rio da Inte gra ção

anun ci ou, um dia de po is do fim da gre ve, o

co me ço das obras para no vem bro...

Adri a no Mar tins – O go ver no men te mu i to e há

mu i to tem po. Eles não co me ça rão em no vem bro

por que a obra está em bar ga da pela Jus ti ça. A li -

cen ça am bi en tal foi ca ça da. É cla ro que é um mo -

men to em que o lobby das em pre i te i ras e dos in te -

res sa dos no hi dro ne gó cio e no agro ne gó cio es tão

lou qui nhos. Estão a cam po para mi ni mi zar um

fato con su ma do. Nes se mo men to, não pos so di -

zer que o go ver no es te ja pa u tan do a Glo bo. Quem

pa u ta a Glo bo pa re ce ser o pes so al do lobby das

em pre i te i ras. Pode ser que pa u tem com a aju da

do go ver no, mas não dá para di zer que o mi nis tro

Ja ques Wag ner es te ja fa zen do isso. É pos sí vel que 

da qui a pou co eu diga que o go ver no está “sa ca -

ne an do”. Mas pri me i ro va mos es pe rar a au diên -

cia com o Lula para, en tão, ter mos uma vi são

mais cla ra da si tu a ção.

IHU On-Line – Mas é es tra nho que se pro -

nun ci em so bre a obra de po is da lon ga ne go -

ci a ção com Dom Luiz...

Adri a no Mar tins – Sabe-se que, em uma ne go -

ci a ção des te tipo, não apa re cem ven ce do res nem

der ro ta dos. Con se gui mos o que que re mos e não

apa re ce que o ou tro te nha sido der ro ta do... O fato 

é que eles se com pro me te ram com o prin ci pal.

IHU On-Line – O se nhor su ge riu o ple bis ci to 

como so lu ção para o pro ble ma da trans po -

si ção do São Fran cis co. Por quê?

Adri a no Mar tins – Essa é uma po si ção mi nha,

não do Frei Luiz. Exis te uma pro pos ta que não foi

le va da à vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, mas

foi apro va da nas ou tras câ ma ras an te ri o res, que

es ta be le ce a ne ces si da de de um ple bis ci to na ci o -

nal de fa zer ou não a trans po si ção. Para mim, isso

dá for ma, dá pra zo e tira o tema do ca len dá rio ele -

i to ral. Na cons tru ção de uma de mo cra cia par ti ci -

pa ti va, es ses ple bis ci tos e re fe ren dos cum prem um 

pa pel im por tan te. Po de ría mos abrir uma bre cha

para que obras de gran de por te te nham apro va -

ção da po pu la ção. Acho im por tan te que o Rio

Gran de do Sul, por exem plo, co nhe ça o semi-ári -

do. Um de ba te como este pos si bi li ta ria isso. Mes -

mo se le var mos em con ta o lobby das em pre i te i ras,

do agro ne gó cio,da im pren sa, que é sub ser vi en te

na ma i or par te das ve zes. Mes mo sen do uma luta

de si gual, abri ria o de ba te para a so ci e da de. O

pro je to é tão ab sur do, tem tan tas fa lhas – tudo

gra ças ao des co nhe ci men to ab so lu to. O mi nis tro

Ja ques Wag ner, para se ter uma idéia, re co nhe -

ceu on tem que des co nhe ce o pro je to. Ima gi ne,

um mi nis tro! O pri me i ro emis sá rio do go ver no, o

ga ú cho Sil vi no Heck, tam bém dis se isso.

IHU On-Line – Dom Luiz deve se re cu pe rar

até quan do?

Adri a no Mar tins – Ele não che gou a ser in ter na -

do. É o caso mais atí pi co que co nhe ço. Para você

ter uma idéia da sa ú de de Dom Luiz, o frei Sér gio

Gör gen, que foi de pu ta do no Rio Gran de do Sul,

e nos deu uma aju da ines ti má vel, nos fa lou so bre

toda a sin to ma to lo gia das gre ves de fome por já

ter fe i to al gu mas gre ves pro lon ga das. Ele dis se

que sem pre to ma va um copo de soro ca se i ro e fi -

ca va de i ta do a ma i or par te do tem po. Dom Luiz

teve ati vi da de in ten sa to dos os dias, na ma i or par -

te do dia, e de ci diu só to mar água. Não ti nha soro

ca se i ro e água de coco que man ti ves se o ní vel de

po tás sio. Hoje de ma nhã (dia 7-10), ele veio aqui

em Ca bro bó vi si tar a fa mí lia que vive per to da ca -

pe la e o aco lheu du ran te a gre ve de fome. To mou

soro on tem e ago ra de ma nhã já saiu.

IHU On-Line – Ha via uma ques tão mís ti ca

por trás da gre ve?

Adri a no Mar tins – Dom Luiz é uma fi gu ra bem

sin gu lar. Foi isso que cri ou o “pe pi no” para o go -

ver no. É como se fos se um frei Da mião eco ló gi co

e de es quer da. Pri me i ro, por que ele é um fran cis -

ca no le gí ti mo e de ati vi da de es pi ri tu al mu i to in -

ten sa. Ele age por im pul sos de or dem es pi ri tu al,

por in tu i ções. Tem uma afi ni da de e uma ca pa ci -

da de de co mu ni ca ção com a po pu la ção po bre

ime di a ta. Ao mes mo tem po, além de fi ló so fo e
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teó lo go, é eco no mis ta. Tem ins tru men tal para

um de ba te so bre ques tões da es tru tu ra da eco no -

mia. É uma pes soa bas tan te cul ta. Se você juntar

isso tudo e colocar em um lo cal onde a es pi ri tu a -

li da de é ain da o cen tro da vida das pes so as, você

con se guirá po de res de mo bi li za ção e ar ti cu la ção

fan tás ti cos. É isto que os mo vi men tos so ci a is têm

per di do: a ca pa ci da de de diá lo go com as pes so -

as, a ra di ca li da de, fi can do cada vez mais ins ti tu -

ci o na li za dos. O de ba te que acon te ceu du ran te

es tes 11 dias não acon te ceu em nove anos de

luta con tra a trans po si ção.

IHU On-Line – A re li gi o si da de no ima gi ná -

rio po pu lar nor des ti no é mais pre sen te do

que no res to do País?

Adri a no Mar tins – É mu i to mais for te e tem fi gu -

ras que são se mi na is como o pa dre mes tre Ibi a pi -

na, que com ple ta ria 200 anos de nas ci men to nes -

te ano e que foi quem in flu en ci ou pa dre Cí ce ro,20

Antô nio Con se lhe i ro.21 Pa dre Ibi a pi na22 foi um

gran de mis si o ná rio do Nor des te, que de fen dia as

idéi as que de fen de mos hoje, como guar dar água

da chu va, cri ar ca bras e ove lhas... Só que isso há

200 anos. Até hoje, é meio san to po pu lar. Essa

ini ci a ti va de Dom Luiz tam bém se ins cre ve numa

tra di ção dos pro fe tas ser ta ne jos. São mu i tos as -

pec tos em uma ques tão só.

IHU On-Line – Dom Luiz es ta va sen do con -

si de ra do como san to?

Adri a no Mar tins – Isso acon te ce des de que ele

veio para a Ba hia, há 30 anos. Des de en tão, é

cha ma do de san to. Saiu com a rou pa do cor po de

São Pa u lo e veio ba ter aqui.

A luta pelo Rio São Fran cis co

IHU On-Line – De um lado, te mos o que po -

de mos cha mar de “Bra sil Vir tu al”, ou seja,

trans por o Rio São Fran cis co para le var

água às tor ne i ras do Nor des te, de ou tro, o

“Bra sil Real”, pre o cu pa do com o meio am -

bi en te e com as de si gual da des que este pro -

je to ca u sa rá na dis tri bu i ção de água na

re gião. Como o se nhor vê essa ques tão,

quan do o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal

e o Pre si den te da Re pú bli ca tra ba lham pa ra -

le la men te na so lu ção do mes mo pro ble ma?

Adri a no Mar tins – Em re la ção ao Pro je to de

Trans po si ção pro pos to pelo go ver no fe de ral, exis -
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20 Cí ce ro Ro mão Ba tis ta, dito Pa dre Cí ce ro (1844-1934): re li gi o so e po lí ti co bra si le i ro. Exer ceu gran de in fluên cia en tre a po pu la -
ção ser ta ne ja do in te ri or nor des ti no. Orde na do pa dre em 1870, foi de sig na do em 1872 vi gá rio de Ju a ze i ro do Nor te, lu ga re jo
no mu ni cí pio de Cra to. Des de cedo exer ceu sua li de ran ça en tre o povo. Em 1889, sua po pu la ri da de au men tou ain da mais,
pois co me çou a ser atri bu í da a ele a prá ti ca de mi la gres. Ape sar de sus pen so pela Igre ja Ca tó li ca, foi am pli an do pro gres si va -
men te seu po der, tor nan do-se o che fe po lí ti co de ma i or pres tí gio do in te ri or do Ce a rá. Envol vi do nas lu tas tra va das en tre as
oli gar qui as agrá ri as, in flu ía de ci si va men te nas ele i ções de pre si den tes do es ta do, de pu ta dos e se na do res. Gra ças à sua atu a -
ção, quan do mor reu, Ju a ze i ro ha via se trans for ma do em ca pi tal re li gi o sa e eco nô mi ca do ser tão, e prin ci pal cen tro de ro ma -
ria de todo o Nor des te. O pa dim Ciço (pa dri nho Cí ce ro), como é cha ma do por mu i tos, é con si de ra do até hoje san to e pro te -
tor pe los hu mil des do ser tão. Em 1924, foi-lhe er gui da uma es tá tua que se tor nou ob je to de de vo ção. Em 1973, foi pro cla -
ma do san to pela Igre ja Ca tó li ca Bra si le i ra. (Nota da IHU On-Line)

21 Antô nio Vi cen te Men des Ma ci el, dito Antô nio Con se lhe i ro (1828-1897): che fe re li gi o so bra si le i ro, que co man dou a Gu er ra de
Ca nu dos, na Ba hia. Exer ceu vá ri as pro fis sões an tes de se tor nar be a to e pre ga dor. De po is de per cor rer todo o in te ri or nor des ti -
no, che gou a Ita pi cu ru de Cima (BA), onde foi pre so sob acu sa ção de as sas si na to. Pro van do sua ino cên cia, foi li ber ta do e vol -
tou a ca mi nhar pelo ser tão. Sua fama de mi la gre i ro cres cia sem en con trar opo si ção nos pa dres do in te ri or, que viam nas suas
pre ga ções um ele men to fa vo rá vel ao re nas ci men to da fé en tre a po pu la ção. Sua for ça se re ve la va prin ci pal men te em épo ca de
ele i ção: os can di da tos que apo i a va sem pre sa íam ven ce do res. Com a que da da mo nar quia, ma ni fes tou-se em pro tes to pro fe ti -
zan do que o fim do mun do se ria em 1900. Re ti rou-se com os seus adep tos para Ca nu dos, às mar gens do rio Vaza-Bar ris. Aí
fun dou uma “ci da de san ta”, co mu ni da de ba se a da na pro pri e da de co le ti va da ter ra e dos re ba nhos, li mi tan do-se a pro pri e da de 
pri va da às ca sas e aos bens mó ve is. Em pou co tem po en trou em con fli to com os gran des pro pri e tá ri os da re gião. A si tu a ção
agra vou-se, pro vo can do a in ter ven ção fe de ral (1896-1897). Qu a tro ex pe di ções ofi ci a is fo ram ne ces sá ri as para der ro tá-lo e a
sua gen te. O epi só dio de Ca nu dos está con ta do no li vro de Eu cli des da Cu nha, Os ser tões. Mor reu dois dias an tes da der ro ta
dos seus ho mens pe las tro pas fe de ra is. (Nota da IHU On-Line)

22 José Antô nio de Ma ria Ibi a pi na, dito Pa dre Ibi a pi na (1806-1883): foi um pa dre bra si le i ro com vo ca ção mis si o ná ria que fun -
dou, em vá ri os pon tos do in te ri or do Bra sil, ca sas de en si no re li gi o so e ao mes mo tem po agrí co la e in dus tri al, adap ta das às ne -
ces si da des re gi o na is bra si le i ras. Sua ori gi na li da de foi con vo car o povo para obras co mu ni tá ri as, como a cons tru ção de açu des,
hos pi ta is, es co las, ce mi té ri os. (Nota da IHU On-Line)



te uma dis cre pân cia mu i to gran de em re la ção ao

que ele na ver da de é e re la ti va men te pre ten de ser. 

O Pro je to de Trans po si ção não visa ga ran tir água

para a po pu la ção em ris co hí dri co no nor des te,

mes mo que o mar ke ting es te ja uti li zan do esse

ape lo. Em de zem bro do ano pas sa do, a ANA

(Agên cia Na ci o nal de Água) lan çou o Atlas das

Águas do Nor des te, onde pro põe um con jun to de 

obras e ações que re sol ve ri am os pro ble mas de

aten di men to de con su mo ur ba no do Nor des te, o

que cus ta rá bi lhões até 2015. Então, em to dos os

núcle os ur ba nos, é pos sí vel ga ran tir abas te ci men -

to de água, como a ca pa ci ta ção e ar ma ze na men to 

de água da chu va, seja ela em re ser va tó ri os fe cha -

dos ou aber tos, bar ra gens sub ter râ ne as, cis ter na

de en xur ra das, cis ter na ao lado da casa, ga ran -

tin do água e pos si bi li da de de de sen vol vi men to

da re gião.

A meu ver, exis te um con fli to de in te res ses

mu i to gran de. Por um lado, de quem quer ga ran tir 

água e de sen vol vi men to para a re gião, que não

de pen de ape nas da ofer ta de água, mas de um

con jun to de ações. Por ou tro lado, as no vas oli -

gar qui as do Nor des te, for ma das por aque les que

do mi nam as áre as do agro ne gó cio, do hi dro ne -

gó cio, da pro du ção de ca ma rão e o plan tio de

mo no cul tu ra. De cer ta for ma, esse con fli to exis te

den tro do go ver no bra si le i ro, mas ao que pa re ce, 

nes se novo man da to, as for ças con ser va do ras do 

gover no se for ta le ce ram; é a im pres são que nos dá.

Hoje, te mos um qua dro mu i to pre o cu pan te

no go ver no, que é o lan ça men to do PAC que se,

por um lado, con tra põe-se a ló gi ca fi nan cis ta que

predo mi nou no pri me i ro man da to do Lula, por ou -

tro, pre vê obras para a Ama zô nia e para o Rio São 

Frans cis co e isso é um ab sur do, pois esse as sun to

foi re to ma do de for ma crí ti ca e au to ri tá ria, com -

pa ra do ao go ver no mi li tar da dé ca da de 1970.

IHU On-Line – O que o se nhor acha da ati tu -

de do mi nis tro Pe dro Bri to, quan do diz que

a trans po si ção do Rio São Fran cis co é ina -

ta cá vel, be ne fi ci an do 12 mi lhões de bra si -

le i ros sem pre ju di car ne nhum?

Adri a no Mar tins – Isso é uma men ti ra. O pró -

prio Tri bu nal de Con tas da União, num pa re cer

ela bo ra do no ano pas sa do, mos tra que o go ver no

re co nhe ce que es ses nú me ros são equi vo ca dos. A

im pres são que te nho é que, como exis te uma pos -

si bi li da de do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal ir

para o PMDB, há um cer to es for ço de cri ar o fato

dado. Po rém, não acre di to que ele es te ja agin do

as sim sem co nhe ci men to do go ver no.

Creio que o es ti lo sin di ca lis ta de Lula es te ja

es ti mu lan do Ciro Go mes e Pe dro Bri to a en tra -

rem com for ça na bri ga e de po is ele verá para

onde essa his tó ria vai e quem tem mais for ça

para, en tão, re sol ver a ques tão. Eu te nho im pres -

são que a ati tu de do mi nis tro, em par te, é para

cri ar o fato, re co lo car o pro je to na pa u ta na ci o -

nal, mes mo sa ben do que não exis te uma de ci são

de fi ni ti va da Jus ti ça, ou seja, ten ta em pur rar isso

ago ra, o mais cedo pos sí vel, por que de po is as co i -

sas po dem se com pli car.

IHU On-Line – O mes mo Mi nis tro da Inte -

gra ção diz que os diá lo gos en tre os mo vi -

men tos so ci a is e o go ver no não fo ram in ter -

rom pi dos. Po rém, com o an da men to do pro -

je to, o go ver no aca ba de que brar um acor do 

fe i to en tre o Bis po Dom Luiz Cap pio e o

pre si den te Lula, fir ma do em 2005. Como

está o diá lo go en tre o go ver no bra si le i ro e

os mo vi men tos so ci a is atu al men te?

Adri a no Mar tins – Eu fui um dos or ga ni za do res

da pri me i ra ofi ci na de de ba tes e já ha via, por par -

te de um con jun to de par ti ci pan tes, uma ani ma -

ção mu i to gran de em re la ção às pos si bi li da des de

apro fun dar o diá lo go. Obvi a men te que, por par te

de al guns re pre sen tan tes do Mi nis té rio da Inte gra -

ção, hou ve um in cô mo do mu i to gran de, por que

fi cou ab so lu ta men te cla ro que o go ver no bra si le i -

ro não tem uma po lí ti ca or gâ ni ca para o de sen vol -

vi men to do semi-ári do. O pró prio go ver no, com a

pro xi mi da de da hi dro ne gó cio, so li ci tou a in ter -

rup ção do de ba te. Uma vez pas sa das as ele i ções,

re to ma ría mos o pro ces so que im pli ca ria na re a li -

za ção de mais um en con tro em Bra sí lia e es co -

lhen do ci da des pólo para fa zer esse de ba te. O fato 

é que, pas sa das as ele i ções, o go ver no fin giu que

isso não acon te ceu e cri ou cons tran gi men tos in -

ter nos se to res que apos tam nes se de ba te. Em nós, 

re pre sen tan tes dos mo vi men tos so ci a is, cri ou-se

uma in dig na ção mu i to gran de.
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IHU On-Line – A car ta pro to co la da pelo bis -

po Cap pio re to ma inú me ros acor dos fe i tos

com o go ver no. O se nhor crê que ela será re -

le va da pelo pre si den te e seu Mi nis té rio?

Adri a no Mar tins – Espe ro que sim e acho que,

se o go ver no não re to mar esse diá lo go, per de rá

uma opor tu ni da de his tó ri ca em re la ção a uma

ques tão de re le vân cia so ci al, am bi en tal e po lí ti ca

de cri ar efe ti vo pro ces so de diá lo go com a so ci e -

da de bra si le i ra. Acho que ha ve rá, nes se pri me i ro

mo men to, um acir ra men to gran de, por que os in -

te res ses eco nô mi cos e po lí ti cos mais mes qui nhos

em re la ção a esse pro je to são mu i tos gran des. Eles 

di zem res pe i to não só ao aten di men to às em pre i -

te i ras como aos gru pos que es tão por trás do cha -

ma do hi dro ne gó cio, agro ne gó cio e al gu mas oli -

gar qui as lo ca is, um jogo de tro ca de fa vo res com

os go ver na do res ele i tos, en fim. Por ou tro lado,

exis te uma so ci e da de or ga ni za da, uma sen si bi li da -

de mu i to gran de em re la ção a esta ques tão por que

ela é em ble má ti ca. As vi tó ri as que os mo vi men tos

so ci a is têm con quis ta do em re la ção à trans po si ção

são mu i to ani ma do ras em re la ção a ou tras lu tas

tam bém ne ces sá ri as, mu i to es pe ci al men te em re la -

ção ao cer ra do bra si le i ro e à Ama zô nia.

IHU On-Line – Qu a is são as al ter na ti vas viá -

ve is para le var água ao ser tão nor des ti no

sem pri vi le gi ar uma ou ou tra re gião e ga ran -

tir o de sen vol vi men to sus ten tá vel?

Adri a no Mar tins – São múl ti plas ações. Ago ra,

um prin cí pio mu i to im por tan te é o de ar ma ze nar

no pe río do de far tu ra para po der uti li zar no pe río -

do de es cas sez. Em vá ri as re giões do mun do,

onde neva, em ou tras re giões semi-ári das, esse é

um prin cí pio de con vi vên cia com o am bi en te na -

tu ral e é cen tral. Tan to que nós te mos no mun do

re giões semi-ári das onde cho ve mu i to me nos do

que no semi-ári do bra si le i ro, como na Espa nha,

onde há ín di ces de de sen vol vi men to bas tan te in -

te res san tes e um dos mo ti vos dis so é a uti li za ção

des se prin cí pio.

Uma co i sa que nem todo mun do sabe é que

no semi-ári do cho ve; o pro ble ma é que a chu va

cai num pe río do mu i to cur to do ano. Te mos um

lon go pe río do de es ti a gem. Se hou ver es tru tu ra

para ar ma ze nar essa água, te re mos água pelo ano 

in te i ro e não só água de be ber, mas tam bém para

pro du ção. De qual quer modo, é im por tan te lem -

brar que água so zi nha não gera de sen vol vi men to.

Fos se as sim, à be i ra do São Fran cis co se ria o lu gar 

mais rico do mun do.

Eu des ta ca ria duas ques tões im por tan tes:

uma de las, além do aces so a água, se ria o aces so à 

ter ra. E ter ra aqui é o que não fal ta. No en tan to,

ela está con cen tra da, na mão de pou cos. Uma

pro fun da re for ma agrá ria na re gião, com ati vi da -

des eco nô mi cas adap ta das ao cli ma, ao solo e à

cul tu ra re gi o nal, re sol ve ria.

E o se gun do pon to fun da men tal é um es for -

ço mu i to gran de de edu ca ção con tex tu a li za da.

Estou há qua se 20 anos no Nor des te, mas nas ci

no Rio Gran de do Sul, e sem pre me per gun tei por

que a eco no mia da Ser ra Ga ú cha é tão di nâ mi ca,

quan do a par te sul do esta do é es tru tu ral men te

po bre até hoje. A Me ta de Sul foi ocu pa da por

gran des la ti fún di os e a Ser ra por co lo nos. E o ou -

tro pon to fun da men tal é que na Ser ra Gaú cha ha -

via a pra ça, a igre ja, além da es co la, mu i to an tes

de Getúlio Var gas co lo car esta como par te das po -

lí ti cas pú bli cas e aces sí vel a um número ma i or de

pes so as, o que ajudou a criar um suporte para o

desenvolvimento.

Edu ca ção con tex tu a li za da, aces so aos me i os

de pro du ção, en tre eles a água, para mim, são os

gran des fa to res para o de sen vol vi men to. O res to

para nós, aqui no Nor des te, é re pe tir a in dús tria

da seca.
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“A fé deve aju dar a su pe rar mos a ilu são da ra zão po lí ti ca como ra zão

que en ten de o dra ma hu ma no”

Entre vis ta com Luiz Fe li pe Pon dé

Luz Fe li pe Pon dé é fi ló so fo com es pe ci a li za -

ção em di ver sas áre as. É mes tre em His tó ria da Fi -

lo so fia Con tem po râ nea, pela Uni ver si da de de

São Pa u lo (USP), e em Fi lo so fia Con tem po râ nea,

pela Uni ver si té de Pa ris VIII. Pos sui o tí tu lo de

dou tor em Fi lo so fia Mo der na, pela USP, e de

pós-dou tor, pela Uni ver sity Of Tel Aviv, em Isra el.

É au tor, en tre ou tros li vros, de Crí ti ca e pro fe -

cia, fi lo so fia da re li gião em Dos to iévs ki (São

Pa u lo: Edi to ra 34, 2003) e Co nhe ci men to na

des gra ça. Ensa io de epis te mo lo gia pas ca li a -

na (São Pa u lo: EDUSP, 2004). É pro fes sor da

USP, pes qui sa dor da Uni ver si te Cat ho li que de

Lou va in, na Bél gi ca, ar ti cu lis ta do jor nal Fo lha de 

S. Pa u lo, pro fes sor da PUC-SP e pro fes sor da

Fun da ção Arman do Álva res Pen te a do, de São

Pa u lo.

O je jum de Dom Cap pio am pli ou, além do

de ba te acer ca das obras de trans po si ção do Rio

São Fran cis co e das pri o ri da des do go ver no Lula,

a dis cus são em tor no da re la ção en tre fé e po lí ti ca.

“No con tex to da te o lo gia la ti no-ame ri ca na, esse

modo ‘re bel de’ de agir está es go ta do e ten de a re -

ce ber uma cer ta des con fi an ça dos se to res não di -

re ta men te ali nha dos com o cris ti a nis mo po lí ti co

das úl ti mas dé ca das”, afir mou o fi ló so fo Luiz Fe li -

pe Pon dé em en tre vis ta à IHU On-Line, pu bli ca -

da na pá gi na das No tí ci as do Dia do site do IHU,

(www.uni si nos.br/ihu), em 31 de ja ne i ro de 2008.

Para Pondé, que fa lou so bre as ques tões po lí -

ti cas mais di ver gen tes na con jun tu ra atu al e a in -

fluên cia e re la ção des sa ciên cia com a fé, “a fé

deve aju dar a su pe rar mos a ilu são da ra zão po lí ti -

ca como ra zão que entende o drama humano”.

IHU On-Line – A gre ve de fome de Dom Luiz

Cap pio pode ser con si de ra da um ato de fé,

mes mo que en vol ven do ques tões po lí ti cas?

Como o se nhor per ce be essa re la ção en tre

fé e po lí ti ca, na con jun tu ra atu al?

Luiz Fe li pe Pon dé – Cla ro que pode ser um ato

de fé. Acre di to, to da via, que, no con tex to da te o -

lo gia la ti no-ame ri ca na, esse modo “re bel de” de

agir está es go ta do e ten de a re ce ber uma cer ta

des con fi an ça dos se to res não di re ta men te ali nha -

dos com o cris ti a nis mo po lí ti co das úl ti mas dé ca -

das. O erro do cris tão po lí ti co é se me ter num

ramo que não do mi na. Faz par te da es tru tu ra da

prá ti ca po lí ti ca fer ra men tas que fe rem con ce i tos

cen tra is do cris ti a nis mo, como, por exem plo, a le i -

tu ra da his tó ria como ins tru men to ima nen te de

sal va ção.

IHU On-Line – O que a ati tu de de Dom

Cap pio, re fe ren te à trans po si ção do Rio

São Fran cis co, pode en si nar aos cris tãos e 

po lí ti cos?

Luiz Fe li pe Pon dé – Aos po lí ti cos não-cris tãos,

en si na que de vem fi car aten tos ao cle ro po lí ti co;

aos cris tãos, que uma ati tu de que pode ser em si

um ato de fé pode es tar ex ces si va men te to ma da

por um tra ço de ex ces sos her me nêu ti cos da te o lo -

gia la ti no-ame ri ca na. Acre di to que a po li ti za ção

do cris ti a nis mo aju da a en cer ra o cris ti a nis mo na

sua for ma an ti ga. E mais: esse as sun to (o rio)

trans cen de o tema po lí ti co e re li gi o so e toca o téc -

ni co. A meu ver, a te o lo gia de ve ria se ocu par mais 

da alma e da trans cen dên cia e me nos da “Se cre -

ta ria de Obras Flu vi a is”.
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IHU On-Line – Que as pec tos éti cos e po lí ti -

cos en vol vem o pro je to de trans po si ção do

Rio São Fran cis co?

Luiz Fe li pe Pon dé – Não sou ca pa ci ta do tec ni -

ca men te para dis cu tir isso. Como nor des ti no (per -

nam bu ca no e ten do tam bém re si di do na Ba hia

por me ta de da mi nha vida), ten do a achar que se -

gu ra men te exis tem fa to res nes se pro ces so que fe -

rem a po pu la ção mais ri be i ri nha. To da via, o di fí -

cil é a as so ci a ção du vi do sa en tre as so lu ções

mo der nas para a vida (co i sa que o cris ti a nis mo

po lí ti cos as su miu e as su me) e a ten ta ti va, qua se

já der ro ta da, de achar que os ca pi ta lis tas e as in -

dús tri as não sa bem o que es tão fa zen do. Sa be -

mos, en tre nós nor des ti nos, que mu i tas ve zes a

casa-gran de e sen za la não fi ca ram mu i to di fe ren -

tes quan do “re bel des” to ma ram o po der, fi ca mos 

ape nas com ca sas e sen za las mal fe i tas. Isso em

nada quer di zer que não exis tam di fi cul da des no

pro ces so de mais con tro le ain da da vida eco nô -

mi ca pe las eli tes. Mais di fí cil é per ce ber que não

te mos mu i to mais do que as eli tes em ter mos de

com pe tên cia téc ni ca ou mes mo éti ca. Pen so que

o cris ti a nis mo de ve ria evi tar fa zer po lí ti ca e ad mi -

nis tra ção pú bli ca.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que há

com pa ti bi li da de en tre os dis cur sos de fé e

da ra zão. E en tre fé e po lí ti ca pode ha ver

com pa ti bi li da de?

Luiz Fe li pe Pon dé – Não com a po lí ti ca no sen -

ti do ad mi nis tra ti vo. Não cre io que o cris ti a nis mo

deva se de fi nir po lí ti co-ins ti tu ci o nal men te. A po lí -

ti ca é uma téc ni ca, e a ra zão, uma ati vi da de

cogni ti va e epis tê mi ca. O cris ti a nis mo não ne ces sa -

ri a men te se per de quan do dis cu te ciên cia, on to lo -

gia, mo ral. A po lí ti ca re vo lu ci o ná ria mo der na é, em 

mu i to, fru to de te o lo gia ruim, des de Rous se au23 e

Marx.24 Cre io que quan do pu der mos su pe rar a

po li ti za ção da vida será um alí vio. Com isso, que -

ro di zer, quan do su pe rar mos a es pe ran ça po lí ti ca

da vida. Em suma, o cris ti a nis mo, a meu ver, deve 

se man ter lon ge das que re las po lí ti cas.

IHU On-Line – O se nhor dis se que “a Igre ja

já está em pro ces so de cons ci en ti za ção dos

li mi tes da Amé ri ca La ti na” e que “os de ter -

mi nan tes po lí ti cos po dem atra pa lhar mu i -

to, prin ci pal men te quan do a Igre ja se de i xar

conta mi nar por es sas ma ni as bo bas de di -

re i ta e es quer da”. O que isso quer di zer?

Qual deve ser o po si ci o na men to dos cris -

tãos numa dis cus são como a da trans po si -

ção do Rio São Fran cis co?

Luiz Fe li pe Pon dé – Esquer da e di re i ta são ví -

ci os de pen sa men to di re ta men te de ri va dos da po -

li ti za ção ab so lu ta da vida. Não há so lu ção sim ples

para isso. A vida não tem so lu ção, mu i to me nos

fá cil. Pen so que a Igre ja não deva se me ter em as -

sun tos ad mi nis tra ti vos, uma vez que seus qua dros

“fun ci o na is” não são pre pa ra dos para isso. O re -

sul ta do é que a Igre ja, de vi do à in ge rên cia da te o -

lo gia po lí ti ca, não for ma nem bons di re to res es pi -

ri tu a is nem bons téc ni cos ad mi nis tra ti vos.
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23 Jean-Jac ques Rous se au: foi um fi ló so fo su í ço, es cri tor e teó ri co po lí ti co. Uma das fi gu ras mar can tes do Ilu mi nis mo fran cês,
Rous se au é tam bém um pre cur sor do Ro man tis mo. Suas idéi as po lí ti cas ti ve ram gran de in fluên cia nas ins pi ra ções ide o ló gi cas
da Re vo lu ção Fran ce sa, com o de sen vol vi men to das te o ri as Li be ra is, e com o cres ci men to do na ci o na lis mo. Inspi ra dos nas
idéi as de Rous se au, os re vo lu ci o ná ri os de fen di am o prin cí pio da so be ra nia po pu lar e da igual da de de di re i tos. A con tes ta ção
da so ci e da de tal como es ta va or ga ni za da foi tema do en sa io Dis cur so so bre a ori gem e os fun da men tos da de si gual da de en tre
os ho mens (1755), em que se vê a de si gual da de e a in jus ti ça como fru tos da com pe ti ção e da hi e rar quia mal cons ti tu í da. Rous -
se au é as so ci a do fre quen te men te às idéi as an ti ca pi ta lis tas e con si de ra do um an te ces sor do so ci a lis mo e co mu nis mo. Foi um
dos pri me i ros au to res mo der nos a ata car a pro pri e da de pri va da. Qu es ti o nou a su po si ção de que a ma i o ria está sem pre cor re ta
e ar gu men tou que o ob je ti vo do go ver no de ve ria ser as se gu rar a li ber da de, igual da de e jus ti ça para to dos, in de pen den te men te
da von ta de da ma i o ria. (Nota da IHU On-Line)

24 Karl He in rich Marx: foi um in te lec tu al ale mão, eco no mis ta, sen do con si de ra do um dos fun da do res da So ci o lo gia. Tam bém é
pos sí vel en con trar a in fluên cia de Marx em vá ri as ou tras áre as, tais como Fi lo so fia, His tó ria, já que o co nhe ci men to hu ma no,
em sua épo ca, não es ta va frag men ta do em di ver sas es pe ci a li da des da for ma como se en con tra hoje. Teve par ti ci pa ção como
in te lec tu al e como re vo lu ci o ná rio no mo vi men to ope rá rio. Foi um dos ma i o res pen sa do res de to dos os tem pos, ten do uma pro -
du ção teó ri ca com a ex ten são e den si da de de um Aris tó te les, de quem era um ad mi ra dor. Marx foi di re ta men te in flu en ci a do
por Lud wig Fe u er bach, que já anun ci a va uma vi são in ver ti da de He gel, a in ver são ma te ri a lis ta do he ge li a nis mo. Seu pen sa -
men to en ga ja do com as lu tas pro le tá ri as se edi fi cou em base de uma gran de sín te se de três fon tes: a eco no mia po lí ti ca in gle sa,
o so ci a lis mo (ou so ci o lo gia) fran cês e a fi lo so fia ale mã. (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Cer ta vez, o se nhor afir mou

que “a Te o lo gia da Li ber ta ção não é uma

ca du ca inú til”. À luz das di ver gên ci as sus ci -

ta das pelo po si ci o na men to de Dom Cap pio

com o seu je jum de pro tes to con tra a trans -

po si ção do Rio São Fran cis co, pre ci sa men -

te no cam po dos que be be ram da mes ma

fon te, a sua im pres são se man tém?

Luiz Fe li pe Pon dé – Con ti nuo a achar que a Te o -

lo gia da Li ber ta ção teve e tem sua im por tân cia,

sua ins pi ra ção bí bli ca cor re ta. A re vol ta es pi ri tu al

con tra o so fri men to é jus ta. A meu ver, a Te o lo gia

da Li ber ta ção se per de quan do con ti nua len do

ou tros au to res que não aque les que acre di tam

ape nas na ver ten te de ins pi ra ção ja co bi na-na po -

leô ni ca. Os mo vi men tos po lí ti cos so ci a is de ins pi ra -

ção ja co bi na per de ram para a re vi são na po leô ni ca 

da Re vo lu ção Fran ce sa. A cren ça em “mo vi men -

tos po pu la res” con fun de o pro ble ma do ser hu ma -

no, que é es sen ci al men te in di vi du al. Não se muda 

o ho mem mu dan do a es tru tu ra po lí ti co-so ci al.

Esse é o erro ló gi co e prá ti co da Te o lo gia da Li ber -

ta ção na sua face mais po lí ti ca.

IHU On-Line – Qu a is são os de sa fi os para a

in te gra ção en tre fé e po lí ti ca? Esses dois se -

to res ain da po dem e de vem di a lo gar?

Luiz Fe li pe Pon dé – A fé deve aju dar a su pe rar -

mos a ilu são da ra zão po lí ti ca como ra zão que en -

ten de o dra ma hu ma no. Não acre di to que a fé

deva se or ga ni zar po li ti ca men te no mun do. É um

erro her me nêu ti co que po de rá im pli car na sim ples 

per da do cris ti a nis mo. Veja como os com pro mis -

sos po lí ti cos in vi a bi li zam pro ces sos psi co ló gi cos

de base te o ló gi ca, como a com pre en são de que o

mal ha bi ta a alma e isso não é ca u sa do pela clas se

opres so ra ex te ri or ao co ra ção hu ma no. O quan to

mais rá pi do su pe rar mos o ví cio da ra zão po lí ti ca

mais ra pi da men te, ao mes mo tem po, su pe ra re -

mos essa ma nia de não olhar mos para nós mes -

mos. Não cre io que isso de ve ria ser tema-cha ve

do de ba te te o ló gi co por que ele ace i ta as prer ro ga -

ti vas po li ti zan tes. Pen so que a te o lo gia deve es tar

ocu pa da com co i sas co muns. Não há san ti da de

de mo crá ti ca e não é ela que sal va rá o mun do.

IHU On-Line – E na Igre ja tam bém há uma

cri se de fun da men tos éti cos?

Luiz Fe li pe Pon dé – Sem pre há cri se éti ca por -

que o ho mem é um ser fe ri do. Pen so que a Igre ja e 

os cris tãos de ve ri am su pe rar a dis cus são em ter -

mos de éti ca e es tu dar mais os san tos e a ca te go ria 

de san ti da de. Éti ca é im por tan te, mas tam bém é

im por tan te o modo como se or ga ni za o pro ble ma

do mal na ra zão em Deus (não ne ces sa ri a men te

con tra Deus). Por sua vez, a san ti da de é o modo

fi lo só fi co cor re to de dis cu tir o bem e o mal no cris -

ti a nis mo. Pen sar só em éti ca é sin to ma tí pi co do

cris ti a nis mo po lí ti co. Aliás, é a ten ta ti va de, pri me -

i ro, ain da com Kant25 hoje com Lé vi nas,26 in sis tir

em de fi nir o pro ble ma do mal como algo su pe rá -

vel com boa edu ca ção pú bli ca.

IHU On-Line – Na atu al con jun tu ra bra si le i -

ra, como o se nhor ava lia a prá ti ca de fé dos

cris tãos?
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25 Ema nu el Kant: foi um fi ló so fo ale mão, ge ral men te con si de ra do como o úl ti mo gran de fi ló so fo dos prin cí pi os da era mo der na.
Kant é fa mo so so bre tu do pela sua con cep ção co nhe ci da como trans cen den ta lis mo – to dos nós tra ze mos for mas e con ce i tos a
pri o ri (que não vêm da ex pe riên cia) para a ex pe riên cia con cre ta do mun do, os qua is se ri am de ou tra for ma im pos sí ve is de de -
ter mi nar. A fi lo so fia da na tu re za e da na tu re za hu ma na de Kant é his to ri ca men te uma das mais de ter mi nan tes fon tes do re la ti -
vis mo con cep tu al que do mi nou a vida in te lec tu al do sé cu lo XX. Kant é tam bém co nhe ci do pela sua fi lo so fia mo ral pela sua pro -
pos ta, a pri me i ra mo der na, de uma te o ria da for ma ção do sis te ma so lar, co nhe ci da como a hi pó te se Kant-La pla ce. Uma de
suas obras, em par ti cu lar, atin ge hoje em dia gran de des ta que en tre os es tu di o sos da fi lo so fia mo ral. A fun da men ta ção da me -
ta fí si ca dos cos tu mes é con si de ra da por mu i tos fi ló so fos a mais im por tan te obra já es cri ta so bre a mo ral. É nes ta obra que o fi ló -
so fo de li mi ta as fun ções da ação mo ral men te fun da men ta da e apre sen ta con ce i tos como o Impe ra ti vo Ca te gó ri co e a Boa Von -
ta de. A re vis ta IHU On-Line edi ção 93 teve como tema de capa Kant: Ra zão, Li ber da de e éti ca (Nota da IHU On-Line)

26 Emma nu el Lé vi nas: foi um fi ló so fo fran cês nas ci do numa fa mí lia ju da i ca na Li tuâ nia. Bas tan te in flu en ci a do pela fe no me no lo -
gia de Edmund Hus serl, de quem foi tra du tor, as sim como pe las obras de Mar tin He i deg ger e Franz Ro senz we ig, o pen sa men to
de Lé vi nas par te da idéia de que a Éti ca, e não a Onto lo gia, é a Fi lo so fia pri me i ra. Fi lo so fi ca men te, Lé vi nas per ce be que o pen -
sa men to oci den tal, a par tir da fi lo so fia gre ga, de sen vol veu-se como dis cur so de do mi na ção. O Ser do mi nou a Anti güi da de e a
Ida de Mé dia, sen do de po is subs ti tu í do pelo eu des de a épo ca mo der na até os nos sos dias, po rém sem pre sob o mes mo si nal: a
uni da de uni fi ca do ra e to ta li zan te que ex clui o con fron to e a va lo ri za ção da di ver si da de, en ten di da como aber tu ra para o Ou tro. 
(Nota da IHU On-Line)



Luiz Fe li pe Pon dé – Ana li so que as mo das teó ri -

cas aca dê mi cas ain da acor ren tam uma re fle xão

te o ló gi ca me nos “es quer da x di re i ta”-de pen den -

te. Acre di to que, no cam po ca tó li co, os cris tãos

tentam se re com por e su pe rar o sur to rous se a u ni a -

no que aco me teu a to dos nos úl ti mos 300 anos.

IHU On-Line – Qual é o pa pel dos cris tãos

na cons tru ção real e efe ti va de uma po lí ti ca

de mo crá ti ca?

Luiz Fe li pe Pon dé – Não cre io que esse tó pi co

seja es sen ci al. É cla ro que o é no sen ti do de não

de fen der for mas vi o len tas de or ga ni za ção po lí ti ca. 

A de mo cra cia, no en tan to, pode se trans for mar

numa es pé cie de ído lo. Deve fa zer par te da for ma -

ção de qual quer pes soa cul ta, hoje, uma com pre -

en são dos li mi tes dela.

IHU On-Line – Du ran te a gre ve de fome, o

go ver no cha mou o bis po de “in tran si gen te”, 

e Dom Cap pio acu sou Lula de au to ri tá rio.

Qual é a sua ava li a ção des se im pas se en tre

o go ver no e uma par te da Igre ja, re pre sen ta -

da por Dom Cap pio?

Luiz Fe li pe Pon dé – Lula é au to ri tá rio, mas não

ape nas, ou seja, o é tam bém quan do as su me toda 

uma gama de po lí ti cas que se gue as car ti lhas das

cren ças au to ri tá ri as. Toda lei pen sa que o Esta do

de ci de so bre o bem e o mal, que ren do nos dar

aula de éti ca em suas ins ti tu i ções, es tran gu lan do

ins tân ci as como a fa mí lia, aju dan do a es fa re lá-la,

quan do esta é mais ca pa ci ta da para a do lo ro sa

ex pe riên cia mo ral. E todo Esta do que se crê ca paz 

de en si nar va lo res é au to ri tá rio.

IHU On-Line – Em sua opi nião, qual é a no -

vi da de da ação de Dom Cap pio no ma ne jo

das me di a ções en tre o mun do da fé e o da

po lí ti ca?

Luiz Fe li pe Pon dé – Não vejo mu i ta co i sa nova.

Sua ati tu de se ins cre ve na tra di ção que vai de re -

bel des po lí ti cos, ter ro ris tas pre sos. Cre io que a

gre ve de fome não me pa re ce um ins tru men to

mu i to cor re to de re a li zar a fé que so fre, mas, como 

eu dis se aci ma, me pa re ce um erro “co e ren te” na

for ma de com pre en são de mun do que tem sido

en si na da te o lo gi ca men te e fi lo só fi co-an tro po lo gi -

ca men te en tre nós.

IHU On-Line – A dis cus são em tor no da

trans po si ção do Rio São Fran cis co re ve la

que vi ve mos uma cri se de fun da men tos éti -

cos no es pa ço pú bli co?

Luiz Fe li pe Pon dé – O es pa ço pú bli co não pode 

ser vis to como cam po da vir tu de de modo in gê -

nuo. Tal fato é tí pi co do mito da de mo cra cia mo -

der na e ain da va mos so frer mu i to até isso pas sar.

A cri se é o es ta do nor mal des sa con di ção. Essa

con di ção de fi ne mes mo o modo de ver mos o

mun do. A de mo cra cia não irá nos sal var.
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Cap pio, Gand hi e o je jum como luta pa ci fis ta

Entre vis ta com Lia Dis kin

Lia Dis kin é ar gen ti na, re si den te em São

Pa u lo. Jor na lis ta, com es pe ci a li za ção em Crí ti ca

Li te rá ria pelo Insti tu to Su pe ri or de Pe ri o dis mo

José Her nan dez, de Bu e nos Ai res, re a li zou es tu -

dos so bre Upa ni xa des27 na Ve dan ta So ci ety em

Uttar Pra desh, Índia. Espe ci a li zou-se nos fi ló so fos

Na gar ju na28 e Ka ma la Shi la29 no Cen tre for Ti be -

tan Stu di es da Li brary of Ti be tan Works and

Archi ves em Dha ram sa la, Índia. Re ce beu a me da -

lha da Asso ci a ção Cul tu ral Inter na ci o nal Gi bran

(ACIGI) por “Acres cen tar ao Pro gres so do Oci den -

te a Sa be do ria do Ori en te” (1986). Con se lhe i ra

para as sun tos la ti no-ame ri ca nos do Co mi tê Inter -

na ci o nal Pró-Ti bet, Was hing ton, EUA., foi res pon -

sá vel pe las vi si tas do Da lai Lama ao Bra sil e à

Amé ri ca do Sul. Em 1998, cri ou o Pro je to Gand hi

e a Não-Vi o lên cia, que foi re a li za do com a Po lí cia

Mi li tar do Esta do de São Pa u lo, do qual par ti ci pa -

ram 82.600 efe ti vos e do pro je to Não-Vi o lên cia e

Se gu ran ça Pú bli ca (que tam bém co or de nou),

com a Aca de mia de Po lí cia Ci vil do Esta do de São

Pa u lo, do qual par ti ci pa ram 36.000 efe ti vos, que

acon te ceu em maio de 1999. Além dis so, Lia Dis -

kin co or de na o Co mi tê Pa u lis ta para a Dé ca da da

Cul tu ra de Paz, um pro gra ma da Unes co e ori en ta

os pro gra mas des ti na dos a pro fes so res da rede pú -

bli ca de en si no Va lo res que não têm pre ço, Gand hi

e a não-vi o lên cia, e A Paz em Ação, que já tre i na -

ram mais de 40.000 pro fes so res. É mem bro da

World Wild li fe Fund (Fun do Mun di al para a Na tu -

re za) – pro je tos in ter na ci o na is para a Pre ser va ção

da Na tu re za e das Re li giões. Tra du ziu e edi to rou

mais de 40 li vros, en tre eles Yoga, imor ta li da de

e li ber da de, (São Pa u lo: Pa las Athe na, 1996), de 

Mir cea Eli a de, e Mi nha vida e mi nhas ex pe -

riên ci as com a ver da de (São Pa u lo: Pa las Athe -

na, 1999), de Ma hat ma Gand hi.. É tam bém au to -

ra e co-au to ra de li vros so bre fi lo so fia e edu ca ção,

en tre os qua is ci ta mos: Paz, como se faz, edi ta -

do pela Unes co com o Go ver no do Rio de Ja ne i ro, 

em 2002.

Na en tre vis ta que con ce deu a IHU On-Line,

em 10 de ou tu bro de 2005, Lia Dis kin ava lia o

ges to do je jum de Dom Luiz Cap pio como for ma

de sen si bi li zar as cons ciên ci as apá ti cas “numa so -

ci e da de que so bre va lo ri za o in di vi du a lis mo, a ex -

clu si vi da de, o pra zer vo raz”.
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27 Os Upa ni xa des cons ti tu em o fim do en si na men to do Veda e o seu flo res ci men to. Se gun do os Upa ni xa des, tex tos sa gra dos da
Índia, o ho mem sá bio vê e ama em seus fi lhos a pre sen ça do Espí ri to uni ver sal e eter no. Para eles, o sá bio tam bém re co nhe ce
no cen tro da alma de sua es po sa a mar ca da alma do uni ver so. Assim, se for mos sá bi os, sa be re mos amar nos sa ci da de, nos so
país, a hu ma ni da de, os ami gos, os ani ma is ou as flo res tas como par tes de um todo cós mi co em que es ta mos amo ro sa men te
imer sos. (Nota da IHU On-Line)

28 Na gar ju na: um dos ma i o res fi ló so fos da Índia, vi veu en tre o 1° e 2° sé cu los. Essa foi uma épo ca de mu dan ças para o bu dis mo
in di a no. Apro xi ma da men te qui nhen tos anos de po is da mor te de Buda, as es co las bu dis tas pro li fe ra vam e dis cu ti am so bre todo 
o al can ce das dou tri nas e prá ti cas bu dis tas. Além dis so, elas tam bém par ti ci pa ram de de ba tes com as es co las não-bu dis tas das
qua is as mais ino va do ras, uma for ma in ci pi en te de Ma ha ya na, pro du zin do uma nova li te ra tu ra que re i vin di ca va re tor nar eso te -
ri ca men te ao pró prio Buda e que foi cha ma da de Praj na-Pa ra mi ta (Per fe i ção da Sa be do ria). Na gar ju na é o pri me i ro in di ví duo
as so ci a do pela tra di ção com o bu dis mo Ma ha ya na, a for ma de bu dis mo que de sen vol veu a li te ra tu ra do Praj na-Pa ra mi ta. Para 
ma ha ya nis tas, Na gar ju na é con si de ra do como ten do sido su pe ra do ape nas por Buda em im por tân cia e pro fun di da de de per -
cep ção. (Nota da IHU On-Line)

29 Ka ma la Shi la: gran de mes tre da me di ta ção. (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Como a se nho ra ava lia o ges -

to de Dom Luiz Cap pio, que as su miu um je -

jum ou gre ve de fome, para con se guir fre ar

as obras do go ver no da trans po si ção do Rio

São Fran cis co?

Lia Dis kin – É o ges to le gí ti mo de al guém que

co nhe ce o dia-a-dia das po pu la ções ri be i ri nhas,

suas di fi cul da des, de sa fi os e frus tra ção com pro -

mes sas que se re no vam a cada go ver no e nun ca

se cum prem. Na con vic ção de Dom Luiz Cap pio,

a trans po si ção do Rio São Fran cis co agra va ria a

pe nú ria de mi lha res de pes so as, que es go ta ram

to dos os re cur sos le ga is para im pe dir sua re a li za -

ção. Ali a do a isso, sua vo ca ção re li gi o sa o im pe le

a de di car o me lhor de si para ser vir seu pró xi mo,

no exem plo vivo do pró prio Cris to.

IHU On-Line – Por que uma re a ção as sim

cho ca a cul tu ra con tem po râ nea e faz com

que o bis po fos se cha ma do de su i ci da pela

mí dia, de “ju di ar o cor po”, como foi o caso

do pre si den te da Re pú bli ca, ou de au to ri tá -

rio como foi o caso de al guns mi nis tros?

Lia Dis kin – É evi den te que nos en con tra mos em 

uma so ci e da de que so bre va lo ri za o in di vi du a lis -

mo, a ex clu si vi da de, o pra zer vo raz. Qu an do sur -

ge, no ce ná rio na ci o nal, al guém que está dis pos to

a abrir mão, não de suas pos ses, tí tu los ou car gos

– o que já se ria uma afron ta para o ego ís mo –,

mas sua pró pria vida, de sen ca de ia sen ti men tos

po la ri za dos. Isto é jus ta men te o que se bus ca com

o je jum como ins tru men to de trans for ma ção so ci -

al: sen si bi li zar cons ciên ci as apá ti cas. Nes se sen ti -

do, o je jum de Dom Cap pio foi um ro tun do su ces -

so! Seu si lên cio as cé ti co, abri ga do na ari dez do

Nor des te bra si le i ro, eco ou no mun do todo com

mais for ça e ou sa dia do que dis cur sos pro fe ri dos

na ONU.

IHU On-Line – Qual é o sen ti do do je jum no

pen sa men to e na vida de Ma hat ma Gand hi?

Lia Dis kin – Qu an do fa la mos em Gand hi, não

po de mos es que cer o con tex to cul tu ral a que per -

ten ceu, nem o fato de ha ver lu ta do con tra vá ri as

fren tes ao mes mo tem po. Por exem plo, con tra o

im pe ri a lis mo bri tâ ni co na Índia e con tra o sis te ma

de cas tas no seu pró prio país. O je jum para Gand hi 

tem um pro pó si to pu ri fi ca dor, no sen ti do de re -

mo ver a ig no rân cia cu jas con se qüên ci as pro vo -

cam so fri men to, hu mi lha ção, de sam pa ro. Para

ser eti ca men te efe ti vo, deve cum prir três pré-re -

qui si tos: 1) re a li zar-se por mo ti vos que aten dam

ne ces si da des do bem co mum, de ou tros, de mu i -

tos. Não é ace i tá vel fa zer uso do je jum para be ne -

fí cio pró prio, ou de ca u sas auto-re fe ren tes; 2)

ater-se às exi gên ci as da ver da de, com pro me ten -

do-se com a trans pa rên cia das in for ma ções, evi -

tan do tan to quan to pos sí vel a ma ni pu la ção e o si -

gi lo; e 3) não ter por ob je ti vo a des tru i ção ou

des cré di to de al guém em par ti cu lar, isto é, não ser

mo vi do pelo ódio, ra i va, ci ú me ou in ve ja.

IHU On-Line – Como, no caso de Gand hi e

do hin du ís mo, o je jum está in ti ma men te li -

ga do à luta pela paz e pela não-vi o lên cia?

Lia Dis kin – O jejum exi ge do au tor um re per tó -

rio de ati tu des que nas cem da au to dis ci pli na, au -

to con tro le e au to pu ri fi ca ção. Não é uma téc ni ca

dis po ní vel para to dos. Obvi a men te, to dos po de -

mos je ju ar, mas fa zer uso do je jum para al can çar

mu dan ças co le ti vas está re ser va do a mu i to pou -

cos. Esses pre ci sam ter es ta tu ra mo ral, au to ri da -

de es pi ri tu al e con tar com o res pe i to e con si de ra -

ção da co mu ni da de. É a ad mi ra ção dos ou tros

que ou tor ga po der e dig ni fi ca o sa cri fí cio do

je ju a dor.

No caso de Gand hi, a não-vi o lên cia é o com -

pro mis so ma i or, e deve es tar pre sen te em to dos os 

pro ce di men tos ou me i os de ação po lí ti ca. Lon ge

de ser pas si va, a não-vi o lên cia re vo lu ci o na a di nâ -

mi ca do con fli to, pois não bus ca der ru bar um

opo nen te, mas pre ser var sua in te gri da de fí si ca e

psi co ló gi ca. O alvo dos mé to dos de re so lu ção pa -

cí fi ca de con fli tos é o com por ta men to, lei, cos tu -

me ou ati tu de que opri me, sub ju ga, imo bi li za ou

im pe de o ple no exer cí cio da con di ção hu ma na. O

que se con de na não é o ti ra no, mas o ato de ti ra -

nia. Des se modo, sem pre fica aber ta a pos si bi li da -

de de con ver são, a trans for ma ção do ti ra no, po -

den do tornar-se um futuro aliado e promotor de

relacionamentos, permeados pelo respeito e pela

confiança mútua.

IHU On-Line – Qu a is eram os in te res ses

con tra os qua is Gand hi lu tou em sua épo ca

usan do o je jum como ins tru men to?
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Lia Dis kin – O je jum foi uti li za do por Gand hi

como mé to do de evi den ci ar in jus ti ças em qua tro

fren tes: 1) con tra o ra cis mo na Áfri ca do Sul; 2) na

luta pela in de pen dên cia da Índia, sub ju ga da pelo

Impé rio Bri tâ ni co; 3) con tra o sis te ma de cas tas de 

sua pró pria so ci e da de; 4) para mi ni mi zar o ódio

re li gi o so en tre hin dus e mu çul ma nos.

IHU On-Line – Qual é o sen ti do mís ti co do

je jum? O que ele pro duz na que les que o

fa zem?

Lia Dis kin – O je jum, o voto de si lên cio, o re co -

lhi men to das ati vi da des e a ora ção ou me di ta ção

são vias de lim pe za in te ri or, pu ri fi ca ção. A ava -

lan che de es tí mu los que re ce be mos di a ri a men te

exa u re nos sa ca pa ci da de cri a ti va e de re no va ção 

inte ri or. Trans fe ri mos ge ral men te o nos so po der

es pi ri tu al para as co i sas, pes so as e ins ti tu i ções.

Assim, cri a mos amu le tos, ído los, se i tas e gu rus,

dos qua is mais tar de exi gi mos so lu ções efi ca zes,

pro te ção e cura. No fun do, usa mos a ló gi ca mer -

can til de in ves tir “re cur sos” para au fe rir “lu cros”.

O que se bus ca com o cen tra men to, com a qui e tu -

de, é am pli ar a ca pa ci da de de per cep ção da re a li -

da de, tor nan do nos sa pre sen ça no mun do fon te

de be ne fí ci os e ins pi ra ção para to dos quan tos nos

ro de i am. Fa zer de nós um ins tru men to de paz,

como di zia São Fran cis co, é a obra à que se de di -

ca um edu ca dor de si pró prio.

IHU On-Line – Que as pec tos do pen sa men to 

e a vida do lí der pa ci fis ta po de ri am ilu mi -

nar hoje mais a so ci e da de bra si le i ra?

Lia Dis kin – Pen so que a ar qui te tu ra con ce i tu al e 

vi ven ci al da me to do lo gia da não-vi o lên cia, tan to

para pro mo ver mu dan ças in di vi du a is quan to

trans for ma ções so ci a is. Os ín di ces de vi o lên cia

nas gran des ca pi ta is bra si le i ras são pre o cu pan tes,

des ca ra da men te in ci vi li za dos. Insis tir em sis te mas

re pres si vos é re tró gra do e se mos tra ine fi ci en te.

Há ou tras vias, ain da não im ple men ta das em 

gran de es ca la, que se mos tram pro mis so ras e sa lu -

ta res. Exem plos con cre tos são a me di a ção de

con fli tos, a jus ti ça res ta u ra ti va e as te ra pi as co mu -

ni tá ri as, que co me çam a ger mi nar no Bra sil de

ma ne i ra si len ci o sa. É ques tão de tem po e per sis -

tên cia ou, como gos ta de di zer Edgar Mo rin,30 “há

que se ocu par as bre chas, as fres tas, para re des co -

brir o hu ma no”.

IHU On-Line – Como a se nho ra vê o de ba te

sobre de sar ma men to, a per gun ta so bre pro i -

bição de ar mas e mu ni ções que será fe i ta no 

re fe ren do do pró xi mo dia 23?

Lia Dis kin – O de ba te so bre o de sar ma men to

está sen do um gran de exer cí cio na ci o nal de ci da -

da nia, de re fle xão e ca pa ci da de de ar gu men ta -

ção. Seja qual for o re sul ta do do re fe ren do em 23

de ou tu bro, o tema to mou as ruas, as sa las de

aula, os ba res, as con ver sas em fa mí lia. Isso por si

só já jus ti fi cou a pro pos ta da con sul ta po pu lar.

Entre tan to, é ne ces sá rio es cla re cer que o ob je ti vo

do Esta tu to do De sar ma men to não é de sar mar os

cri mi no sos. Essa é uma fun ção da po lí cia. Não po -

de mos ser in gê nu os nem ilu dir a po pu la ção. Pre -

ci sa mos dis po ni bi li zar in for ma ções e es tu dos que

per mi tam às pes so as ti rar suas pró pri as con clu -

sões. Esses es tu dos re ve lam que a pre sen ça de

uma arma em casa é mais um fa tor de ris co do que 

de pro te ção: uma pes soa com arma em casa tem

57% mais chan ces de ser as sas si na da do que

aque la que está de sar ma da, com o agra van te de

que o as sas si no ter mi na por apro pri ar-se da arma

que su pos ta men te ti nha o ob je ti vo de pro te ger.

IHU On-Line – Algum ou tro as pec to que

que i ra des ta car e não foi per gun ta do?

Lia Dis kin – Sim, gos ta ria de ma ni fes tar pu bli ca -

men te mi nha ad mi ra ção pelo ges to co ra jo so e sin -

gu lar de Dom Luiz Cap pio. Não con vo cou as mas -

sas para je ju ar com ele, nem os ten tou sua de ci são

em pra ça pú bli ca. Assu miu cons ci en te men te os

ris cos e, sem ódio nem res sen ti men tos, le vou à

fren te sua vi são.
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30 Edgar Mo rin: so ció lo go fran cês, au tor da cé le bre co le ção O mé to do. Embo ra seja es tu di o so da com ple xi da de cres cen te do co -
nhe ci men to ci en tí fi co e suas in te ra ções com as ques tões hu ma nas, so ci a is e po lí ti cas, se re cu sa a ser en qua dra do na So ci o lo gia
e pre fe re abar car um cam po de co nhe ci men tos mais vas to: fi lo so fia, eco no mia, po lí ti ca, eco lo gia e até bi o lo gia, pois, para ele,
não há pen sa men to que cor res pon da à nova era pla ne tá ria. Além de O mé to do, é au tor de, en tre ou tros, A re li ga ção dos
sa be res. O de sa fio do sé cu lo XXI (São Pa u lo: Ber trand do Bra sil, 2001). (Nota da IHU On-Line)



As ca bras do Pa dre Lyra:

re fle xões de um di nos sa u ro apo sen ta do, sen sí vel ao je jum do frei Cap pio

Por Pa u lo Cou to Te i xe i ra

Re ce be mos e pu bli ca mos o ar ti go de Pa u lo

Cou to Te i xe i ra (“Pu li ka”). Pu li ka é ar tis ta plás ti co

e se cre tá rio de Ação So ci al e Di re i tos Hu ma nos da 

Di o ce se Angli ca na de Bra sí lia. Foi, de 1972 a

1989, téc ni co do Ipea (Insti tu to de Pes qui sa Eco -

nô mi ca Ampli a da), onde aju dou a or ga ni zar a

Re u nião de Tra ba lho so bre Po lí ti ca de De sen vol -

vi men to Ru ral do Nor des te (Ipea-Su de ne, 1982),

e se cre ta ri ou a Co mis são Inter mi nis te ri al para co -

or de na ção e ela bo ra ção do Pro je to Nor des te. Ele

é es pe ci a lis ta em Pla ne ja men to Eco nô mi co e So -

ci al (UnB), em pla ne ja men to do Se tor Pú bli co

(Cen de/Ipea), em pro je tos de de sen vol vi men to

ru ral in te gra do (IDE/Ban co Mun di al), e tam bém

for mou-se no Cur so de al tos es tu dos em po lí ti ca e

es tra té gia (Ca e pe-Esco la Su pe ri or de Gu er ra).

Apo sen ta do des de 1994, per ten ce ao qua dro de

ina ti vos do Mi nis té rio do Pla ne ja men to. Ele con -

tri bu iu gen til men te com a re vis ta IHU On-Line na 

133ª edi ção, com as ilus tra ções so bre o tema da

mís ti ca. O tí tu lo da re vis ta é De li ca de zas do

Mis té rio. A mís ti ca hoje.

Não se deve con fun dir a lua com o dedo

que apon ta para a lua

Afo ris mo bu dis ta

Se ti ve res ou vi dos para ou vir,

co me rás o fru to sa bo ro so da ter ra

Isaías

A po lê mi ca so bre o pro je to de Trans po si ção

de Águas do São Fran cis co não é ape nas ide o ló gi -

ca. Tem in te res se de todo tipo. Mu i ta gen te de olho

na bol sa da vi ú va. Inclu si ve la ti fun diá ri os e seus la -

ran jas das ban das do São Fran cis co, que tam bém

que rem pu xar para o seu pra to um pou qui nho do

rico pi rão que já não dá para to dos. Mu i to pou co,

mas mu i to me nos mes mo so bra rá para os po bres,

que, in fe liz men te, nes te país e par ti cu lar men te no

Nor des te, só são lem bra dos quan do se quer jus ti fi -

car um pro je to de in te res se dos gra ú dos. Au to ri za -

dos os re cur sos, ba na na pra eles!

No meu tem po,31 to dos os pro je tos de re cur -

sos hí dri cos e de cré di to ru ral, sub si di a dos, às ve -

zes, com ju ros ne ga ti vos, des ti na dos à po bre za ru -

ral nor des ti na, de vem ter sido apro pri a dos pela

oli gar quia em qua se sua to ta li da de. Os que con se -

gui ram con ter um pou qui nho fo ram al guns pe -

que nos pro gra mas re gi o na is, como o Po lo nor des -

te,32 no que res pe i ta ao cré di to ru ral. Mes mo nes te 

caso, ape nas uma par te mí ni ma dos re cur sos

apro va dos era des con tin gen ci a do. Por tan to, doce 
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31 Aqui o au tor se re fe re ao pe río do em que tra ba lhou como téc ni co do IPEA, de 1972 a 1989. Cri a do há 40 anos, o Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da é pi o ne i ro na dis se mi na ção de in for ma ções e co nhe ci men tos so bre a área eco nô mi ca do país.
Vin cu la do ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o IPEA pro duz pes qui sas, pro je ções e es tu dos ma cro e co nô mi -
cos, se to ri a is e te má ti cos com o in tu i to de sub si di ar o go ver no na pro du ção, aná li se e di fu são de in for ma ções vol ta das para o
pla ne ja men to e a for mu la ção de po lí ti cas. (Nota da IHU On-Line)

32 Po lo nor des te: Pro gra ma de De sen vol vi men to de Áre as Inte gra das do Nor des te, ins ti tu í do em 1974, para pro mo ver a mo der ni -
za ção da agro pe cuá ria em áre as se le ci o na das da re gião. (Nota da IHU On-Line)



ilu são ima gi nar que es tes re cur sos ago ra che ga rão 

aos po bres. É só ver quem se be ne fi ci ou com os

pro je tos de ir ri ga ção da Co de va le,33 no São Fran -

cis co, e tan tos ou tros, construídos com o suado

dinheirinho dos impostos e que acabam por ser

apropriados pelos grandes grupos.

Re al men te, o pro je to do Dr. Ciro Go mes é de 

en cher os olhos, pra in glês ne nhum bo tar de fe i to.

Os nú me ros são, de fato, im pres si o nan tes, e a

epo péia de le var água as sim de um lu gar para o

ou tro tão dis tan te é mu i to se du to ra. Prin ci pal men -

te se vem en fe i ta da com tem pe ros so ci a is. Os res -

pon sá ve is afir mam que o dis cu ti ram à exa us tão

com todo o mun do. Mas apa ren te men te es que ce -

ram os es pe ci a lis tas em aná li se go ver na men tal de

pro je tos (se é que eles exis tem ain da, co i sas de di -

nos sa u ro...), ap tos a me di rem o cus to-be ne fí cio

den tro da boa téc ni ca, ou seja, le van do em con ta

o uso al ter na ti vo dos re cur sos den tro das fi na li da -

des pro pos tas (“cus to de opor tu ni da de”). Para

eles, im por ta o bom apro ve i ta men to dos re cur sos

pú bli cos es cas sos, numa al ter na ti va de apro pri a -

ção que, aten den do aos ob je ti vos eco nô mi cos e

so ci a is, pos si bi li te dis po ni bi li zar o má xi mo de me i -

os para as de ma is fi na li da des so ci a is. Em ou tras

pa la vras: o va lor a ser ab so lu ti za do é o al can ce

dos ob je ti vos so ci o e co nô mi cos (“a lua”), e o va lor 

re la ti vo à ma ne i ra pela qual es tes ob je ti vos são al -

can ça dos (“o dedo que apon ta a lua”). Não é

acer ta do fi xar-se numa es tra té gia a pri o ri (mo vi da

por in te res ses), e impô-la a qual quer pre ço, mas

sim fi xar-se nos ob je ti vos e es co lher a me lhor al -

ter na ti va para con se gui-los, com base na es cas sez

re la ti va de re cur sos e nos be ne fí ci os lí qui dos de

cada al ter na ti va, com pa ran do-as. Na me lhor das

hi pó te ses, o que deve ter acon te ci do é que se to -

mou a de ci são (po lí ti ca) de fazer o projeto, com

base nos canais do São Francisco, passando por

cima de outras possibilidades razoáveis e menos

onerosas que poderiam ter sido mais exploradas.

Por isso, é legítimo supor que existem outros

interesses atrás de muitas boas intenções.

Alter na ti va que me re ce ria ser en ca ra da com

se ri e da de é, em vez de fa zer ca na is, co me çar ago -

ra das sub-ba ci as exis ten tes em cada esta do nor -

des ti no, de ma ne i ra a as se gu rar me lhor apro ve i ta -

men to da água já dis po ní vel, que so men te a lon go 

pra zo pre ci sa ria ser re for ça da, ao que cons ta.

Exis te ain da mu i ta água dis po ní vel em rios nor -

des ti nos pe re nes e no sub so lo, mas mu i to mal-uti -

li za da. No meu tem po de Ipea (já faz mu i to tem -

po!) re la tó ri os in di ca vam que a ma i o ria dos po ços

per fu ra dos era sem con di ção de uso por fal ta de

ma nu ten ção, e eles, bem como os açu des e os

rios, lo ca li za vam-se em ter ras par ti cu la res (em ge -

ral la ti fún di os). Nada in di ca que esta si tu a ção te -

nha mu da do, que a es tru tu ra agrá ria te nha de i xa -

do de pi o rar. E quem so fre com a seca são os

pe que nos pro pri e tá ri os e pro du to res ru ra is sem

ter ra. Se ria um es tu do in te res san te jus ta por os

ma pas dos canais previstos e dos rios beneficiados 

pelo projeto, com os mapas relativos à realidade

agrária das áreas que serão atendidas. Isso foi

feito?

Cer ta vez, o Ipea de ter mi nou que eu fi zes se

um es tu do vi san do a pro por ações de apo io a

uma fun da ção em São Ra i mun do No na to, Pi a uí,

de di ca da aos pe que nos cri a do res de ca bras no

sertão. Na re gião, en con trei uma fa zen da fi nan -

ci a da com re cur sos pú bli cos sub si di a dos, onde o

pro pri e tá rio “cer cou” o úni co rio pe re ne da área,

fa zen do uma “lin güi ça” de ter ras ao re dor de suas

mar gens, e ali im plan tou um oá sis com va cas, ár -

vo res fru tí fe ras etc. Em con se qüên cia, as ca bras fi -

ca ram sem ter onde be ber. Este deve ser um caso

ex tre mo, mas é uma re a li da de as sim que tal vez se

que i ra con tor nar in sis tin do em tra zer mais águas

de lon ge, que, com toda a cer te za, não ser vi rão

para com pen sar os pre ju í zos dos ser ta ne jos do Pa -

dre Lyra.

Cer ta men te, Dom Luis Cap pio nada en ten de 

de cus to be ne fí cio, mas sou-lhe mu i to gra to por

ter in tu í do o can to dos di nos sa u ros e con se gui do

es tan car, pelo me nos por uns tem pos, com um

ges to sim ples e dra má ti co, o rolo com pres sor dos

gran des in te res ses que, des de re mo tas eras, man -

dam nes te país e que ago ra es tão por trás des se tal

pro je to-vi tri ne, abrin do-nos uma es pe ran ça de
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33 Co de va le: Co mis são de De sen vol vi men to do Vale do Je qui ti nho nha. (Nota da IHU On-Line)



que, quem sabe, des ta vez os re cur sos do povo

po de rão ser uti li za dos em be ne fí cio dos bra si le i ros 

ex clu í dos, sem pre es que ci dos. Mas mu i to mais

ain da por lem brar-nos, pro fe ti ca men te, que so -

men te na Paz, fun da da na Jus ti ça, é que os po bres 

en fim ven ce rão. E que a for ça dos pequeninos é a

Paz e a organização, gratuitas e generosas, sem

custo de oportunidade.

Lon ga vida a dom Cap pio!
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“O ges to do bis po foi uma glo ri fi ca ção do su i cí dio”

Entre vis ta com Nel son de Sá

A IHU On-Line en tre vis tou, por te le fo ne, o

jor na lis ta Nel son de Sá, do jor nal Fo lha de S. Pa u -

lo, so bre a co ber tu ra dada por ele pró prio e a mí -

dia em ge ral à gre ve re a li za da por Dom Luiz Cap -

pio en tre 26 de se tem bro e 6 de ou tu bro de 2005,

con tra a trans po si ção do Rio São Fran cis co. Na

Fo lha des de 1985, Nel son de Sá foi re da tor, edi to -

ri a lis ta, cor res pon den te em Nova York, edi tor-as -

sis ten te de Bra sil e Mun do, se cre tá rio-as sis ten te

de Re da ção, re pór ter es pe ci al, crí ti co de te a tro e

edi tor da Ilus tra da. No te a tro, após cur sar in ter -

pre ta ção e dra ma tur gia, foi as sis ten te de di re ção

de Zé Cel so Mar ti nez Cor rêa na mon ta gem de As

cri a das, de Jean Ge net, e co-tra du tor de Ham let,

de Sha kes pe a re. Di ri giu, em 2003, sua pri me i ra

peça, 4.48 Psi co se, de Sa rah Kane. É au tor de Di -

ver si da de: um guia para o te a tro dos anos

90, pu bli ca do pela Edi to ra Hu ci tec.

IHU On-Line – Em ar ti go pu bli ca do na sua

co lu na, no dia 4 de ou tu bro de 2005, o se -

nhor se re fe riu a Dom Luiz como “o bis po

su i ci da”. Vê mes mo no ato dele um ges to

su i ci da?

Nel son de Sá – Nas de cla ra ções, ele dis se: “Vou

até o fim, vou dar a mi nha vida”. Ele es ta va dis -

pos to a se ma tar. Fora da mi nha al ça da jor na lís ti -

ca, eu tam bém tra ba lhei em te a tro e di ri gi uma

peça so bre su i cí dio. Estu dei um bo ca di nho o as -

sun to. Eu não con si go ou vir qui e to quem es ti mu la 

o mar tí rio. Sei o quan to isso afe ta as pes so as que

têm pro pen são para a co i sa. O que hou ve foi uma

glo ri fi ca ção do mar tí rio, uma glo ri fi ca ção do su i cí -

dio. Isso me ir ri ta pro fun da men te, por que tem

gen te que vai pa gar por isso e não vai ser o bis po.

A não ser que ele es te ja dis pos to. Não dá para

brin car com isso. Não se pode fa lar “vou mor rer”

e de po is não mor rer.

IHU On-Line – Então Dom Luiz es ta ria fa -

zen do ape nas uma ame a ça?

Nel son de Sá – Pelo je i to, ele já ce deu. Que brin -

ca de i ra é essa? Ele brin cou com o su i cí dio as sim,

na boa! Há gen te que não acha isso en gra ça do.

IHU On-Line – O se nhor es ta be le ceu tam -

bém al gum tipo de re la ção en tre Dom Cap -

pio e Frei Tito (ci tan do a agên cia de no tí ci as

que leva seu nome). Está que ren do mar car

di fe ren ças ou se me lhan ças en tre a Igre ja da 

dé ca da de 1970 e a con tem po râ nea?

Nel son de Sá – Não sei se eu pos so che gar a tan -

to. Nes sa his tó ria da trans po si ção e da gre ve de

fome, a co i sa não se li mi ta ape nas à gre ve ou ao

ges to de ame a çar com a pró pria mor te. A Igre ja

do Nor des te está di vi di da, por que me ta de dela

fica para cima do Rio São Fran cis co e me ta de fica

para ba i xo. É ine vi tá vel que se di vi dis se por que

uma par te vai ga nhar, e a ou tra tal vez até per ca. A

ou tra ques tão é que, ob vi a men te, a his tó ria do frei 

Tito34 é di fe ren te. Eu es tu dei a his tó ria dele por -

que usei uma ima gem dele nes sa peça que eu di ri -
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34 Frei Tito de Alen car Lima (1945-1974): foi um re li gi o so do mi ni ca no nas ci do em For ta le za. Envol vi do no com pro mis so po lí ti -
co, as su miu a di re ção da Ju ven tu de Estu dan til Ca tó li ca em 1963 e foi mo rar em Re ci fe. Em ou tu bro de 1968, foi pre so por
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nou-se alvo de per se gui ção da re pres são mi li tar. No iní cio de 1970, Frei Tito foi tor tu ra do nos po rões da “Ope ra ção Ban de i -
ran tes”. Em 1971, foi de por ta do para o Chi le e, sob a ame a ça de no va men te ser pre so, fu giu para a Itá lia. De Roma foi para



gi. Ele foi tor tu ra do du ran te dois me ses pelo

Sér gio Pa ra nhos Fle ury35 e fi cou lou co. Não con -

se guiu fa zer mais nada. Foi para a Fran ça e se su i -

ci dou lá. A his tó ria foi di fe ren te por que ele não fez

um ges to de ação. Ele não foi como esse bis po

ame a çou ser ou como os su i ci das do Ori en te Mé -

dio fa zem, que usam a pró pria mor te como arma

po lí ti ca. Frei Tito se ma tou sim ples men te por que

não agüen ta va mais a vida. No caso do bis po,

exis te um elo gio ao mar tí rio, e isso é aque le úl ti mo 

em pur rão zi nho que pes so as em de ses pe ro, como

o frei Tito, pre ci sam para se ma tar.

IHU On-Line – Qual é a sua opi nião so bre

como a im pren sa em ge ral tem se po si ci o -

na do na co ber tu ra da gre ve de fome do bis -

po e da trans po si ção do Rio São Fran cis co?

Nel son de Sá – De pen de de onde vai sair essa

mi nha res pos ta (ri sos). Eu acre di to que gran de

par te da im pren sa, da co ber tu ra fe i ta pela te le vi -

são, pe las rá di os, pela Inter net e pela im pren sa

es cri ta, meio que em bar cou, no iní cio da his tó ria, 

no lou vor ao mar tí rio, por que en trou no mes mo

rit mo da crí ti ca que vi nha sen do fe i ta ao es cân da -

lo po lí ti co, com uma pos tu ra do tipo “va mos con -

ti nu ar ba ten do...”. De mo rou, mas acor da ram.

Então, pa rou um pou co. Su i cí dio é um tabu para

qual quer jor na lis ta que te nha al gum tem po de

pro fis são. Sa be mos que não po de mos tra tar do

su i cí dio como se tra ta de cha ci na todo fi nal de se -

ma na. Pre ci sa mos to mar cu i da do, por que es tu dos 

com pro vam que di vul gar su i cí dio afe ta pes so as

que têm de pres são ou co i sas do gê ne ro. É pre ci so

tra tar isso da ma ne i ra mais res pon sá vel pos sí vel. E 

não foi fe i to isso, o que é cu ri o so.

IHU On-Line – A im pren sa foi ir res pon sá vel

en tão nes se sen ti do?

Nel son de Sá – É um pou co vago fa lar de im -

pren sa em ge ral, até por que eu não acho que a

Fo lha te nha sido, mas teve mu i ta gen te que em -

bar cou bo ni to no ne gó cio.

IHU On-Line – E como o se nhor ava lia que a

Fo lha de S. Pa u lo se po si ci o nou até en tão?

Nel son de Sá – A Fo lha foi con ti da den tro do

pos sí vel com a his tó ria, por que tam bém é uma

no tí cia. Mas sem lou vor ao mar tí rio, so bre tu do

nas edi ções dos úl ti mos dias, ten tan do tra tar tec ni -

ca men te do as sun to.
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Pa ris, onde en con trou re fú gio en tre os do mi ni ca nos. Tra u ma ti za do pela tor tu ra que so freu, Frei Tito sub me teu-se a um tra ta -
men to psi quiá tri co. Seu es ta do era ins tá vel. No dia 10 de agos to de 1974, um mo ra dor dos ar re do res de Lyon, en con trou o
cor po de Frei Tito, sus pen so por uma cor da. Uma foto de Frei Tito de Alen car Lima é a úl ti ma ima gem do do cu men tá rio Ato
de Fé, que tra ta da re la ção dos fra des do mi ni ca nos com a Ali an ça Li ber ta do ra Na ci o nal (ALN). O fil me foi exi bi do no dia 19
de maio de 2005, úl ti mo dia do Sim pó sio Inter na ci o nal Ter ra Ha bi tá vel: um de sa fio para a hu ma ni da de, pro mo vi do pelo
IHU. Com di re ção de Ale xan dre Ram paz zo e pro du ção de Ta ti a na Po las tri, o fil me já foi co men ta do nas pá gi nas da IHU

On-Line, por Amir La ba ki na edi ção 113, de 30 de agos to de 2004, e por Ju ran dir Fre i re Cos ta, na 137ª edi ção, de 18 de
abril de 2005. (Nota da IHU On-Line)

35 Sér gio Pa ra nhos Fle ury: de le ga do e tor tu ra dor do DOPS de São Pa u lo, na épo ca do re gi me mi li tar. (Nota da IHU On-Line)



Re la ção fé e po lí ti ca

3 A re la ção fé e po lí ti ca. Uma re fle xão a par tir da luta con tra a trans po si ção do

Rio São Fran cis co
Entre vis ta com Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra

3 Fé e Po lí ti ca. Os de ba tes are jam e aju dam a pre ci sar po si ções
Por Luiz Alber to Gó mez de Sou za



A re la ção fé e po lí ti ca.

Uma re fle xão a par tir da luta con tra a trans po si ção do Rio São Fran cis co

Entre vis ta com Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra é dou tor em So ci o -

lo gia, pela Uni ver sité Cat ho li que de Lou va in, na

Bél gi ca. Atu al men te, é pro fes sor da PUC-Mi nas.

Den tre suas obras, des ta ca mos Fé e po lí ti ca:

fun da men tos (Apa re ci da: Idéi as & Le tras, 2004),

Re for çan do a rede de uma Igre ja mis si o ná -

ria (São Pa u lo: Pa u li nas, 1997) e Re li gião e do -

mi na ção de clas se (Pe tró po lis: Vo zes, 1985).

“Lula jus ti fi ca seu po der pela vo ta ção re ce bi -

da nas ur nas. For mal men te, ele não está er ra do,

na me di da em que uma ele i ção ma jo ri tá ria ex -

pres sa a von ta de po pu lar. Mas quan do le va mos

em con ta que as ele i ções são ga nhas por ‘mar que -

te i ros’ que ‘ven dem’ a ima gem do seu can di da to,

te mos todo di re i to de ques ti o nar os po lí ti cos que

se le gi ti mam uni ca men te pe los vo tos re ce bi dos.

Qu an tos cor rup tos são re e le i tos e ar ro gan te men te

ale gam te rem sido ‘ab sol vi dos’ pe las ur nas?”, re -

la ta o so ció lo go Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra, em en -

tre vis ta con ce di da à IHU On-Line e pu bli ca da

nas No tí ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 27 de ja ne i ro de 2008.

O se gun do je jum que Dom Luiz Cap pio fez

por 23 dias pode não ter re sol vi do o pro ble ma do

pro je to de trans po si ção do Rio São Fran cis co, mas 

cer ta men te am pli ou o de ba te acer ca des te de ba te. 

Nes ta en tre vis ta, Pe dro fala so bre a re la ção fé e

po lí ti ca a par tir des te epi só dio. “É pre ci so não exa -

ge rar a opo si ção en tre Lula e Dom Cap pio. Quem

faz opo si ção ra di cal ao go ver no Lula é FHC e seus

ali a dos do an ti go PFL”, afir ma o so ció lo go.

IHU On-Line – No que diz res pe i to à trans -

po si ção do Rio São Fran cis co, há duas po si -

ções bem cla ras que fo ram evi den ci a das

pela gre ve de fome de Dom Cap pio. Ontem,

o bis po e Lula, e tan tos que es tão hoje no

go ver no es ta vam jun tos na opo si ção à

trans po si ção. Hoje, es tão em cam pos ra di -

cal men te opos tos. O que acon te ceu?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – É pre ci so não exa -

ge rar a opo si ção en tre Lula e Dom Cap pio. Quem

faz opo si ção ra di cal ao go ver no Lula são FHC e

seus ali a dos do an ti go PFL. É cla ro que, no que

toca o pro je to da trans po si ção, suas po si ções de

fato se opõem ra di cal men te, mas em ou tros cam -

pos é pos sí vel en con trar pon tos de con ver gên cia.

Não pos so fa lar por Dom Cap pio, mas falo por

mim mes mo. Apro vo a po lí ti ca de Di re i tos Hu ma -

nos e o apo io de Lula à au to no mia in ves ti ga ti va

da Po lí cia Fe de ral, para ci tar ape nas dois exem -

plos. Ago ra, quan to à sua per gun ta so bre o que

terá acon te ci do, eu não sei ao cer to. Lula e Dom

Cap pio se co lo cam em cam pos opos tos quan do

se tra ta de mo de lo de de sen vol vi men to. Está aí

um Pla no de Ace le ra ção do Cres ci men to que sa -

cri fi ca a eco lo gia e al me ja an tes o cres ci men to

eco nô mi co do que a qua li da de de vida do povo

bra si le i ro. Isso não era pro pos to pelo Lula que fez

a Ca ra va na da Ci da da nia e que en tu si as mou a to -

dos. Ou seja, foi Lula quem mu dou.

IHU On-Line – “O sal do do ges to de frei Luiz 

Cap pio de mar ca as mar gens e es ta be le ce

um abis mo mo ral en tre com pa nhe i ros que

até on tem be bi am da mes ma água”, afir -

mou, re cen te men te, um mem bro da Co mis -

são Pas to ral da Ter ra. O se nhor con cor da

com a cons ta ta ção? Por quê?

106



Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – Con cor do que há

um dis tan ci a men to, sim, mas não um “abis mo

mo ral”. “Abis mo mo ral” é o que exis te en tre os

que nos ali nha mos com Dom Cap pio e o ex-pre si -

den te Sar ney, por exem plo, que é mes tre em cli -

en te lis mo po lí ti co. Com an ti gos com pa nhe i ros há

di ver gên ci as, sim, mas en quan to fo rem res pe i ta -

dos os prin cí pi os éti cos, sem pre ha ve rá pos si bi li -

da de de diá lo go e en ten di men to.

IHU On-Line – Para al guns, Dom Cap pio

não de ve ria uti li zar sua con di ção de bis po

para to mar uma po si ção em re la ção à trans -

po si ção do Rio São Fran cis co. Em seu mais

re cen te ar ti go, o se nhor afir ma que esse

ges to do bis po pode ser jus ti fi ca do pela si -

tu a ção gra ve. Há ain da es pa ço para a re li -

gião na so ci e da de hoje ou ela não tem nada

a di zer so bre o po lí ti co?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – É evi den te que há

es pa ço, e mu i to, para a re li gião na so ci e da de atu al,

des de que ela te nha uma men sa gem de es pe ran ça 

para quem tem a vida ame a ça da pelo ape ti te vo -

raz do mer ca do. Foi nes sa si tu a ção de vi das ame -

a ça das (não es que cer que água é fon te de vida!)

que a pa la vra pro fé ti ca de Dom Cap pio se fez ou -

vir. Uma pa la vra pro fé ti ca não é ape nas re li gi o sa,

mas tam bém éti ca. Me lhor di zen do, é um im pe ra -

ti vo éti co ex pres so pela lin gua gem re li gi o sa.

Alguns po dem achar que a lin gua gem re li gi o sa

está fora de moda, mas eu pen so que ela con ti nua

sen do um ve í cu lo ade qua do ao dis cur so éti co.

Não é úni co, cer ta men te, mas isso não sig ni fi ca

que pos sa ser des car ta do sem mais.

IHU On-Line – Em sua opi nião, Dom Cap pio 

mis tu rou e con fun diu fé e po lí ti ca?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – Não! Ha ve ria mis -

tu ra se en tre elas não hou ves se a éti ca. A fé cris tã

tem im pe ra ti vos éti cos não ape nas em de fe sa da

vida in di vi du al, mas tam bém em de fe sa da vida

co le ti va. Uma fé sem éti ca so ci al não é cris tã; é

uma fé ou uma re li gi o si da de sub je ti va. Tam bém a

po lí ti ca tem uma di men são éti ca in dis pen sá vel: a

obri ga ção de co lo car-se a ser vi ço dos Di re i tos Hu -

ma nos e dar pri o ri da de ao bem co mum an tes dos

bens par ti cu la res. Em ou tras pa la vras, é pre ci so

con si de rar a éti ca da po lí ti ca e não só a éti ca na

po lí ti ca. E a re li gião, como eu dis se aci ma, é um

ve í cu lo da éti ca. Foi o ve í cu lo usa do por Dom

Cap pio, como se ria de es pe rar-se de um re li gi o so.

IHU On-Line – Para o Dom Cap pio, “Lula é

au to ri tá rio”. Como o se nhor ana li sa a ati tu -

de de Lula, que não ace i tou ne nhum tipo de

ne go ci a ção com o bis po e os mo vi men tos

so ci a is?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – Lula jus ti fi ca seu

po der pela vo ta ção re ce bi da nas ur nas. For mal -

men te, ele não está er ra do, na me di da em que

uma ele i ção ma jo ri tá ria ex pres sa a von ta de po pu -

lar. Mas, quan do le va mos em con ta que as ele i -

ções são ga nhas por “mar que te i ros” que “ven -

dem” a ima gem do seu can di da to, te mos todo

di re i to de ques ti o nar os po lí ti cos que se le gi ti mam

uni ca men te pe los vo tos re ce bi dos. Qu an tos cor -

rup tos são re e le i tos e ar ro gan te men te ale gam te -

rem sido “ab sol vi dos” pe las ur nas? O go ver no

Lula não tem pri ma do nem pelo diá lo go com os

se to res po pu la res or ga ni za dos nem pela po li ti za -

ção dos de ba tes. De ve mos re co nhe cer que, ao

con trá rio do an te ri or, este go ver no não cri mi na li -

zou os mo vi men tos so ci a is nem as gre ves, mas é

pre ci so ter cla ro que Lula e as pes so as que o cer -

cam têm usa do o pres tí gio, acu mu la do em mais

de trin ta anos de lu tas so ci a is, para des mo bi li zar

os mo vi men tos e gru pos ca pa zes de cri ti ca rem o

go ver no a par tir de uma pers pec ti va de es quer da.

Assim, quan do ter mi nar seu go ver no, qua se não

terá con tri bu í do para um avan ço po lí ti co da so ci e -

da de. Ao con trá rio, em 2010 te re mos ele i ções

des po li ti za das, nas qua is os mar que te i ros vão ga -

nhar mu i to di nhe i ro. Ou seja, Lula não é pro pri a -

men te au to ri tá rio. Mas seu je i to po pu lar tal vez en -

cu bra um po lí ti co da ve lha es tir pe bra si le i ra.

IHU On-Line – O bis po foi “in tran si gen te”

afir mou um mi nis tro. O se nhor con cor da?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – “Intran si gen te”,

não. Fir me, sim. Dom Cap pio ace i tou ne go ci ar

com o go ver no e quem não quis con ver sa, ale gan -

do não po der en fra que cer a au to ri da de do Esta -
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do, foi o pre si den te da Re pú bli ca. Tal vez pos sa -

mos di zer que Dom Cap pio não usou uma boa

es tra té gia po lí ti ca, ini ci an do seu je jum sem an tes

mo bi li zar uma rede de apo io. Eu, que sou mi ne i ro,

te ria fe i to mais ar ti cu la ções an tes de tor nar pú bli co

o pro tes to. Mas Dom Cap pio não é mi ne i ro...

IHU On-Line – Para o se nhor, a par tir da

con jun tu ra po lí ti ca bra si le i ra hoje, qua is

são os li mi tes para a re la ção en tre a fé e a

po lí ti ca? Que tipo de ar ti cu la ções po dem

ser apon ta das a par tir des sa re la ção?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – Vejo dois gran des

li mi tes. O pri me i ro é o res pe i to às ide o lo gi as, des -

de que não con tra ri em os prin cí pi os éti cos do cris -

ti a nis mo. Expli co. Não há quem faça po lí ti ca, ou

mes mo quem aja na so ci e da de, que não seja gui a -

do por idéi as-for ça – idéi as im bu í das de va lo res.

Den tro do es pa ço da fé cris tã, há es pa ço para di fe -

ren tes ide o lo gi as, em bo ra não para to das. Dis tin -

guir os li mi tes de le gi mi ti da de do plu ra lis mo ide o -

ló gi co não é ta re fa fá cil, mas com cer te za eles

exis tem. Isso sig ni fi ca que não pos so iden ti fi car a

fé com uma ide o lo gia, ain da que seja a ide o lo gia

do Papa. O se gun do li mi te é o res pe i to às me di a -

ções so ci o a na lí ti cas, por que são elas que de fi nem

as con di ções de pos si bi li da de de re a li za ção de um 

pro je to po lí ti co. A fé não su pri me a ne ces si da de

dos es tu dos téc ni cos e so ci o ló gi cos que dão os pa -

râ me tros de vi a bi li da de de um pro je to. Res pe i ta -

dos es ses dois li mi tes, a fé cris tã tem mu i to a di zer

na po lí ti ca, seja como ve í cu lo da Éti ca, seja como

ali men ta do ra da Mís ti ca.

IHU On-Line – Em que muda a re la ção dos

mo vi men tos so ci a is e, em par ti cu lar, das

pas to ra is so ci a is com o go ver no Lula a par -

tir da gre ve de Dom Cap pio?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – A meu ver, o epi -

só dio acen tua o dis tan ci a men to en tre as pas to ra is

so ci a is e o go ver no Lula. É di fí cil ava li ar o quan to

au men tou a dis tân cia, mas cer ta men te ele cri ou

uma pro fun da de cep ção en tre as pas to ra is so ci a is

mais vol ta das para o tra ba lho de base, onde ain da 

há (ou ha via?) con fi an ça em Lula e seu gru po. O

nú me ro e a con vic ção de quem ain da de fen de

Lula como “nos so” go ver no di mi nu iu. Qu an to di -

mi nu iu, isso eu não sa be ria es ti mar.

IHU On-Line – O se nhor afir ma, em seu ar ti -

go, que es pe ra va que o go ver no Lula uti li -

zas se o po der do Esta do para con ter o ca pi -

ta lis mo que con ti nua a avan çar. Em sua

opi nião, qua is são as pers pec ti vas de mu -

dan ça para o fu tu ro pró xi mo?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – Qu an do o Se na do

der ru bou a emen da que pro lon ga va a CPMF, eu

elo cu brei so bre qual po de ria ser a res pos ta de

Lula. Ele iria para a TV e num pro nun ci a men to à

na ção di ria mais ou me nos o se guin te: “To dos vi -

ram como du ran te todo este tem po me es for cei

para aten der as exi gên ci as dos gran des de ten to res 

de ca pi tal fi nan ce i ro, na es pe ran ça de que eles vi -

es sem aju dar o povo mais po bre a me lho rar de

vida. Mas eles são in sa ciá ve is. Só que rem ga nhar

cada vez mais, nun ca re par tir. Pois bem. Aca -

bou-se esta his tó ria de o Bra sil ser um pa ra í so

para os es pe cu la do res. A par tir de ago ra, mu da re -

mos a po lí ti ca ma cro e co nô mi ca, con tro lan do o

câm bio, ba i xan do dras ti ca men te os ju ros e o su -

pe rá vit pri má rio, e ta xan do todo ca pi tal es pe cu la -

ti vo”. Ha ve ria co mo ção no mer ca do, com cer te za, 

mas aí re co nhe ce ría mos o Lula de 1989, 1994 e

1998, com pro pos tas al ter na ti vas para o Bra sil.

Mas foi só um so nho de uma no i te de ve rão. A fala 

de Lula foi jus ta men te no ou tro sen ti do: “Acal -

mem-se os es pe cu la do res, por que a far ra dos ju -

ros con ti nua... no su pe rá vit pri má rio nin guém vai

me xer”. Ou seja, se não hou ve mu dan ça até ago -

ra, não ha ve rá mais.

IHU On-Line – Na pós-mo der ni da de, e es pe -

ci fi ca men te na atu al con jun tu ra bra si le i ra,

qua is são as pos si bi li da des da pre sen ça pú -

bli ca da fé cris tã? Nes te sen ti do, o je jum de

Dom Cap pio traz al gu ma no vi da de?

Pe dro Ri be i ro de Oli ve i ra – Uso aqui uma me -

tá fo ra ins pi ra da em Ru bem Alves. O lu gar da fé

cris tã na so ci e da de (pós) mo der na de mer ca do

não é mais – nem po de ria ser – o de re gen te da or -

ques tra da so ci e da de, como foi na cris tan da de eu -

ro péia e nas so ci e da des te o crá ti cas. Nós, cris tãos,
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já não for ma mos mais uma or ques tra ca paz de to -

car para a so ci e da de (isto é dar o seu cli ma éti co e

cul tu ral). Te mos, no má xi mo, um con jun to de ins -

tru men tos mu si ca is, ca paz de dar um con cer to,

sim, mas só de mú si ca de câ ma ra. Algu mas igre jas 

op tam por ofe re cer esse con cer to a um pú bli co

pe que no e se le to. Ou tras pre fe rem in cor po rar

seus ins tru men tos à gran de or ques tra da so ci e da -

de, co la bo ran do com ela para que a mú si ca seja

de boa qua li da de. O je jum de Dom Cap pio re pre -

sen ta esta se gun da op ção: co lo car-se a ser vi ço de

uma ca u sa po pu lar que vai mu i to além da re li -

gião. Não é pro pri a men te no vi da de, por que há

tem pos es ta mos nes se ca mi nho, mas é cer ta men te 

um pas so im por tan te.
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Fé e po lí ti ca. Os de ba tes are jam e aju dam a pre ci sar po si ções

Por Luiz Alber to Gó mez de Sou za

Luiz Alber to Gó mez de Sou za é gra du a do

em Di re i to, pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca

do Rio Gran de do Sul (PUCRS), pós-gra du a do em 

Ciên cia Po lí ti ca, pela Fa cul tad La ti no-ame ri ca na

de Ci en ci as So ci a les (Flac so), de San ti a go do Chi -

le, e dou tor em So ci o lo gia, pela Uni ver si da de de

Pa ris Sor bon ne Nou vel le. Atu al men te, é di re tor

do Pro gra ma de Estu dos Avan ça dos em Ciên cia e

Re li gião da Uni ver si da de Can di do Men des. De

sua vas ta obra bi bli o grá fi ca, des ta ca mos A JUC:

os es tu dan tes ca tó li cos e a po lí ti ca (Pe tró po lis: 

Vo zes, 1984).

Luiz Alber to Gó mez de Sou za en vi ou qua tro

ar ti gos à IHU On-Line, com o ob je ti vo de pro vo -

car um de ba te “mais quen te” em re la ção aos pro -

ble mas atu a is do Bra sil, como a trans po si ção do

São Fran cis co e as gre ves de fome do bis po Dom

Luiz Cap pio, que ge ram um con fli to sé rio en tre fé

e po lí ti ca. Se gun do Luiz Alber to, “os ar ti gos agra -

da ram a mu i tos e ir ri ta ram ou tros tan tos”. “Meu

lado es pa nhol gos ta de pe le i as con tra “de sa fo ra -

dos gi gan tes”, não mais plá ci dos mo i nhos, mas a

re cu sa de hi dre lé tri cas e trans po si ções”, afir ma

Luiz Alber to. “Ao lado de crí ti cas mu i to en ri que -

ce do ras e de tex tos dis cor dan tes da me lhor qua li -

da de, te nho re ce bi do rís pi das e mes mo de sa fo ra -

das res pos tas, que são até boas para uma re vi são

in te ri or e para tra ba lhar a vir tu de da pa ciên cia,

que não é meu for te”, afir ma o so ció lo go.

No pri me i ro ar ti go, in ti tu la do “Fé e po lí ti ca.

Os de ba tes are jam e aju dam a pre ci sar po si ções”,

pu bli ca do na pá gi na das No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 22 de ja ne i ro

de 2008, Gó mez de Sou za fala so bre a re la ção

fé-po lí ti ca na atu al con jun tu ra po lí ti ca bra si le i ra.

“Para mim, o pro ble ma cen tral não é es tar a fa vor

ou con tra um go ver no ao qual não per ten ci, não

per ten ço, nem nun ca tive ilu sões de per ten cer.

Meus pa râ me tros são o que o povo po bre sen te e

es pe ra, do lado opos to das eli tes atra sa das e ego ís -

tas”, afir mou.

No se gun do ar ti go, “Fé e po lí ti ca (Pen san do

em meus mes tres H. C. Lima Vaz e Erna ni Ma ria

Fi o ri)”, pu bli ca do na pá gi na das No tí ci as do Dia

do site do IHU, em 31 de ja ne i ro de 2008, Luiz

Alber to nos con vi da a op tar ou re je i tar “va len te -

men te pro je tos po lí ti cos e téc ni cos, sem nos es con -

der nos pre tex tos da pro fe cia, que é um ges to mu i -

to me nos co mum do que se pen sa e se ria uma

ar ro gân cia que rer apli cá-lo à li ge i ra. Mu i to me nos

o mar tí rio”.

No ter ce i ro ar ti go in ti tu la do “’Dai a Cé sar o

que é de Cé sar...’ Fé e Po lí ti ca em dis cus são’”, pu -

bli ca do na pá gi na das No tí ci as do Dia do site do

IHU, em 4 de ja ne i ro de 2008, ele dis tin gue cla ra -

men te fé e po lí ti ca ao afir mar “Por que sou cris tão

pela Fé, não pos so ser cris tão por ide o lo gia, o que

se ria di mi nu ir a Fé e con fun dir a op ção po lí ti ca”.

No quar to ar ti go, in ti tu la do “Uma pre ce a

São Fran cis co: so li dá ri os com os po bres e li vres

dos fun da men ta lis mos re li gi o sos e eco ló gi cos”,

pu bli ca do na pá gi na das No tí ci as do Dia do site

do IHU, em 15 de de zem bro de 2007, Alber to Gó -

mez faz uma pre ce para que “São Fran cis co nos

aju de a ser so li dá ri os com to dos os po bres do Nor -

des te e as po pu la ções ri be i ri nhas e ao mes mo tem -

po nos li vre dos fun da men ta lis mos re li gi o sos ou

eco ló gi cos”.
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Os de ba tes are jam e aju dam a pre ci sar 
po si ções

Gos ta ria, nes te meio-tem po, en tre a vol ta do

Mos te i ro da Anun ci a ção de Go iás e o mer gu lhar,

com mi nha fa mí lia, nas ra í zes de ori gem em La -

vras do Sul, de fa zer um rá pi do ba lan ço des tas se -

ma nas de in ten sos de ba tes, ten tan do des co brir

seus ga nhos, quan do fe i tos com aber tu ra de uns

para com os ou tros, sem ran co res ou sus pe i ções.

Vi e ram apo i os de mu i tos la dos, ex tre ma men te re -

con for tan tes e ali men ta do res. Meu es ti lo e com pa -

ra ções cor tan tes, de um ga ú cho-es pa nhol, às ve -

zes po dem ter fe ri do; peço en tão des cul pas.

Vi e ram, en tre tan to, com a in ten ci o na li da de de sa -

cu dir mo dor ras ou cer te zas en ges sa das ou mes mo 

de pro vo car um de ba te mais ace so. Ao lado de

crí ti cas mu i to en ri que ce do ras e de tex tos dis cor -

dan tes da me lhor qua li da de, te nho re ce bi do rís pi -

das e mes mo de sa fo ra das res pos tas, que são até

boas para uma re vi são in te ri or e para tra ba lhar a

vir tu de da pa ciên cia, que não é meu for te. Mas, fe -

liz men te, o de ba te foi além de um pro ble ma téc ni -

co da trans po si ção de um rio ou da po si ção do

que ri do D. Cap pio que, como te nho dito, não

pos so de i xar de que rer bem, como tam bém a ou -

tras fi gu ras sin gu la res da Igre ja Ca tó li ca brasileira.

Em pri me i ro lu gar, o plu ra lis mo e as di fe ren -

ças de opi nião são ex ce len tes para sa ir mos das

mes mi ces e das pse u do-una ni mi da des. Po rém,

tra ta-se de um plu ra lis mo ma non trop po. Num

país de con fli to so ci al pro fun do, ele tem li mi tes.

Há um cor te se pa ran do-nos das eli tes do po der

real, eco nô mi co e de ou tros in te res ses das clas ses

do mi nan tes. Re fi ro-me aqui ao plu ra lis mo ne ces -

sá rio e en ri que ce dor en tre os que têm as mes mas

po si ções bá si cas em co mum e que, sim pli fi can do,

são uma op ção ir re du tí vel com os ex clu í dos, a so -

li da ri e da de com um pla ne ta ame a ça do, a cons tru -

ção da na ção e o acom pa nha men to de um pro -

ces so la ti no-ame ri ca no em cur so. Den tro des ta

fa mí lia, há po si ções fe liz men te diferentes, para

nos vacinar contra dogmatismos, generalizações e 

lugares comuns que viram verdades petrificadas.

O que, com al guns com pa nhe i ros, nos fez

abrir um de ba te que pro vo cou apo i os ex pres si vos

e for tes crí ti cas? Foi um for te in cô mo do que sen ti -

mos, ao per ce ber uma cer ta con fu são en tre Fé e

política, onde se mis tu ra vam ar gu men tos téc ni cos

e po lí ti cos com idéi as de pro fe cia, tes te mu nho de

fé e até mar tí rio, num cli ma que me pa re cia às ve -

zes pas si o nal, po den do es cor re gar para um cer to

mes si a nis mo ou um in te gris mo lar val. To dos os

tex tos atu a is do de ba te ago ra in sis tem em que, na

ques tão da transposição, tra ta-se an tes de tudo de

um pro ble ma po lí ti co e téc ni co e os ar gu men tos

pró e con tra vão nes sa di re ção. Não era ou tra co i -

sa que de se já va mos des de o co me ço e pen so que

esta era a in ten ção tam bém de Jung Mo Sung e

outros. Deste ponto de vista, creio que valeu a

provocação e sinto-me muito contente com esse

resultado.

Di an te dos se to res se cu la ri zan tes, mo der nos

e auto-pro cla ma dos pós-mo der nos, te nho in sis ti -

do na “for ça trans for ma do ra do sa gra do”. Já o fiz, 

em 1986, num Con gres so La ti no-Ame ri ca no de

So ci o lo gia, com um tex to de po is in clu í do em meu

li vro so bre a Uto pia. Mas ago ra, que ria dis cu tir do

ou tro lado, com mi nha pró pria gen te, com quem

com par ti lho pro fun das e co muns con vic ções. Fé e 

po lí ti ca não se con fun dem nem se en tre ve ram,

para usar ter mo ga ú cho, como se fa zia nos tem pos 

da ve lha cris tan da de ou nas ten ta ções de um in te -

gris mo cons ci en te ou in cons ci en te. “Jun tos pero

no re vu el tos” é uma bela ex pres são la ti no-ame ri -

ca na. Nem se pa ra dos nem con fun di dos, mas ar ti -

cu la dos. Um dos ga nhos da mo der ni da de so bre

as so ci e da des sa cra is ou fun da men ta lis tas foi fa zer 

no tar as es pe ci fi ci da des pró pri as dos diferentes

setores da realidade, com suas racionalidades

próprias. A religião não mais se coloca acima, mas 

no coração mesmo da sociedade.

A Te o lo gia da Li ber ta ção, em suas in tu i ções

fun dan tes, sem pre in sis tiu nas me di a ções so ci o a -

na lí ti cas. Para ela, na base es tão a Fé em Je sus

Cris to e a op ção pe los po bres que dela se de ri va,

des de onde ela se si tua, se pen sa e im pul si o na

para a ação. No di zer de Gus ta vo Gu tiér rez, “uma

pa la vra co e ren te com uma prá ti ca”, mas sem um

sal to no va zio en tre pa la vra e prá ti ca. Tem de le -

var em con ta as me di a ções e as es pe ci fi ci da des

onde se de sen ro la a prá ti ca, nas au to no mi as – não 

se pa ra ção – en tre os vá ri os cam pos do real. Isso é

mu i to im por tan te nos de ba tes da po lí ti ca e da téc -
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ni ca. Não há uma po lí ti ca cris tã – ten ta ção de par -

ti dos cris tãos – nem res pos tas fe i tas nas no vas

fron te i ras de sa fi an tes e sur pre en den tes da bi oé ti -

ca e dos no vos ques ti o na men tos do sa ber e do fa -

zer. Não po de mos nos es con der, por exem plo, de -

ba i xo de um guar da-chu va dog má ti co que

de fi ni ria a pri o ri o que é na tu ral ou anti-na tu ral.

Aliás, o que é con si de ra do hoje na tu ral não seria,

às vezes, o anquilosamento de uma realidade que

vai sendo ultrapassada?

A Fé, en tão, não te ria nada a ver com tudo

isso? Cla ro que sim, não como um ca te cis mo de

res pos tas fe i tas, mas como um lu gar de ques ti o na -

men to per ma nen te, que co lo ca exi gên ci as sem pre 

mais for tes na so li da ri e da de com os me no res e ex -

clu í dos, na de fe sa da pes soa hu ma na e do pla ne ta 

ter ra, nos sa mo ra da co mum. Isso apren de mos, faz 

mu i tos anos, com o per so na lis mo co mu ni tá rio de

Emma nu el Mou ni er e aí es tão nas co lo ca ções da

mais atual e ágil teologia, a partir da Teologia da

Libertação.

Nem sem pre as ins ti tu i ções ecle siás ti cas es -

tão pre pa ra das para isso, pron tas fa cil men te a re -

pe tir, a re ce i tar ou a ca tar o que con si de ram des -

vi os. E, às ve zes, sen si bi li da des para a jus ti ça so ci al

ou po si ções po li ti ca men te pro gres sis tas vêm cu ri o -

sa men te acom pa nha das por um con ser va do ris mo 

em ou tras es fe ras da vida pes so al – da se xu a li da -

de, da re pro du ção hu ma na e do pra zer, ou na

área in ter na da ins ti tu i ção –, no medo de pôr em

ques tão o au to ri ta ris mo em seus há bi tos, ou de

dis cu tir fran ca men te, no caso da Igre ja Ca tó li ca,

te mas como o sa cer dó cio aber to aos fiéis co muns, 

ho mens e mu lhe res, ou a re vi são do ce li ba to obri -

ga tó rio (não o ce li ba to es co lhi do li vre men te), fru -

to de tan tas con tra fa ções e aber ra ções.

Dito isso que ria, nes te ba lan ço, en trar no

ter re no li vre da so ci e da de e da po lí ti ca, onde não 

po de mos es con der-nos equi vo ca da men te atrás

da Fé, que não pode ser jus ti fi ca do ra de op ções

li vres e mes mo di ver gen tes. Re pi to o que te nho

dito mu i tas ve zes. Mi nha op ção, des de a vol ta ao

Bra sil em 1977, foi de pri o ri zar a so ci e da de ci vil e 

não o tra ba lho no Esta do, onde nun ca en trei des -

de en tão, em ne nhum ní vel. Acre di to num lon go,

pro fun do e con tra di tó rio pro ces so de mu ta ções

sociais.

No pas sa do, no co me ço dos anos 1960, com

mu i tos de mi nha ge ra ção, ex pe ri men ta mos uma

pre sen ça no Esta do, no Mi nis té rio da Edu ca ção,

do Tra ba lho, na Su pe rin ten dên cia da Re for ma

Agrá ria. Tí nha mos en tão a ou sa dia dos jo vens e O 

Glo bo nos cha mou uma vez, “as cri an ças no po -

der”, tí tu lo de uma peça de te a tro da oca sião. O

gol pe fez voar nos sas ex pec ta ti vas e ti ve mos de

mu dar de tra ba lho, lu gar no país ou par tir para o

ex te ri or. A op ção da vol ta le vou al guns, res pe i tan -

do e ale gran do-se com ou tras op ções, a não en -

trar em ne nhum par ti do, nem ter ne nhu ma po si -

ção no apa re lho de Esta do. Be ti nho, num tex to de 

que sou par ci al men te res pon sá vel, o de fi niu ma -

gis tral men te: “op ção pela so ci e da de”. Fi ca mos no 

ser vi ço e as ses so ri as aos mo vi men tos so ci a is, pas -

to ra is e CEBs.

Mas a ex pe riên cia na so ci e da de ci vil me fez

des co brir, aos pou cos, o ris co de um cer to ba sis -

mo, com o con se qüen te des co nhe ci men to de ou -

tras re a li da des in dis pen sá ve is para en ten der o

Bra sil das úl ti mas dé ca das. Se da so ci e da de ci vil

vi ce ja ram mo vi men tos como o MST e se mes mo

dali sur giu um par ti do po lí ti co, o PT, o pro ces so

mais am plo da cons tru ção da na ção bra si le i ra foi

im pen sá vel sem a con tri bu i ção do Esta do. E isso

acon te ceu pelo me nos des de os anos 1940. Pen so 

em pe río dos de ci si vos como o úl ti mo Var gas

(1950-1954), com seus jo vens as ses so res, Rô mu -

lo de Alme i da ou Je sus So a res Pe re i ra ou nas au -

dá ci as do pe río do de JK. O pe río do de Jan go, com 

avan ços de ci si vos e cri a ti vi da de na cul tu ra po pu -

lar e na sin di ca li za ção ru ral, não sou be evi tar um

pro ces so de ra di ca li za ção vin do da di re i ta e que

le vou ao gol pe. Sem aque les dois pri me i ros pe río -

dos de ci si vos, não te ría mos uma em pre sa da en -

ver ga du ra da Pe tro bras, nem o BNDES, ou Bra sí -

lia. Vi a jan do faz uns dias de Go iâ nia a Go iás, fui

sen tin do o di na mis mo im pres si o nan te do in te ri or

do país e de como de i xa mos de ser um país cos te i -

ro, que vi nha pra ti ca men te igual des de o tem po

das ca pi ta ni as he re di tá ri as, quan do o São Fran cis -

co era re al men te o rio da uni da de ge o grá fi ca da -

que le tem po. Hoje, isso pas sou para o Ara gua ia,

para os aflu en tes do Ama zo nas ou da ba cia do Pa -

ra ná. Di an te de tan tas trans for ma ções que o Esta -

do ca pi ta ne ou, sur giu a re a ção pe que na, me dío -
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cre e mes mo ra bu jen ta dos que se opu se ram ao

pro ces so. Se de pen des se de Eu ge nio Gu din, es ta -

ría mos pre sos e à Stan dard Oil da que le tem po.

Gus ta vo Cor ção era um crí ti co ra i vo so de Bra sí lia

(mega-pro je to in sen sa to, cujo di nhe i ro te ria de ser 

gas to em co i sas para ele mais pri o ri tá ri as, fon te de

cor rup ção, além de in viá vel...). E o lí der de to dos

era Car los La cer da – ex-co mu nis ta, como Cor ção, 

tam bém con ver ti dos os dois ao ca to li cis mo –,

aque le apa i xo na do e des me di do, com o bri lho

des tru i dor de seu es ti lo, des de 1954 pre pa ran do o 

gol pe que che gou dez anos de po is e aca bou ter mi -

nan do com ele pró prio. Entre uma Tri bu na da

Impren sa de La cer da, mo ra lis ta e nas apa rên ci as

en ga no sa men te pura, com um jor na lis mo tec ni ca -

men te ruim e uma Últi ma Hora de Sa mu el Wa i ner, 

de mo ral es can ca ra da men te du vi do sa, po rém

ino va do ra e ins ti gan te em seus ar ti cu lis tas, eu fi ca -

va com a úl ti ma, mais mor den te da re a li da de. Vi e -

ram os “anos da vas sou ra” de Jâ nio (ain da que,

con tra di to ri a men te, com uma po lí ti ca ex ter na

cri a ti va), mas que os eflú vi os etí li cos fi ze ram su mir 

aos seis me ses e no va men te ocor reu uma ten ta ti -

va gol pis ta, abor ta da pela rede da le ga li da de de

Bri zo la no Rio Gran de de Sul.

Tí nha mos, nes ses anos, e pelo pe río do Jan go 

aden tro, ho mens de vi são como Cel so Fur ta do e,

no fi nal, San ti a go Dan tas, ten tan do sal var o pro -

ces so, di an te da ir res pon sa bi li da de e ra di ca lis mo

des ta vez de um con tra di tó rio Bri zo la ou de Fran -

cis co Ju lião. D. Hél der sem pre in tu iu cer te i ro,

apo i ou a Su de ne de Cel so, de cer ta ma ne i ra foi

res pon sá vel por sua cri a ção, acre di tou nes se país

que es ta va sur gin do e não nas cas san dras ba ru -

lhen tas, mas nun ca con fun diu sua fun ção de pas -

tor vi gi lan te com a ten ta ção de uma li de ran ça po -

lí ti ca (o fi ze ra nos anos 1920, che fe in te gra lis ta no

Ce a rá e en tão fi cou va ci na do para sem pre). Foi a

gran de fi gu ra da Igre ja no pe río do, numa re la ção

ma du ra e pro fun da da Fé, ques ti o nan do e ani man -

do o pro ces so político.

Sal tan do o pe río do di ta to ri al, onde a Igre ja

tor nou-se “a voz dos sem voz”, com fi gu ras va len -

tes e o cres ci men to das pas to ra is so ci a is e das

CEBs, veio um tem po mor no da re de mo cra ti za -

ção, di ri gi da pe las eli tes. As Di re tas Já des per ta -

ram em par te a cons ciên cia cí vi ca, que cres ceu em 

1989, com a cam pa nha cri a ti va do “sem medo de

ser fe liz”. Mas fal tou for ça nas cam pa nhas ele i to -

ra is de 1994 e 1998. Do tem po da pri me i ra, é o

tex to de Be ti nho ci ta do atrás: “para mim, mais im -

por tan te que o Esta do é a So ci e da de... Não que ro

o Esta do no pla nal to mas na pla ní cie... Ape sar de

não acre di tar que eu vá vi ver mu i to (mor re ria exa -

ta men te três anos de po is) o fato é que atuo como

se a vida não ter mi nas se numa ele i ção.... mi nha

no ção de tem po é di fe ren te...”.

Mas, no co me ço da dé ca da se guin te, a his tó -

ria sur pre en deu e nos fez re ver prog nós ti cos e es -

tra té gi as. As ca ra va nas da ci da da nia pu se ram em

con ta to um can di da to, Lula, com o país pro fun do

e com as ca ma das po pu la res. Só em 1950 acon te -

ce ra algo si mi lar, ain da que em es ca la me nor, en -

tre Ge tú lio e o povo. E em 2003, em meio a um

enor me e ir re sis tí vel en tu si as mo, Lula che gou ao

go ver no (não ao po der real, como foi fi can do cla -

ro aos pou cos). Mas no go ver no deu pas sos de ci -

si vos, den tro de um pos sí vel sem pre aquém do

de se já vel das ex pec ta ti vas e ini ci ou, a meu ver,

ou tro pro ces so his tó ri co am bi ci o so de trans for ma -

ções. Entra mos num ou tro pe río do sin gu lar da

his tó ria, para hor ror das eli tes atra sa das e des co -

nhe ci men to de se to res ra di ca is da es quer da.

Como dis se um edi to ri al de Car ta Ma i or, de 18 de

ja ne i ro, uma re a li da de “que as pa u tas con ser va -

do ras ten tam inu til men te es con der, o Bra sil que

pou co a pou co – e é ver da de, numa ve lo ci da de

ain da len ta de ma is – co me ça a res ga tar sua dí vi da

so ci al”. Os mais im pa ci en tes, que apos ta vam num 

Es ta do todo po de ro so e vo lun ta ris ta, fo ram se de -

si lu din do. Não as sim o povo, que tem uma enor me

pa ciên cia his tó ri ca, um in crí vel bom sen so e que

foi sen tin do na pele os ga nhos re a is. Tudo isso

pode ter in ter pre ta ções di fe ren tes e é de mo crá ti co

divergir.

Para mim, o pro ble ma cen tral não é es tar a

fa vor ou con tra um go ver no ao qual não per ten ci,

não per ten ço, nem nun ca tive ilu sões de per ten -

cer. Meus pa râ me tros são o que o povo po bre sen -

te e es pe ra, do lado opos to das eli tes atra sa das e

ego ís tas. Estas até po dem ter sido fa vo re ci das por

cer tas me di das eco nô mi cas or to do xas, do que se

apro ve i ta ram, mas não cri ou ne las ne nhu ma fi de -

li da de, num com por ta men to frio e prag má ti co, e
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se gui ram no fun do não to le ran do um pre si den te

ope rá rio, so nhan do com um prín ci pe dos so ció lo -

gos de cul tu ra aca dê mi ca. Po rém, ti ve mos um

pro ces so de pa u la ti na in clu são so ci al, com a ir rup -

ção de no vos ato res po pu la res na so ci e da de e no

Esta do. A eco no mia teve ga nhos e ín di ces po si ti -

vos em 2007, ain da que não te nha le va do a uma

rup tu ra com o ve lho sis te ma; tal vez cres ceu por

isso mes mo, numa re a li da de sem pre contraditó -

ria. Po de ria ter ini ci a do essa rup tu ra? Már cio Mo -

re i ra Alves, re fe rin do-se a uma mu dan ça na po lí ti ca 

eco nô mi ca, es cre veu faz tempos com pers pi cá cia,

fa zen do uma com pa ra ção ima gi na ti va: é se me -

lhan te à di fi cul da de de des cer do lom bo de uma

onça sem ser de vo ra do por ela... Essa po lí ti ca or -

to do xa per mi tiu avan ços sig ni fi ca ti vos na ma cro e -

co no mia, ao lado, é cla ro, de uma po lí ti ca de ju ros 

in com pre en sí vel e ta ca nha. Po rém, o mais im por -

tan te é que hou ve um pa u la ti no e efe ti vo pro ces so 

de in clu são so ci al. Os crí ti cos de má von ta de fa la -

rão de as sis ten ci a lis mo dos pro gra mas so ci a is.

Para o povo atin gi do, é avan ço mes mo. E, jun to,

che gou uma in te li gen te e cri a ti va po lí ti ca ex ter -

na, aber ta à Amé ri ca La ti na, que ina u gu rou no -

vos ca mi nhos e per mi tiu um pro ces so re gi o nal

pro mis sor, onde Lula se mos trou um lí der de

gran de ma tu ri da de. Vi mos um diá lo go iné di to e

exem plar, en tre um ope rá rio e o ín dio Evo Mo ra -

les, no ou tro lado das di plo ma ci as tra di ci o na is.

No con jun to, as clas ses mais po bres se guem dan -

do um for te apo io ao go ver no, em que pese a

opo si ção das eli tes e os ata ques vi ru len tos de se -

to res da pró pria es quer da.

Olhe mos a equi pe de go ver no e al guns po lí ti -

cos li ga dos a ele no ce ná rio na ci o nal, em que pese 

o mal-es tar por cer tas ali an ças de sa gra dá ve is e di -

fí ce is de en go lir, tal vez em nome de uma go ver na -

bi li da de ime di a ta, mas que são cor ro si vas a mé dio 

pra zo. Cre io que nun ca ti ve mos tan tas fi gu ras sin -

gu la res ro de an do um pre si den te. Te mos aí cris -

tãos como Pa trus Ana ni as, Gil ber to Car va lho, Luis

Dul ci, Ma ri na Sil va, mi nis tros como Tar so Gen ro,

a com pe ten te e fir me Dil ma Rous seff, Pa u lo Van -

nu chi, José Go mes Tem po rão e Fer nan do Had -

dad em áre as de ci si vas, para ci tar al guns. Em pla -

no re gi o nal, hou ve an tes o tra ba lho de Jor ge

Vi a na que trans for mou o Acre, ago ra Mar ce lo

Déda no Ser gi pe ou Ja ques Wag ner na Ba hia,

João Pa u lo Lins e Sil va em Re ci fe (aliás Pa trus foi

um gr ande pre fe i to em BH). Na área ex ter na, es -

ta dis tas do qui la te de Cel so Amo rim e de Sa mu el

Pi nhe i ro Gu i ma rães. Ou fi gu ras mar can tes como

Olí vio Du tra no Rio Gran de. Isso não im pli ca una -

ni mi da de nas ava li a ções. Pode-se dis cor dar des ta

ou da que la po lí ti ca go ver na men tal ou cri ti car de -

sem pe nhos. Isso é plu ra lis mo de mo crá ti co.

Entre tan to, o que me pre o cu pa é quan do se

afir ma, com ir ri ta ção, que o pre si den te e sua equi -

pe são tra i do res, ou que se ban de a ram para o ou -

tro lado – e por am pli a ção os que os apo i am. Aí

en tra mos num es pa ço emo ci o nal que não aju da

na dis cus são. É por isso que não pos so de i xar de

sen tir en tão um tom à la La cer da ou as ra bu ji ces

de Cor ção, ain da que do ou tro lado do es pec tro

ide o ló gi co. Como di zia meu mes tre Erna ni Ma ria

Fi o ri, é a mes ma for ma men tis, uma ma triz rí gi da

e dog má ti ca. E é co mum en con trar essa es tru tu ra

men tal em pes so as de ori gem re li gi o sa, que trans -

fe rem uma re li gi o si da de ba se a da em cer te zas fi xas 

e in to le ran tes para o pla no da po lí ti ca. Di zer que

to dos são tra i do res, do pre si den te à sua equi pe,

con si de ro ho nes ta men te um des pro pó si to. Nunca 

ouviríamos isso de um analista sutil como Alceu

Amoroso Lima, ou de um pastor atento como

Hélder Câmara.

Qual a al ter na ti va dos pso is ou dos pstus, ou

de in de pen den tes hi per-crí ti cos que avi sam que

não vo ta rão mais nes te go ver no? Pre pa rar, de

fato, a vol ta do tu ca na to? Num de ba te an tes do

se gun do tur no, eu que re pre sen ta va os in de pen -

den tes pró-re e le i ção de Lula, ouvi al guém do POL

de cla ran do que vo ta ria em bran co. “Mu i to bem”,

res pon di, “como só va lem os vo tos vá li dos, sua

ati tu de não muda nada e você ape nas fica à mar -

gem do pro ces so”. Ou tro, com voz ra i vo sa, de cla -

rou: “que ro que Lula per ca”. “Mu i to fá cil”, res -

pon di, “vote em Alckmin”. O pú bli co riu e o

jo vem fu ri bun do es ca fe deu-se.

Faz mu i tos anos, apli quei ao FHC, no tem po

em que era um sim ples e bri lhan te aca dê mi co, a

se guin te ex pres são: “a lu ci dez in fe cun da dos que

ape nas que rem ter ra zão”. Assim vejo al guns in te -

lec tu a is em cima do muro, pon ti fi can do e bran din -

do Kant ou ou tros pen sa do res, apla u din do ges tos
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sim bó li cos, mas com uma vi são ex tre ma men te

pes si mis ta da po lí ti ca con cre ta. Ou cer tos pu ris tas, 

para quem apli quei a fra se de Mer le au-Ponty di ri -

gi da aos cris tãos e que ofen deu a al guns: “uns pu -

ros que têm as mãos lim pas por que não têm

mãos”. Res pon de ram com cer ta dose de ra zão:

vá ri os de les es tão pro fun da men te com pro me ti dos 

na so ci e da de. É ver da de para mi li tan tes ati vos em 

mo vi men tos e em pas to ra is. Mas mu i tos de les,

exi gen tes e com uma co e rên cia rí gi da, não con se -

guem ace i tar o jogo con cre to de op ções po lí ti cas

tan tas ve zes con tra di tó ri as e par ci a is. E fala aqui

um in de pen den te, que par te da so ci e da de ci vil,

seu lu gar pró prio, mas que sen te que não se pode

fur tar de um com pro mis so crí ti co com po lí ti cas

pú bli cas. Te mos um bom exem plo. O MST tem

uma po si ção dura e ne ces sa ri a men te crí ti ca de

po lí ti cas go ver na men ta is, po rém sabe apo i ar e

par ti ci par de ou tras. Além dis so, está pron to a sair

às ruas ao me nor si nal de ten ta ti va de de ses ta bi li -

za ção do go ver no. Ele co nhe ce mu i to bem quem

é o ini mi go real, do ou tro lado da vala do con fli to

so ci al.

Sei que tudo isso é dis cu tí vel, su je i to a crí ti -

cas, mas faz par te de mi nhas “cer te zas di fí ce is”

(Mou ni er), sem pre pron tas a se rem re pen sa das.

Te mos pela fren te ele i ções mu ni ci pa is. Va mos

con se guir um bom nú me ro de pre fe i tos e ve re a -

do res que aju dem na ca mi nha da da so ci e da de ci -

vil, onde se es tão dan do as mu ta ções so ci a is mais

de ci si vas? E as ele i ções na ci o na is mais adi an te?

Te re mos um novo man da to que faça avan çar o

pro ces so his tó ri co co me ça do, com to das as suas

im per fe i ções e mes mo su je i to a re vi sões ou, em

nome de um ide al ais tó ri co e ab so lu tis ta, aju da re -

mos a que vol te o pas sa do? Alguns res pon de rão

que ele já está nes te go ver no. Re cu so-me a esse

sim plis mo e vejo que nas pes qui sas os se to res po -

bres tam bém não vêem as sim. O go ver no tem am -

pla ace i ta ção e os ra di ca is de es quer da se co lo cam 

de cos tas para esse sen ti men to po pu lar. Qu a se

cer ta men te, Lula será o gran de ele i tor, gos tem ou

não al guns com pa nhe i ros. A não ser que se diga

que o povo está en ga na do, que foi com pra do e

que há que en si ná-lo a des co brir a “po si ção cor re -

ta”. Assim sem pre fa la ram as van guar das ilu mi na -

das e des co la das e os par ti dos com con sig nas vin -

das de cima. O par ti do co mu nis ta fa zia opo si ção

fe roz a Ge tú lio até sua mor te (“la ca io do im pe ri a -

lis mo”) e mu dou em pou cas ho ras a po si ção,

quan do viu a re a ção po pu lar e seu des com pas so

di an te dela. Tam bém hou ve vá ri os mo men tos de

de sen con tro dos co mu nis tas com a na ção pe ro nis -

ta na Argen ti na, em ra zão de suas te ses im por ta das

do Co min form e de po is di re ta men te de Mos cou.

Che ga até nós uma de cla ra ção em 1904 da

gran de Rosa de Lu xem bur go, por quem guar do

es pe ci al ca ri nho e ad mi ra ção: “Os er ros co me ti -

dos por um mo vi men to ope rá rio au ten ti ca men te

re vo lu ci o ná rio são mu i to mais efi ca zes e têm mais

im por tân cia his tó ri ca do que a in fa li bi li da de do

me lhor co mi tê cen tral”. Os co mi tês cen tra is se li -

que fi ze ram qua se to dos, na sua in fa li bi li da de au -

to ri tá ria e os cha ma dos “er ros” do povo fo ram

mos tran do, no seu bom sen so, que eram mais fe -

cun dos e ver da de i ros do que as re ce i tas de teó ri -

cos ra di ca is. Será que sa be mos ver, no Bra sil de

hoje, uma pro fun da sin to nia en tre as ca ma das do

povo po bre e o go ver no? Gos ta ria de se guir acom -

pa nhan do esse povo a par tir da so ci e da de ci vil,

onde sem pre es ta rei, mas aten to ao que a so ci e da -

de po lí ti ca vai per mi tin do. Não gos ta ria de de i xar

es ca par, num mo men to sin gu lar, esse en con tro

pro fun do en tre povo e go ver no, nas au dá ci as de

um país di nâ mi co que sabe, ao mes mo tem po, se

trans for mar, im pul si o nar a Amé ri ca La ti na numa

con jun tu ra mu i to es pe ci al e, ba si ca men te, es tar a

ser vi ço da inclusão social.

Fé e po lí ti ca (Pen san do em meus mes tres 
H. C. Lima Vaz e Erna ni Ma ria Fi o ri)

Mou ni er, em Feu la chreé ti en té (1950), pou co 

an tes de mor rer, tan tos anos atrás, di zia que não se

pode ser mo nar quis ta ou so ci a lis ta por que cris tão.

Ele era um cris tão que, com os ins tru men tos de

aná li se so ci al, fez uma op ção so ci a lis ta, não um so -

ci a lis ta cris tão, o que se ria ins tru men ta li zar a Fé e

re du zi-la a uma ide o lo gia e, além dis so, não sa ber

usar as ca te go ri as pró pri as das ciên ci as so ci a is.

Fun da men ta lis mo, em jar gão cris tão, é in te -

gris mo, um sal to di re to e no va zio en tre a Fé e a

op ção po lí ti ca ou téc ni ca. Res pe i te mos as dis tin -
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ções de ní ve is, gran de aqui si ção da mo der ni da de, 

di an te das ve lhas ou no vas cris tan da des. Po de -

mos ver re nas cer en tre nós os ai a to lás, com as

me lho res das in ten ções. Cre io que Dan te di zia

que es tas for ram o chão dos in fer nos (ou do

pur ga tó rio?).

Opte mos ou re je i te mos va len te men te pro je -

tos po lí ti cos e téc ni cos, sem nos es con der nos pre -

tex tos da pro fe cia, que é um ges to mu i to me nos

co mum do que se pen sa e se ria uma ar ro gân cia

que rer apli cá-lo à li ge i ra. Mu i to me nos o mar tí rio.

Já fa lei dis so em tex to an te ri or. Jung Mo Sung nos

está ajudando a pensar.

Res pe i to mu i to Cappio e te nho enor me ca ri -

nho por ele. Mas não de ve ria uti li zar sua con di ção

de bis po para uma po si ção des tas. Faça-o como

ci da dão e ri be i ri nho apa i xo na do. Qu an to ao coro

de emo ci o na li da des e lá gri mas que se le van tou,

de ve ria pen sar um pou co mais nas dis tin ções da

te o lo gia e da po lí ti ca. Não abas tar de mos pro fe cia

e mar tí rio. Ato po lí ti co é ato po lí ti co e não pode se

es con der atrás de uma ba ti na ou dos ges tos dos

no vos bien pensants. Que falta faz Mounier!

Um dos apo i a do res dis se on tem que ago ra o

go ver no re sol veu di a lo gar! Que lou cu ra, des de o

co me ço Gilberto e ou tros, in can sa vel men te, es tão

ten tan do. Cla ro, com ri gi de zes e sim pli fi ca ções de

um mi nis tro do pró prio go ver no. Mas seu tra ba lho 

pa ci en te to pou com a in fle xi bi li da de de Cap pio e

de seus as ses so res. Ago ra, o mé di co e o ir mão di -

zem que aca bou e gre ve e os as ses so res di zem que 

não. Por que não se subs ti tu em a ele? É fá cil em -

pur rar o ou tro para a mor te. Aliás, nos je juns, em

prin cí pio, ninguém morre. Gandhi sempre parou

um pouco antes, mas manteve sua aura.

Uma pro fe cia que se re du zi ria aos ri be i ri -

nhos, que não são os do nos do rio e ao pró prio

rio, es que ce ria to dos os ou tros po bres nor des ti -

nos. Hou ve mu i tos de ba tes téc ni cos e sem pre um

pro je to pode ser me lho ra do, mas um go ver no não 

pode sus pen der tudo pelo ges to ex tre ma do de al -

guém, seja bis po ou não. A Jus ti ça, por ma i o ria,

não viu ar gu men tos técnicos sérios para parar o

projeto.

É hora de um de ba te sé rio so bre ca te go ri as

te o ló gi cas e po lí ti cas. Te nho a im pres são que há

mu i ta po lí ti ca es con di da atrás de uma de cla ra da

fé. Faz al guns anos, eu di zia que nos de ba tes en -

tre fé e po lí ti ca, tí nha mos fre qüen te men te uma

po lí ti ca com ma i ús cu las, ins tru men ta li za do ra e

uma Fé com mi nús cu las. Em nome des ta úl ti ma,

des con fio de cer tos mo vi men tos que ten dem

para um cer to in te gris mo, que não é pro pri e da de 

da di re i ta.

Ter mi nan do com Mou ni er, seu úl ti mo e ace -

so de ba te foi com os ca tó li cos pro gres sis tas de seu

tem po, um dos qua is, que de po is es te ve em tan tas 

po si ções, se cha ma va Ga ra udy. Há que ler seus

tex tos pu bli ca dos pos tu ma men te com o tí tu lo: “As 

cer te zas di fí ci e is” (Oeu vres, vol. 4, Se u il, Pa ris,

1963, p.11-284). Ali ele di zia: “Qu an do um mon -

ge co me ça a se agi tar, a Igre ja se per gun ta com

an gús tia se ele será um Lu te ro ou um São Fran cis -

co de Assis. Mas se essa efer ves cên cia de fron te i -

ras é eli mi na da, nos se pa ra mos tal vez de Lu te ro e

nos pri va mos de São Fran cis co” (139). Num tex to 

an ti go, re to ma do nes te li vro: “[...] esta exi gên cia

(sair da ten ta ção de uma ide o lo gia e re fle xos de

es quer da ou de di re i ta) nos dá um pa ren tes co

com os ho mens li vres, es pe ci al men te este ver da -

de i ro povo, tal vez mi no ri tá rio, aque le que não

ace i tou o so nho bur guês e que dará sua alma à ci -

vi li za ção que ele man tém por uma li ber da de de

co ra ção, ain da que de sa je i ta do em se ex pri mir.

Será ele que sal va rá as for ças da es quer da: o mais

hu mil de ser vi ço que nós po de ría mos fa zer, não

se ria re nun ci ar à lu ci dez, mas unir nos sa cla ri vi -

dên cia à sua ge ne ro si da de, de sem ba ras san do-o e

nos de sem ba ras san do das ide o lo gi as mor ta is” (p.

75). E o tí tu lo de ou tro ar ti go é sig ni fi ca ti vo: “Para

um cer to san gue frio es pi ri tu al” (p. 107). Ali está

aque la de cla ra ção que co lo quei na in tro du ção de

uma das par tes de meu úl ti mo li vro: “O cris tão

não aban do na o po bre, o so ci a lis ta não aban do na 

o pro le tá rio, ou eles ab ju ram seu nome” (fe ve re i ro 

de 1950, dias an tes de sua mor te). Ve jam que ele

não mis tu ra cris tão e so ci a lis ta, sen do ele pró prio

as duas co i sas.
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Dai a Cé sar o que é de Cé sar...”
Fé e po lí ti ca em dis cus são

Num an ti go tex to es cri to em 1965, “Os cris -

tãos e as ins ti tu i ções so ci a is”, pu bli ca do no pri -

me i ro nú me ro da re vis ta ecu mê ni ca Paz e Ter ra,

eu já dis cu tia os li mi tes e as ar ti cu la ções da Fé e da 

po lí ti ca. Pu nha lado a lado dois tex tos de sa fi a do -

res. Um de Cí ce ro: “Nun ca nos sos an te pas sa dos

fo ram mais sá bi os nem mais bem ins pi ra dos do

que quan do de ci di ram que as mes mas pes so as

pre si di ri am a re li gião e go ver na ri am a re pú bli ca”.

Rous se au, no Con tra to so ci al, vol tou ao tema la -

men tan do o des vio do cris ti a nis mo a esse res pe i -

to: “Je sus quis es ta be le cer na ter ra um re i no es pi -

ri tu al. Com isso, se pa ran do o sis te ma te o ló gi co do 

sis te ma po lí ti co, fez com que o es ta do de i xas se de

ser uno e pro vo cou di vi sões in ter nas que nun ca

ces sa ram de agi tar os po vos cris tãos. Ori gi nou-se,

nes se du plo po der, um per pé tuo con fli to de ju ris -

di ções, que tor nou im pos sí vel uma boa po lí ti ca

nos es ta dos cris tãos. Nun ca se che gou a sa ber

com cer te za a quem obe de cer, se ao se nhor ou ao

sa cer do te” (IV-18).

Po rém, em di re ção con trá ria, Je sus dis tin gui -

ra en tre Deus e Cé sar e os pri me i ros pa dres da

Igre ja sa bi am bem dis so, como o je su í ta Hugo

Rah ner mos trou com far ta do cu men ta ção. Mas a

con ver são do im pe ra dor Cons tan ti no vol tou a tra -

zer a con fu são e o con fli to en tre os dois po de res,

de Cé sar ou dos pa tri ar cas, do Oci den te ou aque les

do Ori en te. Veio a ten ta ção te o crá ti ca, e os tem pos

do ce sa ro-pa pis mo. Dan te Alig hi e ri, fino teó lo go,

di ria na Di vi na co mé dia: “Roma, que tor nou o

mun do me lhor, ti nha o há bi to de pos su ir dois sóis

para ilu mi nar o ca mi nho, um da ter ra e ou tro de

Deus. Um apa gou o ou tro; a es pa da re u niu-se ao

bá cu lo. Os dois jun tos irão ne ces sa ri a men te mal;

se es tão uni dos um não teme mais o ou tro” (Pur -

ga tó rio, XVI, 106-112). Foi o dra ma da re con quis -

ta ibé ri ca e da con quis ta do novo mun do, a cruz

aben ço an do a es pa da em pa pa da de san gue. Ta riq

Ali o mos trou ter ri vel men te no no tá vel ro man ce

Som bras da ro mã ze i ra (Re cord, 2007). Meu fi lho

Fer nan do Ri be i ro fez o con tra pon to en tre a avi dez 

dos es pa nhóis no Peru e a mes cla de in to le rân cia

e de plu ra lis mo na Espa nha e no Bra sil de hoje,

em sua aven tu ra pes so al, ten do a be bi da sa gra da

dos in cas, o aya u as ca, como fio con du tor em am -

bos os ca sos (Os in cas. As plan tas de po der e um

tri bu nal es pa nhol, Ma u ad, 2005).

Vi ve mos na Amé ri ca La ti na, por mu i to tem -

po, o pa dro a to, a união da Igre ja e do Esta do.

Gra ças à mo der ni da de, esse equí vo co foi sen do

su pe ra do, com a re sis tên cia de bom nú me ro de

ca tó li cos, ha bi tu a dos a se rem de uma re li gião ofi -

ci al. Até hoje, na Argen ti na, os pre si den tes, para

ale gria de mu i tos, ju ram “so bre los san tos evan ge -

li os”, in clu si ve Me nem, nada cris tão e ago ra Cris ti -

na. Qu an tos acham bom ter um cru ci fi xo nos tri -

bu na is e, em al guns pa í ses, nas es co las pú bli cas. E 

que rem im por para toda a so ci e da de suas op ções

re li gi o sas so bre o ma tri mô nio, a se xu a li da de, a re -

pro du ção e o uso das cé lu las-tron co, in clu si ve

num mo men to em que es ses te mas es tão sen do

re vis tos den tro das Igre jas Cris tãs, aí in clu í da a

Igre ja Ca tó li ca. No Bra sil, o po si ti vis mo re pu bli -

cano obri gou os ca tó li cos a ace i tar a se pa ra ção

com o es ta do. Deus es cre ve di re i to por linhas

travessas...

No Equa dor, hou ve um pre si den te, Gar cia

Mo re no, que ten tou vol tar à te o cra cia, pro pon do

que só os ba ti za dos fos sem ci da dãos e vo tas sem.

Um li be ral o as sas si nou e abriu-se em Roma um

pro ces so de ca no ni za ção, que não foi adi an te. Na

Amé ri ca La ti na, os ca tó li cos eram con ser va do res

e os li be ra is, anti-cle ri ca is. Di vi são pro fun da no

Mé xi co, onde os ca tó li cos fo ram der ro ta dos com o 

impera dor ma ri o ne te, o aus tría co e lo i ro Ma xi mi -

li a no, pelo mes ti ço e anti-re li gi o so Be ni to Ju a rez.

A re vo lu ção me xi ca na, es pe ci al men te com Plu tar -

co Eli as Cal les, com ba te ria os ca tó li cos e des tes sa í -

ram os “cris te ros”, que lu ta vam aos gri tos de “Viva

Cris to Rei”. Pio XI, na que les anos, ins ti tu í ra a fes ta 

de Cris to Rei, para opor-se aos to ta li ta ris mos ale -

mão e ita li a no, que tudo re du zi am ao es ta do, mas

cri ou uma ban de i ra po lí ti ca do ou tro lado, usa da

por Fran co em sua ter rí vel e anti-evan gé li ca “cru -

za da” es pa nho la. Os car lis tas, ali, ma ta vam tam -

bém aos gri tos de “Viva Cris to Rei”, in clu si ve con -

tra o pre si den te ca tó li co Aguir re, do país vas co e

tan tos pa dres e le i gos ca tó li cos anti-fran quis tas as -

sas si na dos na que la re gião. Ge or ge Ber na nos (Les 

grands ci me tiè res sous la lune) e Fran ço is Mauriac
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se in sur gi ram con tra isso e Jac ques Ma ri ta in es cre -

veu seu Hu ma nis mo inte gral, ten tan do su pe rar a

ve lha cris tan da de. Po rém o fez par ci al men te, já

que fa la ria de “Nova Cris tan da de”, ban de i ra dos

de mo cra ta-cris tãos dos anos se guin tes.

O Chi le foi um caso in te res san te. A ju ven tu de 

con ser va do ra, com Ber nar do Le igh ton e Frei Mon -

tal va, rom peu com o par ti do oli gár qui co e cri ou a

Fa lan ge, de po is PDC, mas man ten do, em no vas

ba ses não re a ci o ná ri as, as ve lhas pos tu ras de uma 

po lí ti ca cris tã. E mes mo mais tar de, ou tras rup tu -

ras, a Esquer da Cris tã e os Cris tãos para o So ci a -

lis mo, con ti nu a ram a unir sem dis tin guir, fé cris tã

e op ção po lí ti ca. O caso cu ri o so e opos to foi o do

teó ri co do PDC, Ja i me Cas til lo Ve las co, que se

con si de ra va ag nós ti co em re li gião, mas cris tão em 

ide o lo gia. Num de ba te com ou tro pe de cis ta de

po si ções se me lhan tes, de cla rei: “Por que sou cris -

tão pela Fé, não pos so ser cris tão por ide o lo gia, o

que se ria di mi nu ir a Fé e con fun dir a op ção po lí ti -

ca”. Mas ali, em 1964, o je su í ta bel ga Ro ger We -

ke mans, emi nên cia par da de Frei Mon tal va, en tão 

can di da to a pre si den te, che gou a es cre ver um ar ti -

go so bre a re vo lu ção na Amé ri ca La ti na, na re vis -

ta Men sa je, em que de du zia da fé uma dou tri na,

des ta uma éti ca e da úl ti ma uma po lí ti ca, para

che gar a um pro gra ma. Ca ri ca tu ran do um pou co,

é como se dis ses se: há uma li nha reta de Cris to a

vo tar Frei para pre si den te. Pou cas ve zes a sim pli fi -

ca ção fé-po lí ti ca foi mais ex plí ci ta. Seu com pro -

mis so po lí ti co con cre to le vou Ve ke mans a fu gir te -

me ro so do Chi le, em 1970, no dia se guin te da

vi tó ria de Sal va dor Allen de (é ver da de que ha via

em jogo ele men tos me nos teó ri cos, tais como di -

nhe i ros de ori gem du vi do sa).

No Bra sil, fe liz men te, não ti ve mos um par ti -

do ca tó li co, como que ria Jack son de Fi gue i re do

em 1922, ao que se opôs o po de ro so car de al

Leme. O pe que no PDC, que exis tiu uns anos de -

po is, não che gou a ter a im por tân cia da que les do

Chi le ou da Ve ne zu e la. Mas cons te que a po si ção

de D. Leme era de fi car num diá lo go en tre dois

po de res, ao ve lho es ti lo. O pri me i ro Ge tú lio, as tu -

to, que teve um fi lho sig ni fi ca ti va men te cha ma do

Lu te ro, man te ve esse con ta to de dois po de res, o

Esta do Novo e a for te Igre ja Ca tó li ca. Com isso,

nun ca quis cri ar pro ble mas com a Igre ja e ce deu

mu i tas co i sas a ela, in clu si ve não ins ti tu in do o di -

vór cio per ma nen te (hou ve, sim, um di vór cio por

umas ho ras, para fa vo re cer o fi lho Lu te ro e um

com pa dre es tan ci e i ro gaúcho).

Os tem pos da Di ta du ra Mi li tar in tro du zi ram

um ele men to his tó ri co que mo di fi cou o pa no ra -

ma. Aliás, as re fle xões teó ri cas sem pre têm de

le var em con ta con jun tu ras es pe ci a is e abrir-se a 

si tu a ções par ti cu la res, que po dem tra zer mo di fi -

ca ções tem po rá ri as. Nes se mo men to, os par ti dos

se re du zi ram a ca ri ca tu ras, os sin di ca tos per de ram 

uma au to no mia que ti nham ga nho pou co an tes,

os mo vi men tos so ci a is fo ram de sar ti cu la dos. No

es pa ço so ci al, fi cou a Igre ja, como “a voz dos sem

voz”. FHC, fa lan do aos jo vens do MDB de Por to

Ale gre, na que les tem pos, teve uma bou ta de com

al gum fun do de ra zão: “No Bra sil só há um ver -

da de i ro par ti do po lí ti co, a Igre ja Ca tó li ca”. E ela

va len te men te de nun ci ou os aten ta dos con tra os

di re i tos hu ma nos, a re pres são e a tor tu ra. D.

Cân di do Pa dim mos trou a di men são anti-evan gé -

li ca da dou tri na da se gu ran ça na ci o nal do ge ne ral

Gol bery. Aí es ta va no seu pa pel de cons ciên cia

éti ca de uma so ci e da de es pe zi nha da e amor da ça -

da, o que foi um mo men to de tes te mu nho e de

pro fe cia, como o fi ze ram cris tãos an tes, na re sis -

tên cia po pu lar du ran te a se gun da guer ra mun di al. 

Só que ou tra par te da Igre ja di a lo ga va com de -

sem ba ra ço com os mi li ta res. Mas, quan do veio a

re de mo cra ti za ção, vol ta ram os par ti dos, os sin di -

ca tos e os mo vi men tos. Alguns cris tãos che ga ram

a ter nos tal gia do tem po em que es ta vam sós na

opo si ção. Uns ana lis tas apres sa dos, com as ve lhas 

ca te go ri as da re la ção fé-po lí ti ca, va ti ci na ram o

de clí nio da Igre ja nes sa nova fase. A par tir das

pas to ra is so ci a is, como uma de suas cor ren tes

fun dan tes, en tre ou tras, nas ceu o Par ti do dos

Tra ba lha do res, mas que nun ca e nem de lon ge se

con si de rou um par ti do cris tão. De se to res da Co -

mis são da Pas to ral da Ter ra (CPT) no Sul, e de

uma pa ró quia de Ron da Alta, ger mi na ram se -

men tes do fu tu ro e o mais im por tan te mo vi men to

so ci al do país, o Mo vi men to Ru ral dos Tra ba lha -

do res sem Ter ra (MST), que cres ceu la i co e não

con fes si o nal (na sua “mís ti ca”, en tre tan to, guar da

cu ri o sa men te si na is de re li gião se cu lar). Lem bro

que al guns, na CPT, bem no prin cí pio, em ca sos
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que acom pa nhei de per to, não aco lhe ram bem

esse des do bra men to, ven do-o não como uma

com ple men ta ri da de se cu lar, mas como um ri val

po ten ci al. Fe liz men te, não ti ve mos sin di ca tos cris -

tãos, como na Fran ça ou na Itá lia. O pro ces so de

se cu la ri za ção, de po is da di ta du ra, se deu qua se

na tu ral men te, de ma ne i ra pou co con fli tan te. E a

Igre ja de sa pa re ceu? Ao con trá rio. Não re flu iu

para o es pi ri tu al, o que se ria uma ma ne i ra fal sa de 

co lo car o pro ble ma (es pi ri tu al ver sus tem po ral),

mas de seu lu gar so ci al, se guiu dan do lu zes para

op ções so ci a is e po lí ti cas dos cris tãos, que ti ve ram

de usar ou tras me di a ções nas suas op ções tem po -

ra is con cre tas. Vol ta rei a isso mais adi an te.

É pelo me nos in crí vel ver po si ções di fe ren tes

em pa í ses da Amé ri ca La ti na. No Chi le, du ran te a

ter rí vel di ta du ra, par te sig ni fi ca ti va do epis co pa do 

cri ou a Vi ca ria da So li da ri e da de, e a Igre ja foi um

es pa ço de re fú gio e de de nún cia. Na Argen ti na, a

si tu a ção, ao con trá rio, foi gra ve e es can da lo sa.

Ali, o nún cio, mais tar de im por tan te car de al da

cú ria ro ma na, era com pa nhe i ro de es por tes do al -

mi ran te Mas se ra, da Jun ta Mi li tar; ca pe lães mi li ta -

res acom pa nha vam as tor tu ras (um foi jul ga do re -

cen te men te). Po rém, um bis po, Angelelli, foi

as sas si na do, duas fre i ras fran ce sas tam bém e al -

guns poucos bispos permaneceram valentes e

ousados. Uma mesma Igreja Católica em tantas

posições diferentes.

É hora, aqui, de in tro du zir al gu mas re fle xões. 

Nos anos 1960, sur giu, na Amé ri ca La ti na, a Te o -

lo gia da Li ber ta ção, que não era uma op ção po lí -

ti ca, como dis se ram al guns ana lis tas apres sa dos

ou mal in for ma dos. Na con cep ção de um de seus

fun da do res, Gus ta vo Gu tiér rez e tam bém de Ro -

nal do Mu ñoz, de Jon So bri no ou de Le o nar do

Boff, que veio logo no iní cio, ela era an tes de tudo

uma nova ma ne i ra de fa zer te o lo gia, ar ti cu lan do – 

não con fun din do – Fé e vida, “uma pa la vra co e -

ren te com uma prá ti ca” (Gu tiér rez). Isso foi tam -

bém vis to cla ra men te por ou tro teó lo go des sa cor -

ren te, com idéi as ori gi na is, Juan Luís Se gun do,

vin do de um Uru guai se cu la ri za do. Não era uma

ide o lo gia po lí ti ca, mas uma re fle xão so bre a Fé

ilu mi nan do vi vên ci as, numa Igre ja que nas cia do

povo pela ação do Espí ri to, como pro cla ma do nos 

pri me i ros in ter-ecle si a is das CEBs bra si le i ras. A re -

la ção en tre pa la vra e prá ti ca exi gia me di a ções só -

cio-ana lí ti cas. Isso es ta va cla ro no li vro Te o lo gia

da Li ber ta ção de Gu tiér rez e nas re fle xões se guin -

tes de Clo do vis Boff.

Em tex to an te ri or, in di quei como o pen sa -

men to per so na lis ta-co mu ni tá rio de Emma nu el

Mou ni er teve uma in fluên cia de ci si va em mi nha

ge ra ção, indo além da fi lo so fia de Jac ques Ma ri ta -

in. Nos anos 1960, sua in fluên cia nos le vou, na

Ju ven tu de Uni ver si tá ria Ca tó li ca (JUC)), mo vi -

men to ofi ci al da Igre ja, a cri ar, para fa zer po lí ti ca,

um mo vi men to não con fes si o nal, la i co e plu ra lis -

ta, a Ação Po pu lar (AP), so ci a lis ta de mo crá ti co, al -

guns de nós man ten do pes so al men te o es pa ço

ecle si al, in dis pen sá vel para um bom dis cer ni men -

to evan gé li co. Gus ta vo Gu tiér rez viu na JUC de

1960, as se men tes da pos te ri or Te o lo gia da Li ber -

ta ção do fi nal da que la dé ca da. Esse pro ces so não

foi fá cil, com ve lhos há bi tos de op ções não-bi ná ri -

as: vá ri os com pa nhe i ros aban do na ram a Fé e fi -

ca ram so men te com a po lí ti ca, que che gou a ad -

qui rir um ca rá ter semi-re li gi o so, es pe ci al men te na

fase ma o ís ta da AP. E os cris tãos fo ram sen do

obri ga dos a de i xar o mo vi men to ou a re ne gar pu -

bli ca men te sua Fé.

Na Eu ro pa, nos anos 1930, a Igre ja vi ve ra

ten ta ções ao lado dos se to res con ser va do res, mas

a luta clan des ti na con tra na zis mo e fas cis mos, na

dé ca da se guin te, le va ra mu i tos cris tãos a op ções

he rói cas e à mor te. Po rém, ao mes mo tem po, se -

guia o com pro mis so de par te da hi e rar quia com

as di re i tas. Pio XI ti nha cha ma do Mus so li ni de

“uomo del la prov vi den za”. Sem fa lar na im pla cá -

vel cru za da na Espa nha (o atu al papa, num ato que 

não pode de i xar de ter co no ta ções po lí ti cas e re a -

brir fe ri das, aca ba de be a ti fi car de ze nas de cris tãos

mor tos do lado fran quis ta). O ge ne ral de Ga ul le,

che gan do ao po der na li ber ta ção da Fran ça, pe -

diu a Roma a des ti tu i ção de boa par te do epis co -

pa do, sim pa ti zan te do go ver no tí te re do ma re chal

Pé ta in em Vichy. Só a ha bi li da de do nún cio Ange -

lo Ron cal li (fu tu ro João XXIII), re du ziu o afas ta -

men to a dois ou três. Po rém, no pós-45 eu ro peu,

um anti-co mu nis mo te me ro so trou xe de vol ta a

ten ta ção dos par ti dos cris tãos. Mes mo os cris tãos

cha ma dos pro gres sis tas ti ve ram a mes ma ma triz

dos pos te ri o res cris tãos para o so ci a lis mo na Amé -
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ri ca La ti na: o cris ti a nis mo como ide o lo gia. Foi

quan do, en tre 1945 e 1950, ano de sua mor te, veio

o aler ta de Mou ni er: ele não era so ci a lis ta por que

cris tão, mas um cris tão que, à luz do Evan ge lho,

com a me di a ção dos ins tru men tos pró pri os das

ciên ci as so ci a is e po lí ti cas e das exi gên ci as da téc ni -

ca, to ma va uma op ção so ci a lis ta. Inclu si ve ace i tan -

do que ou tros cris tãos, a par tir de aná li ses nes ses

pla nos au tô no mos, to mas sem ou tras po si ções, mes -

mo de di re i ta, des de que, para essa de ci são, não

qui ses sem apro pri ar-se in de vi da men te da Fé.

A mo der ni da de, como in di ca do, trou xe as

di fe ren ças dos es pa ços, o re li gi o so, o so ci al, o cul -

tu ral, o po lí ti co e o téc ni co. Te nho dito em es cri tos

que o povo nem sem pre faz es sas dis tin ções e vive

uni das, no dia-a-dia, a re li gião e suas lu tas so ci a is; 

reza nos sin di ca tos e pre pa ra ações po lí ti cas nas

pas to ra is. Mas com pe te aos agen tes de pas to ral

to mar cu i da do e in tro du zir uma re fle xão sé ria, em

nome da Fé e da es pe ci fi ci da de e au to no mia dos

vá ri os pla nos da re a li da de. Eles se en tre la çam, se

ar ti cu lam, mas não se con fun dem, como nos tem -

pos pré-mo der nos. O plu ra lis mo e o cam po aber -

to da li ber da de e da de mo cra cia obri gam a to mar

cu i da dos e a não mas ca rar com a Fé de ci sões que

vêm de ou tros pla nos. Vale no tar que, no Bra sil,

não há re la ção ex clu si va en tre pas to ra is so ci a is e

CEBs com o PT. Pes qui sas de Pe dro Ri be iro de

Oli ve i ra, du ran te os in ter-ecle si a is das CEBs, mos -

tra ram os mem bros des tas afi li a dos a vá ri os par ti -

dos. Cla ro que uma ma i o ria es ta va li ga da ao PT,

por afi ni da des na tu ra is e ine lu tá ve is, mas até o

PFL es te ve pre sen te (e ago ra po de ría mos in tro du -

zir o PSOL e o PSTU).

Alguém que leu um tex to an te ri or que es cre -

vi, con clu iu em co men tá rio na Car ta Ma i or, que

mi nha po si ção era igual à dos go ver nos mi li ta res:

cris tão nas sa cris ti as. Nada dis so. Cris tãos nas lu -

tas so ci a is e no com ba te à po bre za e à ex clu são,

não como do nos da ver da de ou com re ce i tas

pron tas ti ra das de uma dou tri na cris tã. Para jul gar

tec ni ca men te um pro je to de uma hi dre lé tri ca ou a

trans po si ção de um rio, um en ge nhe i ro da Cop pe

ou de al gum cen tro de pes qui sa, têm me lho res

instru men tos de aná li se do que um mi li tan te de pas -

to ral ou um bis po. Estes pre ci sam de fen der os di re i -

tos dos opri mi dos, lem brar fa lhas éti cas e so ci a is dos

pro je tos, de nun ci an do vi sões tec no crá ti cas, mas não

de ve ri am to mar de ci sões in fle xí ve is e ab so lu tas

so bre te mas mu i to com ple xos. Nem usar seu po der 

re li gi o so ou sua vi si bi li da de sim bó li ca para im por

de ci sões que pre ci sam ser dis cu ti das se ri a men te

pela so ci e da de nos seus ele men tos se cu la res, éti -

cos, po lí ti cos e téc ni cos.

Faz al guns anos, hou ve um for te de ba te so -

bre o tema de Fé e po lí ti ca: Cris tãos: como fa zer

po lí ti ca (co le ção Fa zer, Vo zes, 1987). Di an te de

uma pro pos ta para que os cris tãos fi zes sem co le ti -

va men te uma op ção po lí ti ca, vá ri os nos po si ci o -

na mos con tra. Na oca sião, es cre vi: “Se o pro ces so 

de se cu la ri za ção fez des co brir a con sis tên cia pró -

pria dos pro ces sos his tó ri cos e com isso aju dou a

afas tar a ten ta ção de ver o re li gi o so como a base

ide o ló gi ca do po lí ti co, ago ra, num tem po de pro -

fun da cri se de ci vi li za ção, a po ten ci a li da de trans -

for ma do ra do sa gra do in di ca os li mi tes des sa

mes ma se cu la ri za ção do mun do mo der no e a im -

pres cin di bi li da de do mis té rio e, no caso dos cris -

tãos, da Fé em Je sus Cris to. Vis to de ou tro ân gu lo, 

um pro ces so de de pu ra ção e de au to no mia do

his tó ri co, em lu gar de es va zi ar o sa gra do, pelo

con trá rio, o re for ça em sua po si ção ra di cal”. Lu -

gar ilu mi na dor e ques ti o na dor, de onde te mos a

obri ga ção de to mar par ti do, mas sem ti rar da al gi -

be i ra receitas cristãs.

Olhan do o pa no ra ma in ter na ci o nal hoje, ve -

mos que o pro ble ma da se cu la ri za ção e da aber tu -

ra à mo der ni da de (acom pa nha do ao mes mo tem -

po de uma crí ti ca se ve ra às duas), é bem me nos

con fli tan te no Bra sil. Ata turk ten tou mo der ni zar à

for ça a Tur quia no co me ço do sé cu lo XX, teve cer -

to êxi to nas clas ses mé dia e alta das ci da des, mas

do cam po vem hoje a re a ção is la mis ta (ver o no tá -

vel ro man ce Neve, do prê mio No bel de 2006,

Orhan Pa muk, pu bli ca do nes se mes mo ano). O xá

do Irã tam bém quis oci den ta li zar à for ça, na sub -

mis são aos Esta dos Uni dos, e vi e ram os ai a to lás,

para re fa zer um po der is lâ mi co fun da men ta lis ta.

Be na zir But to – cor rup ta ou não – ten tou se cu la -

ri zar o Pa quis tão e foi as sas si na da. Nas fron te i ras

des se país com o Afe ga nis tão, na ve lha rota da

seda, os ta li bãs in to le ran tes e ou tros gru pos fa ná ti -

cos es tão di na mi tan do as ma ra vi lho sas es tá tu as

de Buda es cul pi das na ro cha, num cri me con tra
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uma cren ça e con tra a cul tu ra uni ver sal. Gu er ras

de re li giões – en tre xi i tas e su ni tas do mes mo Islã,

com um pas sa do de to le rân cia – ou re li giões nas

mãos de ter ro ris tas – Al Qa e da, si o nis tas or to do -

xos, Bush/Che ney. A glo ba li za ção in tro duz con ta -

mi na ções sub-rep tí ci as, o que nos obri ga, in clu si -

ve no Bra sil, a não res va lar na di re ção da moda

fun da men ta lis mo/in te gris mo, mes mo mi ti ga do.

Um ana lis ta ins ti gan te, Edward W. Said, pode ser -

vir-nos de guia: fiel a seu povo pa les ti no e, até sua

mor te, to tal men te imer so no mun do se cu lar e mo -

der no de Nova York (cf. Re fle xões so bre o exí lio.

Ori en ta lis mo – O Ori en te como in ven ção do Oci -

den te e Cul tu ra e im pe ri a lis mo, to dos lan ça dos

pela Com pa nhia das Le tras). Os mís ti cos sou be ram 

su pe rar os fun da men ta lis mos as fi xi an tes. Assim o

mu çul ma no an da luz do sé cu lo XII, Ibn ‘Ara bi, fa -

la va do “ho mem uni ver sal, que leva em si a se -

men te de to dos os se res e é ca paz de abra çar toda

a ver da de”. João XXIII, nún cio na Tur quia, aber to

ao Islã, ir mão do povo he breu, so nhan do com a

uni da de dos cris tãos, que ria di a lo gar com “to das

as pes so as de boa von ta de”, in de pen den te men te de 

cren ças e con vo cou um con cí lio para um ag gi or na -

men to, en con tro ain da que tar dio com o mun do

mo der no, no lado opos to dos in te gris mos. Mas

nos so pro fe ta Hél der Câ ma ra, ami go do bom

Papa João, dis se uma vez, me lan co li ca men te:

“Cons tan ti no con ti nua a vi ver den tro de nós”.

O sa cer do te e teó lo go ita li a no Ernes to Bal -

duc ci es cre veu um li vro de sa fi an te, L’u o mo pla -

ne ta rio (Ca mu nia, Bres cia, 1985). Ali diz no fi nal:

“Esta é mi nha pro fis são de fé, de ba i xo da for ma

da es pe ran ça. Quem ain da se de cla ra ateu, ou

mar xis ta, ou la i co e ne ces si ta de um cris tão para

com ple tar a sé rie de re pre sen tan tes no pal co da

cul tu ra (ou na ga le ria das op ções po lí ti cas, L.A.),

não me pro cu re. Sou ape nas um ho mem”.

*   *   *

Uma vez dito isso, o cris tão, que de ve ria ver

no Evan ge lho uma ins tân cia ilu mi na do ra e a op -

ção ir re nun ciá vel pelo po bre e pela jus ti ça – nem

to dos as sim o vêem –, te ria de pas sar a fa zer jul ga -

men tos e op ções po lí ti cas a par tir da éti ca, de aná -

li ses das ciên ci as so ci a is e eco nô mi cas e de es tu -

dos téc ni cos. Para não alon gar este tex to, com o

ris co de sim pli fi ca ções, mas que ren do de sa fi ar

para um de ba te fran co e de mo crá ti co, in tro du zo

uns pou cos pon tos que le vam al guns de nós,

como ci da dãos, a se po si ci o nar, ao lado de ou tros

com di fe ren tes cren ças ou sem elas. Vi ve mos numa 

so ci e da de plu ra lis ta, onde a re li gião não de ve ria

tra zer so lu ções, mas exi gên ci as e ques ti o na men tos.

No meu caso, com Be ti nho e ou tros, ao vol -

tar ao Bra sil ao fi nal dos anos 1970, op ta mos por

não en trar em par ti dos po lí ti cos, po rém tra ba lhar

com mo vi men tos so ci a is e, no caso dos cris tãos,

com pas to ra is e CEBs. Be ti nho, em ar ti go ir re to cá -

vel de agos to de 1994, exa ta men te três anos an tes 

de sua mor te, cha mou tal po si ção de op ção pela

so ci e da de. Entro mais em de ta lhes no li vro A uto -

pia sur gin do no meio de nós, de Luiz Alber to Gó -

mez de Sou za. A sen sa ção era de que não tí nha -

mos di an te de nós um pro ces so re vo lu ci o ná rio

vo lun ta ris ta des cen do do po der po lí ti co, mas uma 

lon ga e pe no sa cons tru ção da de mo cra cia e da

jus ti ça so ci al, ao ní vel pro fun do de mu ta ções so -

ci a is. Mas pas sei a ver cla ro tam bém que as po lí ti -

cas pú bli cas de um go ver no, sem pre con vi ven do

com os li mi tes de um pos sí vel aquém de um de se -

já vel, po de ri am ser fun da men ta is para a cons tru -

ção da na ção e de uma nova so ci e da de. O pa ra -

do xal, como te nho in sis ti do vá ri as ve zes, foi que

al guns in de pen den tes sem par ti do tiveram mais

pa ciên cia e con fi an ça no go ver no Lula do que os

que que ri am logo trans for ma ções ra di ca is a cur to

pra zo. Vá ri os pe tis tas se de si lu di ram, es pe ran do

so lu ções drás ti cas vin das de cima. Com o que não 

con se gui ram ver os ga nhos cres cen tes e pro gres si -

vos que o povo sen te na pele, me lho ri as e trans -

for ma ções que se fa zem di an te de nos sos olhos –

sem pre su je i tas, cla ro está, a crí ti cas se ve ras e a re -

vi sões (as sim, a fal ta de uma real re for ma agrá ria é 

um es cân da lo). Os re sul ta dos de po lí ti cas eco nô -

mi cas com ple xas e con tra di tó ri as (é só ver os in di -

ca do res po si ti vos ao fi nal de 2007) e de po lí ti cas

so ci a is que in ci dem no coti di a no dos po bres aí es -

tão para quem de i xa cair vi se i ras ou pre con ce i tos

abs tra tos e ide o ló gi cos. Espe ra mos que não haja

re tro ces sos pela fren te, num ter ce i ro pe río do go -

ver na men tal, onde Lula pro va vel men te será o

gran de ele i tor. Mas não po de mos as si nar um che -

que em bran co. Pelo mo men to, vou apos tan do em 

Dil ma Rous sef, Pa trus Ana ni as ou Tar so Gen ro.
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Essa é uma op ção que não flu iu di re ta men te

da Fé, mas pre su mo, sal vo en ga no, de uma pre -

sen ça aten ta na so ci e da de. Pelo con trá rio, aque les

que fi cam numa Fé sem me di a ções ten dem a

opor-se a po lí ti cas con cre tas, em nome de exi gên -

ci as ab so lu ti za das, sem ra í zes no real. Os fun da -

men ta lis tas das di ver sas cren ças, con ser va do res ou

pro gres sis tas, an co ra dos só nes sas cren ças, cor rem

o ris co de ter uma mo ral que vai se trans for man do

em in fle xí vel mo ra lis mo. No mun do ca tó li co, o fun -

da men ta lis mo leva o nome de in te gris mo.

O mais gra ve é quan do, no em ba te das pa i -

xões, se fala aqui e ali, que vi ve mos numa di ta du -

ra e se com ba te apa i xo na da men te o pre si den te,

num cli ma neo-la cer dis ta. Para os que têm me mó -

ria cur ta, isso foi fe i to vi o len ta men te pelo en tão

cha ma do “cor vo do La vra dio”, con tra o úl ti mo

Var gas (50-54) e con tra Jus ce li no (55-59), res -

pon sá ve is, como Lula, de di fe ren tes ma ne i ras e

com li mi ta ções, pela cons tru ção de nos sa na ção.

Tam bém se ace na com a al ter na ti va de uma “de -

mocracia real”, vir tu al e fu tu ra, vaga e sem ros to.

Para os que viveram o pe río do das ver da de i ras di -

ta du ras mi li ta res em nos so país, no Chi le, no Bo lí -

via ou na Argen ti na, essa con clu são so bre uma di -

ta du ra atu al é in to le rá vel e anti-his tó ri ca. Mu i to

mais gra ve se fe i ta em nome de um ato re li gi o so

que se pe tri fi ca numa re cu sa sem ares tas. Num país 

que já vi veu vá ri os mes si a nis mos, há sem pre a ten -

ta ção de cri ar mais um, pe los ser tões – como em

Ca nu dos – ou nas mar gens de al gum rio... Então,

uma crí ti ca éti ca, téc ni ca ou po lí ti ca, sem pre ne ces -

sá ri as, pode es cor re gar num pe ri go so pla no in cli -

na do de afir ma ções pe remp tó ri as e trans for mar-se, 

in cons ci en te e qua se im per cep ti vel men te, numa

ban de i ra po lí ti ca ocul ta no es tan dar te de uma fé

con fu sa men te po lí ti co-re li gi o sa, que pou co fal ta

para vi rar uma cru za da.

Uma pre ce a São Fran cis co: so li dá ri os
com os po bres e li vres dos fun da men -
ta lis mos re li gi o sos e eco ló gi cos

“São Fran cis co nos aju de a ser so li dá ri os com

to dos os po bres do nor des te e as po pu la ções

ri be i ri nhas e ao mes mo tem po nos li vre dos

fun da men ta lis mos re li gi o sos ou eco ló gi cos”

Para quem gos ta de aná li ses li ne a res e sim -

plis tas, nas qua is não en tram as con tra di ções da

re a li da de, é di fí cil ou vir os dois la dos de um pro -

ble ma, en cer ran do-se cada um em seu ab so lu to.

O pro ble ma da trans po si ção do São Fran cis co

tem ele men tos hu ma nos, eco ló gi cos e téc ni cos, às 

ve zes de di fí cil har mo ni za ção. Entre tan to, uma

aná li se ma du ra não pode es ca mo te ar a mul ti pli ci -

da de de ân gu los e de ten sões. Fi car só com os pri -

me i ros ele men tos é en cas te lar-se numa éti ca sem

ra í zes ma te ri a is; op tan do só pelo úl ti mo é en cer -

rar-se num tec ni cis mo frio. As po pu la ções ri be i ri -

nhas das bar ra gens do Uru guai ou de Tu cu ruí,

ain da on tem, so fre ram vi o lên ci as, as úl ti mas vi -

ven do o en ve ne na men to pelo apo dre ci men to das 

ma de i ras sub mer sas. Ambas ti nham ra zão ao de -

fen der seus di re i tos. Mas, ao mes mo tem po, as

bar ra gens e as usi nas são ne ces sá ri as se que re mos 

ener gia para trans for ma ções na in fra-es tru tu ra

pro du ti va. Em meu tem po como che fe na FAO,

pude sen tir como téc ni cos da Co de vasp se in te res -

sa vam so bre tu do pela ar qui te tu ra in ter na dos pro -

je tos como o de So bra di nho, com pou ca sen si bi li -

da de di an te dos pro ble mas hu ma nos das po pu la -

ções atin gi das. Mas es tas, por sua vez, nas mãos

de as ses so res ide o ló gi cos ra di ca is, não re ce bi am

as in for ma ções ne ces sá ri as para uma to ma da de

po si ção mais abran gen te e re a lis ta.

Fernan do Lugo, ex-bis po e pos sí vel novo pre -

si den te do Pa ra guai, tem ra zão de ques ti o nar a ma -

ne i ra como seu país foi tra ta do, na cons tru ção de

Ita i pu, pe los go ver nos mi li ta res bra si le i ros, mas não 

pode es que cer tam bém o pa pel ne fas to dos po lí ti -

cos cor rup tos pa ra gua i os que se lo cu ple ta ram am -

pla men te. Por ou tro lado, é ne ces sá rio cons ta tar

tudo o que Ita i pu re pre sen ta de avan ço para o país. 

Há, ge ral men te, dois la dos na re a li da de.

Te nho ami gos téc ni cos que es tão con ven ci -

dos de que a trans po si ção é viá vel, ne ces sá ria e

po si ti va, se to ma das al gu mas pre ca u ções. Ou tros

se opõem tam bém com ar gu men tos téc ni cos. Há

aí um de ba te sé rio que vem sen do re a li za do, com

a pre sen ça de Dil ma Rous seff, Ma ri na Sil va e ou -

tros mem bros do go ver no. Mas evi te mos es ca par

pela tan gen te do tema: opor trans po si ção ou cis -

ter nas, me di das que po dem ser am bas ne ces sá ri as 

e ca mi nhar pa ra le las. Aliás, o pla no de um mi lhão

de cis ter nas está sen do re a li za do com a par ti ci pa -
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ção do go ver no, da Ca ri tas, da ASA e de par ce i ros

in ter na ci o na is. Po de ria al can çar mais ra pi da men -

te as me tas, mas já vai che gan do aos pou cos a ní -

ve is ex pres si vos. Uma al ter na ti va não subs ti tui a

ou tra.

Que o pla no téc ni co de uma pos sí vel trans -

po si ção tem de le var em con ta os in te res ses das

po pu la ções ri be i ri nhas é in ques ti o ná vel. Mas há

tam bém que en ten der as ne ces si da des de ou tras

áre as do semi-ári do, onde sub-re giões mais ao

nor te da Ba hia têm ne ces si da des im pe ri o sas.

Acom pa nhei, na Con fe rên cia dos Bis pos, des de

al guns anos, for tes di fe ren ças en tre os que pro vi -

nham dos di ver sos nor des tes.

Obser van do, nes tes dias, ma ni fes ta ções aca -

lo ra das con tra a hi dre lé tri ca do Ma de i ra, com cus -

tos ao que faz crer ra zoá ve is e be ne fí ci os a lon go

pra zo para ge rar ener gia, pre ve jo o mes mo tipo de 

pro tes tos para as ou tras hi dro e lé tri cas na re gião.

Que em pre i te i ras como a Ode brecht pen sem ba si -

ca men te nos seus lu cros, faz par te da ló gi ca per -

ver sa do sis te ma. Com pe te às ou tras em pre sas

pú bli cas e ao Esta do cha mar a aten ção para os

pro ble mas hu ma nos e am bi en ta is. Po rém, os que

pro tes tam, uma vez mais, não têm ao lado de les

as ses so res ca pa zes de ir mu i to além do emo ci o nal

e do ide o ló gi co. No co me ço da Re vo lu ção Indus -

tri al, os pe que nos pro du to res ar te sa na is des tru íam 

má qui nas e no vos te a res, que pu nham em pe ri go

seu ga nha pão tra di ci o nal. Mas sa be mos o que a

nova tec no lo gia trou xe de avan ço his tó ri co. Por

de sin for ma ção, no co me ço da in dus tri a li za ção so -

vié ti ca, os ope rá ri os le va vam as má qui nas para

suas ca sas. Veio a re a ção opos ta e dura dos tec no -

cra tas que ren do de fen der os in te res ses do novo

es ta do (e seu po der como no men cla tu ra nas cen -

te) que, su pe ran do um tem po de tran si ção da

NEP, che gou ao pior e re pres si vo es ta li nis mo, que

di zi mou ope rá ri os e cam po ne ses. Esta re mos pri -

si o ne i ros de fal sas ou sim plis tas al ter na ti vas?

É cla ro, pre ci sa mos de fon tes de ener gia lim -

pa, não po lu i do ras; as eó li cas são bem-vin das,

mas es tão en ga ti nhan do. Te mos ou tras fon tes al -

ter na ti vas que a cri a ti vi da de bra si le i ra vem ex pe ri -

men tan do. Alguns pe dem as nu cle a res, mas de -

po is de Cher nobyl dá para fi car um pou co re ti cen -

tes. E o Bra sil tem in crí ve is re cur sos hí dri cos. Os

am bi en ta lis tas são con tra umas fon tes e ou tras.

Mas o que fa zer: pre pa rar mo-nos para apa gões

mais à fren te e um enor me fre io à pro du ção e à ge -

ra ção de em pre go, em nome da de fe sa da na tu re -

za, como se as pes so as não fos sem par te do pla ne -

ta? Há um eco lo gis mo fun da men ta lis ta pa ra li san te.

A Chi na cres ce ace le ra da à for ça de uma ter -

rí vel po lu i ção – emu lan do os Esta dos Uni dos –,

de sen ra i zan do po pu la ções ru ra is e com o uso de

tra ba lho pra ti ca men te es cra vo. Um fil me chi nês

re cen te mos tra va os re sul ta dos ter rí ve is e des tru i -

do res para gran des po pu la ções ru ra is com a cons -

tru ção de uma enor me bar ra gem. Em Nova De lhi, 

vi com es pan to um pro ces so ace le ra do de in dus -

tri a li za ção con vi ven do com po pu la ções mor ren do 

nas ruas, ro de a das de va cas sa gra das in to cá ve is.

Não ha ve rá ou tras sa í das? Como unir trans for -

ma ções eco nô mi cas in dis pen sá ve is com po lí ti cas 

so ci a is agres si vas? Qu an do se fala das pri me i ras,

ou vi mos afir ma ções con tun den tes: po lí ti cas ne o -

li be ra is. E di an te das se gun das os mes mos cla -

mam: as sis ten ci a lis mo. No fun do há um che i ro

aze do de má von ta de principista.

Fala-se de trans for ma ções es tru tu ra is ne ces -

sá ri as. Há que sa ber de fi ni-las bem e en ten der

que, para sua efe ti va ção, há um pro ces so lon go e 

não ins tan tâ neo pela fren te. Ou gos ta ría mos de

re ca ir nas re ce i tas es ta ti zan tes e di nos sáu ri cas do

so ci a lis mo real que apo dre ceu? É im per dí vel o

fil me ale mão A vida dos ou tros, para os que ti ve -

ram cri ses com o fim in gló rio de uma con tra fa ção 

de so ci a lis mo. Em nome da re cu pe ra ção de um

soci a lis mo de mo crá ti co, com o qual pen so ali -

nhar-me, trans for ma ções têm a ver com o cres ci -

men to gra du al e di fí cil das for ças pro du ti vas, uni -

do à cri a ção de no vas re la ções de pro du ção, sem

as qua is os avan ços se guem nas mãos dos se to res

do mi nan tes.

Mas, sem as pri me i ras, te ría mos es tag na ção

que tam bém re ca i ria so bre as po pu la ções me nos

fa vo re ci das. Não está já sen do ex pe ri men ta do, di -

an te de nós, um cír cu lo vir tu o so em ges ta ção, en -

tre po lí ti cas eco nô mi cas con cre tas e am bi ci o sas e

po lí ti cas so ci a is efe ti vas? Os da dos dos úl ti mos

dias mos tram um PIB cres cen do 1,7% no últi mo

tri mes tre do ano e 5,6% fren te ao mes mo pe río do

em 2006.
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A meta de cres ci men to de 5% anu al vai se fa -

zen do pla u sí vel. A ace i ta ção do go ver no cres ceu

em três pon tos, na úl ti ma pes qui sa Ibo pe des ta se -

ma na, ape sar de cam pa nhas vi o len tas con tra ele

nos gran de me i os de co mu ni ca ção. 51% dos en -

tre vis ta dos acha este go ver no óti mo ou bom. O

povo sen te na pele os re sul ta dos, mais que os

ideó lo gos en cur ra la dos em seus pre con ce i tos e no 

des co nhe ci men to do país real. Nem se de ram

con ta do im pac to de pro gra mas tais como luz para 

to dos, que mu dou o co ti di a no do mun do ru ral.

Por ou tro lado, a der ro ta da CPMF, num se na do

eli tis ta e che io de chan ta gis tas que ab sol veu Re -

nan, re pre sen ta o fim de um im pos to que fa vo re ce 

os mais po bres.

Em tex to an te ri or, re fe ri-me a pos tu ras ide o -

ló gi cas – para Marx, vi são in ver ti da da re a li da de –

que não con se guem su bir do abs tra to dos prin cí -

pi os de um ide a lis mo fi lo só fi co, à ma te ri a li da de

do con cre to. Há, atu al men te, um ude nis mo de es -

quer da que bate mo no to na men te na te cla de um

mo ra lis mo sem ra í zes no real, prin ci pis ta e ab so lu -

tis ta. Os que viveram no Chi le a sa bo ta gem do

MIR ao go ver no Allen de, em ali an ça de fato com

os gol pis tas, acre di tam es tar va ci na dos con tra es -

sas posturas.

Ve ja mos nes te con tex to a Igre ja Ca tó li ca,

com o bis po de uma di o ce se ba i a na po bre – Bar ra 

– no seu se gun do je jum. Ti ve mos uma gran de ge -

ra ção de bis pos la ti no-ame ri ca nos que co me çou

com Dom Hél der, Le o ni das Pro a ño no Equa dor,

Men des Arceo no Mé xi co, qua se to dos ago ra mor -

tos ou apo sen ta dos. Mas ain da es tão aí, atu an tes e 

mais li vres, pois sem res pon sa bi li da des ad mi nis -

tra ti vas, Pe dro Ca sal dá li ga, José Ma ria Pi res, Car -

de al Arns, To maz Bal du í no, Waldyr Ca lhe i ros,

Cle men te Isnard. Par ti ram cedo de ma is Fran co

Mas ser dot ti e Jor ge Mars kell, mas se gue co nos co

Mo acyr Grec chi e fo ram sur gin do o va len te De -

me trio Va len tim e o in do má vel Erwin Kra u tler. É

in te res san te que vá ri os são es tran ge i ros, mas as su -

mi ram com pa i xão sua con di ção de bra si le i ros.

Algo se move no episcopado.

Nas úl ti mas ele i ções para pre si den te, não foi

ele i to o se cre tá rio ge ral an te ri or, can di da to na tu ral 

à pre si dên cia, hoje car de al, mas o su ces sor do

gran de Lu ci a no Men des de Alme i da em Ma ri a na,

o in te li gen te e re cep ti vo Ge ral do Lí rio. E, en tre

eles, há anos foi sur gin do uma fi gu ra ilu mi na da,

gran des olhos al ter nan do trans pa rên cia qua se in -

gê nua com fir me za de con vic ções, o fran cis ca no

Luiz Flá vio Cap pio. Cha mei-o uma vez, em re u -

nião de bis pos, “meu bis pi nho”, nova luz e es pe -

ran ça. Ain da fra de, fez por um ano a bela ro ma ria

das nas cen tes do São Chi co à sua foz, tão bem

ana li sa da em sua tese de dou to ra do por Nancy

Man ga be i ra Unger, em tex to que me re cia ser pu -

bli ca do. Em re u nião de seu re gi o nal, re cém-no -

me a do bis po, fa lou de te mas con ge la dos da Igre ja 

(ce li ba to obri ga tó rio, or de na ção de ca sa dos e de

mu lhe res...), o que lhe va leu uma re pri men da ino -

por tu na e fora de lu gar do nún cio. Tra zia nele luz

pró pria e al gu ma co i sa de pro fe ta. Po rém, já na

pri me i ra gre ve de fome, pre o cu pou com uma in -

fle xi bi li da de e um ab so lu tis mo num ca mi nho de

di fí cil re tor no. Os pro fe tas, por mais in ci si vos e ás -

pe ros que te nham sido, sem pre de i xa ram aber tas

as por tas para o re en con tro. Isso está cla ro em

Isa ías, pro fe ta da dor pun jen te – o ser vo so fre dor

–, mas tam bém da ale gria. Jó, no des po ja men to

mais ab so lu to, não se iso lou e ob te ve de Iah weh a

re con ci li a ção. Fal tou algo se me lhan te nas ati tu des 

de Cap pio em de fe sa de seu rio. Digo isso por que

me move para com ele um gran de ca ri nho e sin to

uma ex pec ta ti va posta em questão.

De po is da que le pri me i ro ges to ex tre mo, hou -

ve dis cus sões, es tu dos e con tri bu i ções ao ní vel do

so ci al, do po lí ti co e do téc ni co, até che gar a um

pro je to que ven ceu mu i tas bar re i ras e dú vi das,

mas que cer ta men te é sem pre pas sí vel de re vi sões

e de aper fe i ço a men tos. E, ago ra, o ges to vol ta no -

va men te numa ra di ca li da de de não re tor no. Antes 

de mais nada, fica o re ce io de um re sul ta do ex tre -

mo na sa ú de e na re sis tên cia de fi gu ra tão sin gu -

lar. Mas devo di zer que mu i tas ve zes, nos mais

lumi no sos exem plos do mun do ca tó li co, dos me -

lho res bis pos e das mais ge ne ro sas pas to ra is, sin to 

que há di fi cul da de em ma ne jar as me di a ções en -

tre o mun do da Fé e as di men sões da po lí ti ca ou

da téc ni ca, numa ab so lu ti za ção mor tal da pri me i -

ra, com uma éti ca sem nu an ças, po den do cair

num mo ra lis mo atem po ral e auto-destruidor.

O que me faz de sen vol ver es tas re fle xões so -

fri das, po rém im pa ci en tes, é a cons ciên cia pre o -
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cu pa da da ins tru men ta li za ção dos ges tos de Luiz

Cap pio. Po lí ti cos do DEM vi ram ro me i ros, le van -

ta-se uma cer ta es quer da, sem pre à es pre i ta para

po si ci o nar-se con tra, às ve zes com es tar da lha ço e

emo ci o na li da de. Inte res ses po lí ti cos não es ta rão

cap tu ran do o ges to que pa re cia num pri me i ro mo -

men to pro fé ti co e o avil tan do? A pro fe cia deve

sem pre ser li vre e ques ti o na do ra nas vá ri as di re -

ções e não pre sa a uma ban de i ra ide o ló gi ca que a

di mi nui. Sur ge uma crí ti ca ao go ver no em ge ral,

com ares de opo si ção po lí ti ca, onde se fala até de

di ta du ra hoje e de uma fu tu ra e in de fi ni da de mo -

cra cia real.

Além dis so, mu i tos vêm fa lan do em mar tí rio,

o que pa re ce gra ve e per tur ba dor. Ches ter ton di -

zia que, por acre di tar re al men te em mi la gres, era

con tra seu uso ba na li za do, o que o le va va a não

acre di tar nos apre go a do mi la gres ao ata ca do.

Algo pa re ci do se pas sa com um ato tão sé rio como 

o mar tí rio. Não bas ta apre sen tá-lo em nome de

uma Fé mal ex pli ca da e re du zi-lo na de fe sa dos ri -

be i ri nhos do São Fran cis co, sem le var em con ta

ou tros pe que nos ou po bres de di fe ren tes par tes

do semi-ári do e des tes bra sis afo ra. Te nho di fi cul -

da de de ver mar tí rio na de fe sa de um rio, por mais 

sim bó li co que seja o velho Chico. Respeitemos a

seriedade e a radicalidade da noção de martírio.

Sei que me po nho com isso em con tra pon to

com al guns com pa nhe i ros de ca mi nha da, mas há

mo men tos em que ca lar é im pos sí vel, sem re ce io

de per der sim pa ti as e re co nhe ci men tos. Não fa zer

isso se ria so lu ção de fa ci li da de ou de opor tu nis -

mo. É pre ci so ter co ra gem de di zer co i sas di fí ce is e 

so fri das – com o ris co, é cla ro, de en ga no ou sim -

pli fi ca ção –, mas na contramão de uma fácil

unanimidade emocional.

Meu ca ri nho por Dom Cap pio me obri ga a

po si ci o nar-me for te men te con tra sua ins tru men ta -

li za ção, abas tar dan do um ges to no bre, mas de

uma ra di ca li da de ab so lu ti za da, cap tu ra da por in -

ten ci o na li da des mais que dis cu tí ve is. Re to me-se

um diá lo go adul to, de par te a par te, go ver no e bis -

po, mas fica di fí cil se este úl ti mo se en cer ra na in -

fle xi bi li da de de um ab so lu to não di a ló gi co. Ao

mes mo tem po, há que de nun ci ar em voz alta o

uso in de vi do de um tes te mu nho para des tru ir um

pro ces so his tó ri co bra si le i ro que ca mi nha, cer ta -

men te com fa lhas e di fi cul da des como todo pro -

ces so his tó ri co. A não ser que que i ra mos a vol ta

re van chis ta de um tu ca na to sem com pro mis sos

com o país e com seus po bres; ou en tão en tre -

gar-nos aos de va ne i os va gos de um ide a lis mo mal 

de fi ni do e jo gan do es pe ran ças para um ama nhã

sem ros to nem data, fora de pro ces sos re a is. Não é 

pos sí vel de i xar um si nal es cor re gar em con tra-si -

nal, cap tu ra do por in ten ções es cu sas. Ber na nos,

num de seus ro man ces, mos trou com o me lhor

dos pas to res, por in ge nu i da de ou mo ral sem ra í -

zes no co ti di a no, pode cair pri si o ne i ro de opor tu -

nis mos in con fes sá ve is à es pre i ta. E o que po de ria

ser tes te mu nho e si nal – sa cra men to – se en co lhe -

ria numa ban de i ra me nor e mes mo ele i to re i ra,

po den do tam bém cair nas mãos dos que es pe -

ram pro ces sos fu tu ros pu ros, im pro vá ve is e ide a -

li za dos. Apli ca-se o que cre io que Mer le au-Ponty

dis se de cer tos cris tãos: não têm mãos su jas sim -

ples men te por que não têm mãos. Se ria um tris te

fim para um ges to que co me çou des pren di do e

ge ne ro so. Fran cis co de Assis aju de seu ir mão e fi -

lho Luiz a um dis cer ni men to con cre to de real fi de -

li da de com os mais va ri a dos po bres e ex clu í dos

des te país e o li vre de um cli ma con ta mi na do por

po lí ti cos mal-in ten ci o na dos ou por um mo ra lis mo

cego, que é a pró pria ne ga ção de uma éti ca in se ri -

da numa his tó ria con cre ta da li ber ta ção.
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Te mas dos Ca der nos IHU em for ma ção

Nº 01 – Po pu lis mo e Tra ba lhis mo: Ge tú lio Var gas e Le o nel Bri zo la

Nº 02 – Emma nu el Kant: Ra zão, li ber da de, ló gi ca e éti ca

Nº 03 – Max We ber: A éti ca pro tes tan te e o “es pí ri to” do ca pi ta lis mo

Nº 04 – Di ta du ra – 1964: A Me mó ria do Re gi me Mi li tar

Nº 05 – A cri se da so ci e da de do tra ba lho

Nº 06 – Fí si ca: Evo lu ção, au to-organização, sis te mas e caos

Nº 07 – So ci e da de Sus ten tá vel

Nº 08 – Te o lo gia Pú bli ca

Nº 09 – Po lí ti ca eco nô mi ca. É pos sí vel mu dá-la?

Nº 10 – Soft wa re li vre, blogs e TV di gi tal: E o que tudo isso tem a ver com sua vida

Nº 11 – Ida de Mé dia e Ci ne ma

Nº 12 – Mar tin He i deg ger: A des cons tru ção da me ta fí si ca

Nº 13 – Mi chel Fou ca ult: Sua Con tri bu i ção para a Edu ca ção, a Po lí ti ca e a Éti ca

Nº 14 – Je su í tas: Sua Iden ti da de e sua Con tri bu i ção para o Mun do Mo der no

Nº 15 – O Pen sa men to de Fri e drich Ni etzsche

Nº 16 – Quer Enten der a Mo der ni da de? Fre ud ex pli ca

Nº 17 – Han nah Arendt & Si mo ne Weil – Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia e a Po lí ti ca do sé cu lo XX

Nº 18 – Mo vi men to fe mi nis ta: De sa fi os e im pac tos

Nº 19 – Bi o tec no lo gia: Será o ser hu ma no a me di da do mun do e de si mes mo?

Nº 20 – Indús tria Cal ça dis ta: Quem fa bri cou esta cri se?

Nº 21 – Ru mos da Igre ja hoje na Amé ri ca La ti na: Tudo so bre a V Con fe rên cia dos bis pos em Apa re ci da

Nº 22 – Eco no mia So li dá ria: Uma pro pos ta de or ga ni za ção eco nô mi ca al ter na ti va para o País

Nº 23 – A éti ca alimentar: Como cu i dar da sa ú de e do Pla ne ta

Nº 24 – Os de sa fi os de vi ver a fé em uma so ci e da de plu ra lis ta e pós-cris tã

Nº 25 – Abor to: Inter fa ces his tó ri cas, so ci o ló gi cas, ju rí di cas, éti cas e as con se qüên ci as fí si cas e psi co ló gi -

cas para a mu lher

Nº 26 – Na no tec no lo gi as: Pos si bi li da des e li mi tes

Nº 27 – A mo no cul tu ra do eu ca lip to: De ser to dis far ça do de ver de?




