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s mudanças promovidas pela
globalização preocupam
profissionais das mais

diversas áreas do conhecimento.
Alguns desses especialistas
abordarão o mundo contemporâneo e
o território da informação neste
processo, durante o Fórum
Permanente de Conhecimento e
Tecnologia da Informação, dia 12 de
agosto, das 9 às 17 horas, no Auditório
da Biblioteca Central da Unicamp.

Sob o título “Globalização: território
da informação”, o encontro é
organizado pelos institutos de
Geociências (IG) e de Filosofia e
Ciências Humanas da Unicamp (IFCH).
O evento é parte da programação do

projeto “Fóruns
Permanentes”, uma
iniciativa conjunta
da Coordenadoria
Geral da
Universidade
(CGU) e da
Coordenadoria de
Relações
Institucionais e

Internacionais (Cori).
Para aos organizadores, a atual

realidade requer a participação da
Universidade na discussão de
questões fundamentais como o papel
dos territórios nacionais e do Estado-
nação; as especializações regionais
produtivas; a formação de blocos
econômicos e o papel da ciência e da
tecnologia nas relações de poder do
mundo contemporâneo.

Em entrevista ao Jornal da Unicamp,
o antropólogo José Luiz dos Santos,
chefe do Departamento de
Antropologia do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, faz uma reflexão
sobre a mudança nas relações
internacionais e as novas
possibilidades de expansão do
capitalismo. Um dos convidados a
compor a mesa-redonda
“Globalização: território da
informação”, ele pontua que a
aceleração da troca de informações é
coerente com as necessidades do
processo produtivo. “Os meios
técnicos da informação são
instrumentais para o capitalismo
contemporâneo.”

A

Jornal da Unicamp � A globali-
zação impôs uma velocidade acele-
rada na implantação de novas for-
mas de produzir, mudando as rela-
ções de espaço-tempo. Diante disso,
quais são as implicações da globa-
lização no comportamento humano?

José Luiz dos Santos � O termo
globalização tornou-se corrente a
partir da última década do século
passado para referir-se a uma reali-
dade supostamente nova, sem que
tenha havido jamais consenso sobre
que realidade seria essa ou até mes-
mo sobre o que se quer dizer com
globalização. A meu ver o que hou-
ve de novo foi uma mudança nas re-
lações internacionais, com o fim da
União Soviética e novas possibilida-
des de expansão do capitalismo. Não
me parece que se possa falar em rup-

turas no comportamento humano ou
de transformações na organização
social. Estamos diante da continui-
dade de processos antigos, inclusi-
ve na tendência à aceleração da troca
de informações. Esta, de fato, é co-
erente com as necessidades do pro-
cesso produtivo. Os meios técnicos
da informação são instrumentais
para o capitalismo contemporâneo.

JU � Qual o impacto dessa revo-
lução tecno-científica, especialmen-
te no desenvolvimento da micro-
eletrônica e dos meios de comunica-
ção, nos estudos sobre território?

Santos � Penso que os geógrafos
poderão no Fórum responder mais
propriamente do que eu a essa ques-
tão. Como antropólogo quero assi-
nalar que é o espaço e não o territó-

Santos � Temos aí um exemplo de
como não se pode falar em globali-
zação da informação a despeito dos
novos e poderosos meios técnicos de
processá-la. Note-se que mesmo u-
ma ampliação substancial do aces-
so às novas redes não implica neces-
sariamente em democratização do
acesso à informação. A informação
não é auto-evidente. Precisa ser pro-
cessada, significada e isto, assim co-
mo sua produção, se dá no âmbito
das desigualdades que caracterizam
a sociedade de classes, no caso do
Brasil, sujeita a processos hegemô-
nicos internacionais.

JU � É possível avaliar, neste mo-
mento, o que se perde e o que se ga-
nha em termos de conhecimento com
esse processo de globalização e de
desenvolvimento tecnológico acele-
rado?

Santos � Tendo criticado esses ter-
mos fica complicado responder di-
retamente. Está, sem dúvida, em
curso uma grande ampliação do co-
nhecimento científico e técnico em
muitas esferas. Muito se tem discu-
tido sobre os desdobramentos da
informática e áreas associadas. Ul-
timamente têm tido destaque as in-
vestigações da chamada genômica,
que esmiuçam os códigos da vida e
tanto espanto trazem ao imaginário
contemporâneo. São núcleos dinâ-
micos do conhecimento, nos quais
prevalece a lógica da aplicacão, da
geração de novos produtos, movi-
mentando poderosos interesses. Es-
sa lógica, ademais, tende a ser acei-
ta como necessária e inevitável, tra-
zendo implicações para todas as á-
reas de conhecimento. Penso que
uma conseqüência disso é a redução
da possibilidade de reflexão crítica
sobre a cultura e a sociedade.

JU � No final de tudo, este ritmo
acelerado de desenvolvimento im-
posto pela globalização deve pro-
duzir mais excluídos ou incluídos?

Santos � A exclusão como meca-
nismo de controle social tem sido
norma. As mudanças tecnológicas
não podem, por si só, aumentar ou
diminuir a exclusão. Para combater
a exclusão social é necessário trans-
formar o modelo de desenvolvimen-
to.
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ela primeira vez, um espetá-
culo teatral concebido a par-
tir de uma pesquisa acadêmi-

ca desenvolvida na Unicamp foi a-
provado pelo Ministério da Cultu-
ra para receber incentivos pela Lei
Rounet. O projeto, de autoria do di-
retor teatral Luis Carlos Nem, é in-

titulado �Quando
as pernas fazem
miserêr� e deriva da
sua dissertação de
mestrado, que será
apresentada ao Ins-
tituto de Artes (IA).
Conforme a orienta-

dora do trabalho, professora Suzi
Frankl Sperber, o estudo promove
uma nova abertura para o univer-
so da antropologia teatral, ao inves-
tigar as possíveis relações entre o
treinamento da capoeira angola e a
preparação do ator.

De acordo com Luis Carlos, a peça
resultante da pesquisa é uma home-
nagem ao Mestre Pastinha, capoei-
rista de Salvador que revolucionou
a história da capoeira no Brasil no
início do século passado. �Foi ele
quem introduziu princípios éticos ao
jogo. Até então, tratava-se de uma
atividade praticada predominante-
mente por malandros e valentões�,
conta o pós-graduando da Unicamp.
Também foi Mestre Pastinha, segun-
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Pesquisa rende peça teatral sobre capoeira
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rio que mais comumente tem sido
associado aos novos meios técnicos
de comunicação. Fala-se descritiva-
mente de uma rede, a web, e meta-
foricamente de um espaço especial
onde as informações circulam e são
trocadas, o ciberespaço. Essa metá-
fora tem lugar para a ideologia pois
surge associada a idéias de uma cul-
tura nova e sem hierarquias, da flui-
ção democrática de informação, da
superação de barreiras sociais e da
negação das fronteiras dos estados
nacionais.

JU � O que representa esta glo-
balização da informação para um
país em que apenas 5% da popula-
ção utiliza serviços de rede e que
apenas 3,3% das escolas públicas
estão conectadas?

do o diretor teatral, quem abriu a pri-
meira academia no país, criando mé-
todos inovadores de treinamento.
�Antes, isso não ocorria. A capoeira
era entendida apenas como uma ma-
nifestação cultural�, acrescenta.

O autor da dissertação diz que re-
solveu investigar as possíveis rela-
ções entre o treinamento dos capo-
eiristas e o dos atores depois que co-
meçou a praticar a capoeira angola,
que se diferencia do jogo convenci-
onal por não adotar estágios para a
aprendizagem e nem estimular a
competitividade e a agressividade.

De acordo com Luiz Carlos, existem
vários pontos de aproximação entre
uma prática e outra. O trabalho vo-
cal e corpóreo, a compreensão do
espaço para a realização dos movi-
mentos e a relação de um capoeirista
com o outro, afirma o pós-graduan-
do, mantêm semelhanças com o tra-
balho realizado pelo ator.

Além disso, as duas atividades
valem-se de recursos comuns pa-
ra o seu desenvolvimento, como a
dança e música. �Mestre Pastinha
não fala isso, mas eu defendo que,
por estes aspectos, a capoeira tam-

O professor José Luiz dos Santos, do IFCH: “Não me parece que se possa falar em rupturas no comportamento humano”

�A exclusão
como
mecanismo de
controle tem
sido norma�

Peça deve
receber
incentivos da
Lei Rounet

bém é uma manifestação teatral�,
diz Luiz Carlos. Segundo ele, o ro-
teiro da peça ainda está sendo es-
crito. Mas o diretor adianta que o
texto falará da trajetória de Mestre
Pastinha e resgatará aspectos his-
tóricos e culturais da capoeira an-
gola. Atualmente, o projeto está na
fase de captação de recursos, esfor-
ço que conta com o apoio da Funda-
ção de Desenvolvimento da Uni-
camp (Funcamp) e Agência de Ino-
vação da Unicamp (Inova).

Luis Carlos revela, ainda, que o
espetáculo contará com sete pesso-

as em cena, todas recrutadas junto
ao Grupo Semente do Jogo de Ango-
la, de Barão Geraldo. O pesquisador
diz que tentou trabalhar com ato-
res, mas não obteve bom resulta-
do. Isso ocorreu, sobretudo, porque
a capoeira é uma atividade que exi-
ge um trabalho físico muito árduo.
Para a professora Suzi, que integra
o Núcleo Interdisciplinar de Pes-
quisas Teatrais da Unicamp
(Lume) e está orientando o estudo,
a investigação conduzida pelo seu
aluno também é importante por-
que possibilitará que a teoria seja
transformada em prática teatral.
�A Unicamp tendia a conceber o
mestrado em Artes Cênicas como
um trabalho de teoria e texto so-
mente. Penso que devemos priori-
zar a prática, pois ela é que é capaz
de trazer novidades, de contribuir
para a criação�.

De acordo com Luiz Carlos, estão
programadas 24 apresentações do
espetáculo �Quando as pernas fa-
zem miserêr�, no período de 6 de
abril a 12 de junho de 2005. Elas de-
verão ocorrer nas cidades de Cam-
pinas, Rio de Janeiro e São Paulo.
�Também estão previstas realiza-
ções de oficinas durante a trajetória
da peça, com grupos de atores, para
promover a difusão cultural�, afir-
ma. Informações sobre como patro-
cinar o projeto podem ser obtidas
com Iara Regina da Silva Ferreira,
pelo telefone (19) 3789-3774 ou pelo
e-mail iara@funcamp.unicamp.br.

O diretor Luis Carlos
Nem, com a professora
Suzi Frankl Sperber
(destaque), orientadora
do trabalho: nova
abordagem antropoló-
gica funde preparação
do ator e capoeira

Data: 12 de agosto
Local: Auditório da Biblioteca Central da

Unicamp
Horário: das 9 às 17 horas

Informações: Diretoria do IFCH –
dirifch@unicamp.br ou Diretoria do IG –

diretor@ig.unicamp.br

MANHÃ
9 horas - Abertura

Prof. José Tadeu Jorge - vice-reitor
Prof. Luis Augusto Cortez - Coordenador de

Relações Internacionais
Prof. Rubem Murilo Leão Rego - Diretor IFCH

Prof. Archimedes Filho - Diretor IG

9h15 – Mesa-redonda “Globalização no
mundo contemporâneo”

Prof. Renato Ortiz - IFCH/Unicamp
Prof. Ladislau Dowbor - PUC/SP
Profa. Leda Gitahy - IG/Unicamp

10h30 - Pausa para café

10h45 - Continuação da Mesa e Debate

12 horas - Almoço

TARDE
14 horas – Mesa-redonda “Globalização:

território da informação?”
Prof. José Luiz dos Santos - IFCH/Unicamp

Profa. Maria Laura Silveira - USP/
Pesquisadora CNPq

Prof. Sérgio Robles Reis de Queiroz - IG/
Unicamp

15h30 - Pausa para café

15h45 - Continuação da mesa e debate
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