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Dis tin guis hed Pro fes sor da Uni ver si da de de Lan cas ter, John Urry é um
dos ma i o res no mes da So ci o lo gia con tem po râ nea e tem con tri bu í do com ins ti -
gan tes re fle xões so bre glo ba li za ção, tu ris mo, con su mo e, mais re cen te men te,
mu dan ças cli má ti cas. Ao lon go de sua car re i ra, or ga ni zou 11 co le tâ ne as e sete
nú me ros es pe ci a is em pe rió di cos de alta re le vân cia, e pu bli cou 74 ar ti gos em re -
vis tas ci en tí fi cas e 100 ca pí tu los de li vros. Entre os 26 li vros de sua au to ria, o úni -
co tra du zi do para o por tu guês é O olhar do tu ris ta (pu bli ca do ori gi nal men te em
1990 sob o tí tu lo The Tou rist Gaze), obra que ina u gu ra em lar ga me di da o cam po
da So ci o lo gia do Turismo no Brasil.

203

Bianca Freire-Medeiros é pesquisadora do CPDOC/FGV e professora da Escola Su pe rior de Ciências Sociais
da FGV e do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, Rio de Ja neiro,
Brasil (bianca.freire.medeiros@fgv.br).
Sérgio Carvalho Benício de Mello é pro fes sor associado 2 do Programa de Pós-Graduação em Administração
da Universidade Fed eral de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil (sergio.benicio@gmail.com).

                             Est. Hist., Rio de Ja ne i ro, vol. 24, nº 47, p. 203-218, ja ne i ro-junho de 2011.



Des de o iní cio dos anos 2000, John Urry vem se de di can do à con so li da -
ção do cha ma do pa ra dig ma das no vas mo bi li da des, o qual pro põe, em li nhas ge -
ra is, uma te o ri za ção do “mun do so ci al” como uma vas ta co le ção de prá ti cas eco -
nô mi cas, so ci a is e po lí ti cas, bem como de in fra es tru tu ras e ide o lo gi as, que en vol -
ve, de man da ou (im)pos si bi li ta a mo vi men ta ção de pes so as, ob je tos, in for ma -
ções e ima gens. Sub ja cen te a esse pa ra dig ma está a pro pos ta de se aban do nar a
pró pria no ção de so ci e da de como ob je to da so ci o lo gia em fa vor do es tu do
pós-dis ci pli nar das mo bi li da des em suas vá ri as acep ções. Tal pro pos ta vem en -
con tran do cam po pri vi le gi a do de re a li za ção no Cen ter for Mo bi li ti es Re se arch
(Ce Mo Re), cen tro de investigação fundado e coordenado pelo pro fes sor Urry
pelo qual circulam pesquisadores de várias par tes do mundo.

A pre sen te en tre vis ta foi re a li za da du ran te nos sos es tá gi os de pós-dou -
to ra do no De par ta men to de So ci o lo gia de Lan cas ter e, como não po de ria de i xar
de ser quan do o in ter lo cu tor pos sui uma pro du ção tão vas ta, abor da te mas va ri a -
dos: tu ris mo, te o ria so ci o ló gi ca clás si ca, ci ne ma, mu dan ça cli má ti ca e as pos si bi -
li da des e li mi tes de uma “so ci o lo gia pós-car bo no”.

Como o se nhor deve sa ber, O olhar do tu ris ta (na ver são em por tu guês da pri me i ra 
edi ção) ain da é, após tan tos anos, o prin ci pal tex to de re fe rên cia da So ci o lo gia do
Tu ris mo no Bra sil. Ape sar de fo car em exem plos em pí ri cos que se re fe rem
ba si ca men te ao con tex to bri tâ ni co – como o se nhor já re co nhe ceu em ou tras oca siões
–, o li vro fez su ces so no mun do in te i ro e ins pi rou pes qui sa do res de con tex tos
cul tu ra is di ver sos, como é com pro va do pelo exem plo bra si le i ro. Isso é sur pre en den te, 
es pe ci al men te con si de ran do o fato de que seu in te res se pelo tu ris mo como ob je to de
in ves ti ga ção foi, de cer ta for ma, “aci den tal”. Por que o se nhor acha que o li vro tem
uma lon ge vi da de e um al can ce tão no tá ve is?

– Bem, por vá ri as ra zões. Em pri me i ro lu gar, o tí tu lo é bom. E o tí tu lo é
bom por que, de cer ta for ma, re su me os ar gu men tos pre sen tes no li vro. Devo
con fes sar que o tí tu lo tam bém foi aci den tal. Sur giu pou co an tes de o li vro ser en -
vi a do à edi to ra.  Eu es ta va ten tan do de ci frar qual era de fato o ar gu men to dele.
Então, per ce bi que o li vro era so bre o olhar do tu ris ta, en tão o tí tu lo Te o ri zan do o
tu ris mo, um título-padrão, foi alterado. Essa é uma das razões. 

Em se gun do lu gar, e tal vez o mais im por tan te, não ha via – bem, não tem
ha vi do, de cer ta for ma, mu i ta con cor rên cia. Era um cam po que es ta va emer gin -
do, mas no qual não ha via tex tos con sa gra dos, com ex ce ção do fa mo so li vro de
Dean McCan nell,1 de 1976, que por vol ta de 1990 co me çou a fi car um pou co de -
sa tu a li za do. É um li vro ex ce len te, mas não teve mu i ta pes qui sa. Até cer to pon to,
em bo ra ti ves se mu i to a ver com o no ro es te da Ingla ter ra, mi nha pes qui sa tra zia
uma re fe rên cia em pí ri ca, e pro va vel men te mos trou for mas pos sí ve is de re a li zar
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uma in ves ti ga ção, seja no cam po da his tó ria so ci al, da te o ria cul tu ral ou aná li ses,
do pon to de vis ta dos es tu dos cul tu ra is, de fe nô me nos es pe cí fi cos, seja no da
cam bi an te eco no mia po lí ti ca do tu ris mo. 

A mis tu ra des ses di fe ren tes cor pi de li te ra tu ra vol tou-se para um fe nô -
me no com uma len te teó ri ca par ti cu lar, e isso acon te ceu no iní cio dos anos 1990,
quan do hou ve uma enor me pro li fe ra ção de di fe ren tes aná li ses do con su mis mo,
de ob je tos, mas tam bém do con su mis mo do lu gar, do con su mis mo atra vés da
mul ti pli ca ção de di fe ren tes ti pos de sig nos, va lo res dos sig nos e as sim por di an -
te. O eco no mis ta Jo seph Sti glitz2 cha mou os anos 1990 de “exu be ran tes”, quan -
do pa re cia que as fron te i ras se des man cha vam por toda par te. O olhar do tu ris ta
cap tu rou uma par te des sa pul ve ri za ção de fron te i ras, ou seja, como as fron te i ras
es ta vam sen do trans cen di das, nes sa épo ca, atra vés dos múl ti plos flu xos de pes -
so as, ima gens dos lugares e assim por diante.

Na se gun da edi ção, pu bli ca da em in glês em 2001, o se nhor re vi ta li zou o ar gu men to, e 
o li vro as su miu uma pers pec ti va mais glo bal. Atu al men te, o se nhor está tra ba lhan do
na ter ce i ra edi ção – O olhar do tu ris ta 3.0. Qu a is são os prin ci pa is de sa fi os e
pra ze res de re ver suas pró pri as ide i as duas dé ca das de po is? E até que pon to essa nova
edi ção se be ne fi ci ou do ama du re ci men to do pa ra dig ma das mo bi li da des? Con fes so que 
gos tei mu i to do tí tu lo O olhar do tu ris ta 3.0. 

– Isso me de i xa mu i to sa tis fe i to! O pa ra dig ma das mo bi li da des per mi -
te-me lo ca li zar ti pos es pe cí fi cos de vi a gens de la zer num con tex to mu i to mais
am plo, no qual pos so ver e exa mi nar as for mas pe las qua is ti pos de mo vi men to
mu i to di fe ren tes são ou es tão se tor nan do cen tra is em inú me ros as pec tos da vida
so ci al e pro fis si o nal. E tam bém me pos si bi li ta, por tan to, pen sar em vi a gens de
la zer não como algo res tri to, es pe cí fi co, mas como algo mu i to mais ge ne ra li za do,
o que é mu i to útil. E, ain da, pen sar nas di fe ren tes for mas e nos vá ri os ti pos di fe -
ren tes de prá ti cas so ci a is nos qua is di fe ren tes ti pos de mo vi men tos de la zer cons -
ti tu em pa drões di ver sos de vida so ci al. 

Os de sa fi os de es cre ver O olhar do tu ris ta 3.0 são mu i tos. Em pri me i ro lu -
gar, te nho de ser mu i to mais cla ro a res pe i to da re la ção en tre a vi su a li da de e os
ou tros sen ti dos e de i xar cla ro qual é a tese, o que não fi cou tão cla ro nas duas pri -
me i ras edi ções. Dou, por tan to, mu i to mais aten ção aos múl ti plos sen ti dos e às
fu gas sen so ri a is. Em se gun do lu gar, devo dar mais aten ção tam bém às for mas em 
que as atu a ções múl ti plas es tão im pli ca das e en vol vi das em di fe ren tes ti pos de
vi a gem, de pa drões de vi a gem. E, em ter ce i ro lu gar, te nho de le var em con ta os
cus tos de mo vi men to, os cus tos que re ca em so bre os in di ví du os que vi a jam de
avião o tem po todo, como em Amor sem es ca las,3 aque le fil me com Ge or ge Clo o -
ney.  Te nho ain da de fi car aten to para os cus tos que in ci dem so bre os lu ga res, so -
bre o am bi en te físico, como consequência de tal movi men to. 
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O li vro traz um lon go ca pí tu lo no fi nal so bre os cus tos de vi a gem, que se
re fe ri rá mais am pla men te às ques tões re la ti vas aos cus tos am bi en ta is, mas tam -
bém à pos si bi li da de de que a ex ten são per pé tua de vi a gens fí si cas al can ce, em al -
gum mo men to, al gum tipo de li mi te fí si co. Embo ra o Bra sil con si ga su pe rar isso
tem po ra ri a men te, atra vés da suas imen sas pos si bi li da des de pro du ção de bi o -
com bus tí vel, isso cer ta men te não é pos sí vel para to dos os pa í ses do mun do.  E se
for ver da de que as re ser vas de pe tró leo já che ga ram ao seu li mi te, en tão exis te a
pos si bi li da de de que este pa drão de vi das mó ve is irá, mais cedo ou mais tar de,
como di ze mos em in glês, “in va dir a zona de pe ri go”, e isso pode pro vo car vá ri os
ti pos de ra ci o na men to, por in ter mé dio do con tro le  de pre ços ou de ou tros me i -
os. Na par te fi nal des se novo li vro, eu ar gu men to jus ta men te que o des lo ca men to 
fí si co não es ta rá à dis po si ção de mu i tas pes so as, em mu i tos pa í ses. 

O se nhor de ci diu re du zir ou su pri mir al gu ma par te das duas edi ções an te ri o res?
– Sim, al guns de ta lhes so bre o no ro es te da Ingla ter ra. Uma par te dos da -

dos é de ma si a da men te lo cal e ir re le van te. Uma par te do ma te ri al so bre a or ga ni -
za ção do tra ba lho em ser vi ços re la ci o na dos ao con su mi dor tam bém está da ta da,
e por isso va mos re ti rá-la ou atu a li zá-la. Alguns re la tos de di fe ren tes em pre sas
en vol vi das na in dús tria do tu ris mo são mu i to es pe cí fi cos do Re i no Unido e
também estão datados e por isso também os suprimimos. 

O se nhor dis se algo so bre a ex ten são da pa i sa gem ou lu ga res para onde ir. E as
ima gens? Não há mais “o que ver” nos lu ga res. Tudo pode ser vis to do seu pró prio
es cri tó rio.  O es go ta men to das ima gens tam bém seria uma questão?

– Ou tro as pec to bas tan te ex plo ra do em 3.0 são os efe i tos da Inter net em
ge ral e dos si tes de rede so ci al em par ti cu lar, es pe ci al men te quan do as pes so as cri -
am nar ra ti vas de seus mo vi men tos, que são pos ta das, e ou tras pes so as res pon -
dem a elas. De cer ta for ma, vi a jar é, pro va vel men te, um dos ele men tos mais sig -
ni fi ca ti vos das re des so ci a is. Esse é um as pec to. Em se gun do lu gar, como você
dis se, nós con si de ra mos se, em al gum mo men to, a pro li fe ra ção de ima gens che -
ga rá a um pon to em que po de rá subs ti tu ir o pró prio ato de vi a jar. Há toda uma li -
te ra tu ra que ana li sa se, em al gum mo men to, ha ve rá um efe i to de subs ti tu i ção.
Por en quan to, há indícios de que a proliferação de imagens produz e acompanha
o desejo de ver com os próprios olhos.

Esti mu lan do mais tu ris mo.
Sim, mas será que a pro du ção de ima gens vai che gar a um es tá gio em que 

as ima gens se jam tão boas quan to es tar no lu gar?  Eu es ta va pen san do so bre isso
en quan to as sis tia ao fil me Ava tar em 3-D. Qu an do co lo quei aque les ócu los, co -
me cei ime di a ta men te a pen sar em ima gens sen do cri a das da que la for ma, sem
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pre ci sar, é cla ro, pôr aque les ócu los ri dí cu los... Nes se caso, se ti vés se mos ima -
gens em 3-D que nos le vas sem ao Rio de Ja ne i ro, por exem plo, as pos si bi li da des
se ri am tan tas, que isso po de ria, numa escala significativa, passar a substituir a
viagem cor po ral. 

Mas, como o se nhor dis se an tes, há tan tos ou tros sen ti dos en vol vi dos...
– Com cer te za.  No li vro, eu me re fi ro prin ci pal men te ao sen ti do de vi -

são, mas tam bém à au di ção.   A qua li da de do som de Ava tar é im pres si o nan te. De
qual quer for ma, es sas ques tões são dis cu ti das nes sa nova edi ção. É cla ro que isso
tam bém vai de pen der da ocor rên cia de uma mu dan ça de gran de mag ni tu de no
sis te ma da qui lo que eu cha mo de vi das mó ve is [mo bi le li ves], que pro du za um
“tra ta men to de cho que” ca paz de deixar as pes so as com ple ta men te te me ro sas de
se mo vi men tar fi si ca men te ou, en tão, com ple ta men te in ca pa zes de fazê-lo.

... e que, ao mes mo tem po, fos se ca paz de levá-las a lu ga res aon de não se po de ria ir
fi si ca men te. Por exem plo, já é pos sí vel fa zer o pas se io com ple to da Ci da de Pro i bi da,
em Pe quim, em re a li da de vir tu al. É a úni ca for ma de ver o lu gar in te i ro, por que
fi si ca men te cer tas áre as são res tri tas. Então, a re a li da de vir tual passa a ser uma
extensão da realidade.

– Se isso fos se fe i to em 3-D po de ria ser bom, mas acho que o que te ría -
mos de fa zer, se fôs se mos ten tar pro je tar isso numa es ca la real, é nos afas tar mos
dela. Te ria de ser um am bi en te imer si vo, o que é bem diferente. 

É isso que a tec no lo gia pro me te, cer to? Trans por tar as pes so as para den tro do filme.
– Com cer te za. Mas ela é tam bém, com toda cer te za, uma gran de con su -

mi do ra de ener gia. Eu acho que Ava tar é o fil me mais caro de to dos os tem pos. O
cus to de car bo no do fil me foi enor me. Toda pes qui sa fe i ta no Go o gle tem um cus -
to de car bo no, pois con ta com ser vi do res imen sos que fa zem uso de uma gran de
quan ti da de de ele tri ci da de.  Por tan to, o vir tu al não está isen to do custo carbono.

Essa pers pec ti va é mu i to in te res san te e nos leva a um tema-cha ve que gos ta ría mos
de ex plo rar mais a fun do. Re fi ro-me aos usos, às po ten ci a li da des e aos li mi tes
des se novo pa ra dig ma que o se nhor vem de sen vol ven do há bas tan te tem po e que
ex pres sou de for ma ino va do ra no seu li vro Mo bi li ti es (Mo bi li da des).4

Para co me çar, gos ta ria de lhe per gun tar até que pon to o pa ra dig ma das mo bi li da des
é ca paz de su pe rar a di co to mia en tre agência e estrutura, fun da men tal na tradição
da Sociologia? 

– Não gos to des sa dis tin ção en tre agên cia e es tru tu ra por dois mo ti vos.
Pri me i ro, por que sim ples men te re pro duz a di vi são en tre os in di ví du os e a so ci e -
da de, e eu não acho que essa di vi são exis ta. Se gun do, por que ig no ra as pec tos do
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am bi en te fí si co, tec no lo gi as e aqui lo que cha mei va ga men te de dis po si ti vos mó -
ve is, in clu in do to dos os ma te ri a is, re gras e tex tos que com põem pos sí ve is dis po -
si ti vos mó ve is. Por isso, acho que não vale a pena in sis tir nes sa dis tin ção e é com
pra zer que pro cu ro su pe rá-la. Su po nho que ca i ba aos ou tros afir ma rem se eu sou
bem-su ce di do ou não.  Para mim, o cru ci al é que os sis te mas, cons ti tu í dos por sé -
ri es de re la ções múl ti plas, são sem pre uma mes cla do fí si co e do so ci al, e das for -
mas que eles são hi bri di za dos. E os sis te mas po dem ser ana li sa dos atra vés de al -
gu mas das ide i as do pen sa men to complexo.  Foi obviamente daí que tentei
extrair o pensamento da teoria so cial, mas não uso os termos agência ou
estrutura. 

Em O olhar do tu ris ta, o se nhor apre sen ta um in te res san tís si mo, e ines pe ra do,
uso de Fou ca ult, es pe ci al men te os re gis tros que ele fez de re gi mes mo der nos de
vi si bi li da de e vi gi lân cia.  Em Mo bi li ti es, o se nhor co lo ca em cena mais um au tor
que, normalmente, não é associado às ques tões que o se nhor abor da.
Estou fa lan do de Ge or ge Sim mel, pen sa dor so ci al cuja con tri bu i ção tem sido
mar ca da, em gran de me di da, pelo uso que a Esco la de Chi ca go deu a ela. 
O se nhor po de ria ela bo rar, por fa vor, até que pon to “seu” Sim mel é di fe ren te,
di ga mos, do Sim mel de Ro bert Park?5

– Essa é uma per gun ta di fí cil. O es cri tor que me ins pi rou foi Mars hall
Ber man, com seu li vro Tudo que é só li do des man cha no ar.6  Ele en xer ga Sim mel e,
sem dú vi da, Marx como ana lis tas de um mun do mo der no, mó vel e flu i do.  Mu i -
tas pes so as fo ram ca ti va das por seu pen sa men to em re la ção à mo der ni da de e com 
o pen sa men to li ge i ra men te mais es pe cí fi co a res pe i to de Sim mel. Eu sim ples -
men te exa mi nei e re e xa mi nei os as pec tos mais ur ba nos e re fe ren tes a mo vi men -
to, como os co men tá ri os de Sim mel so bre o re ló gio de bol so e pon tu a li da de.
Após a le i tu ra, pa re ce ób vio, mas an tes des sa le i tu ra, eu nun ca ha via pen sa do so -
bre o tem po e a ci da de de uma for ma tão clara.

O se nhor tam bém usa a me tá fo ra da pon te (de Sim mel) e o faz de uma for ma
ex tre ma men te in te res san te.

– Sim.  Eu sem pre digo que Sim mel foi o es cri tor que mais de sen vol veu
o pen sa men to so bre os pa drões e con se quên ci as do mo vi men to, do mo vi men to
na ci da de, ob vi a men te.  E aqui lo foi o pri me i ro si nal de um pa ra dig ma das mo bi -
li da des que foi in ter rom pi do. As pes so as não cru za ram a pon te. O uso mu i to es -
pe cí fi co que a Esco la de Chi ca go fez de Sim mel era mu i to mais so bre co i sas re la -
ci o na das à or ga ni za ção, à es tru tu ra ção e à pa dro ni za ção da vida ur ba na, tra çan do 
gran des con tras tes en tre esta e a vida ru ral. A no ção de mo vi men to como uma ca -
rac te rís ti ca e pro pri e da de mais ge ral se per deu. Essas áre as ex tre ma men te es pe -
ci a li za das da so ci o lo gia ame ri ca na fo ram re la ti va men te inú te is. 
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Foi, por tan to, a re des co ber ta de Sim mel como um ana lis ta da mo der ni -
da de nos anos 1990 – me lhor di zen do, no fi nal dos anos 1980 – que per mi tiu,
mais uma vez, que vá ri as pes so as, in clu in do eu, o en xer gas sem como um pen sa -
dor ex tre ma men te pro du ti vo para essa gui na da das mo bi li da des e, de um modo
mais ge ral, para a na tu re za do pen sa men to so ci al.

Uma ques tão cen tral que, de uma for ma ou de ou tra, tem sido en ca ra da por to dos
os “pais” da So ci o lo gia é on to ló gi ca: o que dis tin gue a hu ma ni da de de ou tras
cri a tu ras que ha bi tam a Ter ra? Marx, por exem plo, di ria que é o tra ba lho, i.e.,
a ca pa ci da de dos ho mens e mu lhe res de mu dar a na tu re za de uma for ma cri a ti va
e pro du ti va.  Se ria cor re to afir mar que o se nhor está su ge rin do uma on to lo gia
ca rac te ri za da não pelo tra ba lho ou pela lin gua gem (como se ria apre sen ta da
pe los es tru tu ra lis tas), mas pela ca pa ci da de hu ma na de se mo vi men tar com um
pro pó si to, de dominar a natureza através do movi men to, de “mobilizar”
o mundo físico?

– Essa per gun ta é mu i to in te res san te. Não sei se a for mu la ria de uma for -
ma tão afir ma ti va, mas é isso, de cer ta for ma, o que es tou ten tan do di zer. Acho
que você se re fe riu a algo que eu não ha via ex pres sa do exa ta men te com es sas pa -
la vras. Mas tam bém vejo uma re la ção com Marx. Dá para per ce ber que sou in flu -
en ci a do por Marx, como re sul ta do dos de ba tes mar xis tas no cam po da ciên cia
so ci al no Re i no Uni do e em ou tros lu ga res nos anos 1970 e1980. Mas você me fez
pen sar em algo que ele sem pre diz a res pe i to do tra ba lho. Um ele men to do tra ba -
lho é que ele ge ral men te pres su põe cer tas for mas de “tra ba lhar” a na tu re za, e isso 
fre quen te men te en vol ve de ter mi na dos ti pos de mo vi men to. Então, tra ba lho e
mo vi men to pa re cem es tar en tre la ça dos de uma for ma in te res san te. 

O sis te ma da fá bri ca en vol via não ape nas um gran de nú me ro de pes so as
que fo ram trans por ta das para um am bi en te par ti cu lar, mas, ob vi a men te, a con -
ver gên cia de di fe ren tes ti pos de ma te ri a is, ma té ri as-pri mas, ha bi li da des e as sim
por di an te, da trans for ma ção de ma té ri as-pri mas que tam bém ti ve ram de ser
trans por ta das e co lo ca das em ti pos de con fi gu ra ções no vos e par ti cu la res.  Há,
pois, mu i tas for mas em que o tra ba lho en vol ve múl ti plos mo vi men tos de pes so -
as e ob je tos, para ex pli car de uma for ma bem sim plis ta. É esse o con ce i to de me -
ta bo lis mo ho mem-na tu re za de Marx. Esse me ta bo lis mo é algo que res sur ge atra -
vés da or ga ni za ção de sé ri es de mo vi men to, múl ti plas e so bre pos tas. Enfim,
concordo com o que você disse sobre a minha proposta, mas diria que ela
também se relaciona com a proposta de Marx. 

Bem, os dois, Marx e Sim mel, afir ma ram que a ca pa ci da de de trans for mar a
na tu re za é pe cu li ar aos se res hu ma nos. Po de ría mos di zer que o se nhor está de fen den do 
de for ma mais en fá ti ca o pa pel do mo vi men to nes se pro ces so de trans for ma ção?
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– Sim, as for mas múl ti plas, di ver sas e so bre pos tas de mo vi men to. De
fato, mu i tas co i sas que são ti das como ha bi li da des, fer ra men tas, ins tru men tos,
equi pa men tos e as sim por di an te pres su põem o mo vi men to de um in di ví duo ou
o mo vi men to de um gran de nú me ro de pes so as den tro ou atra vés de di fe ren tes
ti pos de am bi en tes.  Isso tem re la ção com as ques tões em tor no de vi si bi li da de e
vi gi lân cia, por que es sas no vas fá bri cas trou xe ram no vos ti pos de sis te mas de vi -
gi lân cia ou a crença de que as pessoas estavam dentro de um panóptico. 

Em So ci o logy be yond So ci ety (So ci o lo gia para além das so ci e da des),7 o se nhor
ar gu men ta que a “so ci e da de” sem pre foi um con ce i to pro ble má ti co, mas, mes mo
as sim, “o que une as pes so as?” é uma gran de per gun ta que con ti nua ator men tan do os
so ció lo gos.  Com o ad ven to da so ci e da de in for má ti ca e tec no ló gi ca, em que re des
inu ma nas de sem pe nham um pa pel de des ta que, como o se nhor en cararia essa
pergunta?

– Obvi a men te, há mu i to tem po que a per gun ta so bre o que é uma so ci e -
da de é im por tan te. E, é cla ro, não de ve ría mos pre su mir que as so ci e da des con -
tem po râ ne as sejam pe cu li a res no que diz res pe i to à im por tân cia de re des inu ma -
nas: as so ci e da des do sé cu lo XIX, com suas re des fer ro viá ri as, as so ci e da des eu -
ro pe i as do sé cu lo XVIII, com seus ca na is, as so ci e da des do sé cu lo XVI e XVII,
com suas enor mes re des mer can tis atre la das à na ve ga ção. Qu an do fui ao Mu seu
Vi king, em Ros kil de, na Di na mar ca, de pa rei-me com um ex ten so re la to de como 
os vi kings de sem bar ca ram pra ti ca men te em to dos os pa í ses do mun do.  Isso nos
faz lem brar que re des inu ma nas são mu i to im por tan tes em to das as so ci e da des, e
nós não de ve ría mos ima gi nar que a nos sa so ci e da de é di fe ren te ou dis tin ta de
alguma forma. 

Eu acho que o as pec to cru ci al das so ci e da des con tem po râ ne as é que isso
se tor nou um fe nô me no de mas sa, atra vés de in for ma ções, co ne xões ou vi a gens
fí si cas de la zer e as sim por di an te. Tor nou-se um fe nô me no de mas sa em vez de
uma ca rac te rís ti ca acen tu a da men te es pe cí fi ca e lo ca li za da. Eu não te nho mu i to a 
di zer so bre isso, além do que to dos di zem, mas há mu i tas for mas em que pa drões
so ci a is são con fi gu ra dos, atu al men te, à dis tân cia. 

Os rela ci o na men tos – pro fis si o na is, fa mi li a res ou de ami za de – ocor rem
atra vés da pre sen ça ima gi na da dos ou tros.  Os rela ci o na men tos são uma mis tu ra
do co-pre sen te com co ne xões em gran de es ca la à dis tân cia.  Por tan to, quan do fa -
lam so bre a so ci e da de, as pes so as es tão se re fe rin do a um con ce i to ex tre ma men te
li mi ta dor.  Ontem, eu es ta va numa re u nião no De par ta men to de Trans por te do
Re i no Uni do, em Lon dres. Ava lio a pes qui sa e os pro ce di men tos de pes qui sa que 
eles fa zem, e re pre sen to a “so ci e da de” nes sas dis cus sões. São pes so as do alto es -
ca lão que fa lam da so ci e da de como se a so ci e da de bri tâ ni ca fos se in de pen den te e
auto-or ga ni za da, como se es tivessem cer ca das por bar re i ras. É in crí vel! E eles sa -
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bem da exis tên cia de  tec no lo gias e sa bem que as pessoas podem viajar para o
continente, mas isso não é levado em consideração.

Pelo me nos pen sam di fe ren te men te de Mar ga ret That cher.
– Essa ob ser va ção é mu i to boa.  Eles es tão con ven ci dos de que a so ci e da -

de é ex tre ma men te im por tan te, mas para eles, a glo ba li za ção é algo in te i ra men te
eco nô mi co, uma ques tão de gran des em pre sas que en tram e saem do Re i no Uni -
do ou de qual quer ou tro lu gar. Eu es ta va ten tan do fa lar so bre os flu xos de ima -
gens, mar cas e co ne xões pro du zi das por vi a gens in ter na ci o na is e pela in for ma -
ção. Eles nun ca ha vi am pen san do so bre isso.  A Soci o lo gia, em seus as pec tos glo -
ba is e não eco nô mi cos, era algo que não es ta va pre sen te, até en tão, nes sas dis cus -
sões.

Os nos sos mo dos de “sa ber” es tão sen do trans for ma dos por tec no lo gi as ”mó ve is"? A
com ple xi da de é a base do co nhe ci men to “pós-so cial”? 

– São duas per gun tas, não? Em re la ção à per gun ta so bre com ple xi da de,
acho que é uma for ma de pen sar mu i to in te res san te e pro du ti va.  Ni gel Thrift es -
cre veu um belo ar ti go, pu bli ca do em 1999 em The ory, Cul tu re & So ci ety [Te o ria,
Cul tu ra e So ci e da de],8 so bre as ide i as de com ple xi da de como mo vi men to, en vol -
ven do mo vi men to. Ele mos tra como “no ções com ple xas” en tra ram e sa í ram de
to dos os âm bi tos de es tu do, da fí si ca ao eso te ris mo, ma nu a is de tre i na men to ge -
ren ci al e as sim por di an te. Eu acho que se ria pos sí vel fa zer uma aná li se bem in te -
res san te dos mo vi men tos que pos si bi li ta ram essa gui na da da com ple xi da de. Bri -
an Arthur, por exem plo, é uma fi gu ra mu i to im por tan te no que se re fe re a trans -
por tar ide i as do pen sa men to com ple xo. Bem, essa é uma parte da sua pergunta.  

A ou tra é mu i to mais am pla: como as nos sas for mas de sa ber es tão sen do
trans for ma das por tec no lo gi as mó ve is? Mais uma vez, de ve ría mos ter ca u te la ao
ima gi nar que as tec no lo gi as mó ve is são uma no vi da de. Ha via tec no lo gi as mó ve -
is an te ri o res, como a im pres são e o pa pel! Eu fui a um mu seu no País de Ga les
“an te ri or à im pres são”, que mos tra va como era a vida an tes da pa la vra es cri ta.
Ha via mu i tos li vros no mu seu, li vros es cri tos a mão. Mas os li vros es ta vam acor -
ren ta dos. Como aque las eram as úni cas có pi as des ses li vros, não po di am ser le va -
das.  Fi ca vam numa aba dia que era uma bi bli o te ca. O as pec to cru ci al dos li vros é
que eles es ta vam acor ren ta dos. Eles eram ab so lu ta men te imó ve is. A im pres são
per mi tiu que livros e papéis – aliás, a invenção do papel foi de grande impacto –
fossem reproduzidos e transportados. 

Su po nho que a fer ro via per mi tiu que isso acon te ces se numa es ca la fan -
tas ti ca men te ma i or. As fer ro vi as fa ci li ta ram o de sen vol vi men to de jor na is que
po di am pro du zir no tí ci as, no tí ci as diá ri as, por que po di am ser trans por ta dos. 
Por isso, te nho sem pre mu i ta ca u te la em di zer que tudo é novo. Sem pre há con -
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ti nu i da des in te res san tes. O que nós es ta mos usan do?  Nós es ta mos usan do pa -
pel! Às ve zes, gos to de pen sar que se os com pu ta do res ti ves sem sido in ven ta dos 
pri me i ro, e de po is al guém in ven tas se o pa pel, isso se ria o “novo ba ra to”. Nós
jo ga ría mos fora to dos os nos sos com pu ta do res idi o tas! Há um belo li vro cha -
ma do O mito do es cri tó rio sem pa pel9 so bre a im por tân cia du ra dou ra do pa pel, de
como ele não caiu em de su so. Na ver da de, o pa pel é uma tec no lo gia mó vel mu i -
to útil.

Jac ques Der ri da es cre veu um li vro cha ma do Pa pel-má qui na, no qual te o ri za so bre a
má qui na de es cre ver e o pa pel. O mun do é pos to no pa pel e ele é uma es pé cie de tela
pri mi ti va, ou algo do tipo.  É um li vro mu i to bom… Eu con cor do com tudo o que o
se nhor dis se so bre a re vo lu ção do trans por te e como a in for ma ção flu iu pe las fer ro vi as, 
mas isso le vou tem po, foi algo mu i to len to com pa ra do ao que te mos hoje. Atu al men te,
es ta mos vi ven do em tem po real, e essa é a ques tão – é pos sí vel ima gi nar que os nos sos
mo dos de sa ber não es tão sen do afe ta dos por tec no lo gi as em tem po real? Essa é mi nha
per gun ta. Como a epis te mo lo gia está se ex pan din do hoje em dia?

– Não sei. Não es tou con ven ci do de que haja ta ma nha va ri a ção.  A área
científica so bre   a qual eu te nho lido um pou co, e que atu al men te é mu i to im por -
tan te, é a ciên cia cli má ti ca, que in clui a for ma ção do Pa i nel Inter go ver na men tal
so bre Mu dan ça do Cli ma (Inter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge –
IPCC).10 A epis te mo lo gia cli má ti ca é mu i to in te res san te e tem sido re for mu la da
vá ri as ve zes atra vés da co mu ni ca ção em tem po real.  A exis tên cia desta rede glo -
bal ex tre ma men te po de ro sa cha ma da IPCC, uma com bi na ção de ci en tis tas e po -
lí ti cos re u ni dos para pro du zir uma ca rac te ri za ção par ti cu lar das mu dan ças cli -
má ti cas, per mi te a co mu ni ca ção ins tan tâ nea e mu i ta tro ca de in for mações. E há
re u niões glo ba is al ta men te sig ni fi ca ti vas, em que to dos os ti pos de pes so as se re -
ú nem e bus cam pro du zir um tipo de co a li zão de interesses. 

E um vo ca bu lá rio co mum.
– Sim, com cer te za. Então, tal vez o IPCC seja um bom exem plo para se

es tu dar.  Como não o es tu dei des sa for ma, não te nho mu i to o que di zer além do
que o Sér gio já dis se. Pro duz-se um modo de sa ber, mas tam bém de fa zer, por que
po lí ti cos e for mu la do res de po lí ti cas es pe ram que a ciên cia da mu dan ça cli má ti -
ca for mu le uma po lí ti ca ins tan ta ne a men te, o que tam bém é ex tre ma men te di fí -
cil e pro ble má ti co. E, é cla ro, a ciên cia está al ta men te de si gual e não há tem po su -
fi ci en te para ela ser apli ca da ade qua da men te e ad qui rir fir me za, an tes que po lí ti -
cos e for mu la do res de po lí ti cas per gun tem “O que fa re mos com re la ção ao pro -
ble ma de mu dan ça cli má ti ca?” ou “Será que esse pro ble ma de mu dan ça cli má ti -
ca não é apa ren te?” Talvez isso seja um bom exemplo do ponto de vista que você
está tentando destacar.
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Num ar ti go re cen te, o se nhor afir mou que “Não há uma so ci e da de glo bal uni fi ca da,
mas há ní ve is ex cep ci o na is de in ter de pen dên cia glo bal”. Entre tan to, o se nhor te o ri za
so bre re la ções so ci a is glo ba is e um ca pi ta lis mo glo bal.  Há um lu gar que pos sa ser
cha ma do de glo bal?

– Bem, na ver da de, eu es ta va pen san do no fil me Amor sem es ca las e tam -
bém no li vro que edi tei com Sa u lo Cwer ner e Sven Kes sel ring em Ae ro mo bi li ti es
[Ae ro mo bi li da des].11 Se há lu ga res que pos sam ser cha ma dos de glo ba is são es -
ses cor re do res aé re os, mas por ou tro lado acho que o “glo bal” não é uma co i sa
úni ca, que está sen do cons tru ída, fa bri cada e exe cu tada.  Eu nun ca es cre vi um li -
vro, por exem plo, cha ma do “So ci o lo gia glo bal” ou “So ci e da de glo bal”. Não usa -
ria es ses ter mos. Por que não di zer que há ní ve is ex cep ci o na is de in ter de pen dên -
cia glo bal? Eu gos ta ria de en fa ti zar o mo vi men to fí si co e os mo vi men tos de ima -
gens, in for ma ções, men sa gens e as sim por di an te. Mas de fi ni ti va men te não há
uma so ci e da de glo bal uni fi ca da.  Qu e ro de i xar cla ro que isso é algo que ain da
está em pro ces so de for ma ção e que pres su põe gran des e cres cen tes re ser vas de
ener gia.  Estou ob ce ca do com as ba ses ener gé ti cas da so ci e da de e acho que to das
as Ciên ci as Soci a is, in clu in do a Eco no mia, têm sido ex tre ma men te ine fi ci en tes
por não ana li sa rem sis te ma ti ca men te os re cur sos, es pe ci al men te os re cur sos
ener gé ti cos, que sus ten tam as eco no mi as e as so ci e da des em ge ral, e a “glo bal”
em par ti cu lar. Eu vejo essa for ma ção do “glo bal” como uma sé rie de pro ces sos
his to ri ca men te con tin gen tes e pos si vel men te reversíveis. 

O se nhor está di zen do que es sas con di ções mais fí si cas não fo ram da das o de vi do
valor?

– Eu acho Mo der ni da de lí qui da,12 por exem plo, um óti mo li vro! Foi lan -
ça do no mes mo ano que So ci o logy Be yond So ci e ti es, em 2000. Ha via, ob vi a men te,
algo no ar que fez Zygmunt [Ba u man] e eu (e ou tros, sem dú vi da) pen sar de for -
ma pa re ci da. Mas não há nada, até onde eu sa i ba ou lem bre, so bre a im por tân cia
dos re cur sos ca pa zes de trans for mar tudo em lí qui do.  Cons tru ir re la ci o na men -
tos e trans for mar o mun do mo der no em lí qui do é ex tre ma men te dis pen di o so,
es pe ci al men te em ter mos de re cur sos ener gé ti cos.  E, é cla ro, mu i tos re cur sos
ener gé ti cos, com ex ce ção do sol e, até cer to pon to, das on das e do ven to, são fi ni -
tos. De cer ta for ma, isso é ex tra or di ná rio e é por isso que al gu mas pes so as afir -
mam que es ta mos co me çan do um novo pe río do ge o ló gi co, cha ma do de “an tro -
po ce no”, in te i ra men te dis tin to e com ple ta men te di fe ren te dos pe río dos an te ri o -
res, de vi do à for ma pela qual vas tos re cur sos, prin ci pal men te as re ser vas de car -
bo no, têm sido mo bi li zados, li te ral men te mo bi li za das, e usados para mo bi li zar
pes so as, ob je tos, ali men tos e água numa es ca la ina cre di ta vel men te dis tin ta. 
Acho que é isso que eu vejo como re al men te di fe ren te nis so tudo, mas isso tem
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sido um lon go pro ces so, ini ci a do, na re a lidade, em Lan cas hi re, no fi nal do sé cu -
lo XVIII!

Uma enor me ba cia de pe tró leo foi des co ber ta no Bra sil, mas essa des co ber ta não terá
vin do tar de demais?

– Bem, o pro ble ma é que, por que o pe tró leo é um re cur so fi ni to, é pre ci so 
con ti nu ar des co brin do cam pos de pe tró leo a uma ve lo ci da de mu i to ace le ra da,
numa ve lo ci da de cada vez mais ace le ra da por que hou ve um enor me au men to, de 
dez a 15 ve zes, no con su mo de pe tró leo des de a dé ca da de 1960. Por isso, é pre ci so 
con ti nu ar des co brin do cam pos de pe tró leo numa ve lo ci da de cada vez mais rá pi -
da para ge rar pe tró leo su fi ci en te, a me nos que o Bra sil e os Esta dos Uni dos tor -
nem-se países pro du tores de bi o com bus tí ve is. Mas isso é in con ce bí vel. O pro -
ble ma é que o auge da des co ber ta de pe tró leo foi na dé ca da de 1960 e, des de en -
tão, não fo ram des co ber tos cam pos de pe tró leo su fi ci en tes, em es ca la mun di al,
para acom pa nhar a de man da cons tan te, e mu i to me nos a de man da cres cen te, em 
gran de es ca la.  

Pro va vel men te va mos par tir para ou tro tipo de pro du ção de ener gia em vez de
pe tró leo. Embo ra ain da haja pe tró leo para ex plo rar, eu vejo uma mu dan ça mais à
frente.

– Sim. Atu al men te, mais de 95% de toda a ener gia para trans por te é ba se -
a da no pe tró leo.  Mes mo com uma mo des ta quan ti da de de biocom bus tí vel, não
há um pla no B.

O se nhor ini cia seu li vro Mo bi li ti es des cre ven do como nós vi ve mos num mun do
mó vel e tec no ló gi co che io de opor tu ni da des, e o se nhor per gun ta por que as pes so as
ain da vi a jam fi si ca men te, qua is são os usos, pra ze res e dis sa bo res, e que ra mi fi ca ções
so ci a is e fí si cas tal mo vi men to pos sui. Não de ve ría mos es tar per gun tan do o que
pos si bi li ta as pes so as se mo vi men ta rem? Essas tecnologias móveis são libertadoras
e democráticas?

– Eu con cor do que de ve ría mos es tar fa zen do es sas per gun tas.  Li ber ta -
do ras e de mo crá ti cas? Elas pa re cem ser sem pre uma mis tu ra de li ber ta ção e vi gi -
lân cia. Mu i tas des sas tec no lo gi as mó ve is es tão im pli ca das em no vas for mas de
mo ni to ra men to e vi gi lân cia, por isso sem pre en xer go o lado ne gro de las.  O oti -
mis mo ini ci al em tor no da Inter net – no vas tec no lo gi as iam pro du zir no vos ti pos 
de prá ti cas de mo crá ti cas ao re dor do mun do – mos trou ser um equí vo co.  Embo -
ra no vas for mas de po lí ti ca te nham se for ma do, elas têm sido usa das tan to por
for ças an ti de mo crá ti cas quan to pró-de mo crá ti cas. Elas pos si bi li tam no vas for -
mas de or ga ni za ção. Em ge ral, eu acho que se não hou ves se cus tos de mo vi men -
to, se ria me lhor as pes so as poderem se mo vi men tar,  ao in vés de fi ca rem pre sas
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num lu gar. Encon trar ou tras pes so as ge ral men te é uma co i sa boa, mas que traz
con se quên ci as e cus tos enor mes... A po pu la ção mun di al é mu i to gran de para
isso acon te cer. Se nós dis ser mos, li te ral men te, que 6,7 bi lhões de pes so as têm o
di re i to e de ve ri am ter os re cur sos para fa zer três vi a gens lon gas ao ano, ou algo do 
gênero, isso seria um tremendo problema...

Na ver da de, eu es ta va pen san do em como uma pes soa de fi ci en te era, até cer to pon to,
imó vel. Elas não po di am ir a mu i tos lu ga res. Ago ra, te mos di fe ren tes ti pos de
de fi ciên cia. Não só a de fi ciên cia fí si ca, mas tam bém a tec no ló gi ca. Nem to das as
pes so as têm os mes mos re cur sos al ta men te in flu en ci a dos pela in for ma ção e pela
edu ca ção que nós ve mos es pa lha dos pelo mun do in te i ro. Então, isso vai con ti nu ar a
ge rar di fe ren tes ti pos de ri que za.  A de si gual da de en tre os ri cos e os po bres pode ser
re in ter pre ta da como aque la en tre os ri cos mó ve is e os imó ve is – os po bres do fu tu ro.
O se nhor não acha in te res san te como o ca pi tal de rede não cor res pon de
ne ces sa ri a men te ao ca pi tal eco nô mi co?

– Sim, com cer te za. Bem, eu ten to for mu lar isso atra vés do con ce i to de
“ca pi tal de rede” e ar gu men tan do que o ca pi tal de rede é uma das prin ci pa is ba -
ses de de si gual da de so ci al no mun do con tem po râ neo, que a es ca la e as de si gual -
da des do ca pi tal de rede se tor na ram mais pro nun ci a das, que é um ca pi tal, de
cer ta for ma, se pa ra do da ren da ou do ca pi tal cul tu ral. E que a pro li fe ra ção de for -
mas ace le ra das de mo vi men to de ide i as e, par ti cu lar men te, o mo vi men to de pes -
so as, au men tam es sas de si gual da des.

Essas de si gual da des de ca pi tal de rede são bem me no res quan do, por
exem plo, to dos an da vam, por que to dos an dam mais ou me nos no mes mo rit mo.
Algu mas pes so as an dam um pou co mais rá pi do, mas esse é um grau mu i to me -
nor de de si gual da de. Eu não pes qui sei isso de ver da de, e se ria bom se ou tras pes -
so as pu des sem es ta be le cer isso um pou co mais sis te ma ti ca men te.

Seu es ti lo de es cre ver é, ao mes mo tem po, aces sí vel e pro vo ca ti vo, e o se nhor tem
ta len to para cri ar me tá fo ras evo ca ti vas.  Eu gos ta ria de re lem brar uma des sas
me tá fo ras in te lec tu al men te es ti mu lan tes que acho par ti cu lar men te fe liz: “o car ro é a
ja u la de fer ro da mo der ni da de”. O se nhor po de ria ela bo rar isso um pou co mais em
re la ção à sua pers pec ti va dos ce ná ri os fu tu ros?

– É cla ro! A ja u la de fer ro vem de Max We ber e de sua ja u la de fer ro da
bu ro cra cia. Foi uma es pé cie de brin ca de i ra com We ber, mas ser viu para mos trar
que, de modo ge ral, os as pec tos cru ci a is da mo der ni da de pa re cem ser, ou de ve ri -
am ser, so bre mo vi men to. Embo ra We ber não pos sa ser cul pa do por ig no rar o
car ro, a ciên cia so ci al do sé cu lo XX pode ser cul pa da por não lhe dar a de vi da
atenção. O car ro é uma ca rac te rís ti ca sig ni fi ca ti va e di fun di da – ou, tal vez, a ca -
rac te rís ti ca mais sig ni fi ca ti va e di fun di da – do mun do mo der no. O car ro e to das
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as suas in ter co ne xões com o pe tró leo, com de se nho ur ba no, com pa drões e prá ti -
cas de la zer, com cul tu ra, li te ra tu ra, ques tões en vol ven do arte e de sign... 

Indi vi du a lis mo e li ber da de. 
– Li ber da de, isso mes mo, e obvi a men te fil mes de es tra da [road mo vi es],

mú si ca e as sim por di an te.  É onde eu que ria che gar e, de fato, no li vro After the
Car (Após o car ro) (Po lity 2009, com Kins gley Den nis) há um ca pí tu lo em que
ten to ela bo rar isso. O car ro é a ja u la de fer ro, é cla ro, e é tam bém uma ja u la mu i to
in te res san te, por que ao mes mo tem po que é mu i to se gu ra, per cor re igual men te
os cam pos de mor te do am bi en te ur ba no mo der no. Mais de um mi lhão de pes so -
as são mor tas por ano de vi do ao car ro, em bo ra mu i tas de las morram, cer ta men te, 
ao se cho ca rem con tra ou tras ja u las de fer ro.  Então, essa ja u la de fer ro é pa ra do -
xal. É uma es pé cie de pro te ção, uma es pé cie de ca su lo, mas tam bém per mi te que
as pes so as tran si tem por lo ca is pe ri go sís si mos, de cer to modo, os locais de ma i or
pe ri go.  É óti mo por que trans por ta as pes so as, mas as trans por ta atra vés de am bi -
en tes pe ri go sís si mos. Des de a Se gun da Gu er ra Mun di al, fo ram mor tas mais pes -
so as em es tra das do que em guer ras. E mu i to mais pes so as fo ram como fe ri men -
tos duradouros e potencialmente fatais que reduzem a qualidade de vida das
pessoas.

Então, em re la ção a ce ná ri os fu tu ros, o se nhor acha que ha ve rá um mun do sem
carros?

– Eu acho que há vá ri os ce ná ri os di fe ren tes e que nenhum de les é al ta -
men te pro vá vel. Há vá ri as pos si bi li da des. Se ria pre ci so ana li sar esses ce ná ri os
di fe ren tes para pre ver qua is se ri am as sé ri es de even tos e pro ces sos que te ri am de 
acon te cer para um ce ná rio par ti cu lar se con cre ti zar.  Acho que pro va vel men te
ha ve rá, na ma i o ria dos ce ná ri os, al gu mas for mas du ra dou ras de trans por te pes -
so al. Não acho que o car ro será subs ti tu í do pelo trans por te pú bli co. Isso de ve ria
acon te cer, mas eu não acho que vá acon te cer. 

O se nhor edi tou uma edi ção es pe ci al da re vis ta The ory, Cul tu re & So ci ety so bre
mu dan ças cli má ti cas13 e está pu bli can do um li vro in ti tu la do Cli ma te Chan ge and
So ci ety14 (Mu dan ça cli má ti ca e so ci e da de). Qual é a cen tra li da de da dis cus são
so bre mu dan ça cli má ti ca no seu tra ba lho atu al, e como o pa ra dig ma das mo bi li da des
pode con tri bu ir para esse de ba te al ta men te ex plo si vo no cam po po lí ti co?

– É bas tan te sig ni fi ca ti vo. O li vro so bre mu dan ça cli má ti ca é uma ten ta -
ti va de apro xi mar a so ci e da de das ques tões da mu dan ça cli má ti ca, mos tran do
que essa é uma ques tão so ci al e tem a ver com ati vi da des hu ma nas. Mas que tam -
bém é uma ten ta ti va de des lo car a im por tân cia da eco no mia da sua po si ção, em
boa par te do mi nan te, na re fle xão so bre ati vi da des hu ma nas em re la ção à mu dan -
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ça cli má ti ca. Então, tra ta-se tam bém de um li vro an ti e co no mia.  Eu acho que o
pa ra dig ma das mo bi li da des me ajuda a compreender um pouco dis so, mas não
acho que seja absolutamente cen tral. 

Gos ta ría mos de con clu ir esta con ver sa men ci o nan do um epi só dio re cen te que nos leva
a pen sar so bre a com ple xa re la ção en tre mo bi li da des e imo bi li da des, mu dan ça
cli má ti ca e de sas tres cli má ti cos, glo ba li za ção e de pen dên cia eco nô mi ca, tu ris mo e
flu xos mi gra tó ri os. Como o se nhor deve sa ber, uma chu va tor ren ci al, se gui da por
des li za men tos fa ta is, des tru iu li ga ções ro do viá ri as e fer ro viá ri as em Ma chu Pic chu,
um dos des ti nos mais po pu la res do Peru e da Amé ri ca La ti na. Cer ca de 3.500 tu ris tas 
fi ca ram pre sos no lo cal du ran te dias, até que fi nal men te pu de ram ser trans por ta dos
por via área. Por ca u sa des se de sas tre, acre di ta-se que Ma chu Pic chu terá de
per manecer fe cha da por até dois me ses, um pro ble ma gra ve para uma na ção como o
Peru, cuja eco no mia é al ta men te de pen den te do tu ris mo. Enquan to o go ver no
en vi a va, a pe di do dos tu ris tas, US$400.000 para re a bas te cer ca i xas de
au to a ten di men to va zi os, al deões lo ca is co me ça vam a mi grar para ci da des vi zi nhas, a
pro cu ra de em pre go. Como o pa ra dig ma das mo bi li da des po de ria nos aju dar a
com pre en der tudo isso?

– Acho fas ci nan te o que você dis se so bre Ma chu Pic chu, e acho tam bém
que você fez uma boa aná li se. Con cor do con ti go e não te nho nada a acres cen tar,
além de apon tar a im por tân cia des sas imo bi li za ções tem po rá ri as dos flu xos de
vi si tan tes, o que pa re ce acon te cer cada vez mais na nova (des)or dem mun di al. É
uma ima gem cada vez mais co mum, nas mí di as no vas e an ti gas, tu ris tas ves ti dos
ina pro pri a da men te e imo bi li za dos com suas pi lhas de ma las, pre sos em pon tos
de en con tros glo ba is, como ho téis ou ae ro por tos, e bus can do, de ses pe ra da men -
te, uma sal va ção, uma rota de sa í da da que le pa ra í so en so la ra do.15

Mu i to obri ga do, pro fes sor.
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