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O mercador
de ideias
Com o seminário Fronteiras do Pensamento,
Fernando Schüler leva debates acadêmicos
e científicos ao público. Por Maria da Paz
Tre fa u t , para o Valor, de São Paulo

M
agro e com 1,98 m
de altura, Fernando
Schüler atrai
olhares aonde quer

que vá. “Você tem que saber
quem você é”, diz, dando a
entender que lida bem com o
biotipo que, na adolescência, o
levou a praticar salto em altura e
a ser campeão brasileiro juvenil
da modalidade. O tempo,
gradativamente, apagou o
esportista e deu lugar ao
intelectual. Agora, só
caminhadas junto à orla carioca,
numa frequência inferior à
desejável, animam o
empreendedor cultural, que há
sete anos criou a série de
conferências internacionais
Fronteiras do Pensamento.

A barba, cultivada há poucos
meses, contribui para reforçar o
ar sério de Schüler, de 48 anos,
cientista social com doutorado
em filosofia, professor e diretor
do Ibmec, no Rio de Janeiro.
Gaúcho, daqueles que não
entendem como alguém pode
não gostar de chimarrão, diz
estar adorando o Rio, onde vive
há menos de dois anos, desde
que aceitou o convite da
universidade carioca. Fora da
academia, seu currículo soma
passagens em órgãos públicos,
secretarias de governo e pelo
Ministério da Cultura, em 1995,
quando foi chefe do gabinete de
Francisco Weffort. O cargo
político mais recente que
ocupou foi como secretário de
Estado da Justiça e do
Desenvolvimento Social do Rio
Grande do Sul, no governo de
Yeda Crusius, entre 2007 e 2010.

Depois de militar dez anos no
PT e mais alguns no PSDB, a
filiação partidária deixou de
interessá-lo. Nem por isso se
inclui entre os petistas
desiludidos. Gosta de frisar que
nos seus 14 anos de experiência
em gestão pública,
desempenhou funções em
governos de vários partidos e
que sua atuação nunca foi
partidária. “Sempre fui
convidado a ocupar funções
pelo meu preparo acadêmico e
profissional. Sou uma pessoa
com múltiplas atividades. Criei a
orquestra Jovem do Rio Grande
do Sul, a Fundacine, ajudei a
construir a Fundação Iberê
Camargo. Me agrada a ideia de
criar instituições que
p e r m a n e c e m .”

À parte de tudo isso, o

Fronteiras do Pensamento é um
marco em sua carreira de
administrador e gestor cultural.
O evento hoje faz parte do
calendário cultural de Porto
Alegre, onde foi criado, e
também de São Paulo, onde
ocorre pela terceira vez. Neste
ano, a edição paulista deixa a
Sala São Paulo e migra para o
Teatro Geo - Complexo Ohtake
Cultural, onde o escritor
peruano Mario Vargas Llosa faz
a conferência de abertura no dia
17. Em Porto Alegre, o
seminário será iniciado mais
tarde, só em 5 de maio, pela
especialista em religiões Karen
Armstrong. Estrelas como o
neurocientista português
Antonio Damásio e o Prêmio
Nobel da Paz José Ramos-Horta
circularão pelas duas cidades ao
longo do ano.

Para Schüler é sempre um
mistério tentar entender por
que certos projetos culturais
emplacam e conseguem um tipo
de demanda e outros não.
Recentemente, num momento
de entusiasmo excessivo, ele
chegou a dizer, em uma
entrevista, que gostaria que o
evento fosse o “U2 do
p e n s a m e n t o”. Confrontado com
a frase, ri com embaraço e
retifica a comparação de
imediato. “Foi um certo exagero.
Modéstia é uma coisa boa.
Tomara que fosse... Na verdade,
eu queria marcar um ponto de
vista. Existem certos tabus no
meio intelectual. Se um
concerto de rock pode ser
espetacular, por que uma
conferência de filosofia não
pode?”

O ciclo de conferências
Fronteiras do Pensamento
nasceu de uma provocação feita
pelo empresário Luiz Fernando
Cirne Lima, na época
vice-presidente da Copesul,
empresa que viria a ser
comprada pela petroquímica
Braskem. Ele queria saber se era
possível ou não fazer um curso
de altos estudos que tivesse valor
em si, no sentido de contribuir
para uma sociedade melhor, e
que não tivesse que fazer
concessões ao pragmatismo do
mercado. Foi aí que Schüler
entrou em cena. Depois, ao
comprar a Copesul, a Braskem
garantiu, de imediato, a
manutenção do projeto, que
continuou como uma aliança
entre muitas empresas,

organizações e universidades.
Quanto custa o evento é algo

que Schüler não diz. Afirma
apenas que a venda dos
ingressos (R$ 2.380 o passaporte
para as oito conferências, em São
Paulo, e R$ 925, em Porto Alegre,
para dez) não paga nem metade
dos gastos. Ele justifica a
diferença de preços entre as duas
cidades pelos custos mais
elevados de São Paulo e diz que a
gestão cultural serve,
justamente, para equacionar
questões como essas.

Segundo ele, o público do
Fronteiras provém de
estratificações de renda muito
diferentes. Em Porto Alegre, por
exemplo, 30% são médicos. Na
capital gaúcha, também há o
projeto Fronteiras Educação, que
atinge 15 mil crianças com
fascículos didáticos, nos quais os
temas das conferências são
traduzidos numa linguagem
acessível para a geração Z. Mas se
o ciclo de debates começou
apenas como um encontro físico,
a proposta é que se expanda cada
vez mais no mundo digital via o
site www.fronteiras.com, onde o
formato é ajustado para ser
consumido em tablet ou
smartphone. A utopia de Schüler
é que as conferências sejam
acessadas tanto por um
executivo que está no metrô de
Nova York como por um
estudante de escola da periferia
de Luanda.

Na história do evento constam
mais de 130 conferências, que
resultaram em 17 filmes de
média-metragem e outros tantos
documentários. “O grande foco
do Fronteiras é fazer com que o
debate das ideias vá para o
grande público. Não gosto da
palavra democratização. Mas
propomos uma ponte entre o
pensamento acadêmico,
científico e o mercado das
i d e i a s .” Desde o início, o
pluralismo comanda a seleção
de convidados, mas há alguns
limites: “Jamais convidaremos o
[presidente do Irã Mahmoud]
Ahmadinejad. Nossa fronteira é
o compromisso das pessoas com
direitos humanos. Você pode ter
qualquer viés cultural, mas a
defesa da liberdade, da
igualdade entre homens e
mulheres e o direito à expressão
são valores universais”.

Uma das críticas que o evento
recebeu foi ter trazido grande
número de defensores do
ateísmo. No ano passado,
enquanto o escritor suíço Alain
de Botton falava de seu livro
“Religião para Ateus”, ficou claro
que algumas pessoas

abandonavam a sala com certo
ruído, em protesto. Schüler, que
não é ateu e vem de uma família
de formação luterana, não vê
problema nisso. “É um projeto
polêmico por definição, é direito
das pessoas discordarem, saírem
da sala.” Mas a presença, neste
ano, da historiadora da religião e
ex-freira Karen Armstrong, que
encontrou a compaixão como
um valor comum a todas as
grandes religiões, é sinal de que
a crítica foi ouvida.

Pessoalmente, Schüler gosta de
se afastar de extremos. É um
socialdemocrata, que recusa a
démarche esquerda-direita. “Ela
envelheceu. Não que não seja
legítima e as pessoas não possam
recorrer a ela, mas é uma
referência que, hoje, cria mais
equívocos do que soluções
conceituais. É curioso, porque são
termos muito difíceis de serem
definidos. Como você responderia
isto: ‘Quem é mais autoritária: a
direita ou a esquerda’? Qual das
duas nutre mais preconceitos?
Depende, né?”

Nem por isso ele acredita que
vivemos um processo de
desilusão política. O que temos,
diz, é a cultura de dizer que há
um descrédito na política. “Ve j a
só: temos uma presidente, que é
respeitável, mas que faz um
governo médio, muito sujeito a
críticas, com mais de 70% de
aprovação. Se houvesse
desilusão política, como a
presidente de um país que tem
crescimento econômico pífio
poderia ter esse índice de
aprovação? No Brasil, as pessoas
afirmam seu descrédito na
política, mas de fato acreditam
na política e nos políticos.”

Já o cansaço que há com
relação às formas tradicionais da
política, ele vê como um
fenômeno global. Como
exemplo, se refere ao ex-líder
estudantil francês Daniel
Cohn-Bendit, de 68 anos, o
“Dany Le Rouge” do Maio de
1968, que participou do
Fronteiras e com quem conviveu
três dias em Porto Alegre.
“Quando lhe perguntei o que
gostaria de visitar na cidade, ele
disse que queria ir ao Instituto
Ronaldinho Gaúcho. Até ele, que
foi um jovem engajado cansou,
quer saber de futebol.”

Na sua visão, as pessoas não
irão mais se apaixonar pela
política como em algum
momento fizeram, nos anos 1980,
no Brasil, quando se tratava de
fazer uma transição para a
democracia e havia comícios com
1 milhão de pessoas pelas Diretas.
“Os momentos de êxtase político

são passageiros nas sociedades.
Ah, o normal da política? As
pessoas são inteligentes, têm
outra coisa para fazer. Se
interessam pela cultura, pela vida
privada, pela estética.”

Fato é que Schüler não parece
muito convincente quando diz
que seu desejo de voltar à política
é zero. Ao longo da conversa
mostra que essa não é uma
certeza: “Olha, a gente nunca
sabe o que pode acontecer no
f u t u r o. . .”, diz, rindo. “A minha
relação com a política é muito
feliz, muito positiva, os quatro
anos em que fui secretário de
Justiça e Desenvolvimento Social
[RGS] foram uma experiência
extraordinária. Então, quando
você tem uma experiência
positiva assim, no fundo, sempre
deixa uma porta aberta. Mas não
é algo que eu procuro. Não me
seduz o poder, a carreira política
ou a ideia de disputar votos. Ou
de participar de um tipo de
debate, que muitas vezes não
agrega nada do ponto de vista
p e s s o a l .” E arremata com uma
frase de efeito: “Li muito
Montaigne para me seduzir pelo
poder ”.

A sua paixão declarada é a
gestão pública. Foi gestor
público federal, estudou gestão
cultural na Universidade de
Barcelona. O que lamenta é que
o tema da política pública seja
muito desvalorizado no Brasil.
“Há uma brutal
patrimonialização do sistema
político sobre a gestão pública. E
se confunde muito os interesses
públicos com os da máquina
pública. Falta a carreira de
especialista em política pública.”

Pela experiência que tem
como gestor cultural, Schüler
acha necessário desburocratizar
o sistema de incentivos fiscais.
“Nos EUA, o cidadão aporta
recursos no Metropolitan
Museum, registra a doação e
abate de seu imposto a pagar. No
Brasil é preciso enviar um
projeto para Brasília, que leva
meses para ser aprovado. O
sistema anglo-saxônico, com
fundos de ‘endowments’,
fundações privadas com ampla
autonomia e sustentabilidade
financeira, e pouca interferência
estatal, incentiva doações e é
superior ao nosso.”

Ainda que se considere um
intelectual híbrido, que
combina a academia, o ensino e
a gestão de projetos, Schüler
tem um modus vivendi típico de
intelectual. Não gosta de falar
da vida privada e o máximo que
revela é que mora sozinho. Sua
biblioteca com 1.800 livros, a
maioria de história, filosofia,
arte e literatura, é um item
essencial do apartamento. “Não
abro mão de ter um escritório
grande e silencioso em casa,
onde passo a maior parte do
tempo. Dizem que a atividade
intelectual exige que, em algum
momento, você tenha gosto pela
s o l i d ã o.”

Fora os livros, os bons vinhos
são um de seus poucos luxos.
Consumista? Nem um pouco.
“Me identifico muito com o livro
do Max Weber, ‘A Ética
P r o t e s t a n t e’ e o ‘Espírito do
C a p i t a l i s m o’. Não sou um
capitalista, mas tenho um estilo
de vida quase minimalista. Uso o
mesmo sapato até gastar.” O
terno é um item essencial de sua
indumentária, e Schüler se
recusa a despir o paletó quando
está sendo fotografado. “Sem
paletó vocês vão tirar minha
i d e n t i d a d e”, brinca, e conta que
o terno se tornou um hábito tão
vital que o usa mesmo quando
não tem reunião alguma.
Depois, quase em tom
confidencial, mostra o quanto é
avesso a modas ao revelar que
seu terno está tão surrado que
tem alguns furos no tecido.

Por seu trabalho no
Fronteiras, Schüler tem
colecionado elogios. Até mesmo
Adauto Novaes que, nos anos
1980 iniciou ciclos de debate
que fizeram sucesso como “O
Olhar ”, “O Desejo” e vários
outros, acha o trabalho de
Schüler importante e necessário.
Mas permite-se uma sugestão:
“Gostaria que o Fronteiras do
Pensamento se voltasse um
pouco para a questão das
mutações, do mundo em
transformação. Vivemos uma
revolução tecnológica, científica
e digital. Estamos um pouco à
deriva. Falta quem fale disso, boa
parte dos pensadores tendem a
lidar com velhos conceitos”.

‘Existem certos tabus no
meio intelectual. Se um
concerto de rock pode
ser espetacular, por que
uma conferência de
filosofia não pode?’

D I V U LG A Ç Ã O

O escritor Mario Vargas Llosa fará a
conferência de abertura no dia 17, em
São Paulo; em Porto Alegre, começa
em 5 de maio com a especialista em
religiões Karen Armstrong

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Com o Fronteiras, Fernando Schüler mostra como fazer um curso de altos estudos sem concessões ao mercado
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D5.




