




Editora Terceiro Mundo Ltda. 

[B] ossos leitores sabem que 
desde o começo de 1994 
estamos comemorando os 
vinte anos de cadernos 

do terceiro mundo, que se 
cumprem em setembro deste ano. 
A proximidade do nosso vigésimo 
aniversário nos levou a criar uma 
nova seção, "Grandes Reportagens", 
onde estamos republicando os 
principais artigos desse período. 
Por isso, almejamos que os leitores 
mais consci«;mtes conheçam melhor 
a trajetória de nossa publicação e 
os mais antigos avaliem, à luz das 
novas realidades, a cobertura que 
demos a fatos que marcaram estas 
duas décadas. 
Mas a data não pode ser 
comeromorada só olhando o 
passado. Pretendemos projetar 
nosso trabalho para o futuro, 
levando em consideração as 
mudanças produzidas nestas duas 
décadas e as novas expectativas de 
nossos leitores. Assim, queremos 
estabelecer um "diálogo" com nosso 
público para conhecer sua opinião 
sobre a revista, suas diferentes 
seções, o tratamento dos temas, a 
diagramação etc. 
O questionário que publicamos a 
seguir é uma tentativa de 
estabelecer com nossos leitores 
uma relação mais direta. Desde já, 
agradecemos o tempo que 
dedicarem a respondê-lo. 

As respostas devem ser dirigidas a: 

Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122 - Gr. 105-106 
Glória- 20241-180 
Río de Janeiro - Brasil 

r· ~-- -- ------- -- ------ -- ---- --- - ----- --------------- · ---------------------, 

1. Que seções você considera mais interessantes? 
( ) ~érica Latina ( ) Minorias 
( ) 4frica ( ) Drogas 
( ) Asia ( ) População 
( ) Oriente Médio ( ) Mulher 
() Economia () Outros 

2. Quais seções lhe parecem menos interessantes? 

3. Interessa que incluamos outras regiões? 
() Sim () Não 
Quais? ....................................... . .. .......... _ .. . 

4. Gostaria que tratássemos de outros temas? 
() Sim () Não 
Quais? ....................................................... . 

5. Você considera bom o tamanho dos artigos? 
() Sim () Não 
Explique por que: .......................... . ................... . 

6. O que você acha de nossas capas? 
() Boas () Ruins 
( ) Regulares 

7. Alguma em particular chamou a sua atenção? 
() Sim () Não 
Lembra qual foi o número da revista? ............................. . 

8. Você considera adequado o nome da revista? 
() Sim () Não 
Por quê? ..................................................... . 

9. O que você acha da apresentação visual dos temas? 
( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim 

10. Qual a sua opinião sobre o Suplemento? 
( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 

11. Tem algum outro comentário ou sugestão sobre nosso trabalho? 
.................................... · ......................... . 

Nome ..................................................... . 
Ocupação .................... Idade ........................ . 
Endereço .............. ... ................................. . 
Cidade ... .... . ... ........ . ............................ . . .. . 
Estado .......... . ........... CEP ......................... . 
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OS HERDEIROS DO PODER 
Francisco Antonio Doria e 
outros 
Rastreando a história de al
gumas famílias no Brasil, o 
autor mostra o modo "de pai 
para filho" que caracteriza a 
transmissão de poder da ellte 
dirigente em nosso país, com 
uma análise sociológica 
apoiada numa rica exposição 
de árvores genealógicas. 
R$18,60 209 pp. cod. 405 

BECO DAS GARRAFAS -
UMA LEMBRANÇA 
Marcello Cerqueira 
Com narração leve, o roman
ce desfila personagens que 
habitaram um certo quartei
rão da Copacabana dos anos 
60, onde nasceu a bossa
nova e onde marginais, boê
mios, trabalhadores, em
presários e prostitutas con
viviam pacificamente. 198 
PP cód. 357 R$14,00 

CONDOMÍNIO 
DO DIABO 
AlbaZaluar 
O livro reúne ensaios publi
cados sobre dois aspectos 
destacados pela antropólo
ga em suas pesquisas: o 
efeito devastador do crime 
organizado sobre os jovens 
da periferia urbana e a inca
pacidade do Estado de atin
gir os processos de conver
são destes jovens à carreira 
criminosa. O livro tenta des
montar a máquina destes 
"círculos infernais", para ir em 
busca de uma sociedade de 
paz, justiça e liberdade. 
278 pp cód. E-351 
R$ 24,50 

ALMANAQUE 
BRASIL 1993/94 
Editora Terceiro Mun
do/Ivan Alves 
Publicação voltada para a 
discussão de um projeto 
nacional. 
Formação da nacionalidade 
brasileira, conjuntura atual, 
povo e instituições, ativida
des produtivas, roteiro da ci
dadania e suporte estatísti
co com 60 quadro e tabelas 
atualizadas. Complementa 
o Guia do Terceiro Mundo, 
cuja nova edição está sen-
do preparada. 327pp 
E 318 R$ 19,00 

A SAGRAÇÃO DA LIBER
DADE- HERÓIS E MÁRTI
RES DA AMÉRICA 
LATINA 
Vários autores 
Trabalhos apresentados 
em seminário que juntou 
historiadores e ensaístas la
tino-americanos no Rio, em 
comemoração dos 200 
anos de Tiradentes. Simón 

Bolívar, José Martí e outros 
são tratados de forma criati
va e original. 182 pp 
cód. 353 R$ 13,00 

QUALQUER 
FERRO VELHO 
Anthony Burgess 
Um grupo heterogêneo de 
personagens leva o leitor a 
viajar através da história do 
século. Num mundo em mu
tação, eles deslocam-se no 
espaço e no tempo ao sabor 
dos conflitos na Europa e no 
Oriente Médio, e assistem à 
criação do Estado de Israel 
e de Gales independente, 
libertada do jugo saxão. 
368 pp cód. 350 R$ 23,80 

COLAPSO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NO 
BRASIL 
Organizado por Ana Maria 
Fernandes e Fernanda Sobral 
Um convite à reflexão sobre 
os impasses e limites deste 
setor da vida nacional, atra
vés de textos de Benício 
Viero Schmidt, Brasilmar , 
Nunes, Ivan Rocha, Miche
langelo Trigueiro e Ronaldo 
Conde Aguiar. 152 PP 

E 341 R$10,00 

VISÕESDOGOLPEDE1964 
Maria Cefina D'Araujo, Gláucio 
A D. Soares 
e Celso Castro 
O livro reúne depoimentos 
de militares que vieram a 
ocupar posições de relevo 
no sistema de informações 
criado a partir de 1964. A 
obra nos faz rever páginas 
da história recente do país, 
desde a renúncia de Jânio 
Quadros em 1961 até apos
se de Costa e Silva, em 67. 

A CONSTITUIÇÃO NA HISTÓRIA -
ORIGEM E REFORMA 
Marcello Cerqueira 

RETRATOS E FATOS DA 
HISTÓRIA RECENTE 
Carlos Castello Branco 

POLÍTICA BRASILEIRA DE 1945 A 
1990-UMAVISÃONACIONALISTA 
Oswaldo Lima Filho 

O autor examina as constituições de 
diversos países, desde a época da 
Revolução Francesa até nossos dias. 
Com uma visão erudita e corajosa da 
história, mostra os choques políticos 
que se escondem debaixo da redação 
das leis, desnudando o real funciona
mento do poder 
439 PP 
E 347 R$ 36,30 

O famoso jornalista traça os perfis 
de várias pessoas que ajudaram 
a construir a História recente bra
sileira, desde os presidentes João 
Goulart (Jango) e Jânio Quadros 
até Itamar Franco 

205 PP 
E338 
R$14,70 

Uma visão aprofundada dos princi
pais temas que estiveram em 
discussão nas últimas décadas no 
Brasil, sempre com a perspectiva de 
identificar, analisar e defender o real 
interesse nacional 

324 PP 
E-340 R$18,70 

ATENÇÃO: Se, por motivo de insuficiência de estoque, faltar algum livro de seu pedido, 
a entrega será feita parcialmente e completada posteriormente. 

SHORTCUTS
CENAS DA VIDA 
Raymond Carver 
Com prefácio do cineasta Robert 
Altman, responsável pela versão ci
nematográfica do livro, esta obra 
reúne pequenos contos sobre 
gente comum. Sua grande quali
dade é dar emoção e significado a 
fatos aparentemente destituídos 
de grandeza 
179 PP 
E348 R$12,14 

PENSAR PELO AVESSO 
Benjamin Cariai 
O economista francês analisa no livro 
o modelo de administração e geren
ciamento adotado nas empresas do 
Japão, levando em conta a própria 
mentalidade japonesa, determinante 
para as relações de trabalho existen
tes no país. Cariai mostra quais os 
aspectos da experiência japonesa 
que poderiam ser transferidos ou 
não para o Brasil, no qual esteve di
versas vezes. 
209pp 
400 
R$14,80 

CUBA CHEGA LÁ! 
Jurema Finamour 
O livro fala sobre as descobertas, in
venções, realizações científicas, 
tratamentos e curas de várias enfer- , 1 

midades. Em meio a mais de 30 anos 
de bloqueio econômico que asfixiou a 
economia cubana, o país sobrevive 
graças aos esforços do povo e do go
verno e à solidariedade internacional. 
406 PP 
E349 
R$10,00 



CIDADANIA E COMPETITIVIDADE 
Guiomar Namo de Mello 

Discussão sobre temas relativos ao 
sistema escolar, sob a ótica da gestão 
da escola e da prática da sala de aula, 
apoiando-se em trabalhos da autora 
apresentados na USP entre 1991 e 
1993, e no sem inário da Unes
co/OREALC em 1992. 
195 PP 
cód.358 
R$11,50 

SOCIALISMO 
Émile Durkheim e Max Weber 
Organizado por Luis Carlos Fridman 
Dois grandes autores clássicos da so
ciologia discorrem sobre o futuro e a 
possibilidade da justiça social plena. 
São ensaios e conferências inéditas 
em português, com análise às vezes 
até profética 
128pp E344 R$11 ,50 

NO TEMPO DE VARGAS 
Francisco Antonio Doria 

CARLSON WAD E --

Memórias, reflexões e documentos sobre os dois governos 
de Getúlio Vargas. Análise dos usos e métodos que carac
terizam o período e os grandes acontecimentos daquele 
momento fundamental da história brasileira. 
170pp 
cód. 356 
R$12,80 

ALIMENTOS NATURAIS 
PARA OBTER MAIS ENERGIA 
CarlsonWade 
Conhecido especialista norte-americano na área de saú
de mostra um programa completo para combater fadiga 
e estresse, sem drogas ou efeitos colaterais:Exercícios 
e alimentaço energéticos ajudam a retardar o envelhe
cimento 
304 pp cód.406 
R$24,90 

DESTRÓIER 
Douglas Reeman 
Narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial, com feitos 
heróicos de homens que, mesmo levados ao ex1remo de 
sua resistência a bordo de navios precários, enfrentando 
poderio superior, conseguem se manter fiéis a seus prin
cípios pessoais. 
351 PP 
cód. 360 
R$15,00 

DO MUNDO DA LEITURA PARA A LEITURA 
DO MUNDO 
Marisa Lajolo 
Dirigido a professores, historiadores, educadores e escri
tores, o livro aborda valores e funções atribuídos à litera
tura infanto-juvenil na escola. Na segunda parte, análises 
sobre tex1os literários. 
109 pp cód. 359 
R$8,00 
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ESPAÇO DE REFLEXÃO sosRE TEMAS ALTERNAT1vos·· · · · 

Torcedores da 
"Raça Rubro-Negra" 
fazem demonstração 
de tortura empregada 
contra os membros 
de outras torcidas 

li 

HISTORIA 
Os arquivos da 
repressão e dos 

reprimidos 
Página 7 

A invasão japonesa 
a Hong Kong 

Página 9 



VIOLÊNCIA 

A imagem da torcida no campo era pura empolgação. Agora virou sinônimo de conflito 

A impunidade e a falta de uma política educativa 
permitem que torcedores atuem com extrema violência 
e de forma organizada, incentivando os seus seguidores 

inclusive a cometer torturas e a matar 

W alrnyr Peixoto 

[A] violência dentro e fora dos 
estádios está tirando o bri
lho da conquista, pelo Bra
sil, do tetracampeonato no 

Mundial dos Estados Unidos. Em toqo 
o país, principalmente nos grandes 
centros como Rio e São Paulo, os está
dios deixaram de ser palco de espetá
culos e transformaram-se em praças 
de guerra. O Campeonato Brasileiro 
deste ano serviu de pano de fundo 
para batalhas interestaduais, deixan
do, só no segundo semestre, a sinistra 

180- terceiro mundo/ suplemento 

estatística de quatro torcedores mor
tos e um número incontável de feri
dos . Os hinos para motivar os joga
dores em campo foram trocados por 
gritos de guerra e palavras de ordem 
que incitam a violência. Na hora da 
briga, a bandeira, símbolo maior do 
clube, vira arma. A constatação é de 
que o futebol só evoluiu, mesmo, 
dentro das quatro linhas que delimi
tam o campo de jogo. 

Briga de torcida não é um fenôme
no recente. As rivalidades começaram 
praticamente na década de 70, quan
do foi criado o Campeonato Nacional. 

Mas neste ano esta prática recrudes
ceu, fazendo com que o esporte ga
nhasse as páginas de polícia nos gran
des jornais. Em 94 morreram dois tor
cedores em São Paulo e dois no Rio em 
virtude da rivalidade violenta. Cada 
facção se acha dona de um território 
delimitado no estádio ou em seu pró
prio local de reunião. São como tribos 
que não permitem a invasão do "inimi
go". E essa intromissão leva ao homi
cídio, ferimentos graves, torturas e 
humilhações. 

Os casos mais recentes foram o as
sassinato de Roniver Soares Fonseca, 



da Torcida Jovem do Flamengo, em
boscado dentro de um ônibus por tor
cedores vascaínos , e Sérgio Câmara 
de Oliveira Silva, torcedor do Flamen
go, morto pela Força Jovem do Vasco 
na estação de trem da Piedade, bairro 
do subúrbio do Rio. Torcedores do 
Flamengo e do Palmeiras entraram 
em luta no Maracanã e a briga pros
seguiu fora do estádio. Resultado: 
três palmeirenses da Mancha Verde 
foram baleados e Wágner Soares da 
Silva morreu. Por causa deste inci
dente, a polícia paulista armou um 
aparato de guerra _para proteger os 
flamenguistas na partida do Flamen
go com o São Paulo, temendo represá
lia dos palmeirenses. 

Episódio chocante - A Mancha 
Verde é considerada a torcida mais 
violenta de São Paulo. Em recente in
cursão na sua sede, a Polícia Militar 
apreendeu baquetas de bumbo, peda
ços de pau com parafusos na ponta, ca
bos de vassoura quebrados, canos de 
torneira, além de bombas de fabrica
ção caseira. Esse material geral
mente é usado em dia de jogos, den
tro ou fora do estádio, em choques 
com torcidas rivais. A Mancha Ver
de, inclusive, proporcionou um epi
sódio que chocou a opinião pública 
brasileira, devido ao requinte de 
crueldade e à gratuidade do ato. 

A menor C.S.C, de 17 anos, vendia 
ingressos para o jogo entre São Paulo 
e Palmeiras. Manoel Damião Souto da 
Silva e Rosivaldo Gueiros Barros fo 
ram até ela para comprar entradas. 
Ao perceber que os dois eram sãopau
linos , C.S.C. chamou torcedores pal
meirenses que bebiam num bar em 
frente . Manoel e Rosivaldo foram le
vados para a sede da Mancha Verde, 
ficando em cárcere privado por duas 
horas, sofrendo todo tipo de torturas e 
humilhações, sendo libertados comes
coriações generalizadas, fraturas e 
dentes quebrados. Os agressores já es
tão presos e a advogada de defesa de
les alega que as vítimas provocaram 
moralmente os membros da Mancha 
Verde, entrando na sua sede com a ca
misa do São Paulo. 

É fato que esse grupo não vai para 
o estádio torcer por seu clube. Eles são 
minoria, mas se impõem pela trucu
lência. Passam a maior parte do jogo 
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de costas para o campo, entoando hi
nos que inci.tam a violência ou que fa
zem apologia às drogas . Ficam o tem
po todo provocando a torcida adversá
ria até conseguir o confronto. Ruço, 
um famoso torcedor da Raça Rubro
N egra, diz que vai para o estádio com 
sede de vingança. Mas não sabe dizer 
contra o quê ou contra quem. "Eu gos
to de ir para o Maracanã para sair no 
'pau', principalmente se o jogo for con
tra o Vasco. Para mim, brigar é a 
maior diversão. Sinto uma emoção da
nada quando ouço os caras gritando de 
dor", se vangloria. 

Eles não gostam de se identificar 
pelos nomes verdadeiros, preferem se 
esconder atrás de apelidos. Mesmo as
sim, alguns membros da Raça Rubro
Negra decidiram revelar os motivos 
que os levam à violência. Foram ouvi
dos torcedores que são conhecidos 
como Churrasco, Peste , Vingador, 
Guerreiro, Lobo Solitário, Leão da 
Montanha e Kamikaze. Guerreiro diz 
que, antes de um jogo, a preparação é 
toda voltada para uma batalha e é es
tabelecida conforme a torcida adver
sária. Pode variar de um simples ôni
bus alugado, onde a torcida é agrupa
da, até manobras de maior precaução, 
como carros com escoltas armadas e 
morteiros de alto poder, conhecidos 
como 12 por 1, além de uma análise 
cuidadosa do melhor e mais seguro 
trajeto para os estádios. 

Por mais paradoxal que seja, esses 
membros da Raça Rubro-Negra afir-
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mam que vão ao estádio para incenti
var o time, apesar de todo aparato 
bélico que carregam. "Somos instruí
dos a nunca provocar brigas, mas te
mos nossa ideologia própria. E se 
formos atacados ou insultados, va
mos reagir com mais violência do 
que a que nos foi imposta", diz Guer
reiro , acrescentando que as torcidas 
levam tão a sério seu fanatismo que 
qualquer música que desmereça seu 
clube já é motivo para xingamentos 
e agressões físicas. 

Os membros da Raça Rubro-Negra 
explicam que uma rixa antiga pode le
var à briga na arquibancada, tornan
do-se a violência uma bola de neve, , 
com confrontos que nunca terminam. 
As torcidas são divididas em aliadas, 
neutras ou inimigas. Esses torcedores 
dizem que não temem a polícia, por
que essa instituição não se faz respei
tar fora dos estádios. Portanto, na con
cepção deles, o policiamento não tem 
força para conter a violência e, quando 
o faz , tortura e espanca torcedores, 
mas não prende dentro da legalidade. 
Dois dos gritos de guerra que a Raça 
Rubro-Negra mais canta nos estádios 
são: "Somos casacas vermelhas com 
moral e vibração. Nós somos da torci
da mais temida da nação. Somos fogo 
em movimento ao combate aproximar. 
Nós fazemos o inimigo pedir perdão 
por seus pecados, pedir perdão ajoe
lhado. Liderar e massacrar. Raça Ru
bro-Negra" e "Flamengo unido é mui
to forte, não teme a luta, não teme a 

Foto: A. C. Junior 
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morte. Avante companheiros, essa 
luta é minha, é sua. Unidos vencere
mos e a luta continua". 

Justiça pelas próprias mãos -
A torcida Raça Rubro-Negra é a maior 
facção organizada do Flamengo, com 
28 mil integrantes. Alguns deles pedi
ram "licença" e se desligaram para fa
zer ')ustiça pelas próprias mãos" con
tra torcedores da Mancha Verde, do 
Palmeiras, e da Força Jovem, do Vas
co, suas grandes rivais. Segundo o di
retor da Raça Rubro-Negra, Caio Cé
sar, o Jabá, tem componente da torci
da que chora de ódio só de ouvir falar 
nos nomes da Mancha Verde e da For
ça Jovem do Vasco. Ele diz que sua 
torcida anima os jogos com coreogra
fias e bandeiras gigantes. Mas que, in
felizmente, existe uma minoria que só 
quer violência. 

Para o capitão da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro, Nilton 
Alves Braga, comandante do Grupa
mento Especial de Policiamento de 
Estádios (Gepe), a guerra entre as tor
cidas organizadas é patrocinada pelo 
narcotráfico. Ele está desde fevereiro 
na função e garante que esses grupos 
se caracterizam pela crueldade e está 
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convencido de que há traficantes infil
trados nas "organizações": "Os hinos 
entoados nas arquibancadas pelos tor
cedores que fazem apologia das dro
gas e a postura agressiva destes são tí
picos do narcotráfico, que procura ar
regimentar 'soldados' e aumentar o 
consumo de drogas", revela o capitão 
Braga. "Hoje os chefes dessas torcidas 
não passam de fantoches, tendo perdi
do a liderança sobre seus associados", 
assinala. 

Policiamento preventivo - O 
subcomandante do Gepe, tenente Luís 
Sérgio Dias Esteves, explica que, 
quando vem torcida de outro. estado, 
seu grupamento aguarda os ônibus 
nas divisões estaduais. Se for jogo de 
um time carioca contra um paulista, 
os torcedores são recebidos na Rodo
via Presidente Dutra. Lá, passam 
por uma revista e depois são escolta
dos até o Maracanã. Durante o jogo, 
o Gepe utiliza de 
120 a 150 homens 
dentro do estádio. 
O 62 Batalhão faz 
o policiamento ex
terno. O Gepe foi 
criado pela Polícia 

Não aos baderneiros 

Militar exatamente em função do re
crudescimento da violência entre os 
torcedores. 

Durante os jogos é feita uma rigo
rosa revista na entrada do estádio e as 
torcidas rivais são separadas por uma 
linha de soldados, para evitar o con
fronto. A filosofia do Gepe, segundo o 
tenente Dias, é o policiamento preven
tivo, com coletas de dados sobre as fac
ções de torcidas, interagindo com a co
m unidade. Como policiamento pre
ventivo, subentende-se a revista, onde 
são apreendidos pedras, baquetas de 
bumbo, latas e até o próprio bumbo, 
que, por seu peso e tamanho, é uma 
arma em potencial. O tenente Dias re
vela que nunca houve um flagrante de 
armas de fogo ou arma branca. 

As torcidas que dão mais trabalho 
ao Grupamento Especial de Policia
mento de Estádios são a Mancha Ver
de, do Palmeiras, Independente, do 
São Paulo, Gaviões, do Corinthians, 

Entidade máxima do futebol, a Federação Inter
nacional de Futebol Associado (Fifa) tem normas pa
dronizadas para os eventos que patrocina, a fim de 
evitar a violência. As principais medidas são a proi
bição de lugares nos estádios para torcedores de pé, 
reforço policial, punições severas para as federações 
locais, como multa e até suspensão. 

A Fita proíbe lugares para pessoas em pé nos estádios 

A Inglaterra é o país que mais sofreu sanções, tan
to da Fifa, como da União Européia de Futebol Asso
ciado (Uefa). O futebol inglês foi suspenso por cinco 
anos - de 1988 a 1992 - de qualquer competição in
ternacional. Os clubes ingleses sofreram grandes pre
juízos e foram obrigados a se desfazerem de seus me
lhores jogadores, devido às fracas arrecadações no 
campeonato interno. 

E na Inglaterra onde se encontram os maiores 
vândalos do futebol europeu. No recente jogo Barce
lona x Manchester United, os ingressos no estádio es
panhol do Nou Camp se esgotaram uma semana an
tes do jogo. Mesmo assim, cerca de quatro mil ingle-
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ses foram para Barcelona e, por não terem podido as
sistir ao jogo, depredaram um bairro inteiro, incen
diando carros e destruindo bares. Eles foram presos, 
julgados e deportados. 

Na tentativa de coibir a violência de seus torcedo
res, os dirigentes do futebol inglês, em conjunto com 
a polícia e a Justiça, criaram leis visando a punir os 
delinqüentes. Foram instalados circuitos internos de 
TV nos estádios. Com isso, ficou fácil identificar o· tor
cedor baderneiro, fichá-lo na polícia como "indesejá
vel". Esse torcedor fica condenado a não freqüentar o 
estádio por determinado tempo e, nos dias de j,ogos, 
ele deve se apresentar ao juiz da comarca de onde 
mora, para prestar serviços à comunidade até o árbi
tro apitar o final da partida. 
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Fotos A. C, Júnior 

Young-Flu, do Fluminense, 
Raça Rubro-Negra, do Flamen
go, e as torcidas jovens de Fla
mengo e Botafogo. O tenente 
Dias sugere, para pôr fim à vio
lência nos estádios, a interação 
entre os diversos órgãos, prin
cipalmente os clubes, que pa
trocinam as torcidas organiza
das. "Não é só a polícia que 
deve ter esta responsabilida
de", finaliza. 

Para Maurício Murad, pro
fessor de sociologia da Universi
dade do Estado do Rio de Janei
ro (Uerj) e diretor do Núcleo de 
Sociologia do Futebol, a violên
cia entre torcedores não se resu
me a uma visão única. "O proble
ma é múltiplo, não tem apenas uma 
causa", diz. Murad desenvolveu uma 
pesquisa dentro da Uerj para o VII 
Simpósio Internacional de Vitimolo
gia, em 1991, a qual explica o proble
ma com as seguintes questões: "A cau
sa é mais de fundo estrutural, pois o 
Brasil é um país violento e chega ser 
ilusão achar que é uma nação cordial. 
Por ter sido o último país a abolir a es
cravidão, tornou o quadro social per
verso. Portanto, a situação histórica e 
social facilita a violência." 

O problema da impunidade- O 
sociólogo acredita que um dos aspec
tos relevantes para a violência nos es
tádios é a impunidade dos torcedores. 
Outra questão levantada por Maurí
cio Murad é o descaso das autoridades 
que não enfrentam os fatos de forma 
concreta, como a precária ilumina
ção nos estádios, que facilita o arras
tão. Ele vê, também, falhas no in
gresso do público: "A polícia chega às 
11 horas, o jogo começa às 1 7 e as ro
letas abrem às 15h30min. Esse in
tervalo leva às provocações, gerando 
os conflitos. Numa abordagem socio
lógica, o cidadão, dentro da multi
dão, cria um anonimato, protegendo
se nos atos violentos." 

O sistema de transportes é outro 
ponto falho apontado por Murad. "À saí
da dos jogos, os ônibus somem. Isso gera 
insatisfação, revolta e facilita a violên
cia. Se a massa escoar rapidamente, 
evita-se o conflito." A segurança externa 
também merece críticas: "Geralmente 
são 600 torcedores para cada policial. É 

necessário um policiamento maior e 
mais eficaz", sugere Murad. 

Para o sociólogo, numa análise 
profunda, a crise social brasileira é 
um aspecto para entender a violência. 
''Hoje existe a desagregação das refe
rências, como família, educação e ur
banidade, além da falta de respeito à 
autoridade." Para ele, é essa desagre
gação que elimina a respeitabilidade, 
gera o confronto e a barbárie: ''Histo
ricamente, as torcidas violentas surgi
ram na década de 70, na ditadura mi
litar. O Maracanã virou uma válvula 
de escape para a juventude e daí sur
giram torcidas com nomes de Jovem 
Fla, Torcida Jovem Vascaína etc. 
Toda a realidade do país estava fecha
da para os jovens." 

Maurício Murad define o futebol 
como um patrimônio da cultura popu
lar. Ele diz que as autoridades deve
riam ter uma ação mais enérgica e su
gere: ''Deveria haver uma linha edu
cacional e de trabalho junto às torci
das organizadas; tinha que se promo
ver encontros com chefes destas torci
das e, por fim, mobilizar os craques e 
ídolos destes torcedores para uma 
campanha educativa pelas rádios e 
jornais." 

Em defesa do bom futebol - O 
futebol é um esporte definidor da 
identidade coletiva do brasileiro. Por 
isso, Murad sugere a interação de to
das as forças sociais em prol dessa cul
tura genuinamente nacional. "A pai
xão provoca violência. E não é só aqui, 
no Primeiro Mundo também existe 
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este problema. Só que lá a punição é 
mais severa. Temos que trabalhar 
dentro de nossa realidade, pois nossa 
situação social é preocupante", con
clui Maurício Murad. 

Autoridades cariocas e paulistas 
já colocaram em ação parte do plano 
para erradicar a violência nos está
dios. No Rio, o secretário de Esporte 
e Lazer, Jack London, anunciou que 
o Maracanã vai ganhar uma delega
cia especial, com um delegado e dois 
inspetores, para autuar em flagran
te os torcedores que forem pegos 
praticando atos de vandalismo den
tro ou fora do estádio. London tam
bém mandou a polícia arrombar as 
portas das salas das torcidas organi
zadas, encontrando nelas farto ma
terial que serve de armamento, 
como armas brancas, canos de ferro, 
bambus. Ele diz que "o objetivo é pu
nir com rigor os responsáveis pela 
violência, colocando-os rapidamente 
atrás das grades". 

Em São Paulo, a Polícia Militar 
pretende criar medidas visando a con
ter a exagerada violência nos estádios. 
A mais importante é ?'- criação do jui
zado de pequenas causas durante as 
partidas. O coronel Antônio Carlos 
Rufino explica: "Precisamos de uma 
ordem do Tribunal de Justiça de São 
Paulo para montarmos uma sala de 
justiça nos estádios e julgarmos os ca
sos de violência na hora." Se for apro
vada esta medida, haverá um juiz em 
todas as partidas para julgar e ime
dia tamente aplicar a pena para o tor
cedor infrator. • 
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A violência no mundo 
Não é só no Brasil que existe violência entre torcedores. 

Em outros continentes é comum tumultos dentro e fora dos estádios, 
resultando em milhares de vítimas fatais 

R 
a Europa, berço do Primeiro 
Mundo , as batalhas são 
mais ferozes , envolvendo 
grupos de extrema-direita, 

neonazistas, racistas , e os temíveis 
hooligans ingleses, torcedores que 
praticamente destroem uma cidade 
inteira quando se embriagam ou se 
drogam. Na Inglaterra, eles se dão ao 
luxo de lançar o serviço "disque- hoo
ligans, no qual a organização ensina, 
com riqueza de detalhes, como agredir 
o torcedor adversário. Abaixo, as tra
gédias que abalaram o mundo por cau-

. sa da violência nos estádios: 

1946 - Bolton (Inglaterra): 33 mor
tos e 500 feridos em brigas de torcidas. 

1964 - Lima (Peru): 320 mortos e 
mil feridos em choques entre torcedo
res e policiais . A batalha ocorreu du
rante o jogo Peru x Argentina, quando 
um gol da seleção local foi anulado. 

1967 - Kalsery (Turquia): 41 mortos 
e 400 feridos em choques de torcedores. 

1968 - Buenos Aires (Argentina): 
71 mortos e 83 feridos em incidentes à 
saída do estádio, quando jogavam Ri
ver Plate e Boca 
Juniors. 

1969- Buka
wu (Congo ): 27 
mortos em inci
dentes na entrada 
do estádio. 

1974 - Cairo (Egito): A queda de 
uma arquibancada no Estádio Same
lek provoca 49 mortes e ferimentos em 
47 pessoas. 

1978 - Kumasi (Gana): 15 mortos 
na queda de um muro no estádio. 

1981-Atenas (Grécia): Uma aglo
meração provoca 21 mortes e ferimen
tos em mais de 100 pessoas, quando os 
espectadores que deixavam o estádio, 
depois do jogo Olimpiakos x AEK, en
contraram as portas fechadas . 

1982 - Moscou (Rússia): 72 mortos 
e 150 feridos na queda de uma parede 
do estádio, ao término do jogo Spartak 
x Haarlem, pela Copa da União Euro
péia de Futebol. 

1982 - Cáli (Colômbia): Após o 
jogo Deportivo x America, dezenas 
de vândalos , que estavam no plano 
mais alto das arquibancadas, urina
ram sobre os torcedores de baixo. Es
tes, tentando escapar, atropelaram
se, culminando em 24 mortos e 100 
feridos. 

1982 - Argel (Argélia): 300 espec-

tadores se aglomeram em um trecho 
da arquibancada, que acaba cedendo, 
causando 10 mortes e ferimentos em 
535 pessoas. 

1985 - Bradford (Inglaterra): 52 
mortos e mais de 200 feridos por causa 
do incêndio provocado por torcedores 
nas arquibancadas de madeira. 

1985- Cidade do México (México): 
8 mortos e 29 feridos quando torcedo
res, fugindo de uma briga, se aglome
raram em um túnel de saída, cuja por
ta estava fechada . 

1985 - Bruxelas (Bélgica): Tor
cedores do Liverpool, da Inglater
ra, atacam os do Juventus, da Itá
lia, por ocasião da final da Copa 
dos Campeões da Europa, no Está
dio de Heysel. Uma parede não re
sistiu à correria, caindo e provocan
do a morte de 39 pessoas e ferimen
tos em mais de 450. 

1988 - Tripoli (Lfüia): Durante amis
toso entre as seleções da Lfüia e de Malta, 
um homem puxa o punhal provocando 
pânico. Os torcedores correm em de
sespero, provocando a queda de uma 

parede. Resultado: 
dois mortos e deze
nas de feridos. 

1971 - Glas
gow (Escócia): de
zenas de pessoas 
caem com a queda 
de uma barreira 
metálica, durante 
o jogo Celtic x 
Ràngers. Resulta
do : 667 mortos e 
100 feridos . 

Tanto o Primeiro como o Terceiro Mundo produzem vítimas 
nos estádios. O recorde é da Escócia: 667 mortos 

1989 - Londres 
(Inglaterra): 93 
pessoas morreram 
e 200 ficaram feri
das quando milha
res de torcedores 
,do Liverpool inva
diram uma parte 
das arquibancadas 
no Estádio Hilisbo
rougn, em Sherfield, 
para tentar ver o 
seu time no jogo con
tra o Nottingham 
Forest. • 
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Dois lados da mesma moeda 

Acervo do Dops e de militantes da esquerda na década de 60 
reunidos no Arquivo Público do Estado do Rio contam a mesma 

história, mas de pontos de vista diferentes 

Carlos Tautz 
orno você chamaria as orga
nizações de esquerda que se 
multiplicaram no Brasil da 
década de 60? De "clandesti

nas" ou de "subversivas"? E ativista 
político? Você o classificaria como "mi
l itante" ou "terrorista"? Esse tipo de 
antagonismo político pode ser consul
tado no Arquivo Público do Estado do 
Rio de Janeiro. No final de outubro, o 
órgão franqueou o acesso a quatro co
leções que tratam do mesmo assunto 
(a história do Brasil político a partir 
de 1918, e particularmente a partir da 
década de 60), sob pontos de vista ra
dicalmente diferentes: o oficial, dos 
órgãos de repressão instalados no Rio, 
e o dos opositores ao regime militar. 

A maior coleção é a dos arquivos 
das polícias políticas fluminenses, 
reunindo fotos, filmes, jornais e dois 
milhões de fichas da espionagem so
cial praticada pelos departamentos de 
segurança do estado do Rio, de 1918 a 
1982. As demais são documentos de 
três destacados ex-militantes da es
querda nos "anos rebeldes" e contam o 
outro lado da mesma história. Coinci
dência ou não, vieram à tona juntos. 

O acervo da espionagem política 
chegou até o Arquivo Público do Rio 
por força da Constituição de 1988, que 
instituiu o habeas data, segundo o 
qual todo cidadão pode ter acesso a in
formações sobre si guardadas em ór-

gãos públicos. Mas, até chegar à fase 
atual, em que qualquer pesquisador 
pode consultá-los, os 200 mil negati
vos fotográficos, panfletos e cartazes 
percorreram caminhos tortuosos. 

Nos arquivos dos órgãos de repres
são há uma descrição exata de como 
funcionava a polícia política, ativida
de que em 1900 era exercida pelo Cor
po de Investigação e Segurança Públi
ca da Polícia Civil do Distrito Federal 
(então no Rio de Janeiro). 

Daquela época até 1982, mesmo 
tendo mudado de nome várias vezes, a 
espionagem interna sempre foi prati
cada e o arquivo alimentado por vá
rios órgãos até chegar ao "falecido" 
Departamento Geral de Investigações 
Especiais (DGIE). 

O órgão, que sucedeu ao Departa
mento Estadual de Ordem Política e 
Social (Dops), foi extinto em 1982, 
quando ocorreram as primeiras elei
ções diretas para governadores desde 
1965. No Rio, o opositor Leonel Brizo
la venceu com larga vantagem e levou 
para o primeiro escalão do governo vá
rios ex-perseguidos pela ditadura. 

Diante do revés eleitoral, as forças 
da situação estrategicamente transfe
riram toda a infra-estrutura, material 
e pessoal do arquivo para a Superin
tendência da Polícia Federal (PF) do 
estado. Claro: apesar do ambiente de
mocrático que o país começava a viver 
no início da década de 80, a PF conti
nuava, em última instância, sob as or-

dens do então general-presidente 
João Baptista Figueiredo, chefe do 
Serviço Nacional de Informações 
(SNI) durante o governo Geisel e ho
mem de absoluta confiança dos que 
gostariam de que fossem mantidas em 
sigilo todas as informações coletadas 
pelos órgãos de segurança. 

O material ficou na Polícia Fede
ral até 1992, quando a equipe do Ar
quivo começou a transferência nova
mente para a esfera estadual. ''Fiquei 
surpresa ao constatar que as fichas fo
ram alimentadas até 1992. Ou seja, a 
espionagem política continuava a fun
cionar a pleno vapor", lembra a arqui
vista Waldecy Ca tharina Magalhães. 
Ela é uma das responsáveis pela orga
nização dos 670 metros lineares de do
cumentos escritos do acervo e faz 
questã o de revelar sua conclusão so
bre o trabalho: "A grande lógica por 
trás da espionagem era a de fazer todo 
mundo se sentir vigiado. Muita gente 
consulta o material procurando por 
relatos de suas atividades e se espan
ta quando não encontra qualquer re
gistro. O Estado conseguiu o que que
ria . Todo mundo meio que se auto-re
primia com medo de estar sendo ob
servado." 

O acervo só foi catalogado graças 
ao convênio firmado em 10 de março 
de 1993 entre a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janei
ro (Faperj) e o Arquivo Público. A par
tir daí, cerca de 30 historiadores, so-
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ciólogos, arquivistas e bibliotecários, 
amparados por US$ 85 mil repassados 
pela Faperj, começaram a garimpa
gem e conseguiram organizar, até 
agora, 25% do material. 

A arquivista Waldeci conta que o 
acervo está servindo para, além de 
resgatar um pouco da história do Bra
sil neste século, reparar uma série de 
injustiças. "Recebemos cerca de 40 
consultas por mês de pessoas que fo
ram cassadas ou impedidas de assu
mir uma vaga em órgãos públicos." 

Este serviço prestado à democra
cia vai ganhar dimensão internacio
nal. O Arquivo Público do Estado do 
Rio, por ser o único no país a desenvol
ver este trabalho com tamanha dedi
cação, foi convidado pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) para 
participar, como representante brasi
leiro, da montagem de um cadastro de 
arquivos dos países que passaram por 
algum tipo de repressão neste século. 
Participam do projeto a Rússia (sede 
da extinta e temida KGB), os Estados 
Unidos ( cpm os arquivos da oni presen
te CIA), Africa do Sul, Portugal, Espa
nha e França. O objetivo é abrir e con
servar estes arquivos para impedir 
que eles continuem a ser usados como 
instrumentos de coerção social. 

Arquivo 'de esquerda' - O acer
vo "progressista" é formado por jor
nais e documentos internos de várias 
correntes da esquerda, inclusive das 
que pegaram em armas para lutar 
contra a ditadura militar iniciada em 
1964. A maior parte foi reunida por 
Daniel Aarão Reis Filho, militante da 
dissidência da Guanabara do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e poste
riormente do Movimento Revolucio
nário 8 de Outubro (MR-8), na década 
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de 60. "Fui militante do MR-8 que 
existiu até a queda do presidente Sal
vador Allende no Chile, em 1973", res
salta. Atualmente, um grupo reunido 
sob a sigla está ligado ao ex-governa
dor de São Paulo, Orestes Quércia. 

Em novembro de 1987, Daniel se 
doutorou em História Social das 
Idéias na Universidade de São Paulo, 
defendendo uma tese sobre os movi
mentos comunistas brasileiros e utili
zou o material coletado junto a compa
nheiros de militância. "Os documen
tos foram deixados sob minha guarda, 
para pesquisa.Não são meus. Por isto 
resolvi doá-los", conta Daniel, hoje 
professor de História na Universidade 
Federal Fluminense (UFF). 

Também integram o acervo de Da
niel as coleções do ex-presidente da 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE) Jean Marc van der Weid e de 
Jair Ferreira de Sá (já falecido), anti
go dirigente nacional da organização 
clandestina Ação Popular (AP). 

O que as coleções contam é uma 
verdadeira aula de História. Siglas de 
várias organizações clandestinas de 
esquerda se misturam a documentos 
de análise política estratégica que vis
lumbravam ser possível transformar 
o Brasil numa república socialista. 

Daniel foi um dos que desejou a 
utopia. Acabou preso. Em junho de 
1970, embarcou banido para a Argé
lia, depois de ter sido um dos 40 presos 
políticos trocados pelo embaixador 
alemão Ehrenfried von Hollenben, se
qüestrado no Rio por membros das or
ganizações armadas de esquerda Van
guarda Popular Revolucionária (VPR) 
e Ação Libertadora Nacional (ALN). 

Para Daniel - que até julho era 
presidente do Partido dos Trabalha
dores (PT) no município do Rio -, o 
fato de as coleções serem franqueadas 

ao público demonstra que amadurece 
o nível das pesquisas sobre a esquerda 
no Brasil. "De uns dois anos para cá, 
a pareceram pelo menos três trabalhos 
de muito boa qualidade. Os eventos 
que discutem a esquerda têm público 
e os livros, embora ainda tenham que 
ter mais aprofundamento, são de bom 
nível. Deixaram de ser simples biogra
fias ou apologias e começaram a setor
nar estudos sérios." 

Outro fornecedor de material foi 
Jair Pereira de Sá, dirigente nacional 
da Ação Popular, uma das maiores or
ganizações de esquerda que resisti
ram à ditadura. Jair contrariou todas 
as normas de segurança da AP e man
teve consigo documentos que hoje per
mi tem traçar a trajetória da sua orga
nização e de boa parte da esquerda ar
mada. Apesar de viver na clandestini
dade a partir de 1967, nunca deixou o 
Brasil e aqui coletou todo o material 
que forneceu para a tese de Daniel. 
Completou o mestrado em Ciências 
Sociais em 1982 e morreu em 1985. 

Jean Marc van der Weid também 
pertenceu à AP. Foi o último presiden
te eleito da UNE em 1969, quando foi 
preso e banido para o Chile. Dali, foi 
para a Europa, onde se tornou coorde
nador dos Comitês pela Anistia no 
continente. Em 1979, ano da anistia 
no Brasil, interrompeu o doutorado 
em economia agrícola e voltou para 
o país. Fundou e hoje coordena uma 
organização não-governamental 
(ONG), a AS-PTA, de assessoria a 
projetos populares de agricultura al
ternativa. 

Para Daniel Aarão Reis Filho, não 
foi o destino quem reuniu materiais 
tão díspar~s no mesmo tempo e espa
ço. ''Foi a luta dos brasileiros por ani~
tia e liberdades democráticas que ori
ginou coincidências como esta". • 
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O N atai em que 
Hong Kong caiu 

Após 53 anos, a invasão 
japonesa à colônia britânica, 
durante a II Guerra Mundial, 

ainda é uma terrível mancha na 
história recente de Hong Kong 

Base aérea britânica durante a li Guerra Mundial: a ajuda esperada pelas autoridades de Hong Kong nunca chegou 

Carlos Pinto Santos 

R 
o dia 8 de dezembro de 1941, 
segunda-feira, 4 horas e 45 
minutos. Hong Kong. 
Cumprindo uma rotina pou

co do seu agrado, mas a que estava ob
rigado desde o seu destacamento na 
colônia britânica1

, em dezembro de 
1936, o major Charles Boxer, do Regi
mento de Lincolshire e oficial superior 
do Serviço de Informação no quartel
general, roda o botão do aparelho e 
sintoniza Rádio Tóquio. A crepitação 
irritante não lhe permite entender a 
voz da locutora. Desliga. 

Charles Ralph Boxer, 45 anos, tem 
pouco a ver com o clássico oficial do 

exército britânico. Neto, filho, irmão 
de militares, propusera-se ir para 
Hong Kong não propriamente por um 
sentimento patriótico, mas pelo fascí
nio do Oriente, paixão antiga, cuja 
raiz estaria talvez no dia em que, ain
da criança, ganhou do pai um barqui
nho de guerra japonês. 

Na Academia Militar, e depois na 
rigorosa especialização no Serviço de 
Informação britânico, escolhera a op
ção de línguas orientais. Aplicara-se 
com tenacidade ao ponto de estar qua
lificado como intérprete de japonês de 
primeira classe quando foi mandado 
para Hong Kong. 

Num dia do princípio da década de 
20, o jovem primeiro-tenente entrara 
num sebo de Tóquio para descobrir e 

comprar a peso de ouro as "Décadas da 
Ásia", de João de Barros, edição de 
1563. Começaria aí a atração pela pre
sença portuguesa no Extremo Oriente 
que nunca mais o abandonaria duran
te toda a vida e que lhe faria escrever 
milhares de páginas, centenas de títu
los, dedicadas aos heróis e vilões desse 
povo andarilho. 

Estudioso por gosto e dever de ofi
cio de assuntos do Império do Sol Nas
cente, chegara à conclusão de que ore
gistro das relações do Japão com o Oci
dente tinha de partir do entendimento 
dos laços criados com os portugueses. 

Mas, naquela madrugada de de
zembro de 1941, o dever impunha-lhe 
a escuta da Rádio Tóquio. Volta a sin
tonizar a estação, agora perceptível. 
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Subitamente, a doce voz da locutora é 
interrompida para dar lugar a outra, 
áspera e metálica, comunicando a to
dos os cidadãos japoneses espalhados 
pelo mundo, e a Charles Boxer em pri
meira mão, que o Império do Sol está 
em estado de guerra com os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha. 

Boxer precipita-se para o telefone 
militar e quatro minutos mais tarde, 
tanto o major-general Christopher M. 
Maltby, comandante supremo das tro
pas britânicas na China, como sir 
Mark Aitchison Young, governador de 
Hong Kong, estão a par da situação. 

Supremacia aérea em cinco 
minutos -Às oito horas em ponto da
quela segunda-feira, aviões japoneses 
rasgam o azul do céu de Hong Kong e 
destroem toda a Força Aérea britâni
ca estacionada na colônia: três obsole
tos bombardeiros Wildebeeste e dois 
antiquados anfíbios Walrus. Os oito 
aviões estacionados na pista são des
truídos, os navios ancorados no porto 
colocados a pique, os depósitos de com
bustível incendiados e as fortificações 
de Shingmun Redoubt e nas colinas 
da península de Kowloon são forte
mente danificadas. 

Cinco minutos bastam para os ja
poneses ganharem a supremacia aé
rea da batalha que se inicia. 
Mas o ataque a Hong Kong é 
apenas uma das frentes 
abertas na fulminante cam
panha japonesa da Ásia e do 
Pacífico. 

; 

HISTORIA 

Ambições expansionistas su
bestimadas - No dia do ataque a 
Hong Kong, as forças japonesas de
sembarcam na costa setentrional da 
Malásia. As bases aéreas norte-ame
ricanas de Clark, ao norte de Manila 
(Filipinas) e das ilhas de Midway, 
Wake e Guam são arrasadas. Uma 
chuva de bombas é despejada sobre 
Cingapura, símbolo da força britânica 
no Extremo Oriente, conhecida como 
"fortaleza inexpugnável" ou "Gibral

. tar asiático". Quando, dois meses 
mais tarde, as tropas do general Ya
mashita atacaram por terra, os britâ
nicos amargaram em Cingapura mais 
um desastre militar. 

Segundo os livros de história, os 
Aliados subestimaram, até demasia
do tarde, as ambições do Império do 
Sol Nascente pelo domínio da Ásia e 
do Pacífico. E, no entanto, o Japão co
lonizava a Coréia desde 1910, domi
nava a Mandchúria (China) desde 
1931, entrara em guerra aberta com 
os exércitos de Chiang Kai Shek e de 
Mao Zedong em 1937, e ocupara a In
dochina em setembro de 1940. 

Mas isso ainda não era suficiente 
para levar os Aliados a uma avaliação 
correta da situação, como atesta um 
comunicado emitido em Washington 
pela Casa Branca em 26 de outubro de 

1941: "Há um consenso de que a guer
ra no Extremo Oriente é, por enquan
to, improvável." 

No que diz respeito a Hong Kong, 
o poderio militar britânico é pouco 
mais que risível. Doze mil homens 
constituem a guarnição da colônia 
quando o major-general C.M. Maltby 
assume, em setembro de 1941, ache
fia das tropas britânicas na China. 
Tem sob as suas ordens seis batalhões 
e uma unidade de artilharia, além da 
ajuda de um Corpo de Voluntários . 

Kowloon conquistada - Do ou
tro lado da fronteira, em To Kat, a ape
nas 13 quilômetros, três divisões japo
nesas com aproximadamente 60 mil 
homens do 23º Exército, comandado 
pelo tenente-general Sakai, estão con
centradas desde 5 de dezembro aguar
dando a ordem de ataque. 

Observam as posições fortificadas 
britânicas na península de Kowloon e 
vão evitar, até quando for possível, um 
confronto aberto. Não porque o tenen
te-general Sakai se preocupe muito 
com as baixas nas suas tropas - no 
Exército japonês os mortos e feridos 
abaixo de capitão não entram nos re
latórios -, mas por uma questão de 
prestígio pessoal. 

Confiante no poderio dos 60 mil 

Nessa manhã de 8 de de
zembro de 1941, nem Char
les Boxer nem o alto coman
do britânico da colônia sa
biam ainda que 24 horas an
tes o almirante Yamamoto, 
comandante-em-chefe da 1ª. 
Esquadra nipônica, desen
cadeara o bombardeio ao 
porto de Pearl Harbour cau
sando uma espetacular der
rota à Marinha e à Força 
Aérea norte-americana do 
Pacífico. Apenas os porta
aviões, em manobra ao lon
go da costa, escaparam, um 
fato que iria custar muito 
caro aos japoneses, meses 
depois, durante a batalha de 
Midway. Tóquio: uma cerimônia com veteranos da Marinha japonesa relembra a rendição de seu país 
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HISTORIA 

.... 

Durante a li Guerra, o Pacífico conheceu grandes batalhas navais 

homens a seu mando, bem informado 
pelos seus agentes na colônia sobre o 
dispositivo de defesa britânico, Sakai 
quer enviar rapidamente para o alto 
comando em Tóquio o anúncio da to
mada de Hong Kong num tom de qua
se displicência. 

O embate se dá na manhã do dia 
10. O nevoeiro atrasa a progressão dos 
japoneses, que só alcançam a parte 
mais alta da península, rastejando em 
silêncio, quando já é noite cerrada. 
Por volta da meia-noite, as granadas 
caem sobre as tropas de defesa da co
lônia, que respondem ao fogo do ini
migo, mas são incapazes de repelir o 
audacioso golpe dos japoneses. Aba
talha termina na manhã seguinte. 
Ao meio-dia de 11 de dezembro, o 
major-general Maltby manda reti
rar todas as tropas de Kowloon, con
centrando-as na ilha. 

Sakai quer rendição incondi
cional -Na manhã do dia 13, uma 
lancha hasteando uma bandeira bran
ca desembarca na ilha o coronel Toku
chi Chada e mais três oficiais nipôni
cos. São portadores de uma carta para 
sir Mark Young na qual Sakai exige a 
rendição incondicional da colônia. No 
caso de recusa, ameaça abrir fogo de 
artilharia indiscriminadamente e 
bombardear todo território da ilha. 

O governador responde com um ta-

xativo "Não". Ele e Maltby contam 
ainda com a vinda de reforços de Cin
gapura, liderados pelo príncipe de Ga
les, ou com o amn1io do 7º Exército chi
nês que, de acordo com informações do 
estado-maior chinês em Chungking, 
avança em direção a Hong Kong para 
atacar a retaguarda dos japoneses. 
São reforços que nunca chegarão. 

No dia seguinte, em Londres, en
quanto The Times tenta tranqüilizar a 
opinião pública assegurando que o co
mando britânico não foi apanhado de 
surpresa e que Hong Kong tem condi
ções para suportar um cerco prolonga
do, o Daily Express alerta que pode ser 
eminente um ataque à ilha ainda mais 
violento. Enquanto isso, a Rádio Tó
quio garante que a rendição de Hong 
Kong é uma questão de dias. 

Maltby coloca suas tropas em posi
ções defensivas estratégicas ao longo 
da costa. Cinco baterias e sete compa
nhias de atiradores do Corpo de Vo
luntários são espalhadas por toda a 
ilha em posições estratégicas de apoio 
às tropas regulares. 

Com o controle total da península 
de Kowloon, Sakai não perde tempo e 
decide atacar através do porto. Mal re
cebe a negativa de sir Mark Young, 
cumpre o prometido, abrindo fogo cer
rado sobre as posições britânicas e 
bombardeando, ferozmente, as insta
lações portuárias. Suspende o ataque 

l l 

na manhã do dia 17 e envia nova mis
são ao governador. 

Ao meio-dia, uma pequena lancha, 
desta vez com uma enorme bandeira 
branca onde se lê "Missão de Paz", lar
ga no cais de Victoria três mensagei
ros. Charles Boxer é o encarregado de 
receber a delegação japonesa. Imper
turbável e solene, o oficial Otshu - a 
quem Boxer conhecia de suas visitas 
ao Japão e com quem travara interes
santes conversas sobre a história ni
pônica - comunica porque está ali, re
tirando da pasta uma carta para o go
vernador. 

Boxer leva a mensagem ao palácio 
do governador e traz sua resposta. , 
Otshu a lê e traduz, mecanicamente. 
Na lacônica resposta, sir Mark Young 
tinha escrito: "O governador e coman
dante-em-chefe de Hong Kong decli
na, totalmente, o propósito de estabe
lecer negociações para a rendição de 
Hong Kong e aproveita a oportunida
de para declarar que não está prepa
rado para receber qualquer outra co
municação sobre o assunto." 

A pior semana de Hong Kong -
No dia seguinte recomeçam os bom
bardeios, mais violentos do que nun
ca. O tenente-general Sakai está ir
ritado com a obstinação dos britâni
cos e preocupa-se com as pressões do 
alto-comando de Tóquio, que dá mos
tras de incompreensão pela demora 
da vitória. 

Na noite de 18 de dezembro inicia
se a semana mais terrível da história 
da colônia. Após o bombardeio do por
to, que põe os reservatórios de com
bustível em chamas, sucessivas levas 
de barcos de assalto vindos de Kai Tak 
desembarcam a noroeste da ilha. São 
cerca de 7.500 homens que partem 
para um ataque demolidor, ganhando 
terreno rapidamente. 

A resistência das tropas compos
tas por britânicos, indianos, canaden
ses e dos Corpos de Voluntários é im
potente para deter o fulminante avan
ço dos japoneses. A proporção é de um 
contra cinco e as munições começam a 
faltar. Na luta corpo a corpo que se de
senrola em todas as frentes as baixas 
das tropas sob o comando do major-ge
neral Maltby são elevadas. 

Apanhada de surpresa, a 5ª bate
ria antiaérea do Corpo de Voluntários 
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é cercada pelo inimigo e intimada a 
render-se. Os soldados japoneses 
massacram à baioneta, um a um, fria
mente, 27 voluntários, entre os quais 
vários portugueses. Apenas dois com
batentes da 5ª bateria se salvam por
que os japoneses os julgam mortos. 

Não será a única atrocidade das 
tropas nipônicas: enfurecidos com a 
resistência britânica, soldados de Sa
kai irrompem no hospital de Saint 
Stephen e liquidam à baioneta o pes
soal médico e os feridos. 

Na manhã do dia 19, metade da 
ilha está em poder dos japoneses. As 
mulheres e crianças britânicas refu
giadas no Hotel de Repulse Bay, fugi
das de Kowloon, vêem-se cercadas e 
feitas prisioneiras dois dias depois. 

A derrota-Na véspera do Natal, 
as tropas britânicas sabem que o fim 
está iminente. Mas sir Mark Young se 
recusa a admitir a derrota. 

Os contínuos relatos sobre a gravi-

HISTÓRIA 

dade da situação e a opinião realista 
do major-general Maltby não são sufi
cientes para o governador desistir de 
enviar à colônia na manhã de 25 de de
zembro uma mensagem patética: 
"Com orgulho e admiração - proclama 
o governador - envio neste dia de Na
tal as minhas congratulações a todos 
que combatem e a todos que estão tra
balhando de forma tão nobre para 
Hong Kong repelir o assalto do inimi
go. Lutemos!" 

Durante a manhã de 25 de dezem
bro, Maltby faz um último reconheci
mento da frente de batalha. Às três da 
tarde vai ao palácio do governador e 
comunica a sir Mark Young que seria 
inútil continuar resistindo e só teria 
como resultado a perda inglória de vi
das humanas. 

O governador fita gravemente o 
comandante-em-chefe das tropas bri
tânicas na China e, após uns instantes 
de silêncio, dá a sua anuência. Quinze 
minutos mais tarde, Maltby envia or

dens a todos os oficiais de 
comando para se rende
rem com os seus homens 
ao comandante japonês 
mais próximo das suas po
sições. Uma hora depois, a 
bandeira branca está has
teada por toda a ilha. 

Na noite de Natal, no 
Hotel Península, em Kow
loon, sir Mark Young, go
vernador da colônia, ren
de-se formalmente, sem 
condições, ao tenente-ge
neral Sakai, comandante 
do 23º Exército japonês. 

A resistência, no en
tanto, não é suspensa em 
todo o território de Hong 
Kong. Na península de 
Stanley, o comandante bri
tânico recusa-se a acredi
tar na rendição do governa
dor e só um despacho de sir 
Mark Young faz parar os 
combates nos dia 26. 

A ocupação japonesa 
se prolongará até a che
gada dos norte-america
nos, a 14 de agosto de 
1945. A 1º de maio do 
ano seguinte, sir Mark 
Y oung reassumirá o go
verno da colônia. 

Importância estratégica ques
tionada - Quando se fez mais tarde o 
saldo das baixas dos defensores de 
Hong Kong os números variaram en
tre os cálculos de Maltby ( 4 mil mortos 
e 9 mil feridos) e outras fontes, que es
timaram 1.045 mortos, 2.300 feridos e 
1.068 desaparecidos, sem contar com 
milhares de outros soldados mortos 
nos campos de horror dos prisioneiros 
de guerra. Sobre as baixas japonesas, 
as estimativas dizem apenas que fo
ram pesadas. 

Certamente, muitos mortos, feri
dos, desaparecidos e prisioneiros não 
gostariam de ler as análises históricas 
do major-general S. Woodburn Kirby 
em "A guerra contra o Japão", onde 
considerou nunca ter tido a colônia 
importância estratégica. "O ganho -
escreveu ele - de alguns dias extras de 
resistência não teve qualquer efeito 
no decurso dos acontecimentos, da 
guerra do Pacífico. O envio de reforços 
teria constituído uma lamentável per
da de recursos humanos." 

Nos campos de prisioneiros -
Nas milhares de páginas publicadas 
por Charles Boxer não se conhece 
qualquer reflexão estratégica sobre a 
batalha de Hong Kong. Mas sabe-se o 
que foram os três . anos é meio da sua 
vida após a rendição. 

Ferido no braço esquerdo na ma
nhã de Natal, é feito prisioneiro ele
vado a tribunal marcialjaponês. Esca
pa ao pelotão de fuzilamento que exe
cutou muitos oficiais britânicos e é in
ternado no campo.de prisioneiros de 
Cantão, condenado a 35 anos. 

Sobrevive graças a alguns trunfos 
importantes. Fala a língua do inimigo, 
conhece sua história antiga e conta
lhes que, ainda menino, recebera do 
pai um barquinho japonês. É o quanto 
basta para estabelecer uma relação 
amigável com os carcereiros e ganhar 
pequenos favores para os seus parcei
ros de reclusão. 

Depois da guerra, recupera sua 
enorme biblioteca confiscada na ren
dição de Hong Kong e expedida para 
Tóquio. Visita várias vezes o Japão, 
mas nunca consegue reencontrar 
Otshu. • 

'Um acordo assinado pela Grã-Bretanha e a China em 1984 
prevê a volta de Hong Kong à soberania chinesa em 1997, 
155 anos depois de ter sido cedida ao governo inglês 
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Educação 
Sou estudante de Física na Uni

versidade de São Paulo (USP) e te
nho observado um fato delicado: 
boa parte dos estudantes são enge
nheiros frustrados, que fizeram ves
tibular durante anos para a Poli
Engenharia e não passaram. 

Tanto o bacharelado quanto a li
cenciatura em Física são essenciais 
para o desenvolvimento global do 
país. O bacharel é a roda motriz 
para o desenvolvimento científico, 
seja na robótica, na energia nu
clear, na informática, na medicina 
nuclear e em outras áreas. 

O licenciado tem compromisso 
inquestionável com a revolução so
cial, intelectual e científica do país, 
pois são os professores que formam 
cidadãos conscientes, ou pelo menos 
deveriam .. . 

No passado, fiz Biologia e encon
trei estudantes frustrados, pois que
riam Medicina. O planeta possui 
inúmeras riquezas, uma delas é a 
biodiversidade, à espera de biólo
gos, sem mencionar a importância 
do professor de Biologia. 

Mas o lamentável é que estudan
tes de engenharia lecionam Mate
mática e Física; estudantes de Me
dicina lecionam Ciências e Biolo
gia; estudantes de Veterinária lecio
nam Química; estudantes de Direi
to lecionam História. Para dizer a 
verdade, estudantes de todos os cur
sos lecionam na rede estadual de en
sino, mostrando, assim, o compro
misso do governo com a educação. 

Professores de Biologia não cli
nicam, de Física não assinam obras 
e de História não defendem em tri
bunais. 

Julio Cesar Rosa 
Professor de Biologia 

São Paulo - SP 

Nova ordem mundial 
Sou assinante de cadernos do 

terceiro mundo e fico imensa,-

mente feliz por ter acesso às diver
sas informações que são verdadei
ras, dentre elas as que buscam a 
conscientização quanto aos proble
mas de ordem social e sua repercus
são nas diversas sociedades, ases
tratégias de poder que ultrapassam 
as fronteiras e que subjugam, ao 
longo da história, Estados e países 
mais pobres. 

Devido aos conflitos e à comple
xidade de fatores que impossibili
tam a paz entre os povos eslavos do 
Sul, reunidos na ex-Iugoslávia, 
gostaria que esta revista publica,sse 
uma reportagem sobre este confiito, 
abordando desde os processos histó
ricos iniciais, até os atuais tratados 
de paz entre os sérvios, bós~, sérvw
bósnios, muçulmanos etc. E interes
sante a dinâmica dos acontecimentos 
de alguns ''Estados-nações" que mu
dam constantemente e que completam 
a nova ( des)ordem mundial. 

Rosangela Campos 
Juiz de Fora - MG 

NOTA DA REDAÇÃO: 
Por se tratar de um país do ex-Leste 
europeu - área que normalmente 
cadernos nunca cobriu-o conflito 
na Bósnia ainda não foi abordado 
nas nossas páginas. Porém,já esta
mos preparando uma reportagem 
sobre o processo de "limpeza étni
ca", que resultou na violação de 
mais de 20 mil mulheres e adoles
centes muçulmanas 

Fonte de estudo 
Sou leitora de cadernos do ter· 

ceiro mundo há algum tempo, e 
gostaria de parabenizá-los pela ex
celente revista, em especial o n9 

176, onde as abordagens sobre a 
Aids e as drogas foram muito inte
ressantes e de grande importância 
para mim. 

Vou fazer o próximo vestibular 
da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), e tenho utilizado suas pu-
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blicações como uma das fontes de 
atualização mais indicada, não só 
para estudantes mas também para 
aqueles que desejam estar informar 
dos a respeito da realidade do nosso 
país e do mundo. 

Se houvesse no Brasil mais re
vistas como essa, e uma educação 
que estimulasse o hábito da leitura, 
com certeza teríamos uma popular 
ção - em especial a jovem - mais 
consciente e segura. Sem medo de 
contestar ou expressar suas idéias, 
ou ainda de poder conversar e não 
se sentir inferior, constrangida 
{,·ente àqueles que têm acesso a uma 
boa leitura. 

Sônia Cristina Cavalcante 
Belém-PA 

Zumbi 
Gostaria imensamente de ver 

publicado nesta revista um artigo 
alusivo ao dia 20 de novembro, o 
Dia Nacional da Consciência Ne
gra, sobre o nosso grande herói nar 
cional, o Zumbi dos Palmares, tão 
suprimido pela mídia em geral. 
Não quero polemizar sobre heróis, 
só sei que o grande Zumbi também 
merece atenção. 

Celso Augusto dos Santos 
Rio de Janeiro - RJ 

Protesto 
Se do lado de baixo do Equador 

reina o atraso, do lado de cima rei
nam a hipocrisia, o desrespeito, a 
covardia e a discriminação. 

Refiro-me à mais odiosa e pérfi
da campanha que o governo norte
americano exerce contra a soberar 
nia do povo cubano, contra as con
quistas sociais da revolução cubar 
na. O pior é que, no Brasil, os meios 
de comunicação de massa, oligopér 
lia de poucas famílias, aderiram a 
esta campanha desumana. Raras 
são as exceções, como cadernos do 
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terceiro mundo. 
Não sou obcecado por Cuba, mas 

sinto orgulho do povo e dos homens 
que fazem a história da ilha. Lutam 
por condições mais justas de vida. 
Aqui, observamos passivos. Isto é 
democracia? 

A atrocidade do governo dos 
EUA contra o povo cubano não tem 
paralelo na história contemporâr 
nea. Cuba hoje apresenta a saúde 
em um nível dos países escandinar 
vos; educação e biotecnologia do me
lhor quilate. Lá em Cuba também 
tem os que não estão satisfeitos, mas 
todos têm igual oportunidade. Se há 
carência alimentar é por demanda, 
mas se mais pessoas não têm acesso 
aos bens mínimos essenciais, é deu-ir 
do ao bloqueio econômico norte
americano. 

A guer:ra dos EUA contra Cuba é 
contra os pontos positivos, é contra 
os êxitos alcançados pela revolução 
cubana. Democracia não é apenas 
ter eleições livres. Democracia é, an
tes de tudo, alimentação, moradia, 
saúde, educação, emprego e bem- es
tar social para todos. 

Os EUA usam a ignorâJicia dos 
refugiados cubanos manipulando
os contra as conquistas do povo cu
bano. Um povo altamente solidário 
em ajuda humanitária, que o di
gam os sobreviventes do Césio-137. 

Cuba não tem democracia para 
fazer tráfico de drogas, contrabando, 
discriminação. Democraciaem Cuba 
é trabalho e orgulho de ser cubano. É 
o exercí,cio pleno da cidadania. Que, 
aliás, está faltando no Brasil. 

Roberto Cordeiro da Costa 
São José dos Campos - SP 

ERRATA: 
No número 178, do mês de outubro 
de cadernos do terceiro mundo, 
na matéria "O saber indígena", foi 
publicada uma informação errada, 
na página 7. A população do Brasil 
é de 150 milhões de habitantes. 

• Ana Paula Machado Abreu 
Córrego da Prata 
28642-000 Carmo - RJ 

• Idolidia Valdivia Maria 
Apartado Postal 21 
Ciego de Avila 1 
65100 Prov. Ciego de Avila - Cuba 

• Reidel Manero Sánchez 
Calle F # 36 e 3~th y H 
Cumanayagua 
57600 Cienfuegos - Cuba 

• Edson Nogueira Nonato 
Conj. Sr. do Bonfim, R.C - n2 101 
Plataforma 
40715-100 Salvador - BA 

• António Eduardo Zumbua 
Cx. Postal 18442 
Luanda - República de Angola 

• Solange Bispo 
R. Buique, 17 - Pina 
51110-080 Recife - CE 

• Rosa Jorge F. de Sousa 
Rua Tipografia Mama Tita nº 27 
Andar 22, apt2 A 
Engonhotas 
Luanda - República de Angola 

• María Florido Sánchez 
Calle 125 n2 27211 
e/ 272 y 274 
P. Nuevo 
40200 Matanzas - Cub1;1 

• Ana Cecilia Estevão 
R. Lúcio de Oliveira, 220 
Floramar 
31760-550 Belo Horizonte - MG 

• Kênia Rocha 
E. Lúcio de Oliveira, 75 
Floramar 
31760-550 Belo Horizonte- MG 

• Elza Hernández Rodill 
Ave 5tª, n2 827 e/ 8 y 10 
Caibarién 
52610 Villa Clara - Cuba 
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Os 70 anos da Coluna Invicta 
Movimento liderado por Luís Carlos Prestes marcou a 

oposição de setores militares ao governo na década de 20, 
abrindo caminho para a Revolução de 30 

Marcelo Monteiro 

[U] m dos principais marcos da 
década de 20 na área política 
b7asileira foi a e_closão do mo
vimento tenent1sta, que aca

bou sendo o foco detonador da Revolu
ção de 1930, decretando o fim da Repú
blica Velha*. Contrariados pelo siste
ma de sucessão de presidentes indica
dos pelas oligarquias paulista e minei
ra (a chamada política do café-com-lei
te), os baixos soldos pagos aos oficiais e 
o atraso técnico do Exército, jovens ofi
ciais se insurgiram contra o governo. 
O exemplo mais famoso dessa oposi
ção ocorreu há 70 anos: a revolta da 
noite de 28 para 29 de outubro de 
1924 no Rio Grande do Sul, que daria 
origem à Coluna Prestes, batizada 
com o nome de seu principal coman
dante, Luís Carlos Prestes. 

O movimento tenentista explodiu 
com a eleição de Arthur Bernardes em 
março de 1922 para a Presidência da 
República . Parte da oficialidade des-

contente com o regime político vigente 
apoiou ativamente o oposicionista Nilo 
Peçanha, indicado pela oligarquia do 
Rio de Janeiro. Segundo a historiadora 
Anita Leocádia Prestes, autora do livro 
A Coluna Prestes e filha do "Cavaleiro 
da Esperança" e de Olga Benário, seto
res da jovem oficialidade militar se tor
naram uma espécie de "caixa de resso
nância da insatisfação existente no 
Brasil em relação ao domínio oligárqui
co de São Paulo e Minas Gerais". 

A revolta de setores militares con
tra o mineiro Bernardes foi inflada 
também por uma série de cartas publi
cadas no jornal Correio da Manhã, do 
Rio de Janeiro, quando o futuro presi
dente criticava o Exército, dizendo que 
militares poderiam ser subornados. 
Posteriormente, se comprovou que as 
cartas eram falsas. 

A derrota de Nilo Peçanha, num sis
tema eleitoral considerado como frau
dulento pelos "tenentistas", serviu para 
acelerar a articulação do movimento. 
Na época, o voto não era secreto. Segun-

do Luís Carlos Prestes, em palestra em 
1984, quando do 60º aniversário do iní
cio da Coluna, "no interior (do país), to
dos os domingos, na hora da missa, o 
chefe político chamava (as pessoas) à 
sua casa para assinarem um livro, de 
forma que no dia da eleição, esta já es
tava feita" . 

O primeiro levante tenentista ocor
reu em 5 de julho de 1922, no Rio de Ja
neiro, com os seus principais membros 
conhecidos como os "18 do Forte". De
pois de várias defecções, 18 militares 
marcharam pela praia de Copacabana, 
e apenas dois integrantes conseguiram 
sair com vida do confronto com astro
pas do governo: Antônio de Siqueira 
Campos e Eduardo Gomes. Prestes par
ticipou ativamente da articulação do 
movimento no Rio, onde servia na Com
panhia Ferroviária de Deodoro, mas 
acabou não se rebelando no dia marca
do por estar com tifo. Como punição, o 
então capitão foi transferido para o Rio 
Grande do Sul. 

Depois do Rio, o foco de conspiração 
dos tenentes passou a ser São Paulo, 
onde eclodiu também em um 5 de julho, 
de 1924, a Revolução de São Paulo. De
pois de ocuparem por três semanas a 
capital paulista, os revoltosos foram ex
pulsos pelas forças governistas, fugindo 
em direção ao sul do país. 

Na época, Prestes articulava a rebe
lião no Rio Grande, deflagrada na noite 
de 28 para 29 de outubro, em regimen
tos de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, 
São Borja e Uruguaiana. Depois de 
duas semanas, apenas o grupo de 1.500 
homens, muitos deles civis, liderado 
por Prestes, resistia, ocupando o muni
cípio de São Luís Gonzaga, cercado por 
14 mil soldados dos tropas governistas. 

O comando da 
Coluna era formado 
por 12 oficiais, dos 
quais se destacou 
o capitão Luís 
Carlos Prestes 
(2g sentado da esq. 

para adir.) 

1 Sabendo da mo-
vimentação unifor
me do inimigo, Pres
tes percebeu que era 
possível furar o cer
co passando entre 
duas unidades ad
versárias. "Atraves· 
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da Coluna Prestes 

• S.nMa1l111 

ca. Aplicou-se pra
ticamente uma 
guerra de guerri
lha", diz' Anita 
Leocádia. 

O objetivo do 
movimento coman
dado por Prestes, 
segundo a historia
dora, era derrubar 
o governo Artur 
Bernardes, e para 
isso os comandan
tes da Coluna que
riam unir forças 
com os revoltosos 
derrotados em São 
Paulo e que esta
vam abrigados no 
oeste do Paraná 
desde setembro de 
1924. "Em março 
de 1925, os paulis-
tas sofreram uma 
derrota muito sé

- sAo LUIS GONZAGA (AS) A 
SERRA NOVA (MG) 
DEZEMBRO-1924 A ABRIL -1926 

ria para as tropas 
governistas, exa
tamente por esta
rem presos à táti
ca de guerra de 
posição, assim co-

SERRA NOVA (MG) A 
SAN MATIAS (BOLIVIA) 
ABRIL-1926 A FEVEREIRO -1927 

sarnas entre duas colunas, sem nenhum 
contato. Eu imaginava que talvez tivés
semos que combater. Não houve neces
sidade de nenhum combate", disse 
Prestes em 1984. 

Essa primeira ação bem-sucedida e 
a batalha de Ramada, no norte do Rio 
Grande do Sul, em janeiro de 1925, co
meçam a dar prestígio ao movimento e, 
particularmente, a Prestes. Na opinião 
de Anita Leocádia, professora-adjunta 
do curso de História da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a tá
tica de constante movimentação das 
tropas, a chamada "guerra do movi
mento", foi uma das razões para que a 
Coluna Prestes não fosse derrotada em 
confrontos com 18 generais leais ao go
verno, que articulavam suas tropas com 
a tática de ocupar espaços, a denominada 
"guerra de posição". "Os deslocamentos 
constantes também eram encarados 
como uma forma de sobrevivência, diante 
de adversários mais armados e mais nu
merosos. Era uma inovação para a épo-
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mo os generais do 
governo. Devido à 
derrota, eles esta
vam com a moral 

muito baixa. A perspectiva que se abria 
tanto para os paulistas quanto para os 
gaúchos era a união de forças", revela 
Anita. 

Em 11 de abril de 1925, a Coluna 
Prestes chega ao Paraná e se encontra 
com os paulistas. A solução encontrada 
pelos comandos para prosseguirem com 
o levante foi atravessar o rio Paraná, 
passar por um trecho do Paraguai e in
gressar novamente no Brasil pelo Mato 
Grosso. O Marechal Cândido Rondon, 
que comandava as tropas governistas, 
considerava a transposição do rio Para
ná impossível, segundo a autora de A 
Coluna Prestes, e garantia ao governo 
que os rebeldes estariam encurralados 
e que seriam liquidados. "Entretanto, a 
Coluna contorna o cerco, mantendo 
viva a revolução. Depois disso, Rondon 
acabou se aposentando", diz Anita. Um 
dos objetivos dos líderes era também 
atrair as forças governistas para o inte
rior do país, procurando facilitar novos 
levantes tenentistas no litoral. 

Esses levantes, que acabaram não 
ocorrendo, serviriam para concretizar o 
objetivo fundamental dos líderes tenen
tistas, que era retirar Artur Bernardes 
do poder. Segundo a historiadora, o ob
jetivo do movimento não era instalar 
uma ditadura militar "e sim entregar o 
governo a um civil, que moralizasse os 
costumes políticos e cumprisse a Cons
tituição de 1921". 

A.ção dos soldados - Além da tá
tica da constante movimentação da tro
pa, a Coluna Prestes teve como caracte
rística a participação efetiva dos solda
dos, "uma particularidade única no 
mundo", segundo Anita Leocádia. Oco
mando da Coluna era formado por ape
nas 12 oficiais, sendo as tropas de 1.500 
homens e 50 mulheres, compostas por 
soldados, sargentos e civis . Desses últi
mos, a grande maioria se rebelou no Rio 
Grande do Sul e São Paulo e alguns se 
engajaram pelo caminho. 

As chamadas "potreadas", formadas 
por grupos de no máximo dez soldados, 
se adiantavam do núcleo central da Co
luna, com a missão de obter gado para 
alimentação, cavalos par_a a montaria, 
e, principalmente, informações para 
que o comando pudesse conhecer a re
gião e a movimentação inimiga, e assim 
definir o melhor caminho a seguir. 

A estratégia permitia ao comando 
da Coluna "ter um conhecimento muito 
profundo do terreno em que estava pi
sando", afirma Anita Leocádia, levando 
uma grande vantagem em relação às 
tropas inimigas, que não faziam esse 
trabalho de investigação. 

A historiadora ressalta que essa tá
tica somente funcionava porque os sol
dados tinham absoluta confiança no co
mando, deixando de ser meros cumpri
dores de ordens, como nas tropas tradi
cionais, para desempenhar um papel 
fundamental para a sobrevivência do 
movimento. "Eles se afastavam quilô
metros do núcleo e podiam desertar se 
quisessem. Mas, apesar de serem pes
soas simples, na grande maioria, eles ti
nham consciência que estavam lutando 
contra um governo despótico (Artur 
Bernardes), por mais justiça e por liber
dade no Brasil." 

O exemplo dos soldados da Coluna 
Prestes, na opinião de Anita Leocádia, 
serve para desmentir a tese de que o 
brasileiro não tem disposição para se 
mobilizar, a não ser quando o assunto é 
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Anita Leocádia, autora 
de 'A Coluna Prestes', 

afirma que a participação 
efetiva dos soldados foi 

um dos fatores que 
contribuiu para 

o sucesso do 
movimento 

samba ou futebol. "A Coluna mostra 
exatamente o contrário. O povo brasi
leiro quando encontra lideranças em 
que confia e que são capazes de condu
zi-lo, se organiza e luta como qualquer 
outro povo com grande bravura." 

Fim da marcha - Depois de dois 
anos e três meses, num total de 25 mil 
quilômetros percorridos por 13 estados 
brasileiros e pelo Paraguai, persegui
dos não somente pelas tropas governis
tas, mas também por polícias milita
res estaduais e por jagunços ligados a 
coronéis do Nordeste, os líderes deci
diram interromper o movimento, en
trando na Bolívia e depondo armas 
diante de autoridades locais em 3 de 
fevereiro de 1927. 

Na opinião da historiadora Anita 
Leocádia, a tática de guerra de movimen
to poderia ter prolongado o levante por 
mais tempo, mas o conhecimento da rea
lidade da população do interior do país, 
ignorada pelos tenentistas até então, fez 
com que os líderes percebessem que a si
tuação social não seria solucionada ape
nas com a derrubada do governo. 

"Prestes, particularmente, ficou 
profundamente impressionado com a 
miséria do povo e não via uma solução 
para essa situação. Além disso, por 
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onde a Coluna passava, trazia proble
mas para as populações locais,já que os 
adversários cometiam arbitrariedades 
nos povoados. Ele decide então parar o 
movimento, emigrar e estudar para en
contrar as soluções para a crise social. 
Ele tomará então contato com o marxis
mo. A defesa posterior das teses comu
nistas tem relação direta com o conhe
cimento da realidade brasileira duran
te a Coluna", diz Anita Leocádia. O tér
mino do governo Artur Bernardes e o 
clima de abertura política inicial im
plantada pelo sucessor Washington 
Luís, com o fim da censura à imprensa 
e do estado de sítio também colaboram 
para a interrupção do movimento. 

O término da censura faz com que 
os feitos da Coluna Prestes comecem 
a ser divulgados, obtendo grande re
percussão nos centros urbanos e au
mentando o prestígio de Prestes pe
rante a população das cidades em 
1928 e 1929. 

As vitórias da Coluna são usadas 
como bandeiras na campanha de Getú
lio V argas à Presidência, lançada pela 
Aliança Liberal, formada pelos tenen
tistas, gaúchos, paraibanos e mineiros. 
A oligarquia de Minas havia abandona
do o acordo com São Paulo depois da in
dicação do paulista Júlio Prestes para a 

Foto: Cedoc 

sucessão de Washington Luís, também 
indicado pelos barões do café. 

A eleição de Júlio Prestes, candida
to de São Paulo para a Presidência, con
siderada como fraudulenta, e a crise 
dos preços do café, reflexo da quebra da 
Bolsa de Nova Iorque em 1929, afetan
do diretamente a economia brasileira, 
abrem o caminho para a Revolução de 3 
de outubro de 1930, apoiada pelos te
nentistas, mas não por Luís Carlos 
Prestes, que, segundo Anita Leocádia, 
sempre se colocou contra a candidatura 
Vargas. 

A historiadora afirma que, com o 
prestígio obtido na época, Prestes pode
ria ter liderado a Revolução de 30 caso 
tivesse apoiado a Aliança Liberal, sen
do presidente no lugar de Vargas. 

Antes da Revolução, em maio de 
1930, o "Cavaleiro da Esperança" lan
çou o seu famoso manifesto, rompendo 
publicamente com os tenentes e defen
dendo as teses socialistas de reforma 
social, agrária e antiimperialista. 1 

• A República Velha, ou Primeira República, durou de 1889 a 
1930, inicialmente marcada por presidentes militares (Deodoro 
da Fonseca e Floriano Peixoto). A partir de 1894, a oligarquia de 
São Paulo passa a comandar a poliica nacional, garantindo a as· 
colha de pessoas de confiança para a Presidência. Em 1906, tem 
início a polnica do café-com-leite, que seria rompida em 1929, 
dando munição para a Revolução de 30. 
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TRÁFICO HUMANO 
A Organização Internacional de Migrações (OIM) de

nunciou durante uma conferência em outubro em Genebra 
que vêm aumentando os casos de tráfico de mulheres, obri
gadas a se prostituir fora de seus países de origem. 

As brasileiras estão entre as mulheres mais desejadas 
pelos traficantes internacionais. Zurique, na Suíça, é um 
ponto estratégico para as redes de tráfico de mulheres que 
atuain na Europa. Além das brasileiras, a preferência recai 
também sobre tailandesas e dominicanas. 

Segundo a OIM, a maioria delas acaba acompanhando 
voluntariamente os traficantes, acreditando nas promes
sas de que poderá trabalhar num país desenvolvido e ga
nhar muito dinheiro. Ao chegar no destino, o traficante 
apreende o passaporte da vítima e "a mantém prisionei
ra, até que ela concorde em se prostituir. As tentativas de 
fuga são desencorajadas com ameaças de morte", afirma 
um relatório da organização. 

ACORQQ ESPACIAL 
O ministro das Minas e Energia, José Israel Vargas, for

malizou em 7 de setembro em Pequim o Programa Sino
Brasileiro de Satélites de Recursos de Terra. No último 
trimestre de 1996, deverá ser lançada a primeira unidade 
espacial de sensoriamento remoto prevista no programa 
assinado pelos governos da China e do Brasil em 1988. 
Quando ela entrar em órbita, o Brasil passará a ter aces
so a imagens espaciais do território nacional sem depen
der mais do envio feito pelos satélites norte-americano 
Landsat 5 e francês Spot. 

Sempre existe o perigo dos controladores dos satélites 
sonegarem informações consideradas "inconvenientes", se
gundo Carlos Santana, gerente do programa binacional pelo 
lado brasileiro. Durante a Guerra das Malvinas, em 1982, o go
verno norte-americano desligou seu satélite para que autori
dades militares brasileiras ou mesmo argentinas não captas
sem a movimentação de navios ingleses, afirma Santana. 

As unidades espaciais farão o sensoriamento remoto do 
país duas vezes por dia, possibilitando levantamentos to
pográfico e geológico, monitoramento ambiental, previsão 
de safras agrícolas e planejamento urbano. Há a possibili
dade do convênio ser ampliado, além das duas unidades es
paciais previstas. 
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ASSASSINATO DE 
MENORs 

Dados da Secretaria de Segurança Pública de Pernam
buco revelam que, até setembro, 141 crianças e adolescentes 
foram mortos no estado. Ou seja, média de 15,6 por mês, ou 
um a cada dois dias . O número é 50% maior que a média dos 
últimos seis anos. 

O levantamento informa que 83% dos jovens mortos não 
tinham passagem pela polícia. A maioria foi assassinada no 
centro do Recife e 90% tinham entre 15 e 18 anos de idade. 

A pesquisa demonstra também uma nova postura das 
autoridades de segurança pernambucanas, que até então 
não admitiam o alto índice de violência contra menores. Os 
números oficiais coincidem com os coletados por entidades 
não-governamentais que atuam na defesa de menores. 

RISCO DE VIDA 
O Instituto Vital Brazil, que produz 50 medicamentos a 

custo inferior ao das empresas farmacêuticas privadas, 
poderá interromper suas atividades devido ao não-repas
se de verbas pelo governo federal. A Central de Medica
mentos (Cerne), órgão do Ministério da Saúde, suspendeu 
suas encomendas, depois de ter assinado um convênio de 
R$ 20 milhões com o laboratório instalado no Rio de Ja
neiro em agosto. Cerca de 80% da produção da unidade é 
destinada à Cerne. 

Segundo o presidente do Vital Brazil, José Gomes Tem
porão, o último repasse de verbas federais ocorreu em no
vembro de 1993. Como forma de sobrevivência, o laboratório 
destina 20% da produção para cerca de 150 prefeituras que, 
por não conseguirem comprar ou receber medicamentos do 
governo federal, adquiriam os remédios com distribuidores 
privados, a preços mais elevados. 

O Vital Brazil produz, entre outros medicamentos, vacinas 
antitetânicas e anti-rábicas, e fabrica com exclusividade um 
composto antimalária, vendido para a região Norte. 
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Casais estrangeiros têm menos resistência em adotar crianças negras ou maiores de dois anos do que os brasileiros 

Adoção: antes tarde do que nunca 
Famílias e entidades mostram o valor dos pais adotivos 

que não se importam com a idade da criança. O que interessa 
é que ela também tem direito a uma família 

Immaculada Lopez 

[)] 

van está pronto para ir à es
cola. Despede-se do seu pai 
Paulo e dá um beijo na avó 
Vanda. Dona Vanda está ni

nando no colo a mais nova netinha, 
Cynthia, de apenas três meses. Cynthia 
sorri para a mãe Sueli, que vem chamar 
as crianças para o almoço. Três gera
ções de uma grande família, construí
da não pelas relações de sangue, mas 
pela descoberta da importância de 
adotar uma criança independente da 
sua idade, da sua etnia, do seu estado 
de saúde: as chamadas adoções tar
dias e inter-raciais, hoje tão raras en
tre os brasileiros. Deixar de lado os 
preconceitos e as idealizações ainda é 
um desafio para a nossa sociedade. 

Vanda Pereira, hoje com 65 anos,já 
tinha quatro filhos quando adotou Pau
lo com poucos meses de idade. "O pri
meiro 'negão' da farrulia", brincam jun
tos. No momento em que Paulo fez 15 
anos, dona Vanda e seu marido decidi-
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ram que a farrulia poderia crescer ainda 
mais. Adotaram Luiz, Edmundo e Ca
rolina. Então, chegou a vez de Paulo e 
seus irmãos darem prosseguimento à his
tória. Hoje, dos trinta netos de dona Van
da, 17 são adotivos. ''Mas não somos uma 
exceção, uma farrulia 'especial'. Somos 
normais." Dona Vanda faz questão de di
zer que a adoção é uma experiência que 
qualquer farrulia pode assumir. 

Paulo Sérgio Pereira dos Santos e a 
esposa, Sueli Lima dos Santos, contam 
que a adoção fazia parte do planeja
mento familiar do casal. Hoje têm sete 
filhos pequenos, entre eles quatro adoti
vos. Paulo e a pequena Cynthia chega
ram ainda bebês. Os irmãos Ivan e Va
nessa vieram com seis e quatro anos e es
tão na família há um ano. "Quando deci
dimos que está na hora de adotar, acolhe
mos a primeira criança que chega. Não 
importa a idade ou a cor da pele." 

Desencontro social - Essa postu
ra está longe de ser a mais comum no 
país. Na grande maioria dos casos, os 

casais apresentam várias pré-condi
ções: "Só fazemos questão que seja re
cém-nascido, saudável e com pele cla
ra." As exigências resultam, por um 
lado, em longas filas de espera nos jui
zados e, por outro, na permanência de 
milhares de crianças em instituições. 

O fórum central da cidade de São 
Paulo é um exemplo. Em agosto, nove 
crianças foram adotadas (sem contar as 
situações de fato que foram regulariza
das). Um bebê recém-nascido ''branco"e 
três "pardos", uma criança entre um e 
três anos "parda" e duas "negras" foram 
adotadas por casais de outros países. AB 
duas únicas adoções por brasileiros fo. 
ram de recém-nascidos e ''brancos". AB 
restrições entre os brasileiros se repe· 
tem a cada mês. Entre os estrangeiros, 
não é maior apenas a flexibilidade, mas 
a própria procura por filhos adotivos. 
Até o final de agosto, eram 42 casais do 
Brasil inscritos e 162 do exterior. No 
fim de setembro, o número de brasilei· 
ros permaneceu o mesmo, mas o de es· 
trangeiros saltou para 278. 
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Paulo e Sueli defendem a mudança 
desse cenário. "A adoção internacional 
é uma alternativa, mas não pode setor
nar um projeto." O casal acredita na 
possibilidade do próprio país resolver o 
problema social de tantas crianças sem 
família . Eles mesmos são um exemplo 
vivo de como os conflitos de uma adoção 
tardia e inter-racial podem ser enfren
tados e superados. Por isso, sua farm1ia 
decidiu incentivar e apoiar outras pes
soas a viver essa experiência. No final 
do ano passado, criaram o projeto "Aca
lanto". Prevenir o abandono, atender 
menores já abandonados, estimular e 
divulgar a adoção e acompanhar as no
vas farm1ias adotivas são as tarefas diá
rias do grupo. 

O mal das instituições - "O casal, 
geralmente, encara a adoção como meio 
de realizar um desejo pessoal", destaca 
o psicólogo Fernando Freire, responsá
vel em São Paulo pelo programa de ado
ção da Terra dos Homens, entidade de 
origem suíça que, desde 90, vem esti
mulando adoções tardias e inter-raciais 
no país. Para Fernando, o foco principal 
deve sair dos pais e começar a iluminar 
a criança. "A adoção precisa ser reco
nhecida como expressão do direito dos 
meninos e meninas de ter uma convi
vência familiar e comunitária." Direito 
esse garantido no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

O artigo 92 do estatuto é bem claro: 
primeiro devem ser preservados os vín
culos com a família de origem. Se não 
for possível, deve ser procurada uma fa
mília substituta para a criança. Só em 
último caso ela deve permanecer em 
uma instituição. Princípios que deviam 
ser seguidos nessa ordem. Mas na rea
lidade as instituições vêm ocupando um 
papel de destaque. "Hoje a instituciona
lização é admitida como uma boa solu
ção. Uma saída historicamente estabe
lecida para as crianças que perdem os 
laços com seus pais naturais ." Fernan
do denuncia o grande número de crian
ças esquecidas nas milhares de institui
ções espalhadas pelo país. "Quem são? 
Quantas são? Onde estão suas famí
lias? Qual sua história?" 

Evitar o abandono é um ideal que 
não pode ser perdido de vista. "Mas já 
existem muitas crianças sem famí
lia", afirma o psicólogo. Restam duas 
alternativas: ou criar condições para 
que elas voltem para sua casa ou lhes 
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oferecer um lar substituto. "Não acon
tece nem uma coisa, nem outra. Esta
mos paralisados." A instituiç_ão passa a 
ser o único futuro para vários meninos 
e meninas. 

Mesmo com algumas mudanças -
criação de grupos menores, treinamen
to das equipes, atendimento personali
zado - Fernando Freire insiste que as 
instituições não podem ser um lar defi
nitivo. "O desenvolvimento emocional, 
intelectual, social das crianças 'deposi
tadas' nas instituições é sempre preju
dicado. Precisam ter laços afetivos per
manentes, adquirir valores, exercer 
sua cidadania ... precisam de uma famí
lia. A existência de instituições é impor
tante. Mas deve ser algo passageiro na 
vida de uma criança", diz. Mas as crian-

Uma instituição de 
(J.brigo não deve ser 
encarada como o lar 
definitivo da criança, 

e sim como algo 
passageiro na 

vida dela 

ças começam a crescer, completam dois, 
três anos de idade e são excluídas do 
projeto de adoção dos casais. 

Espelho do racismo - "Adotar 
uma criança é hoje encarado como meio 
de reproduzir a paternidade biológica", 
explicação apontada por Ftirnando 
Freire para os casais que procuram re
cém-nascidos e que sejam fisicamente pa
recidos com eles. Sueli e Sérgio têm cer
teza de que, mais do que uma identidade 
fisica, uma fami1ia pode conquistar uma 
identidade de valores, de posturas. 

Querer um bebê branquinho e de 
olhos azuis é também sinal de precon
ceito racial. "Há uma projeção de filho 
ideal calcada no etnocentrismo", avalia 
Éle Semog, presidente do Centro de Ar
ticulação de Populações Marginaliza
das, do Rio de Janeiro. Semogolhapara 
nossa história e localiza o abandono dos 
filhos pelas famílias negras como algo 

recente, presente há menos de um sécu
lo. "A prática apenas se tornou comum 
com a passagem de um estado social de 
pobreza para o de miséria." 

Fora de suas famílias, as crianças 
negras normalmente não são aceitas. 
Para Semog, "ser negro é considerado 
um crime". Passa a ser importante o es
tímulo da adoção entre as farm1ias ne
gras. Assim, a criança sofreria rupturas 
menos bruscas. Semog reconhece o va
lor da iniciativa de famílias brancas 
adotando crianças negras e enfrentan
do preconceitos. Poderia ser encarada 
como uma atitude de solidariedade. 
"Muitos alegam que não querem ver 
seus filhos discriminados." Mas para 
Fernando Freire, os pais não podem se 
intimidar. "Precisam se perguntar de 
que forma vão enfrentar esse preconcei
to e não fugir dele." Fernando traduz 
esse argumento "de que o problema são 
os outros" como desprezo dos casais 
para lidar com a situação. 

Dona V anda lembra que o escândalo 
entre os familiares, quando Paulo che
gou, apenas serviu para lhe dar mais 
coragem. "Se os pais e os irmãos acei
tam a criança como ela é, o que acontece 
em volta não importa tanto. A criança 
se sente rejeitada, quando existe rejei
ção em casa." 

Trabalho de amor - Os receios, 
dúvidas e preocupações surgem natu
ralmente na cabeça dos casais . "Claro 
que nós fazemos muitas perguntas so
bre a criança que vai chegar." Mas Sue li 
acredita que essas interrogações não 
podem se confundir com medo e blo
quear as pessoas de pensar nas adoções 
tardias e inter-raciais . 

O caminho seria os casais se prepa
rarem para receber uma criança que já 
tem uma história. Reconhecer a possi
bilidade de conflitos e dificuldades. 
"Adotar o Ivan com seis anos, por exem
plo, não é um problema. É apenas mais 
trabalho." Os pais devem se conscienti
zar de que essa criança precisa de mais 
dedicação, paciência e tolerância. Sueli 
conta que ela chega num mundo dife
rente, trazida por pessoas estranhas. 
"Agora pode abrir a geladeira na hora 
que quiser. V ai receber um beijo todo dia. 
E vão esperar que ela também dê um bei
jo." Ivan, Paulo, Vanessa e Cyntia deixa
ram de ser·"apenas mais um" numa ins
tituição e começaram a ser parte impor
tante de uma farm1ia. • 
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Pobres adotam mais 
do que ricos 

Preconceito e desinformação fazem com que crianças órfãs 
enfrentem grandes dificuldades para serem adotadas 

Aura Pinheiro 

[D grande número de crianças 
abandonadas que permanece 
em orfanatos aguardando 
uma família interessada em 

lhes fornecer o direito de ter um pai e 
uma mãe está diretamente ligado à re
sistência de muitos casais em levar 
para casa um filho "não- legítimo". Um 
reflexo dessa situação é o perfil clássico 
de quem adota uma criança no Brasil. 
Segundo o juiz Liborni Siqueira, da 11 

Vara de Menores do Rio de Janeiro, 
90% das adoções no país são feitas pela 
população de baixa renda. "Os ricos ain
da preferem adotar cachorros", critica. 

Rosângela Cavalcanti, 36 anos, se 
encaixa no perfil da maioria dos brasi
leiros que querem adotar um bebê, e 
não crianças maiores de dois anos. Ca
sada, moradora de Jacarepaguá (Zona 
Oeste do Rio), ela diz que há quase dois 
anos está à procura de um filho. "Já fui 
a diversos orfanatos, igrejas e há sem
pre um problema, principalmente por
que quero um bebê e não uma criança já 
adulta", diz. 

Por ser estéril, Rosângela acredita 
que a melhor forma de construir uma 
família é adotar a criança ainda bebê. 
''Uma vez gostei de um neném que visi
tei num orfanato, mas quando comecei 
a me interessar, a direção do local me 
informou que ele não poderia ser adota
do, sem me dar maiores explicações. A 
impressão que tenho é de que esses lu
gares precisam manter as crianças ali, 
para continuar a funcionar". Ela recla
ma também da carência de informação 
nos juizados sobre o assunto. 

Liborni Siqueira afirma que a ado
ção ainda está longe de ser uma forma 
de reduzir o número de menores aban
donados no país. Ele diz, por exemplo, 
que a redução de 30 para 21 anos na 
idade mínima para adoção estabelecida 
no Estatuto da Criança e do Adolescen
te em 1990 não concretizou a expecta ti-
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va de aumentar o número de crianças 
adotadas. "A idade não tem sido rele
vante. Na verdade, o perfil do brasileiro 
que adota uma criança continua sendo 
aquele de baixa renda e que já possui fi
lhos", afirma. Até 14 de novembro, 65 
crianças acompanhadas pela 11! Vara 
estavam à espera de um lar, além de 52 
sendo assistidas antes de entrarem 
para esta lista de espera. 

A guarda, diz o juiz, é a melhor op
ção para que as crianças passem a ter 
uma família num primeiro momento, 
sem que isso leve os pais a serem obri
gados a ficar com a criança contra a von
tade. A adoção é irrevogável, enquanto 
a guarda não altera o registro das crian
ças e pode ter descontinuidade a qual
quer momento, explica o magistrado. 

Siqueira acredita que os principais 

A permanência de crianças em orfanatos durante muitos anos é causada pela 
relutância de um grande número de pessoas em adotar um " filho ilegítimo" 

terceiro mundo/ 180 



problemas na adoção são a desinforma
ção e o preconceito de muitos casais em 
acolher crianças maiores de dois anos. 
"O brasileiro não aceita assumir a idéia 
que conviverá com um filho ilegítimo e 
prefere esconder da criança sua verda
deira identidade. Tenho conhecimento 
de muitos casais que depois da adoção, 
se mudaram até de estado para acober
tá-la. E esse é o principal motivo de as 
famílias recusarem crianças maiores de 
dois anos." O juiz acha que nesses casos 
as pessoas que adotam querem dar à so
ciedade, e não a elas próprias, a satis
fação de que possuem filhos. 

Muitas das pessoas que procuram o 
Juizado de Menores apresentam várias 
dificuldades para ficar em definitivo 
com as crianças. O despreparo dos ca
sais é outro problema crônico. 

Para ilustrar este fato, Liborni Si
queira conta a história de um casal do 
município de Duque de Caixas (Baixa
da Fluminense) que decidiu ficar com a 
guarda de um bebê. A criança, no en
tanto, foi crescendo e ficando cada vez 
mais parecida com o pai. A mulher achou 
os dois tão parecidos que passou a acusar 
o marido de que o bebê era, na verdade, 
filho dele com outra mulher. Ameaçado 
de perder a esposa, o homem desistiu de 
adotar a criança e ela foi devolvida ao Jui
zado com dez meses de idade. 

O Estatuto da Criança e do Adoles
cente, que substituiu o Código de Meno
res em 1990, apresenta falhas graves, 
na opinião do juiz. A principal delas é 
em relação à adoção internacional de 
crianças. O antigo Código de Menores 
exigia que o casal enviasse de três em 
três meses, num prazo de um ano, um 
relatório para o Juizado informando 
sobre a situação do adotado no seu 
novo país. 

A nova lei obriga apenas um estágio 
de convivência de 15 dias para crianças 
adotadas com até dois anos e de 30 dias 
para as que têm acima desta idade. De
pois desse prazo, explica o juiz, a crian
ça sai do Brasil e "não temos mais notí
cias, pois não existe um órgão no exte
rior que faça um controle. O que pode 
garantir que as crianças não terão seus 
órgãos extraídos para a venda ou so
freão abusos sexuais?" 

Várias instituições que funciona
vam como ponte entre o Juizado de Me
nores do Rio de Janeiro e os interessa
dos em adotar foram descredenciadas 
nos últimos anos por não apresentarem 
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COMPORTAMENTO 

O desenvolvimento emocional da criança internada normalmente fica prejudicado 

acompanhamento das crianças no exte
,rior. Atualmente, segundo Liborni Si
queira, somente a Suécia, Noruega, Itá
lia e França mantêm vínculo com o Jui
zado do Rio para a adoção internacio
nal. O acordo com a Itália, entretanto, 
foi suspenso temporariamente devido à 
denúncia de que das seis mil crianças 
adotadas no Brasil, só quatro mil esta
vam oficialmente no país. 

'Head hunter' - O paulista Antô
nio Junqueira virou, há um ano, uma 
espécie de head hunter à procm;a de ca
sais interessados em adotar. A frente 
da Sociedade de Amparo à Criança Bra
sileira, em São Paulo, ele fez recente
mente uma viagem a diversos estados 
norte-americanos para visitar igrejas 
evangélicas e anunciar o trabalho da 
sua entidade. O objetivo principal era 
encontrar futuros pais adotivos para 
cerca de 120 crianças brasileiras, a 
maioria com mais de dois anos e aban
donadas pelas famílias. 

"Não trabalhamos com agências de 
adoção, preferimos ir pessoalmente co
nhecer os casais que manifestem desejo 
de acolher uma criança. Somos cadas
trados nos órgãos judiciários responsá
veis pelos processos e orientamos os ca
sais estrangeiros para que se habilitem 
junto ao governo norte-americano na 
adoção de crianças brasileiras", explica 
Antônio Junqueira. 

A prioridade dos juizados é sempre 
dada a casais brasileiros. Mas, segundo 
ele, é muito difícil encontrar no Brasil 
pais adotivos para crianças maiores de 
dois anos. ''Por isso, sempre acabamos 
encontrando famílias no exterior. Só 

este ano conseguimos pais adotivos, to
dos norte -americanos, para 40 crian
ças", conta. 

O acompanhamento da vida dos 
adotados no exterior é, para o juiz Li
borni Siqueira, um trabalho fundamen
tal dessas instituições. Ele diz que os 
juizados de menores, em relação a esta 
questão, têm sido rigorosos, devido ao 
grande número de denúncias de crian
ças brasileiras, que depois de adotadas 
sofrem maus-tratos no exterior. Ele 
lembra que a entidade Terra dos Ho
mens, com filiais em quatro estados, foi 
descredenciada do Juizado de Menores 
do Rio por não realizar o acompanha
mento regular de crianças no exterior. 

A responsável pelo programa de 
adoções da Terra dos Homens no Rio de 
Janeiro, Cláudia Cabral, diz que houve 
um caso isolado de um menino (hoje 
com cerca de dez anos) adotado na Suí
ça, através de sua entidade e do Juizado 
de Menores do Rio. Na época, em 1987, 
a criança acabou tendo problemas com 
os pais e a Justiça local autorizou a ado
ção dela por uma nova família suíça. "O 
doutor Liborni, no entanto, não aceitou 
o procedimento e queria que a nova fa
mília viesse ao Brasil para recomeçar o 
processo de adoção", explica. 

Cláudia Cabral diz que a Terra dos 
Homens do Rio trabalha com 12juizados 
de menores do estado do Rio sem qual
quer problema. "Desde este caso, a orga
nização já tentou trabalhar de novo com 
o Juizado de Menores do município do 
Rio, mas não deu mais certo." A Terra dos 
Homens realizou, de 1982 até 1990, 80 
adoções internacionais, e de 1992 a 1994, 
70 adoções nacionais. • 



Uma alternativa à prisão 

No período colonial, o condenado sofria a 
pena em seu corpo (morte e açoite). Depois, 
o encarceramento passou a ser a tônica. 
Hoje, à sociedade de consumo não 
interessa muito prender o consumidor. O 
cárcere está ficando ultrapassado e as 
punições tendem a fazer com que o réu 
preste serviços à comunidade. Nesta 
reportagem, um panorama das penas 
alternativas no Brasil e no mundo 

Alexandre Machado 

[A] superlotação carcerária; o 
alto custo da manutenção dos 
presos, paga com o dinheiro 
dos contribuintes, além da fá

brica de delinqüentes que as peniten
ciárias representam, vêm trazendo a 
público discussões sobre a adoção de pe
nas alternativas à prisão. 

Não só no Brasil, mas em todo o 
mundo, o sistema carcerário é tido como 
ultra passado, pois em nada tem servido 
para reabilitar os detentos. Nos Esta
dos Unidos, por exemplo, o país que 
apresenta a mais alta taxa de encarce
ramento do mundo, com um preso para 
cada 198 habitantes - o nível de reinci
dência (pessoas que, ao serem liberta
das, voltam ao crime), é bastante alto: 
94%, segundo dados de junho deste ano. 

Mas a aplicação de penas alternati
vas à prisão ainda encontra resistên
cias, e não só da parte de magistrados 
conservadores, como também da pró
pria população. Sentindo na pele o au
mento da violência, a opinião pública 
pressiona a Justiça para agilizar os jul
gamentos e colocar o máximo de crimi
nosos possível atrás das grades. Algo 
semelhante está acontecendo na cidade 
do Rio de Janeiro, onde a maioria da po
pulação aprova o envio de tropas do 
Exército para as ruas para combater a 
criminalidade. 
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Talvez uma das causas dessa atitu
de, que prefere a prisão dos transgres
sores, esteja na própria educação. 
Quem não está acostumado com a idéia 
de colocar o filho de castigo, condená-lo 
a ficar preso em um canto, quando ele 
desobedece? 

Mas quando se trata de prisões de 
verdade, a situação é diferente. Um 
censo penitenciário realizado no Brasil 
em 1993 detectou um déficit de 75 mil 
vagas. Para cobrir essa falta de espaço, 
sem acrescentar mais ninguém à já in
chada população carcerária, seriam ne
cessários 150 novos estabelecimentos 
para 500 presos cada, que custariam 
aos cofres públicos US$ 2,25 bilhões . 
Com essa quantia seria possível cons
truir 4.000 escolas com 10 salas de aula, 
ou 200 mil casas populares, 10 mil qui
lômetros de estradas asfaltadas ou ain
da 50 mil postos de saúde. 

No entanto, para que isso aconteces
se, seria preciso que o Código Penal Bra
sileiro fosse modificado e os juízes passas
sem a adotar as penas alternativas como 
regra e o encarceramento como exceção, 
prendendo apenas criminosos que te
nham cometido crimes violentos e que 
oferecem perigo à sociedade. 

Economia - O melhor argumento 
para arrebanhar adeptos das penas al
ternativas talvez seja o bolso do cida
dão, ou melhor, lembrar que o dinheiro 

Jullta Lemgruber 

para sustentar os presos sai dos impos
tos, e que boa parte poderia ser econo
mizada com a diminuição do número de 
encarceramentos. 

Cada preso custa, atualmente, cer
ca de cinco salários mínimos por mês, o 
que, ao final de um ano, significa um 
gasto de cerca de R$ 4,2 mil. Muitos 
poderiam estar cumprindo pena sob a 
forma de serviços socÍais. Só no Rio, 
25% dos cerca de 15 mil detentos es
tariam em condições de receber esse 
tipo de punição, o que aliviaria as pe· 
ni tenciárias e o ônus financeiro, com 
uma economia de no mínimo US$ 15 
milhões/ano. 

Com esta argumentação, a socióloga 
e assessora da Secretaria de Justiça do 
Estado do Rio, Julita Lemgruber, acre
dita que possa favorecer a instituciona· 
lização das penas alternativas. 

Além de ter pesquisado de 1982 a 
1988 a Polícia Civil do B,io e de teres· 
tado à frente da direção do Departa· 
mento de Sistema Penal do Rio (Desi· 
pe), de março de 1991 a abril de 1994, 
Julita estudou as penas alternativas no 
mundo e viajou para a Inglaterra, Esta· 
dos Unidos e Suécia, onde pôde analisar 
mais de perto o tema. 

Ela ressalta sobretudo o fator hu
mano. "As penas privativas de liberda-
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Situação latino-americana 

Na América Latina, cujos sistemas carcerários são 
parecidos com os do Brasil, as penas alternativas 

estão sendo cada vez mais discutidas. 
Enquanto no Uruguai se registraram, desde sua 

redemocratização em meados da década de 80, a du
plicação da população de presos e o aumento dos cri
mes contra a propriedade, no Chile, o governo, que 
desde 1984 começou a aplicar a liberdade vigiada 
para os condenados a menos de cinco anos de prisão, 
verificou que a taxa de reincidência, para estes, che
gou a zero em 1994. 

dos presos, estatísticas mostram que essa realidade 
se repete em outros países, como no Chile, onde 80% 
dos presos são analfabetos e não têm dinheiro para 
contratar um advogado, e, se o fazem, muitas vezes 
têm que vender todos os seus pertences para pagar os 
seus honorários. 

No Uruguai, de acordo com dados levantados pelo 
Grupo de Trabalho sobre Cárceres, que percorreu este 
ano 13 centros de detenção com 2.700 presos, 90% ou 
mais vêm de condições humildes, sem emprego e com 
baixo grau de escolaridade. 

O criminalista argentino Elías Neuman, autor da 
t ese "Prisão Aberta" que, em meados da década de 50 
se transformou em livro, destacou que em algumas 
prisões mexicanas é possível ler esta frase: "Neste lu
gar maldito, onde reina a tristeza, não se condena o 
delito, se condena a pobreza." Reforçando as palavras 

Outro especialista argentino, Raúl Zaffaroni, 
acredita que em cada país existe um estereótipo de 
marginal, com um rosto, idade ou características so
ciais que levam as pessoas que se enquadram nesse 
padrão a se tornarem alvo fácil de acusações e fre
qüentadoras comuns das penitenciárias. 

de não ressocializam ninguém. Nos três 
países em que estive, especialistas ad
mitem a ineficácia do encarceramento 
como inibidor da criminalidade", diz, 
lembrando que essas instituições são 
escolas do crime, onde um ladrão de 
galinhas convive com estupradores e 
assassinos . 

Julita Lemgruber aponta, ainda, a 
seletividade e o caráter de classe do sis
tema. Apenas uma parcela específica 
da população é condenada pelos crimes 
que comete e nesse grupo encontram-se 
negros e mestiços . Segundo o IBGE, 
68% dos presos no Brasil pertencem a 
essas categorias. "A prisão não atinge 
nenhum de seus objetivos desde que 
foi criada, há 200 anos. Ela é uma ma-
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'Neste lugar 
maldito onde 
reina a tristeza, 
não se 
condenso 
delito, se 
condensa 
pobreza'. 
Frase escrita 
na parede 
de prisões 
mexicanas 

neira perversa de penalizar uma parce
la da população que não tem acesso à 
defesa, como os pobres, os sem instru
ção ou qualificação profissional", diz 
Julita. Cerca de 98% dos presos no 
país não têm condições de contratar 
um advogado. 

Aplicação-Atualmente são neces
sários dois requisitos para que um con
denado à prisão se beneficie com a pena 
alternativa. O primeiro está no Código 
Penal. Nossa legislação só garante esta 
pena ao condenado a menos de um ano 
de prisão. E ela varia entre a prestação 
de serviços à comunidade, interdição 
temporária dos direitos , como suspen
são da carteira de motorista, e limita-

Zaffaroni adverte, no entanto, 
que os índices de mortes violentas 
nas cidades latino-americanas de
monstram que o perigo está em ou
tro setor: a primeira causa é o suicí
dio, seguido de acidentes de trânsi
to e conflitos familiares, sem con-
tar a alta incidência de mortes cau
sadas por quem tem licença para 
usar arma de fogo, ou seja , poli
ciais e militares. 

ção de fim de semana - todas essas pre
vistas no artigo 43 do código - e mais a 
aplicação de multas (artigo 49) e sus
pensão condicional da pena, ou sursis 
(artigo 77). 

Os defensores das penas alternati
vas alegam que elas deveriam ser apli
cadas também em quem não cometesse 
crime violento, como o furto. Só que, 
pelo Código Penal, o furto prevê de um 
a quatro anos de prisão, e, se qualifica
do, de dois a oito. 

Nesse momento surge o segundo fa
tor que determina a sorte do réu: o juiz. 
Se o juiz acreditar que o réu não come
teu crime que mereça prisão, provavel
mente determinará pena alternativa. 
Mas se ele for conservador, mesmo que 
condene o réu a menos de um ano, difi
cilmente o livrará da cadeia. 

Para o governador do Rio de Janei
ro, o advogado Nilo Batista, a aplicação 
das penas alternativas implica trans
por obstáculos: "Desde 1984, temos tex-

3 



As penas alternativas vão desde limpeza 
urbana a consertos de móveis 

tos criativos e importantes sobre o 
tema. Mas esta linha pressupõe dois de
safios; o primeiro é criar uma cultura de 
aplicação desse tipo de pena. Há dois 
anos produzimos 2.600 vagas em que os 
presos poderiam prestar serviço.s à co
m unidade. MaS1conseguimos preencher 
apenas 100. O segundo desafio é dar 
credibilidade aos nossos sistemas aber
tos e semi-abertos. Como eles não são 
confiáveis, a magistratura se retrai." 

Nilo Batista participou da Confe
rência de Alternativas às Penas de Pri
são, realizada no Rio em outubro deste 
ano. Na ocasião, lembrou que essa nova 
postura significa uma mudança no esti
lo penal. "Durante o Brasil colônia, a 
pena era imposta no corpo do condena
do (açoites e morte). Para o capitalismo 
.industrial, a privação de liberdade era 
uma maneira de controlar a mão-de
obra. No càpitalismo pós-industrial em 
que vivemos, o que interessa não é mais 
o homem preso, mas o consumidor em 
liberdade", diz. 

Durante a conferência, o secretário 
de Justiça do Rio, Arthur Lavigne, afir
mou ser preciso "manter na prisão ape
nas as pess9as que são perigosas e não 
as outras. E necessário lutar para dar 
mais abrangência à legislação de penas 
alternativas". 

Na opinião de Julita Lemgruber, a 
solução para popularizar as penas al
ternativas está em divulgá-las ao máxi
mo entre os próprios magistrados e a 
população, mas acima de tudo modifi
car as leis, para que qualquer crime 
não-violento seja passível de receber 
uma punição que não seja necessaria
mente a prisão. • 
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As prisões do 
Primeiro Mundo 

om relação ao sistema carce
rário, os problemas do Pri
meiro Mundo são parecidos 
com os do Terceiro. Durante 

sua visita à Inglaterra, Estados Unidos 
e Suécia, Julita Lemgruber observou 
que, embora a aplicação de penas alter
nativas seja mais ampla que no Brasil, 
esses países também enfrentam o cres
cimento da população carcerária. Tam
bém lá a conscientização sobre a inefi
cácia e os efeitos nocivos das prisões 
não conseguiu suplantar a pressão da 
opinião pública, que exige mais rigor 
nas punições à medida que aumentam 
os crimes. 

Nos EUA existem 1,25 milhão de 
presos contra cerca de 2,5 milhões cum
prindo penas alternativas. Isto coloca 
os norte-americanos como os campeões 
das penas alternativas no mundo. Mas 
por outro lado abre uma discussão. A 
maioria destas penas são administra
das por ONGs e instituições pagas para 
tal. Argumenta-se que, assim, elas vi
ram um negócio e como tal são tratadas, 
sem o devido questiona
mento sobre a oportunidade 
(ou ~ão) de sua aplicação. 

E um número muito su
perior ao da lngl a terra, 
onde 53 mil criminosos es
tão em penitenciárias e ou
tros 52 mil estão fora da pri
são, mas pagando por seus 
delitos. Nos EUA, aliás, es
pera-se uma explosão no 
número de presos, devido à 
entrada em vigor de novas 
leis mais rígidas. 

clicam a inexistência de qualquer rela
ção positiva entre mais gastos com en
carceramento e menores taxas de crimi
nalidade". 

Enquanto o custo de um preso em 
Nova Iorque varia entre US$ 32 mil e 
US$ 58 mil anuais, o custo de um in
divíduo sob probation oscila entre 
US$ 600 e US$ 10 mil por ano . Na In
glaterra, um preso custa 25 mil libras 
por ano, ao passo que, sob probation 
custa 1.272 libras . 

Probation é uma pena surgida no 
início deste século, um período "proba
tório", em que o infrator se submete a 
controles ou atividades, sob pena de ir 
para a prisão caso não cumpra as exi
gências. E le deve se apresentar peri
odicamente, dando conta de sua situa
ção de moradia e trabalho e também 
pode ser obrigado a realizar serviços co
munitários. 

Além disto, existem ainda as a lter· 
nativas de suspensão de sentenças, 
multas e prestação de serviços à co
munidade. 

De acordo com o relató
rio de Julita Lemgruber, a 
despeito do aumento de pre
sos, "verifica-se nos países 
visitados ampla utilização 
de alternativas a o encarce
ramento, havendo até pro
gramas específicos para 
criminosos violentos, em
bora, em geral, as sanções 
alternativas destinem-se a 
crimes menos graves. Pa
radoxalmente, nos EUA 
proliferam estudos que in-

WORKING WI 
EMPLOYERS 
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Na Inglaterra a lei estabelece um 
mínimo de 40 e um máximo de 240 ho
ras de trabalho gratuito . Em 1990, 
38.600 indivíduos receberam esta puni
ção e trabalharam, na maior parte, em 
instituições privadas sem fins lucrati
vos. Nos EUA, os juízes podem conde
nar a no mínimo oito horas de serviços 
co munitários e no máximo algumas 
centenas de horas. 

A Sherborne House, perto de Lon
dres , é um exemplo de centro deprobar 
tion bem-sucedido. Trabalha com jo
vens de 16 a 20 anos que tenham come
tidos crimes graves ou sejam reinciden
tes. Mais de 90% da clientela têm 

JUSTIÇA 

seis ou mais condenações. Os que 
cumprem prisão reincidem no cri
me em 53% dos casos. Já o índice 
entre os que passam pelo centro é 
de 36% no primeiro ano depois da 

Pessoas que cometem crimes 
leves em Londres costumam 

pena alternativa. O jovem vai ao 
centro de 9 às 16 horas diaria
mente e faz artesanato, fotogra-
fia, esporte e passeios dirigidos, 
além de psicoterapia de grupo. 

Todos os condenados a pres
tar serviços à comunidade na 
área metropolitana de Londres 
são encaminhados ao Community 
Center; em geral são pessoas que co
meteram crimes leves. Eles reparam 
móveis para asilos ou brinquedos para 
escolas, recuperam prédios, jardins, 
plantam árvores e colocam papel de pa
rede em asilos , orfanatos , centros es
portivos comunitários etc. 

O sistema carcerário inglês tem con
tradições curiosas. Por um lado a ONG 
Prison Reforro Trust denuncia que o 
país gasta mais alimentando os cachor
ros que existem nas prisões do que com 
os próprios prisioneiros. Mas por outro 
lado, os serviços de penas alternativos 
são tão confiáveis que os juízes aceitam 
3/4 das sugestões encaminhadas a eles 
no sentido de adotá-los. 

Os Estados Unidos 
são campeões 

na aplicação de penas 
alternativas, 

geridas por ONGs 
pagas para este fim 
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ressarcir a sociedade 
realizando reformas em 
escolas, asilos e centros 

comunitários 

Ainda na lngla terra, o Hereford and 
Worcester Probation Center encami
nha homens envolvidos em acidentes 
violentos para um grupo de teatro expe
rimental onde se tenta levá-los a pensar 
nas conseqüências de seus atos. E mu
lheres que cometeram delitos leves fi
cam obrigadas a cursos profissionali
zantes e aconselhamentos individuais 
ou em grupos. 

Nos Estados Unidos, Nova Iorque é 
a cidade que mais oferece penas alter
nativas. The Court Employment Pro
ject destina-se a jovens de 14 a 21 anos 
condenados por posse de armas, venda 
de tóxicos e roubos, primários e vivendo 
em áreas pobres. Atende a mil jovens 
por ano, em programas de seis meses, e 
cerca de 75% deles não reincidiram no 
período de dois anos após o cumprimen
to da pena. Os condenados recebem 
atendimento individual, educação pro
fissionalizante e programas de recupe
ração de drogados. 

O Community Service Sentencing 
Project envolve 70 horas de trabalho co
munitário em cada duas semanas e des
tina-se aos multi-reincidentes de pe
quenos furtos e posse de drogas. Eles fa
zem manutenção e limpeza em áreas 
pobres, edifícios públicos, centros co-

munitários e geram 90.000 horas de 
trabalho gratuito para a comunidade, 
avaliadas em US$ 430.000. 

The Fortune Society, ainda em Nova 
Iorque, foi fundada em 1967 por ex-de
tentos . Ajuda na recuperação de presos e 
ex-presos, a maioria acusada de delitos 
graves. Os "clientes" devem freqüentar a 
sociedade cinco dias por semana, com 
acompanhamento individual e em grupo 
de manhã e aulas à tarde. 

Já o El Rio destina-se a viciados em 
drogas, principalmente o crack (pedras 
feitas de cocaína bruta consumidas pe
los mais pobres). A acupuntura é o prin
cipal recurso no combate ao vício. Os 
condenados fazem diariamente exames 
de urina e têm controle rígido de fre- · 
qüência. A brasileira Ana Oliveira é a 
diretora e idealizadora do El Rio. 

Em São Francisco, está a experiên
cia de reabilitação considerada a mais 
bem-sucedida no país. Cha ma-se De
lancey Stree t Foundation , um centro 
residencial e educaciona l de auto-ajuda 
para ex- drogados e ex-presos . Cerca de 
60% dos residentes estã o ali cumprindo 
penas alte rnativas. Ocupando um 
quarteirão inteiro, o prédio abriga 400 
pessoas e funciona como uma grande fa
mília. Ninguém recebe salário e todos 
são, ao mesmo tempo, alunos e profes
sores. Os residentes se profissionali
zam em oficinas e produzem bens que 
geram os recursos da instituição, que 
não recebe um centavo do governo. En
tre as atividades, estão gráficas, um 
restaurante aberto ao público, oficina 
mecânica , confecção de brindes para fir
mas e uma companhia de mudanças 
com 23 caminhões. 

Com 60 presos por 100.000 habitan
tes, a Suécia está entre os países euro
peus com taxas de encarceramento 
mais reduzidas. E como a média de pe
nas não ultrapassa três meses, as pri
sões suecas têm alta rotatividade. 

O Código Penal sueco estabelece 
que as penas privativas de liberdade 
não devem ser superiores a dez anos 
nem terem menos de 14 dias. Em casos 
de reincidência graves, pode-se chegar 
a uma prisão de 16 anos. Aprobation 
existe no país desde 1940 e inclui serviços 
à com unidade e também ensino profissio
nalizante, recuperação de dependentes 
químicos e aconselhamento individual. 
Dependendo do crime, a condenação pode 
variar de 40 a 200 horas de prestação de 
serviços comunitários. • 
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Um sítio sem fronteiras 
Considerado o melhor programa de televisão para crianças, volta a ser 
exibido O Sítio do Picapau Amarelo que, apesar do tempo transcorrido, 

mantém todo o charme e interesse 

Wagner Carneiro 

M 
armelada de banana, bana
nada de goiaba, goiabada 
de marmelo: Sítio do Pica-

'------' pau Amarelo". Era impossí
vel tirar a criançada da frente da TV 
quando Gilberto Gil começava a cantar 
o primeiro verso da música tema de um 
dos programas infantis de maior au
diência da televisão brasileira. O Sítio 
do Picapau Amarelo - resultado de um 
convênio entre a Rede Globo, TV Edu
cativa e Ministério da Educação e Cul
tura - baseado na obra do escritor 
Monteiro Lobato, está de volta depois 
de nove anos. A série vem sendo exibida 
agora pela TVE. Mas será que as crian
ças de hoje terão o mesmo interesse que 
tiveram os petizes de outrora? 

Projetado basicamente para a idade 
pré-escolar, mas 
atingindo todas as 

faixas etárias e sócio-econômicas, a re
alização do programa foi apoiada por 
equipe especializada em lingüística, 
ciência, educação, psicologia, pesquisa 
e sociologia. Entretanto, o Sítio não tin
ha a pretensão de ser didático e podia 
trabalhar com todos os sotaques e for
mas de falar . Sob direção de Geraldo 
Casé, com textos de Paulo Afonso Gri
soli e Wilson Rocha, a série televisiva 
teve uma produção complexa, que obri
gou os produtores a tomarem cuidado 
com os mínimos detalhes. 

"O grande esforço nosso foi de de
senvolver o projeto seguindo diretrizes 
e obedecendo parâmetros adotados em 
função da finalidade principal do pro
grama: o entretenimento. Mas o Sítio 
foi tão bem elaborado que as dificulda
des se limitavam ao desenvolvimento 
da produção em função de cada histó
ria , coisas que a gente enfrenta em 
qualquer projeto de TV. Também tive-

Bonecos, técnica e arte 

Os bonecos são todos brasileiros, criados por Rui de Oli
veira e Marie Louise Nery a partir da narrativa de 

Monteiro Lobato. A criação deles tornou-se complexa pelas 
características diferentes e a originalidade que cada um 
exigia. Alguns foram fabricados nos Estados Unidos por fal
ta de know-how brasileiro na movimentação. 

O conjunto do Sítio do Picapau Amarelo envolveu a ce
nografia, os figurinos e os bonecos. Com a intenção de criar 
uma unidade gráfica, em toda a informação visual do pro

grama foi feito um estudo de cores·, tomando como base um único tipo de tin
ta: a ecoline. Todos os cenários e figurinos ficaram sob a responsabilidade de 
Arlindo Rodrigues, que se empenhou para reproduzir visualmente o mundo 
mágico criado por Monteiro Lobato, o que permitiu que, através de fantasias, 
se tivesse uma idéia aproximada dos personagens como, por exemplo, os do 
Reino das Águas Claras. 

Foi uma verdadeira ginástica. O mundo infantil de Lobato exigiu o es
forço de todos. O Pequeno Polegar, que só poderia aparecer em chroma-key, 
o Marquês de Rabicó, que é interpretado por um leitãozinho,As Caçadas de 
Pedrinho, que foram gravadas com animais de verdade, no Jardim Zoológico 
do Rio, enfim, toda a realização se tornou complexa a partir da utilização de 
efeitos especiais para diferentes dimensões, além da necessidade de um pro
fessor de expressão corporal para ajudar no comportamento dos bonecos. 

mos alguns trabalhos extras para de
senvolver o conteúdo, a adequação lin
güística dos diálogos, o comportamento 
psicológico de cada personagem e a de
finição do papel de cada um deles. Es
ses fatores foram levados muito a sé
rio, mas não foram obstáculos", admi
te Geraldo Casé, atual diretor da Di
visão de Programação Internacional 
da Rede Globo. 

O universo paralelo criado por Mon
teiro Lobato e gravado para a televisão 
entre 1976 e 1985 encanta igualmente 
crianças e adultos, que não resistem às 
viagens fantásticas pelo mundo do faz
de-conta, recheadas de inúmeras sur
presas - para entretenimento com um 
conteúdo de informação e instrução, 
sem se transformar em 
programa didático. 
"Sua proposta inicial 

A boneca Emília e a 
menina Narizinho 
são personagens 
incorporados 
à cultura 
brasileira 
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O autor e suas obras 

J osé Bento Monteiro Lobato usou a arte como tribuna para defender suas 
idéias e destacou-se por não temer dizer a verdade numa época de repres

são. Com mais de 30 livros publicados e 5 milhões de exemplares vendidos, 
Lobato ainda teve sua coleção de 12 livros do Sítio do Picapau Amarelo ane
xada ao acervo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên
cia e a Cultura (Unesco), juntamente com a série exibida na televisão. Esse 
paulista de Taubaté nasceu em 1882, se formou em Direito e colaborou, ainda 
estudando na universidade, em vários jornais. 

Somente seis anos mais tarde escreveria seu primeiro livro: Urupês, que 
iniciou uma obra que teria 13 volumes de livros adultos e mais 22 de litera
tura infantil. O Sítio do Picapau Amarelo foi o refúgio paradisíaco de Mon
teiro Lobato. De Reinações de Narizinho até Os Doze Trabalhos de Hércules, 
as obras infantis do escritor são o elo perdido entre o sonho mais impossível 
e a realidade mais cotidiana. Para ·ele, o pó de pirlimpimpim e os bolinhos 
de Tia Nastácia são perfeitamente aceitos e não precisam de explicação ló
gica - assim como sabugo de milho, boneca de pano e animais que falam sem 
surpreender os moradores do Sítio . 

A liberdade da infância se resumia em Pedrinho e Narizinho, além de per
sonagens convidados. A brutalidade humanizada inspirou a criação do rino
ceronte Quindim e a gula do Marquês de Rabicó. Emília é Lobato criança e 
também adulto. Segundo ele próprio, "é a idéia liberta de convenções; nunca 

viveu em sociedade e ainda não sabe mentir". 
Aos 66 anos, p.o dia 5 ·de julho de 1948, Monteiro 

Lobato deixou a vida e foi para o "país da fantasia, 
no estado de euforia, cidade polichinelo: Sítio do Pi
capau Amarelo". 

era de complementar o ensino primário 
através do MEC . Esse objetivo foi de
senvolvido durante os três primeiros 
meses da série, mas não foi finalizada", 
conta Casé. 

Ontem e hoje - Nos nove anos em 
que esteve fora do ar, o Sítio do Picapau 
Amarelo não caiu no esquecimento. 
"Durante esse tempo, as pessoas sem
pre me perguntavam na rua se o pro
grama iria ser reprisado", conta a atriz 
Zilka Salaberry, que vivia a vovó Dona 
Benta. Zilka, hoje no alto dos seus 77 
anos, diz ainda que está muito satisfei
ta com o convite feito pela TVE para 
apresentar os episódios, mas tem dúvi
das quanto à audiência da série nos dias 
atuais. "As crianças que nos assistiam 
naquela época agora têm filhos que pode
rão nos conhecer. Mas não sei se as de ho
je terão o mesmo interesse", conta. 

A atriz Rosana Garcia, que encanta
va os telespectadores com as aventuras 
da esperta menina Narizinho, acredita 
em um novo sucesso do programa. Com 
dois filhos - Fernando, de 9 anos, e Ca
rolina, de 12 - e a felicidade estampada 
no rosto, Rosana ficou encantada com a 
novidade. "Meus filhos só tinham assis-

Em cena, 
tido uma fita em que eu Lúcia Alves, 
quase não tinha parti- Gracindo 
cipação. Mas sempre Júnior, Julio 
contei as histórias do Cesar, André 
Sítio . Agora, eles não Vai/e e Reny 
perdem um capítulo se- de Oliveira 
quer", revela. 

Para Geraldo Casé, toda a geração 
que assistiu ao programa foi criada 
dentro de um ritmo diferente das crian
ças de hoje. Contudo, ele afirma que, 
sendo bem narradas, atraentes e tendo 
os componentes necessários para agra
dar ao público jovem, as histórias do Sí
tio são eternas como os contos dos ir
mãos Grimm. São histórias atuais para 
sempre. 

Evidentemente, como um produto 
veiculado para a TV, sofre com as conse
qüências do tempo, pois a produção e a 
tecnologia de 20 anos atrás eram inferio
res se comparadas com os recursos dessa 
década. "Quanto às crianças que hoje as
sistem ao programa, a partir do momento 
em que se ligarem à narrativa e à história, 
eu creio que se interessarão e ainda in
fluenciarão outras", ressalta Casé. 

A possibilidade de uma nova versão 
do Sítio foi descartada por Geraldo Ca
sé. Segundo ele, uma regravação exigi
ria produção muito onerosa e depende
ria muito do processo a ser desenvolvi
do. "Não vejo a menor chance disso 
acontecer", afirma o diretor, responsá
vel pela consultoria para escolher os 
123 capítulos que estão sendo exibidos 
desde o dia 10 de outubro passado. 

Quanto às críticas - positivas e ne
gativas -, Casé contou que todas são 
procedentes, mas rechaçou as que pro
curam comparar os recursos daquela 
época com os de hoje sem levar em conta 
as histórias e a obra de Lobato. "O Tel
mo Martino, por exemplo , foi muito 
apressado e ainda escreveu Tia Anastá
cia quando o personagem de J acira 
Sampaio chama-se, na verdade, Tia 
Nastácia. Alguns críticos têm uma vi
são totalmente distorcida da série e 
poucos conhecem os livros de Monteiro 
Lobato. Se for comentar os textos des
ses críticos vou encontrar tantas incon
veniências e tantas coisas mal focaliza
das que dariam para escrever uma te
se", resume. • 
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A atualidade 
de Guimarães 
Rosa 
No momento em que o 
Brasil mergulha nas 
raízes, buscando passar 
a limpo seus valores, 
uma obra que realça o 
mais profundo do ser 
brasileiro é valorizada e 
ganha maior 
importância. Daí a 
surpreendente 
popularidade do autor de 
Grande Sertão: Veredas 

Isabel Cristina Mauad 
ostuma-se dizer que ele é um 
autor dificil. Aliás, muito difi
cil, com a sua lapidação de pa
lavras, seus neologismos, 

suas esculpidas construções de frases. 
No entanto, é, atualmente, um dos mais 
lidos autores brasileiros contemporâ
neos - não só no Brasil como no exte
rior, com seus livros traduzidos para 
mais de 15 línguas (entre elas, alemão, 
russo, tcheco e húngaro). Pela ótica de 
estudiosos, não poderia deixar de ser. 
Afinal, João Guimarães Rosa (1908-
1967) é da mesma estirpe dos grandes 
criadores da linguagem literária extre
mamente elaborada do século XX, como 
James Joyce, e tem um público certo em 
qualquer parte do mundo. Mas não só. 

Outras visões costumam, parado
xalmente, enfocar sua linguagem den
tro de uma imensa categoria: a "de ape
lo popular". Ou seja, sua criação de pa
lavras, seu estilo e sua mensagem se-
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riam reconhecidos pelas mais comuns 
das criaturas, e não só pelo meio acadê
mico ou erudito. Na obra rosiana se re
fletiriam e se reconheceriam o homem 
do interior, o sertanejo e até mesmo as 
crianças - bastando reparar, no voca
bulário infantil, as sucessivas e fantás
ticas invenções. 

Uma terceira postura crítica apon
ta em sua linguagem uma mescla de 
elementos populares e eruditos, que 
caminham "par e passo" em sua obra. 
Portanto, pertencente ao racional-téc
nico e ao encantatório-mágico, duas 
vertentes em uma mesma escrita , co
mo não poderia explodir e repercutir 
a literatura rosiana? 

Os últimos anos vêm somando inú
meras republicações de suas obras, e no 
Brasil a editora Nova Aguilar veio co
roá-la em 1994. A edição da ficção com
pleta de Guimarães Rosa, em dois volu
mes, é certamente neste ano um dos 
lançamentos mais aplaudidos no meio 
literário. No bojo de uma série de pro-

dutos com a marca rosiana, a Nova Agui
lar destacou, no prefácio de Eduardo Cou
tinho, professor de Literatura Compara
da na Universidade Federal do Rio de Ja
neiro (UFRJ), tudo o que vem sendo su
cessivamente ventilado a respeito: 

"( .. . ) apesar da complexidade de sua 
obra, resultante em grande parte da 
verdadeira revolução que empreendeu 
da linguagem ficcional, o sucesso de 
Guimarães Rosa não se restringe ao 
contexto intelectual. Prova-o bem a 
grande quantidade de edições que se 
sucedem de seus livros e o número ex
pressivo de traduções que povoam cada 
vez mais o mercado internacional. Pro
va-o também a série de leituras que ela 
vem recebendo por parte do teatro (Sa· 
rapalha, por exemplo), e da mídia cine
matográfica e televisiva (longas-metra
gens como A Hora e Vez de Augusto Ma
traga, Duelo, Noites do Sertão, Cabaré 
Mineiro e A Terceira Margem do Rio, 
entre outros, e a série televisiva Grande . 
Sertão: Veredas. 
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Autor de quatro livros sobre Guima
rães Rosa - entre eles, dois publicados 
nos Estados Unidos, referentes às suas 
teses de mestrado e doutorado -, 
Eduardo Coutinho, também orientador 
de vários trabalhos acadêmicos sobre o 
escritor, é partidário da visão mista so
bre a obra rosiana. Ou seja, indicando 
elementos populares e eruditos na lin
guagem do autor e dele afastando qual
quer tipo de rótulo, Coutinho acredita, 
antes de tudo, que a literatura de Gui
marães Rosa não se esgota. Pelo contrá
rio, multiplica-se em novas descobertas 
e interpretações. Uma de suas alunas, 
Monique Balbuena, puplicou em setem
bro passado, pela Imago, um livro sobre 
Guimarães Rosa e Edgar Alan Poe: Poe 
e Rosa à Luz da Cabala. Outro aluno es
creveu sobre Osman Lins e Guimarães 
Rosa. E, acredita ele, muitos ainda te
rão inúmeras outras visões, já que a li
teratura rosiana é inesgotável, e ainda 
está por ser revelada através da crítica 
genética, ou seja, a que busca a gênese 
do texto através de comparações de di
versas edições, dos originais e também 
das correspondências dos autores . 

É assim que há sempre os que pe
dem mais. E querem mais. E torcem por 
mais obras rosianas à disposição do pú
blico. Entre eles, o doutor em Letras 
Paulo Roberto Dias Pereira, professor 
de Literatura Brasileira da Universida
de Federal Fluminense (UFF), respon
sável pela biobibliografia do autor na 
ediçã9 da Nova Aguila:\": 

"E necessária, agora, a edição da 
obra completa, ou seja, o conjunto tam
bém de outros três tipos de textos rosia
nos: a poesia, isto é, o livro Magma , até 
hoje inédito, e com o qual o autor ga
nhou prêmio da Academia Brasileira de 
Letras em 1936; seus discursos e prefá
cios; e sua correspondência, importan
tíssima para se conhecer o perfil huma
no e intelectual do autor. De extrema 
utilidade para a crítica genética, a cor
respondência de Guimarães Rosa ainda 
está para ser reunida e publicada. Até 
hoje, uma das raras editadas foi a co
rrespondência com seu tradutor ita
liano. É preciso se conhecer o processo 
de criação literária, até para se pen
sar numa futura edição crítica de sua 
obra completa", salienta Paulo Perei
ra, lembrando ainda o que chama de 
"ciclo de aprendizado do autor": os 
contos que publicou de 1929 a 1930 na 
revista O Cruzeiro. 
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CULTURA 

As dedicatórias 
e sobretudo a 

correspondência . 
com amigos e 

editores ajudam a 
conhecer melhor 

o processo 
de criação 
literária do 

escritor 

dade, cadernos do terceiro mundo 
revela comentários de Rosa a Daniel so
bre sua linguagem. Em carta a Daniel, 
caríssimo, de 12 de agosto de 1964, por 
exemplo, diz: "Não deixe de mandar di
zer ao nosso grande revisor paulista 
(não consigo decifrar o nome dele, a as
sinatura é Abílio?) que continuo devo
tando-lhe muito grata e cordial admira
ção. O que houve, o que há, é que as no
velas do nosso Corpo de Baile são mes
mo 'duras de roer' . É uma linguagem 
tão danada, tão crespa e trançada, que 
eu mesmo quase não agüento ajudar na 
revisão delas . Tive de fazer a leitura 
duas vezes, uma delas (a segunda) com 
a ajuda de revisores aqui do Serviço de 
Publicações do Itamaraty. Tomei muita 

SAGARANA 

O maior cole
cionador de litera
tura brasileira, 
Plínio Doyle, tem 
grande importân
cia na trajetória de 
Rosa. Deve-se a 
ele a primeira bi
bliografia segura 
da sua obra, a pri
meira "de" e "so
bre" o autor, com 
1.200 verbetes pu
blicados no livro 
Em Memória de 
João Guimarães 
Rosa, de 1968, da 
José Olympio. Nos 
arquivos de Doyle, 
na Fundação Casa 
de Rui Barbosa, as 
pastas guardam 
cartas inéditas de 
Rosa, que foi seu 
amigo de longos 
anos . Muitas des
tas cartas são diri
gidas a Daniel Pe
reira, então dire
tor da José Olym
pio. Como o autor 
falaria de sua pró
pria linguagem? 
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O filme 'Noites do sertão~ de Carlos A. P. Correia é uma adaptação de 'Buriti', de Guimarães Rosa. Nele, Milton Nascimento é o chefe Zequiel 

cafiaspirina, sofri e suei, praguejei con
tra o autor, queixei-me do destino ... Es
tá você vendo? A edição portuguesa do 
Manuelzão e Miguilin saiu inçada de 
erros, ao passo que a do Sagarana eles 
tinham conseguido fazer sem erro al
gum, quase. Assim, conservemos a es
tima e o louvor ao nosso revisor, que 
continuo achando notável. Obrigado a 
vocês todos. Lembranças e o forte 
abraço do seu Guimarães Rosa." 

Em tom jocoso certamente, vocife
rando contra si próprio e sua "lingua
gem tão danada, tão crespa e trança
da", Guimarães já fora ainda mais 
longe em suas cartas a Daniel Perei
ra. É de 26 de abril de 1955, por exem
plo - data em que troca o J. sem graça 
pela assinatura de João Guimarães 
Rosa-, uma detalhada exposição sobre 
Corpo de Baile. Agradecendo a Daniel a 
notícia sobre a quarta edição de Saga
rana, explana em seguida: 

"Sobre umas coisinhas do Corpo de 
Baile, estive conversando com o José 
Olympio, que achou útil eu resumisse 
tudo no papel e enviasse a você. É o que 
estou fazendo, com o maior prazer. 

Como você já terá notado, o livro é 
engraçado, meio diferente, quanto à na
tureza e estrutura. São estórias, em vá-
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rias delas tornando a aparecer alguns 
dos personagens. Além disso, nesse 
'complexo de novelas', algumas, penso 
eu, são verdadeiros romances, pelo tra
tamento técnico e pelo exagero das di-

" Um escritor que 
desafia estudos, 

pesquisas, análises. 
O inesgotável 

renovador. 
A cordilheira 

Guimarães Rosa" 
Otto Lara Resende 

mensões. Foi a razão que, à última ho
ra, me permitiu optar pela divisão em 
dois volumes - coisa que num livro nor
mal de novelas poderia destoar, mas 
que, no caso, fica bem justificada. 

Naturalmente, por causa da unida
de, a numeração das páginas terá de ser 
corrida, uma só - de 1 a 642, ou o que 
dê, quando impressas. Isto é importan
te, você não acha? 

As peculiaridades do livro justifi
cam também, a meu ver, a existência 
dos três índices: um no começo do pri· 
meiro volume. Dois no fim do segundo 
volume. Não se trata, você verá, de uma 
esquisitice gratuita, mas de uma indi
cação, de mais um meio de revelação, 
para o leitor. 

Assunto importante é o da grafia . 
Posso dizer a você que recopiei e revi 
cuidadosamente o catatau, muitas ve
zes, e, salvo uma outra omissãozinha 
que me tenha escapado, tudo ali é ex
presso, propositado, intencional. As
sim, pedirei especialmente a você que 
recomende aos linotipistas e composito· 
res a absoluta e estricta fidelidade ao 
texto. Que nada mudem, nada corrijam, 
nada tentem uniformizar. Nem mesmo 
quanto à ortografia - onde cultivo algu· 
mas pequenas rebeldias (por exemplo, o 

terceiro mundo / 180 



ú final acentuado, os finais em ôa etc.; 
poucas rebeldias, aliás). Também não 
queiram eles uniformizar a maneira de 
escrever os nomes próprios das persona
gens. Não mudar, não emendar nada, en
fim. Severas instruções nesse sentido eu 
muito agradeceria a você; e pouparemos 
tempo e trabalho, na revisão. 

Numa das novelas, a Cara de 
Bronze, ocorreram notas-de-pé-de-pá
gina, requerendo cuidado especial na 
composição e o emprego de um tipo 
menor; mas isso, creio, não oferece di
ficuldades maiores. 

Também, nas duas páginas de epí
grafes, que abrem o primeiro volume, 
talvez seja interessante variar de tipo. 

E - você viu?-: preferi usar o João 
Guimarães Rosa por inteiro, em lugar 
daquele J. sem graça. 

E, meu caro Daniel, acho que é tudo. 
Tudo, mais a minha gratidão, por sua 
magnífica ajuda. Dentro de maio, espe
ro levar ao José Olympio o Sagarana, 
um pouquinho revisto, para a nossa 
'edição definitiva'. 

Agora o forte abraço, grato, amigo, 
do Guimarães Rosa." 

Preciosidades- Muitos outros do
cumentos preciosos há nos arquivos de 
Doyle, nos quais o escritor-embaixador 
quase sempre escreve nos papéis tim
brados da Secretaria de Estado das Re
lações Exteriores. Em alguns deles, faz 
homenagens aos ami
gos. A Doyle, dois me
ses antes de morrer, em 
novembro de 1967, en
viou seu "vasto e per
manente abraço". 

Sobre Gilberto 
Freyre, sem datar, te
ceu inúmeros elogios, 
chamando-o de mestre. 
Ao próprio Daniel Pe
reira chamou de "amigo 
dos autores, protetor 
das musas". Também 
as dedicatórias dirigi
das a amigos têm des
taque à parte nos ar
quivos de Doyle. Uma 
delas, da terceira edi
ção de Sagarana, de 
1951, era para Fernan
do Sabino, a quem pe
dia: "Leia com rigor e 
comente com afeto, ou, 
por outra - releia com 
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O autor adiou por 
quatro anos sua 

posse na Academia 
Brasileira de 

Letras, temendo 
uma profecia de 

que morreria após 
uma solenidade. 
Morreu um mês 
depois da posse, 

em 1967 

afeto e comente sem rigor - este 'Sag.', 
livro 'cheio de maçada'." 

Raridades maiores ainda, contudo, 
há na memória de Doyle. Lembra ele, 
por exemplo, que Guimarães Rosa não 
publicou Tutaméia, pois este foi um tí
tulo dado por Paulo Rónai ao livro que, 
em vida, o autor intitulou Terceiras Es
tórias. Conta Doyle que_ningué~ enten-

dia a razão de Guimarães Rosa ter es
crito Primeiras Estórias e, em seguida, 
ter passado para Terceiras Estórias. E 
as segundas?, perguntavam. 

"Um dia eu mesmo perguntei ao Da
niel Pereira. E ele me respondeu que o 
Rosa havia lhe explicado durante meia 
hora e que ele não entendera nada. 
Uma vez, num almoço festivo, em que 
eu e minha mulher estávamos, alguém 
lhe perguntou diretamente. E ele, saiu
se com esta explicação, que é uma jóia: 
'O Plínio Doyle, que vocês conhecem, 
tem mania de papel. Ele me pediu os 
originais das Segundas Estórias para 
ler, e até hoje não me devolveu.' Todos 
riram, e evidentemente não acredita
ram. Mas ele deu uma explicação", ri 
Doyle, lamentando a não-existência 
das Segundas Estórias. 

Aliás, é sempre com a expressão ale
gre que Doyle recorda o amigo, que "era 
simples, gostava muito de conversar, e 
mostrava-se sempre muito alegre e 
bem-disposto nos almoços do José 
Olympio". O mesmo amigo que acom
panhou três ensaios de sua filha Sô
nia Doyle interpretando, durante cur
so na PUC, uma peça sobre o conto ro
sianoA Volta do Marido Próspero: "Os 
ensaios eram na Maison de France. 
Ele gostava muito e, na platéia, fazia 
comentários. No dia da estréia, po-

-rém, não quis ir porque, dizia, ia ter 
IJluita gente e disto e-le-não -gc>st ~. 
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O cronista do Segundo Im
pério. O outro, torrencial, 
é o sertão e é a mais alta 
indagação metafisica. Um 
e outro ampliam o hori
zonte do Brasil - afirmam 
a genuína originalidade de 
sua cultura." 

Na obra de Guimarães Rosa, o sertanejo se reflete e se reconhece 

Hoje, seis anos após es
te artigo, ainda se poderia 
falar em um retorno de 
Guimarães Rosa? Ou em 
uma continuidade? Ou em 
ambos? Na visão de Paulo 
Pereira, que estuda o au
tor há 20 anos, pode-se di
zer que, atualmente, o 
contexto brasileiro realça 
os escritores da terra, já 

conta Doyle, revelando, assim, outra fa
ceta do escritor. 

Um lado por vezes diferente, por ve
zes engraçado. Como daquela vez em 
que, ao comprar uma tradução de um dos 
livros de Rosa, Doyle levou-o para ser au
tografado. Ao que o amigo logo retrucou: 
"Proíbo-o de comprar tradução. Estes edi
tores estrangeiros são f-d-p: só mandam 
dois exemplares. Então, um é meu e o ou
tro, seu. O meu, eu perco, e você guarda." 

É assim que, hoje, tudo que lembra 
o amigo recebe os aplausos de Doyle. 
Não só a edição da ficção completa, co
mo também os dez títulos sucessiva
mente reeditados pela Nova Fronteira, 
e que estão com novas capas do artista 
plástico Carlito Carvalhosa - entre 
eles, Grande Sertão: Veredas, Sagara
na e Primeiras Estórias. 

Não é em vão que, entre as pérolas 
dos arquivos de Doyle, também estão 
guardados recortes de jornais com arti
gos de outros amigos, como o do mineiro 
Otto Lara Resende sobre Guimarães 
Rosa. Em comemoração aos 80 anos de 
nascimento de Rosa, em 27 de junho de 
1988 (Rosa morreu apenas com 59 anos 
de idade), Otto escrevia: 

"( ... ) Sagarana - 1946. A grande re
velação. A civilizada voz sertaneja, ful
minante, chama a atenção geral. Dez 
anos mais tarde, Corpo de Baile, dois 
volumes, e Grande Sertão: Veredas. 
Com a controvérsia, o impacto da novi
dade, veio logo o reconhecimento - o es
critor que desafia estudos, pesquisas, 
análises. No Brasil e fora do Brasil. O 
inesgotável renovador. A cordilheira 
João Guimarães Rosa. 
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"Simples coincidência. Rosa nasceu 
no ano em que morreu Machado de As
sis - 1908. Foram contemporâneos três 
meses - de 27 de junho a 29 de setem
bro, quando morreu o antigo menino 

Joaquim Ma
ria. Um, clássi
co, fixou a lín
gua brasileira, 
na melhor tra
dição portu
guesa. O ficcio
nista urbano·. 

que "o país está vivendo 
um momento político de crença na sua 
própria história, no sentido de passar a 
limpo todos os seus valores". "Neste 
contexto, João Guimarães Rosa apare
ce como aquele artista que vai o mais 
fundo possível na 'psique' do brasilei
ro. Aquele que mergulha naquilo que 
poderíamos chamar de consciência 
nacional, simbolizada por estas figu
ras simples do sertão brasileiro, qµe 
parecem ser depositárias dos mais 
representativos valores da nacionali
dade - assinala. 1 

A história do autor 

J <Jão Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, era 
ficcionista e diplomata. Formou-se médico em 1930, clinicou 

por dois anos em ltaúnas, interior de Minas Gerais e, em 1932, 
alistou-se como médico voluntário contra o Movimento 
Constitucionalista, ingressando meses depois na Força Pública 
do Estado de Minas Gerais. Sua carreira diplomática começou 
em 1934, quando prestou concurso para o ltamaraty. Em 1936, 
foi premiado pela Academia Brasileira de Letras (ABL) pela 
coletânea de versos Magma. Dez anos depois, publicou o livro 
de contos Sagarana, sua primeira obra. Depois de servir na 
embaixada de Paris, voltou ao Brasil em 1951 e foi nomeado 
chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, João 
Neves Fontoura. Em 1956, publicou Corpo de Baile e Grande 
Sertão: Veredas, esta considerada sua obra máxima. Dois anos 
mais tarde, foi promovido a diplomata. Em 1963, foi eleito por 
unanimidade para a ABL; depois de adiar a posse por quatro 
anos, finalmente assumiu a vaga em 16 de novembro de 1967. 
Um mês depois, morreu vítima de um enfarte. Entre suas obras 
estão Primeiras Estórias (1962), Tutaméia (Terceiras Estórias) (1967), 
e Ave Palavra (1970, póstuma). 
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CAPA 
MERCOSUL 

Os presidentes Eduardo Frei (Chile), Itamar Franco (Brasil), Carlos Menem (Argentina), Juan Carlos 
Wasmosy (Paraguai) e Luls Alberto Lacalle (Uruguai): respaldo político ao Mercosul 

A entrada em vigor do 
Mercosul significa um 
avanço na integração 
regional, um dos 
sonhos dos pioneiros 
da independência dos 
países da América do 
Sul. Mas aspectos 
decisivos para o futuro 
do bloco regional, 
como a integração 
política e a cooperação 
tecnológica, deverão 
ainda esperar para 
tornar-se realidade. 

Dezembro/ 1994 

Marcelo Montenegro 

E m 31 de dezembro de 1994 chega ao fim 
o período de transição estabelecido em 
1990 pelo Tratado de Assunção para a 
entrada em vigor do Mercado Comum 

do Sul (Mercosul), formado pela Argentina, Bra
sil, Paraguai e Uruguai. Contrariando muitas 
previsões pessimistas, em prazo recorde os nego
ciadores conseguiram derrubar quase 90% das ta
xas aduaneiras e das barreiras não-alfandegárias 
existentes entre os quatro países. 

Porém, em 1º de janeiro de 1995, com o Mer
cosul plenamente constituído, aspectos decisivos 
para o futuro do bloco regional, como a integração 
política, cultural, educacional e a cooperação tec
nológica entre os sócios, ainda deverão esperar 
bastante tempo para se tornar realidade. 

Mas, embora ainda falte muito por fazer, os 
avanços são notórios. Por exemplo: durante estes 
quatro anos o fluxo comercial quadruplicou. 

Hoje, existem em andamento dois processos 
de negociação que podem ampliar a área de in
fluência do Mercosul na América, com a entra
da do Chile e da Bolívia. E, através do Atlânti
co, começou a se tratar do estabelecimento de 
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A hidrovia Paraná-Paraguai: 
um dos aspectos mais 
promissores da integração 
regional, facilitará 
o transporte de cargas 

uma Zona de Livre Comércio com a União Eu
ropéia. 

A associação desperta também o interesse de 
outros blocos regionais, como o TLC norte-ameri
cano (Nafta, em sua sigla em inglês) e alguns 
grandes atores do comércio mundial, como os blo
cos asiáticos, a China, Rússia, Indochina e África 
do Sul têm manifestado interesse de se aproximar 
de um mercado regional integrado que, em 1993, 
movimentou cerca de 8 bilhões de dólares em suas 
transações comerciais. 

Por que deu certo? - Qual foi o motor dessa 
transformação que parece haver acabado defini
tivamente com as frustrações vividas pelos países 
latino-americanos nas últimas décadas, quando 
fracassaram outros processos similares, como os 
da Alalc (Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio), nos anos 60, e a Aladi (Associação La
tino- Americana de Integração) nos anos 80? 

O Mercosul surge como o primeiro processo de 
integ'ração que ocorre depois do fim da Guerra 
Fria e foi concebido como alternativa ao esgota
mento dos modelos de substituição de importa
ções, para tratar de reinserir competitivamente o 

Formas e grau 
Dentro dos esquemas co

nhecidos de integração, o 
Tratado de Assunção adota 
uma das formas superiores e 
mais complexas. Entre os dife
rentes processos estão: 

1. Área de Preferências 
Alfandegárias: onde os paí
ses taxam todo ou parte do co
mércio recíproco com impostos 
inferiores aos que tributam as 
mercadorias provenientes de 
terceiros· países. Por ~xemplo: 
a Preferência Alfandegária Re
gional da Aladi (PAR). 

Este tipo de acordo não é 
considerado um modelo de in
tegração no sentido próprio. 

2. Zona de Livre Comér
cio: onde os sócios eliminam 
todos obstáculos aduaneiros, 
tarifários e pára-tarifários ao 
comércio recíproco, como por 
exemplo o TLC (Tratado de 
Livre Comércio, também co-

nhecido pela sua sigla em iJl. s 
glês, Nafta) entre México, E& é 
tados Unidos e -Canadá. t 

Este tipo de acordo, como1 , 
anterior, não implica uma in~ l 
gração dos países que o for· ( 
roam. Trata-se, fundamental· d 
mente, do estabelecimento il! 1 

um acordo comercial que abole 1 

as taxas alfandegárias. Mais s 
que um processo de integração, 1 

é uma lista de produtos e de ope- e 
rações comerciais reguladas. 

3. União Aduaneira: im- f 
plica, além do estabelecimento d 
de uma Zona de Livre Comér· s 
cio entre os sódos, a adoção de 1 

uma tarifa externa comum e 
frente a terceiros países. Fun· e 
ciona como uma zona de lim e 
comércio pará dentro e como g 
um só país diante de terceil'O!, o 
do ponto de vista comercial. t 

d 

4. Mercado Comum: i l 
uma União Aduaneira à qu e 
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1- Cone Sul da América em uma 
economia mundial cada vez 
mais globalizada. 

No contexto internacional 
surgido depois da queda do 
Muro de Berlim e o fim do 
mundo bipolar, a idéia do Mer
cosul evoluiu para a constru
ção de um pólo aberto do ponto 
de vista comercial. E, para sua 
formação, foi muito importan
te a consolidação dos proces
sos democráticos em todos os 
países que o integram. 

A recuperação da demo
cracia permitiu desarticular 
antagonismos e disputas de 
hegemonia, principalmente 

:a 
1-

lS 

lo 
JS 

·e 
l.-

le 
·a 
l

i· 

o 

entre Argentina e Brasil, e começar a curar feri
das como as que deixou no século passado a Gue
rra do Paraguai!. 

Outro elemento muito importante que contri
bui para o êxito do Mercosul, em contraposição às 
experiências da Alalc e da Aladi, como modelo de 
integração mais sólido, é a relativa homogeneida-

de dos espaços econômicos que estão se integran
do. O Mercosul está formado por dois países gran
des (Argentina e Brasil) e dois países pequenos 
(Paraguai e Uruguai), cujas diferenças são notó
rias no que se refere ao tamanho territorial, mas 
não em relação às suas estruturas econômicas, ao 
contrário do que ocorreu em anteriores esquemas 

(U e integração 
em· se acrescenta a livre mobilida
;o, dede fatores da produção den-

tro dos países que a formam, 
;orno assim como a adoção de uma 
ain política comercial comum. 
o for Contempla, além disso, a coor
en denação de políticas macroeco
nt.o nômicas e setoriais entre seus 
ia membros e pode, em alguns ca
. M · sos, requerer também a har
~a · monização das legislações na
ie o~ clonais. 
Ias. 

5. União Econômica: 
·a: iit Reúne todas as características 
111enhdomercadocomume, alémdis
:omér· so, implica a adoção de uma 
ção moeda comum e políticas ma
>mu troeconômicas, setoriais e so

ciais conjuntas e comuns. É o 
estágio mais avançado da inte
gração e o seu melhor modelo é 
oda União Européia, que con
ta, além do mais, com uma ci
dadania européia e outorga um 
passaporte da UE a seus cida
dãos. A plena circulação de fa- . 
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tores produtivos na União Eu
ropéia implica o reconheci
mento das profissões liberais 
nos 12 países que a formam e a 
livre circulação de pessoas, 
bens, serviços e capitais, entre 
outras liberdades comuns. 

O Tratado de Assunção es
tabelece a formação de uma 
União Aduaneira e de um 
Mercado Comum. Em 1 º de 
janeiro entra em vigor a união 
aduaneira com uma lista de ex
ceções que se prolongará até o 
ano 2001. Esta lista inclui 
aproximadamente 300 produ
tos apresentados por Argenti
na, Brasil e Uruguai respecti
vamente, e 399 apresentados 
pelo Paraguai. 

Uruguai e Paraguai, por 
sua vez, terão mais um ano pa
ra adaptar suas respectivas 
economias, antes de colocar em 
vigor 100% das normas que es
tabelecem a União Aduaneira. 

de integração, onde participaram 
economias tão heterogêneas como 
as do Peru, Bolívia, México, Chile, 
Argentina e Brasil. 

Gestão eficiente - O Mercosul, 
durante esses quatro anos, funcio
nou através de reuniões decisórias 
de três níveis que lhe permitiram 
estabelecer um cronograma de me
tas e cumpri-las. O Conselho do 
Mercado Comum foi o principal ór
gão, responsável pela condução po
lítica do Mercosul e pelas decisões 
que deviam assegurar o cumpri
mento dos objetivos e dos prazos es
tabelecidos . 

O Conselho está integrado pelos 
ministros das Relações Exteriores e 
da Economia dos países participan
tes e, pelo menos uma vez ao ano, 
deve reunir-se com a participação 
dos presidentes dos quatro países. 
Estas reuniões presidenciais t:l.o 
Mercosul, que aconteceram em Bra
sília, Las Leiias, Assunção, Colônia, 
Buenos Aires e a última, que ocorre 
este mês de dezembro em Ouro Pre
to, serviram para sancionar as deci
sões mais importantes adotadas no 
período de transição. 

O segundo organismo, por sua 
hierarquia, é o chamado Grupo 
Mercado Comum (GMC), que teve 
sob sua responsabilidade a função 

A cooperação 
científica e 
técnica é um 
dos aspectos 
ainda não 
contemplados 
na atual fase 
de negociação 
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executiva do Mercosul, coordenado pelo Ministé
rio das Relações Exteriores dos quatro países. O 
GMC constituiu, por sua vez, 11 Subgrupos de 
Trabalho, para tratar da harmonização das polí
ticas por setor, como as políticas energéticas, de 
transportes e agrícolas, completando assim o es
quema institucional que comandou a gestão du
rante o período que se encerra. 

As mudanças que o Mercosul traz -A par
tir de 1 º de janeiro do próximo ano, de acordo com 
as disposições do Tratado de Assunção, ficam abo
lidos todos os direitos de aduana e todas as res
trições não-alfandegárias à circulação de merca
dorias, assim como qualquer medida que, na prá
tica, tenha os mesmos efeitos. Isto significa que, 
dentro das fronteiras dos quatro países do Merco
sul, existe uma Zona de Livre Comércio completa, 
e que todos os produtos originários de qualquer 
dos quatro países circularão sem restrições nos 

demais, como se fosse um único país. 
Uruguai e Paraguai disporão de mais 
um ano de transição, para· adaptar 
suas economias à união aduaneira. 

Em segundo lugar, o Mercosul es
tabeleceu uma tarifa externa comum 
(AEC), que já foi fixada em cerca de 
90% dos itens, ficando de fora, entre 
outros produtos considerados sensí
veis, os bens de capital e de informáti
ca. Isto implica, para os produtos que 
estão dentro da AEC, que Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai comprarão 
no exterior, com o mesmo direito de 
importação, esses bens de terceiros 
países. 

A vigência de uma tarifa externa 
comum é um fator fundamental nos 
processos de integração, a ponto de ser 
considerada um divisor de águas que 
define se há ou não integração real. A 
tarifa comum de importações obriga os 
sócios a coordenar e harmonizar suas 
políticas comerciais e industriais ele
va a estágios mais complexos e profun
dos de associação. 

Por isso, muitos especialistas afir
mam que quando não está presente a 
AEC - como no Nafta, por exemplo -
não há, na realidade, integração de 
países, mas meras preferências comer
ciais recíprocas. 

O Tratado dispõe, além disso, que 
quando o Mercosul vigorar plenamen
te, haverá livre circulação de serviços 
e fatores produtivos entre os Estados 
membros, e que serão coordenadas 
as políticas macroeconômicas e seto
riais em matéria de comércio exte
rior, agricultu:r;a, indústria, tributa

ção, política cambial, de investimentos e movi
mento de capitais, comunicações, transportes, re
lações de trabalho e outras que possam incorpo
rar-se no futuro. 

As mudanças que não virão -Apesar do que 
estabelece o acordo, uma das principais deficiên
cias que podem imputar-se à negociação do perío
do de transição é que não prevê avanços substan
ciais fora da área estritamente comercial. O as
pecto educacional, os fatores culturais da integra
ção e outros, como a cooperação científica e tecno
lógica, parecem esquecidos ou deixados de lado na 
atual fase da negociação. 

De fato, o Mercosul completou um período que 
permitirá a plena integração dos quatro países a 
nível comercial e, ao mesmo tempo, abre as portas 
para uma integração em outros planos, que pode 
aproximá-los culturalmente. Mas esta segunda 
fase exigirá que outros atores entrem no cenário 
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A aproximação com a Europa 
A União Européia iniciou uma aproximação 

.t'1com o Mercosul a fim de conseguir uma zona 
de livre comér"cio. Em menos de seis meses, o Mer
cosul e a União Européia - dois blocos em choque 
devido à política de subsídios agrícolas que a Eu
ropa pratica - chegaram ao melhor momento de 
suas relâções. 

Em abril, na reunião de chanceleres do Grupo 
do Rio com seus parceiros da UE, realizada em São 
Paulo, surgiu a possibilidade de uma aproximação 
comercial entre ambos os blocos e agora o Conse
lho de Ministros está a ponto de aprovar uma ini
ciativa da Comissão Européia nesse sentido. 

A iniciativa foi apresentada pelo vice-presi
dente da Comissão Européia, o espanhol Manuel 
Marín, e provavelmente será ratificada pelos 
mandatários dos 12 membros da UE na reunião 
de cúpula de Essen. O anteprojeto,da Comissão 
Européia fala da criação de uma Area de Livre 
Comércio de 560 milhões de consumidores para 
o ano 2001 e foi considerado um documento im
portantíssimo, já que prevê o primeiro acordo de 
região para região em toda a história do comér
cio mundial. 

A negociação teria duas fases . A etapa prepa
ratória durará até 2001, quando o Mercosul culmi
nar definitivamente a implantação da União 
Aduaneira, e funcionará como um acordo inter-re
gional de cooperação econômica e comercial. 

A segunda fase, que começará a partir daí, pre
vê uma associação comercial ainda mais estreita. 
No entanto, no momento, são maiores as expecta
tivas do que os avanços práticos. A União Euro
péia tem uma balança comercial amplamente fa
vorável com o Mercosul: exporta basicamente 

bens de capital ou de consumo intermediário, en
quanto que as principais exportações do Mercosul 
são produtos agrícolas que competem com a agri
cultura subsidiada da Europa, cuja estrutura a 
UE não admite desmantelar. 

Os europeus são negociadores muito duros e se 
propõem a obter concessões sobre a Taxa Externa 
Comum (AEC) do Mercosul em troca de vantagens 
recíprocas em seu mercado para os quatro países 
sul-americanos. A questão é se será possível supe
rar os interesses contrários que existem entre am
bas as partes. 

Em outubro, durante uma visita a Montevidéu 
de uma equipe de alto nível das instituições eu
ropéias, o responsável para a Agricultura da Co
missão Européia, René Steichen, disse que "do 
ponto de vista comercial, o Mercosu.l é um sócio 
muito importante para nós e podemos qualificar 
minha visita como uma primeira tentativa de 
iniciar conversações que nos permitam, em fu
turo não muito distante, formar uma zona de 
livre comércio". Ele reconheceu que nessa "pri
meira etapa" sua missão se limitava a "recolher 
informações e fazer reuniões" com dirigentes po
líticos e empresários para delinear uma "agenda 
de trabalho". 

Para Steichen, abre-se um novo período nas re
lações comerciais bilaterais e a prioridade é acer
tar detalhes para implementar a partir de 1995 os 
compromissos assumidos na Rodada Uruguai do 
Gatt (Acordo Geral de Tarifas e Comércio). "Esta
mos dispostos a dar toda a ajuda e o apoio neces
sários para consolidar o Mercosul, já que nesta zo
na se agrupam nossos principais operadores eco
nômicos da América Latina", concluiu. 

dos acordos . Os agentes culturais, as organiza
ções não-governamentais, as universidades, os 
sindicatos e os movimentos sociais deverão mul
tiplicar suas iniciativas para adquirir um papel 
de maior peso no futuro. 

Miami, que o continente americano necessita da 
participação sindical para fortalecer os proces
sos de integração. 

As primeiras iniciativas nesse sentido já fo
ram apresentadas. As centrais sindicais do Cone 
Sul reivindicaram serem incluídas como interlo
cutores institucionais. O pedido tem o apoio das 
câmaras industriais da região, que também se 
sentem excluídas pois a participação que os go
vernos permitem nas negociações é mínima e não
oficial. 

Vicente Paulo da Silva, o "Vicentinho", presi
dente da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), disse em uma reunião, em São Paulo, na 
sede do Parlatino (Parlamento latino-ameri
cano), onde se discutiram as relações do Mer
cosul com o Nafta com vistas à reunião de 
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Vicentinho mostrou que são diferentes os 
graus de evolução em relação aos direitos sociais 
e trabalhistas alcançados em outras regiões do 
mundo e destacou os avanços conseguidos na Eu
ropa pela Carta Social Européia. Disse que, até 
há muito pouco tempo, os sindicatos latino-ame
ricanos se moviam praticamente em guetos, im
possibilitados de fazer propostas aos governos pa
ra a adoção de políticas sociais e trabalhistas. 

O presidente da CUT destacou ainda que as 
centrais sindicais dos países do Cone Sul, dadas 
as conseqüências que o Mercosul traz para toda a 
economia regional, propuseram que se incorpo
rem, como instituições do Mercado Comum, uma 
Comissão Parlamentar Ampliada e um Fórum 
Econômico e Social, e também que se criem outras 

27 



28 

Raúl Alfonsín, 
ex-presidente da 

Argentina, 
assinou em 1986 
os protocolos de 

integração 
econômica com o 
Brasil, que depois 

deram origem ao 
Mercosul 

O presidente 
dos Estados 
Unidos, Bill 

Clinton, tem 
interesse em 
aproximar o 

Nafta do 
Mercosu/ 

MERCOSUL 

comissões além da nova Comissão de Comércio,já 
instalada. 

Essas novas comissões devem englobar a área 
de emprego, a qualificação profissional e outras 
matérias que tratem a nova realidade que enfren
tam os trabalhadores, com a integração transna
cional das cadeias produtivas das grandes fábri
cas. A ampliação institucional do Mercosul, como 
propõem os sindicatos e outras entidades da so
ciedade civil, está dirigida a incorporar os diferen
tes setores interessados para que possam ter voz 
e voto no futuro da negociação. 

Perspectivas futuras - Negociadores diplo
máticos, especialistas universitários, políticos e 
empresários que acompanham o processo de ne
gociação desde seu início coincidem em assinalar 
que as perspectivas do Mercosul são promissoras. 
O Tratado de Assunção regulamentou principal
mente o chamado Período de Transição. Mas, de 
agora em diante, muitas coisas deverão ser nego
ciadas e dependerá da habilidade de cada um dos 
sócios o estabelecimento de mecanismos sólidos e 

duradouros para o bom funcionamento e o desen
volvimento de todos os países do Mercosul. 

Um dos pontos mais controvertidos se refere 
às maiorias que serão requeridas para as decisões 
nos organismos máximos de governo do Mercosul. 
A solução adotada pelo Tratado de Assunção -
que outorga a cada país um voto - estabeleceu de 
fato um mecanismo de consenso para decidir. Os 
países menores, ao abster-se de votar, podem blo
quear qualquer decisão que lhes convenha. Esta 
fórmula foi muito criticada pelo Brasil, já que ele 
sozinho representa quase 75% do mercado co
mum em termos do Produto Interno Bruto (PIB) 
e de comércio. 

Os técnicos buscam compatibilizar os direitos 
soberanos dos sócios com relação às diferenças de 
tamanho e peso econômico. A busca, neste senti
do, está orientada para a adoção de mecanismos 
de consenso para as questões mais graves, que po
dem comprometer o interesse nacional, manten
do na prática, para esse tipo de questões, o direito 
de veto dos países menores. 

Para outros temas, onde se necessita de muita 
rapidez e agilidade nos mecanismos 
de gestão do mercado comum, deve
se optar por um sistema de maioria, 
onde, em caso de discordância, os 
países maiores devem se impor pelo 
voto. 

Um dos perigos que se assina
lam como mais graves para o futuro 
é o descontrole que o Mercosul possa 
ter em relação a rupturas indivi
duais das regras do jogo garantidas 
nos acordos. O especialista argenti
no Felix Pena, ex-embaixador, que 
atualmente assessora as equipes 
negociadoras de seu país, disse que 
o controle do comportamento unila
teral contrário ao acordado e o de
senvolvimento de novas regras de 
jogo dependerão, em grande medi
da, das instituições comuns que sE 
estabeleçam. 

Algumas delas serão repre
sentativas dos interesses nacionais 
e terão composição intergoverna
mental. Mas outras instituições 
representarão a comunidade Merco
sul e terão garantida uma certa inde
pendência no que diz respeito às ins
truções de qualquer dos governos. Is
to implica, entre outras conseqüên
cias, uma perda de soberania dos Es
tados que formam o Mercosul. Esta 
perda de soberania relativa, que é 
uma característica de toda federação 
ou união de Estados, deverá ainda 
provocar intensos debates na socie
dade dos Estados membros. 
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Referindo-se a este mesmo as
sunto, Raúl Alfonsín, ex-presiden
te da Argentina, recordou na reu
nião mencionada - o II Fórum 
Mercosul-Nafta, em São Paulo -
que a reforma constitucional re
centemente aprovada em seu país 
reconhece a possibilidade de ce
der espaços de soberania a orga
nismos supranacionais de gover
no dentro de associações das 
quais o país participe. · 

Construção extraordinária 
- O secretário geral do Itamaraty, 
embaixador Roberto Abdenur, 
apresentou no mesmo Fórum re
alizado no Parlatino uma avalia
ção da chancelaria brasileira so
bre o processo de integração do 
Brasil ao Mercosul. Abdenurfalou 
como ministro interino das Rela
ções Exteriores e em nome do pre
sidente do Brasil, Itamar Franco. 
Disse que o processo de integração 
da América Latina avançou para
lelamente com a abertura econô
mica, a estabilização monetária e 
a consolidação da democracia na 
região. 

Referiu-se ao Mercosul como 
uma construção "extraordinária" e 
chamou a atenção para a necessi
dade de completar entre os quatro 
sócios do Tratado de Assunção a 
integração física do Mercosul, 
através da abertura de estradas, 
novos portos e hidrovias, e da inte
gração energética na área de fron
teiras. 

Abdenur considera que o Mercosul se expande 
para o restante da América do Sul através da ALC
SA (Associação de Livre Comércio da América do 
Sul), uma iniciativa do governo do Brasil que agora 
o Mercosul adotou como sua. A ALCSA, disse Abde
nur, "estará negociando a pleno vapor, com vários 
países da região, já em meados de 1995". 

O secretário geral do Itamaraty lembrou que 
a formação de uma Comunidade Latino-America
na de Nações é um objetivo que está assinalado na 
Constituição brasileira e, como tal, implica uma 
prioridade fundamental da política exterior de 
seu país. Do ponto de vista brasileiro, o mundo do 
pós-Guerra Fria abre a possibilidade de estabele
cer relações universais. 

A União Européia, os blocos asiáticos, o Nafta 
e os esquemas de integração comercial na Améri
ca Latina se constroem paralelamente à entrada 
de novos atores mundiais, como a China, Rússia, 
Leste europeu, Índia, Indochina e África do Sul, 
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antes excluídos ou marginalizados do sistema de 
comércio multilateral. Este novo contexto univer
sal está caracterizado, na visão do secretário do 
Itamaraty, pela existência predominante de paí
ses democráticos, pela presença crescente de mer
cados cada vez mais estruturados, pelo respeito 
aos direitos humanos, pela perspectiva global da 
paz. Nesse contexto, disse o diplomata, para o 
Brasil é fundamental que o Mercosul consolide 
sua estrutura, se expanda na América do Sul 
através da ALCSA e consolide as negociações com 
a União Européia. "Desta forma, estaremos em 
melhores condições para, quando chegar a oca
sião, negociar com o Nafta", concluiu. • 

10 ex-presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, lembrando o contexto regional 
dominante em 1986, quando assinou os 24 protocolos de integração econô
mica com o Brasil, base sobre a qual se construiu mais tarde o Mercosul, ca
racterizou como "ridícula" a competição que existia entre ambos os países. 
Alfonsín fez esta declaração no li Fórum Mercosul- Nafta, realizado em São 
Paulo, em 27 e 28 de outubro de 1994 

Um dos 
desafios a 
serem 
enfrentados é 
a integração 
energética 
dos países do 
Mercosul 
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AMÉRICA LATINA 
CUBA 

Criatividade à prova 
Soluções criativas e simples são a chave do povo cubano para 

agüentar as carências de todo tipo na vida cotidiana 

Carlos Batista* 

[Enquanto o governo cubano 
trata de enfrentar a crise eco
nômica em que mergulhou 
com o fim do bloco comunista, 

adotando medidas de médio prazo, a 
população procura se ''virar" na árdua 
batalha para resolver suas carências 
imediatas de cada dia. 

O importante é "se virar" hoje ... 
amanhã, é outra história. Vive-se de tal 
forma imbuído com essa mentalidade 
que os cubanos definiram com uma boa 
dose de humor e sentido prático a capa
cidade de sobreviver a uma situação de 
escassez generalizada, quejá dura qua
tro anos, com uma só palavra: escapar. 
Escapar cada dia significa conseguir de 
alguma maneira os alimentos, arranjar 
transporte para ir e voltar do trabalho, 
encontrar remédios para uma doença e 
ter com que iluminar a casa durante os 
freqüentes blecautes. 

Desta forma, é comum escutar-se 
num ponto de ônibus um diálogo em có
digo entre dois amigos, onde um diz 
para o outro que está conseguindo esca,. 

par-o que indica que sobrevive mais ou 
menos . Mas se o outro responde que 
anda afogado ... é porque a coisa anda 
muito ruim. 

As dificuldades do governo -
Mas escapar não é só uma possibilidade 
da população, como também do gover
no, que faz verdadeiros malabarismos 
com suas minguadas finanças para fa
zer frente aos principais gastos do dia e 
manter de alguma maneira os serviços 
sociais. 

Os resultados de uma indústria açu
careira em franco retrocesso, a receita 
oriunda de um crescente turismo e das 
indústrias de biotecnologia e farmácia 
não cobrem os gastos com o petróleo e a 
compra de alimentos e remédios. Ten
tam ganhar tempo enquanto esperam 
que as medidas tomadas para reformar 
a economia e sanear as finanças surtam 
efeito. Mas, neste ínterim, está em jogo 
a própria sobrevivência do projeto polí
tico cubano, pois o drama da situação 
cotidiana pressiona cada vez mais. 

O programa de saneamento em
preendido e as reformas econômicas na 

agricultura e na indústria não têm um 
efeito imediato, mas já começam a pe
sar nos bolsos dos cubanos. "São peque
nos furos no orçamento, que quando es
tiverem todas em vigor, vão se transfor
mar num rombo considerável", disse 
um economista independente ao co
mentar o efeito das medidas sobre o or
çamento familiar. Após o aumento dos 
preços de produtos essenciais e tarifas 
de serviços veio o fim de alguns dos pro
dutos e serviços gratuitos aos quais os 
cubanos estavam acostumados. 

A última medida impopular foi a 
criação de impostos, mediante uma tri
butação que exclui apenas o salário di
reto, mas afeta outras formas de recei
ta. O governo cubano aboliu há mais de 
três décadas a maioria dos impostos na 
ilha, e por isso a instauração do sistema 
irritou a população. 

Criação de impostos - Em um en
contro com dirigentes sindicais em fins 
de julho, o ministro das Finanças, José 
Luis Rodríguez, explicou o quanto é di
fícil aplicar a política fiscal quando não 
se tem "uma tradição e uma consciên

cia" nesse sentido. "Tem que 
se criá-la, para que não se 
veja o imposto como uma 
multa, mas como uma contri
buição solidária para cobrir 
gastos que o Estado faz vi
sando ao interesse de todos", 
afirmou. 

Agora o governo trata de 
buscar fórmulas que aliviem 
a atual carência de alimen
tos e favoreçam a recupera
ção da indústria açucareira, 
principal produto da econo
mia. A idéia é definir novas 
formas de comercialização 
de produtos alimentícios. O 
mais importante é facilitar o 
acesso ao mercado da produ
ção agropecuária. 8 

* IPS (lnterPress Service) 
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MÉXICO 

Enterro do cardeal Posadas: versão oficial para seu assassinato é questionada 

Os homicídios da 
'narcopolítica' 

A vinculação de narcotraficantes em três 
assassinatos políticos reacendeu a discussão 

em torno do poder dos cartéis da droga 

María Amparo Lasso 

[A]
vontade do governo mexicano 
de combater o tráfico de dro
gas está em jogo, assim como 
a reputação de inumeráveis 

políticos - desde caciques locais até mi
nistros de Estado -, envolvidos no que 
se considera "uma cabeça de hidra ca
paz de se reproduzir infinitamente". Se
gundo fontes oficiais, atuam no país 
cinco bandos de traficantes de drogas, 
que movimentam bilhões de dólares por 
ano e corrompem dirigentes de diferen
tes níveis e as forças de segurança. 

A aliança entre narcotráfico e o po
der político e policial poderia estar por 
trás do assassinato de um repre
sentante da alta hierarquia da Igreja 
católica e de duas importantes figuras 
do Partido Revolucionário Institucional 
(PRI), no poder há 65 anos. Traficantes 
também seriam os mandantes de um 
atentado, em fins de outubro, ao presi
dente recém-eleito, Ernesto Zedillo, se
gundo fontes extra-oficiais. 

O resultado das investigações -
De acordo com as autoridades, o cardeal 
Juan Jesús Posad;!'l Ocampo foi morto 
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em 24 de maio de 1993 no aeroporto de 
Guadalajara, ao ser confundido com o 
chefe de um cartel de drogas que ia ser 
assassinado por membros de outro gru
po. A versão não convenceu nem o clero, · 
nem 68% de uma incrédula população 
que acha que "o governo sabe quem são 
os verdadeiros assassinos mas os enco
berta". Investigações posteriores mos
traram a cumplicidade de agentes judi
ciários no crime. 

Especula-se também que narcotra
ficantes estariam por trás dos assassi
natos do candidato a presidente do PRI, 
Luis Donaldo Colosio, e do secretário 
geral do mesmo partido, Francisco Ruiz 
Massieu, em 23 de março e em 28 de se
tembro passados respectivamente. 

Sem ter chegado a uma conclusão, 
as autoridades falaram inicialmente de 
um complô, mas depois, inexplicavel
mente, concluíram que o responsável 
pela morte de Colosio era apenas um 
homem: o assassino confesso Maria 
Aburto Martínez, um mecânico de 23 
anos que atirou na cabeça de Colosio. 
No entanto, fontes dos serviços de infor
mação dos Estados Unidos , citadas a 
meados de outubro pelo jornal El Fi
nanciero, e um ex-alto funcionário da 

Procuradoria Geral da República, 
Eduardo Valle, afirmaram que os auto
res do crime seriam membros do cha
mado Cartel do Golfo. 

O envolvimento dos políticos -
Os fios desta trama se estendem até o 
recente assassinato de Ruiz Massieu. 
As autoridades disseram que esta
riam implicados "destacados políticos 
com ajuda de narcotraficantes" tam
bém do Cartel do Golfo, um dos cinco 
existentes no México. Segundo fontes 
oficiais mexicanas e norte-americanas, 
este grupo operaria em pelo menos seis 
países e em conexão com o quartel co
lombiano de Cáli. 

Ações violentas parecidas se atri
buem ao Cartel de Tijuana, suposta
mente responsável pela morte do mon
senhor Posadas, com influência em 
toda a península californiana. 

Esta organização controla o comér
cio de heroína em associação com simi
lares tailandesas, enquanto que o tráfi
co de maconha - cuja produção no Mé
xico chegaria a 50 mil toneladas ao ano 
- está em mãos do Cartel de Jalisco, no 
estado do mesmo nome. 

Mas o grupo mais antigo do México 
e o que mais preocupa o departamento 
antidrogas dos Estados Unidos (DEA) 
se conhece como Cartel de Juárez. Atua 
através da rodovia central (que vai des
de o estado de Oaxaca até Coahuila e 
Chihuap.ua) e tem vínculos com os nar
cotraficantes de Medellín, na Colômbia. 

A lista de funcionários públicos e po
líticos envolvidos com os cartéis do Méxi
·CO é longa. O atual secretário de governo, 
Jorge Carpizo, declarou em 1993 que na 
Procuradoria "existem traidores a serviço 
do narcotráfico". Pouco depois, o ex-presi
dente Miguel de la Madrid teve que de
fender dois de seus colaboradores - um 
ex- procurador e um ex-secretário de De
fesa - acusados por supostas ligações com 
os narcotraficantes. 

Ex-governadores de Colima, Ta
maulipas, Jalisco, Sinaloa e Oaxaca 
têm sido denunciados por dar proteção 
a traficantes. Ruben Zuno, cunhado do 
ex-presidente Luis Echeverría, foi pro
cessado nos EUA por lavagem de dó
lares e cumplicidade no assassinato do 
agente norte-americano Enrique Ca
marena, da DEA. A agência antidrogas 
acusou também de envolvimento com 
cartéis Juan Arévalo e Maurício Sche
leske, titulares da Defesa e da Marinha, 
nos últimos seis anos. • 
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AMÉRICA LATINA 
HAITI 

O sindicatos querem 
• mais espaço 

A ajuda da comunidade internacional pode contribuir para aprofundar 
as desigualdades sociais se os trabalhadores não tiverem um papel na 

fase de reorganização iniciada com o retorno de Aristide 

Douglas W. Payne* 

g s sindicatos haitianos têm 
sido até agora ignorados nos 
planos de reconstrução do 
Haiti. Tendo demonstrado co

ragem e resistência memoráveis duran
te os anos de repressão, eles podem e 
deve~ ser parte da reconstrução do 
país. E um consenso entre os setores po
pulares do país que, se o objetivo dos 
Estados Unidos e da comunidade inter
nacional é um Haiti mais democrático, 
os trabalhadores haitianos devem ser 
apoiados e reconhecidos. 

Na última semana de outubro en
contrei-me em Porto Príncipe com dele
gações de 11 confederações trabalhistas 
democráticas que representam campo
neses, operários, professores, funcioná
rios públicos, motoristas de táxi e vende
dores ambulantes. Eles contaram que os 
sindicatos foram um dos principais alvos 

da repressão do antigo regime militar. 
Dúzias de ativistas foram assassina
dos, centenas presos e torturados, mu
lheres ativistas foram agredidas sexual
mente, enquanto as sedes dessas associa
ções foram saqueadas e as casas dos seus 
principais membros, incendiadas. 

Alguns líderes sindicais foram for
çados a se exilar, mas muitos continua
ram a trabalhar na clandestinidade, 
para preservar suas organizações. Os 
sindicatos norte-americanos e interna
cionais contribuíram com a sua luta 
através de ajuda humanitária e de de
clarações de apoio. 

Os sindicatos são especialmente 
gratos a Georges Exceus, um ativista 
sindical haitiano que é o responsável 
pela sucursal que funcionou no Haiti 
durante os últimos três anos do Institu
to Americano para o Desenvolvimento 
do Trabalho Livre (vinculado à central 
sindical norte-americana AFL-CIO) . 

Mesmo correndo grande risco pessoal, 
Exceus escondeu centenas de pessoas 
dos militares, se esforçou para libertar 
outras da prisão, providenciou linhas 
de comunicação para os que trabalha
vam na ilegalidade e ajudou a coorde
nar a distribuição da ajuda estrangeira. 

Participar na nova etapa - Os 
sindicatos agora estão ávidos por con
tribuir na construção de um Haiti de
mocrático. O movimento sindical do 
país é jovem, tendo emergido apenas 
depois da queda de Jean-Claude "Baby 
Doe" Duvalier, em 1988. 

Hoje, depois de uma sucessão de re
gimes militares e com a restauração do 
governo do presidente Jean-Bertrand 
Aristide, as organizações sindicais que
rem começar o trabalho de superação 
das notórias desigualdades sociais e 
econômicas que originam os infortúnios 
do povo haitiano. 

As demissões em massa e a repressão afetaram os sindicatos, que reuniam 200 mil trabalhadores antes do golpe de 1991 
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Mas eles reconhecem a dimensão do 
desafio. O _embargo imposto pelas Na
ções Unidas ao regime militar deixou 
mais de 70% dos trabalhadores haitia
nos desempregados e o país precisa da 
ajuda externa para reconstruir a econo
mia devastada. O temor dos sindicatos, 
entretanto, é serem deixados de fora da 
etapa que se iniciou com a volta do pre
sidente constitucional. 

Os projetos estabelecem que a ajuda 
internacional para o Haiti será de US$ 
550 milhões ao longo do próximo ano, 
US$ 218 milhões dos quais virão dos 
Estados Unidos. Os objetivos econômi
cos do programa são estimular o cresci
mento e criar empregos. Mas, pelo que 
se pode observar, a ênfase será colocada 
na reforma estrutural e no papel da ini
ciativa privada, que na sua maior parte 
apoiou o golpe de 1991 contra J ean-Ber
trand Aristide. 

Pressões em favor das elites - O 
crescimento econômico requer capital e 
pessoal que saiba como usá-lo. Esta é a 
razão pela qual a comunidade financei
ra internacional exortou o presidente 
Aristide a buscar a reconciliação com a 
elite haitiana. 

Mas o Haiti é uma nação de traba
lhadores e sua história é a da exploração 
extrema das camadas populares pelas 
oligarquias aliadas aos militares. Teme
se no país que, se não for dada voz aos tra
balhadores no processo de reconstrução, 
o crescimento econômico beneficiará ape
nas os ricos e preparará o cenário para a 
volta da instabilidade política. 

Os sindicatos haitianos também são 
importantes nesta fase, como um nú
cleo para a construção da sociedade ci
vil, sem a qual a democracia haitiana 
não se sustentará. O regime militar 
tentou a pagar toda iniciativa de organi
zação independente. Mas os sindicatos 
sobreviveram e agora oferecem um dos 
poucos instrumentos através dos quais 
a maioria empobrecida do Haiti pode 
resgatar a sua dignidade. 

Isto é particularmente válido para 
as mulheres haitianas, cuja tradicional 
marginalização deixou-as vulneráveis 
a formas específicas de repressão , in
cluindo a exigência de favores sexuais 
em troca de trabalho. Muitos dos sindi
catos de Porto Príncipe incluíram mu
lheres em seus comitês executivos, algo 
que não pode ser dito dos partidos polí
ticos haitianos, dominados por homens. 
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HAITI 

Os ativistas sindicais foram um dos principais alvos da repressão militar 

Uma organização de alcance na
cional - Os trabalhadores o,:ganizados 
podem contribuir na distribuição da 
ajuda humanitária, como, por exemplo, 
no fornecimento de assistência médica 
básica e imunização. A infra-estrutura 
social haitiana foi severamente danifi
cada nos longos anos de ditadura, limi
tando a capacidade do país de absorver 
ajuda externa. Os sindicatos, por re
presentarem os trabalhadores rurais e 
urbanos através do país, são um dos 
melhores meios disponíveis para a efe
tiva distribuição de assistência básica. 

Duas coisas são necessárias se os 
sindicatos haitianos vierem a desem
penhar esse papel, tão importante para 
a transformação do Haiti. Em primeiro 
lugar, os direitos dos trabalhadores de
vem ser reconhecidos por lei e respeita
dos na prática. O governo de Aristide 

Arlstide: maior desafio é reconstruir a 
economia e reduzir as desigualdades 

deu um primeiro passo em direção a es
te objetivo ao propor uma comissão tri
partite reunindo os trabalhadores, o go
verl'lo e o setor privado. 

Uma comissão como esta é essen
cial, porque criará um canal através do 
qual os sindicatos poderão pressionar 
pela reforma do deficiente código tra
balhista e participar na definição de ní
veis mínimos para os salários. Os doa
dores estrangeiros devem estar prepa
rados para pressionar o setor privado 
caso este coloque obstáculos para a for
mação desta comissão. 

Em segundo lugar, os sindicatos 
haitianos precisam de ajuda concreta 
para se reorganizar depois de terem si
do tão golpeados. As demissões em mas
sa e a repressão afetaram profunda
mente os quadros das organizações sin
dicais, que reuniam cerca de 200 mil 
trabalhadores antes do golpe de 1991.A 
reorganização requer equipamento pa
ra as instalações, formação política e os 
meios para chegar até o povo. 

O Haiti tem muitas necessidades e 
o pacote de ajuda internacional está 
destinado a cobrir muitas prioridades, 
que vão do estímulo à economia ao es
tabelecimento de uma polícia civil e a 
reforma do sistemajudiciário. Mas, da
do o retorno potencial do investimento 
em um movimento sindical vibrante, 
tanto a curto quanto a longo prazo, 
apoiar a reorganização dos trabalhado
res democráticos haitianos também de-
ve ser uma prioridade. • 
*Douglas W. Payne, jornalista norte-americano especialista em 
política latino-americana e caribenha da instituição de defesa dos 
direitos humanos Freedom House ("Casa da Liberdade"), em 
Nova Iorque, visitou recentemente o Haiti 
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MOÇAMBIQUE 

Novas perspectivas 

As primeiras eleições gerais na história 
de Moçambique, ganhas pela Frelimo -

partido que conduziu o país à 
independência e está desde então 

no poder - renovam a esperança de que 
a paz se torne agora duradoura 

José Abreu 

[E m 27 de outubro Moçambique 
teve as primeiras eleições 
presidenciais e legislativas 
de sua história, não sem an

tes passar por diversos e trágicos per
calços no caminho da democracia. 

A questão que estava colocada não 
era propriamente saber quem seria o 
novo presidente, pois tudo indicava 
que um acordo ao estilo sul-africano 
levaria mesmo Joaquim Chissano, o 
atual mandatário e vencedor do plei
to , a compartilhar o poder com seu ar
quiinimigo, o rebelde Afonso Dhlaka
ma, em prol da paz. Interessante era 
conhecer o resultado das apurações 
para a Assembléia da República, que 
poderia distribuir o poder entre as duas 
forças majoritárias de maneira sur
preendente e imprevisível. 

Até alcançar a paz definitiva, assi
nada em 7 de setembro de 1992 entre 
o governo da Frelimo (Frente de Liber
tação de Moçambique) e a rebelde Re
namo (Resistência Nacional Moçam
bicana), o país passou por agressões 
militares da então Rodésia (hoje 
Zimbábue) e do governo da África do 
Sul. E viu literalmente minados os 
seus planos de desenvolvimento 
pela guerra travada entre a Rena
mo de Afonso Dhlakama - que su-
postamente defendia o estilo de 
vida tradicional e a liberdade de 
mercado - e o governo, que tentou 
instalar um modelo de desenvol
vimento baseado no socialismo 
científico e inutilmente quebrar o 
sistema tradicional de produção 
africano, agrupando a população 
em aldeias comunais. 

O saldo desta disputa, agravada pe
las agressões do apartheid sul-africano, 
foi um milhão de mortos, outros dois 
milhões de deslocados dentro e fora do 
país, um terço da população mutilada e 
uma infinidade de males que colocaram 
Moçambique no primeiro lugar no índi
ce de sofrimento humano, na avaliação 
das Nações Unidas. 

Acordo põe fim à guerra - Com o 
Acordo de Lusaka, em 1992, e após as 
conversações de Roma neste mesmo 
ano, os dois lados firmaram a paz que, 
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até o presente momento, se revela dura
doura. Evidentemente as acusações pe
los crimes de guerra perduram, mesmo 
que de maneira informal. Todos sabem 
que a Renamo foi a responsável pela 
destruição sistemática e irracional da 
infra- estrutura do país a partir dos 
anos 80, bem como pelos massacres con
tra camponeses indefesos, que com
põem 80% da população. 

A Frelimo tem um elevado conceito 
na África por ter sempre e corajosamen
te apoiado o Congresso Nacional Africa
no (CNA), atuando decisivamente na 
luta de Nelson Mandela contra o regi
me racista da vizinha - e rica - África 
do Sul, mas, internamente, enfrenta 
problemas de corrupção e má adminis
tração. Além do mais, o fato de ter ou
sado quebrar o sistema tribal e de che
fes tradicionais, substituindo-o por al
deias comunais, gerou inimigos dentro 
do próprio país, avessos às idéias de 
modernização. 

Mas os tempos mudaram, o apart
heid foi desmontado, o povo moçambi
cano cansou da guerra e a trégua entre 
a Renamo e o governo se tornou realida
de . O presidente moçambicano, Joa
quim Chissano, e o líder Afonso Dhla
kama chamaram as Nações Unidas 
para monitorarem o processo de paz e 
ajudar o país a recuperar-se de 17 anos 
de sofrimento, bem como instaurar um 
processo democrático que desembocou 
nas eleições. 

O fantasma de Angola - Para 
Dhlakama e a Renamo, principalmen
te, a virtual ocupação territorial repre
sentada pela Operação das Nações Uni
das em Moçambique (Onumoz) rendeu 
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bons frutos. Do 
semi-anonimato 
a que lhe era re
legado no cenário 
internacional, 
Dhlakama con
seguiu e ainda 
consegue muito 
mais do que o seu 
movimento apa
renta ser e ter . 
Ciente de que não possui quadros para 
governar, manobrou politicamente de 
modo a obter status e prestígio idênticos 
aos do presidente da nação muito antes 
do processo eleitoral, recebendo ainda 
cuidados especiais para com as áreas 
sob seu controle. 

Embora sempre ressalte que não é 
"nenhum Savimbi" (líder do movimento 
rebelde angolano que recusou o resulta
do das urnas e reiniciou a guerrilha con
tra o governo), Dhlakama, no primeiro 
dia de votações, fez renascer o fantasma 
que rondava as eleições em Moçambi
que - o de repetir o fracasso de Angola 
- ao declarar um boicote ao pleito, ale
gando supostas fraudes. 

Numa atitude considerada pelos 
analistas como uma manobra para evi
tar o fiasco da derrota e ganhar tempo 
para barganhar mais privilégios, Dhla
kama invocou a intenção de fraude por 
parte do atual presidente. 

O anúncio recebeu repúdio genera
lizado, tanto interno quanto externo, e 
levou o próprio secretário-geral da 
ONU, Boutros Ghali, a afirmar que as 
eleições eram "justas e iriam conti
nuar". Trinta horas depois e graças a 
um intenso trabalho diplomático - no 
qual desempenharam um papel decisi-

Os danos materiais e 
perdas humanas foram 
enormes durante os anos 
de Juta contra a Renamo. 
Hoje, um dos maiores 
desafios do processo de 
pacificação é a 
desmobilização e 
desarmamento das tropas 
governamentais e do 
grupo rebelde (foto abaixo) 

vo, além da ONU, os presidentes do 
Zimbábue, Robert Mugabe, e da África 
do Sul, Nelson Mandela - o líder da Re
namo decidiu voltar atrás. 

Onumoz, um bom negócio - Mo
çambique não pode dar-se ao luxo de 
desprezar a ajuda da Onumoz, da or
dem de um milhão de dólares diários 
(que abrange desde o financiamento da 
desmobilização das tropas de ambos os 
lados, até a doação de veículos e fundos 
para os novos partidos). Tampouco 
pode desprezar o significativo aumento 
na circulação de dinheiro, bens e merca
dorias suscitado pelos milhares de ob
servadores, policiais e militares inter
nacionais que estão morando até nos 
rincões mais remotos de Moçambique. 

Como se não bastasse, muitos mo
çambicanos com algum nível de forma
ção estão empregados e recebendo salá
rios de 20 a 40 vezes superiores aos nor
mais (o mínimo é estipulado em míse
ros US$15) . 

Centenas de organizações não-go
vernamentais encontraram terreno 
propício para suas atividades de ajuda 
humanitária, e povoam o país do Rovu
ma ao Maputo, parafraseando o slogan 
da Rádio Moçambique. 
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MOÇAMBIQUE 

Desmobilizados sim, 
desorganizados, nem tanto 
Um dos pontos nevrálgicos de todo o processo de paz foi a desmobili

zação e desarmamento das tropas governamentais e da Renamo. 
Agrupados em campos controlados pelos militares da Onumoz e gradual
mente desarmados, alguns ex-soldados foram reintegrados às novas For
ças Armadas de Moçambique (FAM), enquanto a maioria voltou à vida 
civil, recebendo salários durante dois anos, além de diversos incentivos 
e doações em alimentos e roupas. 

Evidentemente, o cronograma estipulado pela ONU e pelas partes 
(governo e Renamo) não foi seguido à risca várias vezes, em parte devido 
às dificeis condições de acesso de alguns campos, mas principalmente 
pela não-efetivação das promessas. 

Colocando-se de lado os habituais e compreensíveis problemas logís
ticos, muitos soldados não receberam o que lhes foi prometido na íntegra 
- os víveres acabaram em quitandas na beira de estradas e o dinheiro 
''volatilizou" no meio do caminho (indo parar até nas mãos de oficiais mi
litares, segundo algumas fontes). 

O resultado não poderia ser outro: em meados de julho, em Chibaba
va, província de Sofala (berço da Renamo), 1.000 km ao norte da capital, 
um grupo de soldados desmobilizados bloqueou a Estrada Nacional 1, 
que liga a capital Maputo ao resto do país, na altura da entrada de Dom
be, outro quartel-general da Renamo. Cerca de 300 pessoas foram man
tidas como reféns, inclusive oficiais da Civpol, a polícia civil internacio
nal, e diversos militares da Onumoz. Os soldados pediam comida, água 
e principalmente a sua imediata desmobilização, dadas as condições bas
tante precárias vividas sob as tendas, em lugar ermo e desolado. 

Após três angustiantes dias, e graças à intervenção da Onumoz, a si
tuação normalizou-se e os desmobilizados viram atendidas as suas rei
vindicações, mas o exemplo espalhou-se como fogo na palha. 

Dias após os incidentes de Dombe, como ficaram conhecidos, nova 
manifestação bloqueava a mesma estrada, na zona de Muhalazi (15 km 
ao norte de Maputo), pelos mesmos motivos: desmobilização rápida, co
mida e dinheiro.No dia seguinte, o circo pegava fogo na Matola, subúrbio 
de Maputo. Desta vez, tiros ao ar vindos da 6ª Brigada de Tanques das 
forças governamentais causaram um "autêntico pandemônio", como cita 
o jornal governista Notícias. Saques e pilhagens completaram o cenário. 

Revoltas deste tipo se repetiram em todo o país, em especial em Ma
puto-a estrada para Namaacha e para a Suazilândia está mais perigosa 
do que nunca - e em Quelimane, capital da populosa província da Zam
bézia, onde se registraram mortes em distúrbios semelhantes. Esses in
cidentes deixam pairando no ar uma nuvem de incertezas quanto ao fu
turo de paz que a maioria do povo deseja. 

Bloqueios de estrada tornaram-se rotina em Sofala ou Tete e em 
Quelimane ocorreu uma situação suigeneris: um bando armado autode
nominado ''Naparama" invadiu a cidade, saqueando lojas e causando pâ
nico, logo reprimido a tiros de metralhadora pela Polícia Especial Mo
çambicana. Motivo: querem receber o mesmo tratamento dado às tropas 
do governo e da Renamo ... 

O certo é que tamanho contingente desmobilizado - 80 mil homens 
- precisa de trabalho ou algum tipo de ocupação, constituindo-se uma 
ameaça à segurança interna do país. Por isso, continuam-se encontrando 
pelas ruas e subúrbios de Maputo cadáveres calcinados de algum ladrão, 
com um pneu embebido de gasolina como "colar", queimado vivo pela 
própria população. 

Outras organizações aproveitam o 
momento e atacam com intenções me
nos assistenciais e mais "espirituais": 
do Brasil veio a Igreja Universal do Rei
no de Deus, do controvertido Bispo Ma
cedo, fechando os poucos cinemas ainda 
de pé após 20 anos de abandono. Diver
sas seitas e dissidências da Igreja cató
lica disputam as mentes moçambicanas 
no espaço aberto pela chegada da paz, 
lado a lado com os muçulmanos - estes 
sempre em expansão, principalmente 
ao norte e centro do país. A mudjuca, 
variação da umbanda e candomblé, 
mantém bravamente acesa a chama e a 
memória dos antepassados em frenéti
cos batuques noite adentro. 

Economia ainda dependente -
Sem dúvida alguma, dois anos de paz 
significaram um alívio nas combalidas 
estruturas econômicas do país. Com a 
ajuda de financiamentos externos, di
versas empresas retomam o caminho 
do desenvolvimento, mas o afluxo de ca
pital ainda não foi suficiente para recu
perar, por exemplo, a indústria da cas
tanha de caju, tradicional produto de 
exportação. 

Em geral, os principais projetos 
agrícolas carecem de apoio ou continui
dade, fato dramático para um país com 
mais de 80% de sua população baseada 
no campo. Mas, à medida que a vida se 
normaliza, as machambas (hortas fa. 
miliares ou comunitárias) substituem 
rapidamente pântanos e regiões aban
donadas . O retorno das pessoas aos 
seus lugares de origem dá sempre lugar 
ao surgimento de novos espaços produ
tivos. 

Como dados complementares para 
se entender melhor o Moçambique 
atual, assinale-se que as Linhas Aéreas 
de Moçambique já são controladas pela 
Air France, mas ainda é incerto o futuro 
do cobiçado carvão de Moatize, a maior 
mina de carvão mineral a céu aberto do 
mundo. Nele está interessada, entre ou
tras, a companhia brasileira Vale do Rio 
Doce. Nas telecomunicações, a gigante 
Motorola (EUA) instala redes de radioco
municadores, mais adaptados à realida
de do país (e mais baratos) do que telefo
nes, e a TVM (televisão estatal de Mo
çambique) chegou finalmente à terceira 
cidade do país, Nampula. Por sua vez, os 
jovens querem aprender inglês na bus
ca de melhores oportunidades, seja no 
Zimbábue ou na Africa do Sul. 1 
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Yasser Arafat (ao centro): a questão palestina também foi levantada no encontro 

Casablanca, 
um divisor de águas 
A Conferência sobre Desenvolvimento 
realizada no Marrocos abre uma nova etapa 
nas relações entre árabes e israelenses 

Mahm.udFuad 

[B] estas últimas décadas do sé
culo XX, nos acostumamos a 
ver os fatos acontecerem de 
forma vertiginosa. Mesmo as

sim, é surpreendente a rapidez da evo
lução da questão árabe- israelense des
de a Conferência de Madri em 1991, que 
deu origem ao processo de paz. Há três 
anos, nem os observadores mais otimis
tas afirmariam que nesse curto espaço 
de tempo Israel e seus vizinhos árabes 
se disporiam a lançar as bases de uma 
Comunidade Econômica do Oriente Mé
dio e do N arte da África e a criar um 
Banco de Desenvolvimento da região. 

No entanto, foram essas algumas 
das resoluções da Conferência de Casa
blanca, realizada em fins de outubro 
nessa cidade do Marrocos, famosa pelo 
filme protagonizado por lngrid Berg
man e Humphrey Bogart. 

De alguma forma, este filme esteve 
na lembrança dos participantes e foi ci
tado expressamente pelo chefe da diplo
macia norte- americana, Warren Chris
topher, que, imitando o diálogo final en
tre Bogart e Claude Reims, previu que 
esse encontro "poderá ser o início de 
uma bela amizade". 

No texto final, chamado Declaração 
de Casablanca - lido em árabe e em in; 
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glês por assessores do anfitrião, o rei 
Hassan II do Marrocos - as 720 a utorida
des de 60 governos presentes à reunião e 
mais de 1.600 representantes da iniciati
va privada da África, Oriente Médio, Eu
ropa e Estados Unidos, e,xpressaram a de
cisão de ajudar Israel e seus vizinhos ára
bes a caminhar para formas avançadas 
de integração econômica. 

Dos países presentes na precursora 
Conferência de Madri, só dois, Síria e 
Líbano, não aceitaram o convite para 
estar em Casablanca. Irã, Iraque e Lí
bia não foram convidados. 

Comunidade Econômica - Consi
derado o resultado mais importante e 
objetivo do encontro, a decisão de dar 
início a uma Comunidade Econômica 
exige a adoção de medidas que possibi
litem em um prazo determinado a livre 
circulação de mercadorias, de capitais e 
de habitantes da região. E foi comple
mentada com a resolução que estabelece 
um prazo de seis meses para que especia
listas analisem mecanismos de financia
mento de projetos, incluindo a criação de 
um Banco de Desenvolvimento do Orien
te Médio e do N arte da África. Foi decidi
da, ainda assim, a imediata abertura de 
um Escritório Regiqnal de Turismo, de 
uma Câmara Regional de Comércio e de 
um Conselho de Negócios. 

Com tão importantes resoluções, os 
participantes da Conferência saíram do 
Marrocos convencidos de que se tinha 
dado o primeiro passo para recons
truir a economia da região e para con
solidar o processo de paz. Como assi
nalou o chanceler brasileiro Celso 
Amorim, o único representante da 
América Latina na conferência, "a 
agenda de paz não poderia estar sepa
rada da agenda do desenvolvimento". 
Para os investidores estrangeiros, a 
estabilidade é uma condição indispen
sável para qualquer projeto de desen
volvimento futuro. 

Mas o anfitrião, Hassan II, se encar
regou de evitar a euforia excessiva, ao 
relembrar em seu discurso de encerra
mento que "ainda existem terras árabes· 
ocupadas (por Israel) e é indispensável 
a criação do Estado palestino para que 
a estabilidade perdure na região". 

O pano de fundo político - A Con
ferência de Casablanca foi possível, en
tre outras razões, pela assinatura pou
cos dias antes - em 26 de outubro - do 
tratado de paz entre Israel e Jordânia, 
após 46 anos de estado de guerra entre 
ambas as nações. "Chegou a hora não de 
simplesmente sonhar com um futuro 
melhor, mas de construí-lo", disse o pri

·meiro-ministro de Israel, Yitzak Rabin, 
nessa oportunidade. 

Mas, como alertou Hassan II, todo o 
processo pode ficar comprometido se 
não se acelerar a devolução das terras 
árabes que permanecem ocupadas. 
Ou seja, se não avançar a negociação 
que conduzirá à proclamação do Estado 
palestino, se as colinas de Galã não vol
tarem ao controle da Síria e se Israel 
não se retirar definitivamente do sul do 
Líbano. 

Esta última questão, a retirada do 
sul do Líbano, nem sequer consta ainda 
da agenda de negociações, mas foi cita
da pelo presidente sírio Hafez Assad 
durante a rápida visita de Bill Clinton 
à Síria. 

As sementes da estabilidade e da 
paz estão lançadas. Para completar o 
processo de germinação falta irrigá-las 
com a mesma flexibilidade e sabedoria 
demonstradas até agora. 

Os extremistas de Israel e do lado 
árabe continuarão apostando no caos. 
Mas na medida em que forem surgindo 
soluçõe& para os impasses, eles perde
rão o oxigênio que os alimenta. a 
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OPINIÃO 

Navegando à deriva 
Ao celebrar-se o 50º aniversário do Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), cabe perguntar se essas instituições, 
tão distanciadas dos fins para os quais foram criadas, não devem 

dar lugar a outras, mais adequadas ao momento atual 

Em vez de se criarem impostos às nações ricas, se suspendem os subsídios aos alimentos nos países pobres 

Mahbub Ul-Hak* 

[A] 
princípio de outubro, as insti
tuições criadas na conferên
cia de Bretton Woods - o Fun
do Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (Bird)- come
moraram em Madri seu 50º aniversá
rio. A data inspira algumas reflexões 
de quão periférico se tornou seu papel 
na orientação da economia planetá
ria. A triste verdade é que estas insti
tuições são, atualmente, um pálido re
flexo de sua visão original. Para cons
tatar esse fato, basta considerar algu
mas evidências. 

Em 1944, John Maynard Keynes 
propôs um fundo equivalente à metade 
das importações mundiais, de modo que 
pudesse exercer uma influência subs
tancial no sistema monetário global. 
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Hoje, o FMI controla uma liquidez equi
valente a apenas 2% das importações 
mundiais. 

Lord Keynes concebeu um FMI 
como um banco central mundial, com 
capacidade de emitir sua própria moe
da de reserva ( os ''bancors"). Mas a tími
da experiência realizada pelo Fundo 
nos anos 70 para criar seus próprios Di
reitos Especiais de Giro foi condenada 
ao fracasso pela recusa dos EUA de con
trolar os déficits de seu próprio balanço 
de pagamentos e restringir seu papel 
como banco central mundial. 

Por isso, não surpreende que hoje os 
mercados financeiros internacionais 
estejam mais preocupados com as pala
vras de Alan Greenspan (presidente do 
Federal Reserve, o Banco Central dos 
Estados Unidos) e não das de Michel 
Camdessus (diretor executivo do FMI). 

A questão do câmbio - O eixo do 
ordenamento monetário que devia 
guiar o FMI consistia no sistema de 
câmbios fixos. Este sistema morreu a 
princípio dos anos 70, quando o dólar 
norte-americano se desvinculou do ouro 
e se instalou o sistema de câmbio mone
tário flutuante. Todas as tentativas pos
teriores para introduzir um mínimo de 
estabilidade nas relações de câmbio entre 
as distintas moedas foram em vão. 

De acordo com a concepção de Key
nes, os excedentes dos balanços de paga
mento eram considerados como um vício 
e os déficits como uma virtude, já que es
tes últimos sustentam a demanda global 
efetiva e geram emprego. Isto o levou a 
propor a aplicação de uma espécie de 
multa, consistente em uma taxa de juros 
de um por cento ao mês, sobre os exceden
tes comerciais de grandes dimensões. 
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Outras opções -
Com a lembrança da 
Grande Depressão dos 
anos 30 ainda fresca na 
memória, o grito de guer
ra da conferência de Bret
to n Woods em 1944 foi: 
"Nunca mais". O desem
prego causado pela De
pressão havia sido arra
sador, de forma que o novo 
objetivo traçado foi o ple
no emprego. Diante da 
ruptura das regras do co
mércio e dos investimen
tos, a nova meta consistia 
em evitar políticas que 
afetassem os vizinhos. 

Os mercados financeiros internacionais estão mais preocupados com as medidas adotadas pelo 
Banco Central norte-americano que com as do FMI (na foto, o diretor executivo Michel Camdessus) 

O sistema monetário 
internacional havia en
trado em colapso e trata
va-se de manter a estabi
lidade monetária através 
de procedimentos de ajus
te decididos de comum 

Atualmente, a situação é exatamente 
o oposto: sobre as nações deficitárias -
particularmente .as que não contam com 
reservas monetárias - recai a maior parte 
do peso do ajuste econômico. Supunha-se 
que o Banco Mundial, por sua parte, de
via interpor-se entre o mercado mun
dial de capitais e os países em desenvol
vimento, para canalizar os investimen
tos de fundos para estes países. 

Perda de influ~ncia - O balanço 
das atividades do Banco Mundial é um 
testemunho da sua crescente perda de 
influência. Frente aos quase 200 bilhõ
es de dólares anuais de superávit mun
dial, as 1somas canalizadas pelo Banco 
Mundial para os países em desenvolvi
mento implicam um saldo líquido nega
tivo entre um e dois bilhões de dólares. 

Uma das críticas mais mordazes 
que os representantes dos países em de
senvolvimento fazem ao Banco Mun
dial é que, em vez de estabelecer uma 
saudável concorrência com o FMI, o 
Bird elegeu o caminho do servilismo in
telectual. 

Para equilibrar os orçamentos na
cionais se desequilibra a vida da popu
lação mediante a contração da deman
da em vez de aumentar a oferta, cortan
do os gastos sociais em vez dos gastos 
militares, e eliminando os subsídios aos 
alimentos em favor dos pobres em vez 
de cobrar impostos aos ricos. 
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A transformação real por que passa
ram as instituições de Bretton Woods 
em relação ao projeto de seus inspirado
res é estarrecedora. O FMI e o Banco 
Mundial já não são instituições vincula
das à governabilidade da economia 
mundial: suas funções consistem agora 
no controle econômico do mundo em de
senvolvimento. 

E não é uma obra de caridade que se 
chame Fundo Monetário Internacional 
um organismo que só exerce influência 
sobre a política monetária dos países 
em desenvolvimento, que contam com 
apenas 10% da liquidez mundial? E não 
é otimista que se descreva como ''banco 
das nações do mundo" uma instituição 
como o Banco Mundial, que canaliza 
para os países em desenvolvimento re
cursos financeiros praticamente insig
nificantes? 

Estas instituições têm uma influên
cia mínima na determinação das políti
cas econômicas e monetárias do mundo 
industrializado. E enquanto a interde
pendência mundial tem aumentado, as 
instituições que tinham sido criadas 
para conduzir a economia mundial se 
enfraqueceram. Voltamos às improvi
sações por parte das nações ricas, seja 
unilateralmente ou através da incerta 
coordenação do Grupo dos Sete (G-7). 

Isto não é o que se propôs em Bret
ton Woods quando se criaram o FMI e 
o Banco Mundial. 

acordo. As políticas nacionais unilate
rais tinham criado um caos mundial e 
por isso a idéia básica foi conceber ins
tituições para estabelecer a governabi
lidade econômica e monetária mun
diais, com finalidades claras e capazes de 
promover mudanças políticas mundiais 
articuladas através de um amplo consen
so internacional. 

Hoje estamos muito distantes dessa 
visão original e devemos nos perguntar 
se necessitamos das instituições de 
Bretton Woods só para exercer influên
cia sobre as políticas dos países em de
senvolvimento ou se precisamos de ge
nuínas instituições de governabilidade 
mundial. É quase assustador termos 
que voltar a fazer hoje em dia tais per
guntas. 

É necessário transformar o FMI em 
um Banco Central Internacional e o 
Banco Mundial em um Fundo de Inves
timentos Internacionais. E se estas ins
tituições não forem capazes de enfren
tar o desafio, teremos que inventar ou
tras que tenham condições de conduzir 
o mundo nos planos financeiro e econô
mico. • 

• Mahbub UI-Haq, ex-ministro da Fazenda do Paquistão, ex
alto funcionário do Banco Mundial, atualmente é assessores
pecia l do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud) 
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m 1920, a Argentina ignorou a 
autoridade dos Estados Unidos na 
República Dominicana, país 
ocupadoyelapotência desde 1916. 

O episódio se deu quando um 
navio de guerra argentino, de 

assagem pela República 
Dominicana, desconheceu o 
pavilhão norte-americano e 

rendeu homenagens com a tradicional 
salva de 21 tiros de canhão a uma 
improvisada bandeira da nação 
caribenha, içada às pressas, 
provocando a alegria dos dominicanos 
em Santo Domingo, a capital. 

O episódio, pouco conhecido, foi 
relatado por-Gregorio Selser em 
cuadernos n º 22, de julho de 1978. 
Segundo dados recolhidos de diversas 
fontes por nosso companheiro -
falecido no México, em 1991-
tomaram parte na decisão, além do 
comandante do navio, o então 
embaixador argentino em 
Washington, o ministro da Marinha e 
o próprio presidente Hipólito Yrigoyen. 

É evidente que há sete décadas a 
Argentina contava com ministros, 
diplomatas e militares com perfis 

muito diferentes ao dos atuais. Para 
não falar do abismo que separa o 
mandatário daquela época e o de hoje, 
que se tornou conhecido 
internacionalmente - entre outras 
atitudes - por sua rapidez em enviar 
soldados argentinos a qualquer ponto 
do planeta onde estejam em jogo os 
interesses dos ... Estados Unidos. 

Desta vez não se trata de uma das 
Grandes Reportagens que vínhamos 
republicando em comemoração aos 20 
anos de cadernos. Trata-se de um 
artigo de pesquisa cujo episódio 
central contrasta com a realidade de 
nossos dias, quando militares 
argentinos desembarcam no Haiti sob 
a bandeira norte-americana. E é, ao 
mesmo tempo, uma homenagem ao 
talento de nosso Gregorio, cujas 
pesquisas e artigos continuam atuais 
até hoje. 
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20 ANOS - ESPECIAL 

A história não contada 
Desconhecendo a invasão norte-americana, um navio argentino 

prestou homenagens, em 1920, à bandeira dominicana, 
despertando o sentimento patriótico daquele povo 

Gregorio Selser* 

R 
a noite de 24 de maio de 1919, o poeta Amado 
Nervo morria em Montevidéu, onde era em
baixador do México. O Uruguai teve o ele
gante gesto de determinar que o corpo do 

poeta fosse devolvido à sua pátria e~ um d~s ~ayios 
de sua Marinha de Guerra. A Argentina decidiu Jun
tar-se à homenagem por decisão do presidente Hipó
lito Y rigoyen. O ministro da Marinha designou em 1 º de 
junho o comandante do navio 9 de Julho, capitão de fra
gata Francisco Antonio de la Fuente, para escoltar o na
vio uruguaio. 

O jovem comandante De la Fuente - 38 anos, um 
filho - era marinheiro praticamente desde criança. 
Ingressou na Escola Naval ao 14 anos de idade, em de
zembro de 1895, e serviu em várias fragatas. Desde 13 
de fevereiro de 1919, era comandante do 9 de Julho. 

Construído nos estaleiros Armstrong Mitchell, de 
Newcastle, em 1892, o 9 de Julho ostentava uma bandeira 
bordada por mulheres brasileiras, um presente recebido 
durante uma viagem de paz, confraternização e união 
americana, que o navio fez em 1897 ao Rio de Janeiro. 

A ocÚpação norte-americana - A República 
Dominicana se encontrava sob intervenção dos Esta
dos Unidos desde 14 de maio de 1916, que alegaram 
a necessidade de salvaguardar interesses de empre
sas e cidadãos norte-americanos. 
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Na verdade, tratava-se de uma nova agressão às 
soberanias das repúblicas independentes do Caribe e 
América Central, entre as dezenas de intervenções 
realizadas pelos Estados Unidos durante a presidên
cia de Woodrow Wilson, justificadas pela "necessida
de estratégica" de resguardar os acessos a águas nor
te-americanas supostamente prevendo a entrada do 
país na Primei~a Guerra Mundial, na Europa. O Haiti 
- que divide a ilha da Hispaniola com a República Do
minicana - também se encontrava sob intervenção 
norte-americana. 

A resistência provocada pelas ocupações não soli
citadas nem desejadas levou Wilson a acentuar a re
pressão contra os povos haitiano e dolninicano. Em 29 
de novembro de 1916 os Estados Unidos deixam de 
lado a retórica. Um certo capitão Knapp, com o con
sentimento de Wilson, lança do navio Olímpia uma 
"Proclamação de Ocupação", pela qual, como observa 
o historiador e diplomata Summer Welles, "se desco
nhecia oficialmente a existência de um governo dolni
nicano, estabelecido de acordo com a Constituição da 
República Dominicana, uma nação independente que 
havia mantido sua liberdade e independência contra 
todas as ameaças e forças contrárias de superioridade 
esmagadora durante os 72 anos anteriores". 

Como era de se esperar, se iniciou a resistência po
pular, que foi reprimida com rigor pelo exército _d~ ocu

pação. Por toda a Amenca de 
língua espanhola e no pró
prio Estados Unidos se su
cederam denúncias de as
sassinatos e depredações co
metidos pelas forças de 
Knapp (a ocupação norte
americana durou até 1924). 

"Homenageie a Rep. 
Dominicana" - O capitão 
De la Fuente talvez tivesse 
notícia prévia de tal situa-

. ção, ou talvez tenha tomado 
conhecimento quando o 9 de 
Julho, uma vez cumprida 
sua lnissão de escolta no por
to mexicano de Vera Cruz, se 
separou do navio uruguaio 
que levava o corpo do poeta e 
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seguiu um itinerário de volta independente, fazendo 
visitas de cortesia a países do Caribe. 

Ao se aproximar de Santo Domingo, capital da 
ocupada República Dominicana, se apresentou uma 
questão que De la Fuente não estava em condições de 
resolver sozinho, em razão das estritas normas esta
belecidas num caso como este. Não teria havido ne
nhum problema se não fosse pela circunstância de que 
se tratava de um país irmão cuja soberania havia sido 
suprimida - provisória ou definitivamente - por uma 
potência estrangeira. 

O que devia fazer? Evitar a visita ao porto de Santo 
Domingo alterando o itinerário estabelecido por seus su
periores estava totalmente descartado. Mas, então, como 
resolver o problema de protocolo? A quem devia oferecer 
suas saudações? Sabe-se que tais formalidades se fazem 
em homenagem aos símbolos pátrios, ou seja, às bandei
ras. Mas é igualmente sabido que uma força de ocupação 
coloca no alto dos edificios e fortalezas seu próprio sím
bolo nacional. A bandeira dominicana não tremulava há 
mais de três anos na ilha, porque também no Haiti havia 
sido substituída pela norte-americana. 

O diário de navegação do navio 9 de Julho não re
gistra as dúvidas íntimas de seu comandante, mas 
sim o texto de uma mensagem cifrada que este enviou 
ao embaixador argentino em Washington, Tomás Le 
Bretón, do porto de Porto Príncipe: 

"Haiti: Janeiro 6 de 1920. O capitão de fragata 
Fco. de la Fuente se dirige a V. E. embaixador argen
tino na América do Norte solicitando urgente, que co
munique à qual bandeira deverá fazer as saudações 
de praxe em Santo Domingo tendo em vista a ocupa
ção militar norte-americana". Em uma mensagem la
cônica, igualmente cifrada, Le Bretón respondeu: 
"Saudar Dominicana". 

Duas versões - As duas versões históricas do epi
sódio foram fornecidas por Manuel Gálvez, biógrafo 

de Yrigoyen, e pelo professor Gabriel del Mazo. Am
bas contêm detalhes inexatos. O primeiro deles, por 
exemplo, sustenta que o 9 de Julho, ao não ver na for
taleza do porto a bandeira dominicana, não fez as ho
menagens de praxe, o que teria dado motivo a que as 
"autoridades" norte-americanas pedissem explica
ções ao capitão sobre sua atitude. 

De la Fuente - que segundo Gálvez "foi minucio
samente instruído pelo próprio Yrigoyen" - teria res
pondido da seguinte forma: "Tenho ordem do senhor 
presidente da República de saudar a bandeira de San
to Domingo, mas como não é a que vejo no forte, devo 
abster-me de qualquer homenagem." 

Gálvez acrescenta que "as palavras do comandan
te se espalharam rapidamente pela cidade" e que "al
gumas mulheres prepararam uma grande bandeira 
dominicana e a ergueram. E então as vinte e uma sal
vas dos canhões argentinos homenagearam, diante 
da histórica Santo Domingo, a infeliz nação irmã". 

A simples transcrição do diário de navegação do 
capitão De la Fuente descarta, em princípio, a teoria 
de que foi "minuciosamente instruído pelo próprio 
Yrigoyen" para agir como fez, a não ser que tal suposto 
detalhe Gálvez considere implícito na resposta cabo
gráfica de Le Bretón. 

A versão do professor Del Mazo é mais correta, em
bora incorra em erro garrafal sobre a data do episódio 
("Foi em janeiro de 1919", disse, quando na verdade 
ocorreu em 13 de janeiro de 1920): 

"O comandante do navio consultou o ministro da 
Marinha sobre as possíveis alternativas: se atracava 
ou não em Santo Domingo e se, em caso afirmativo, 
saudava a bandeira norte-americana ao entrar no 
porto. A resposta foi imediata e partiu do próprio pre
sidente Yrigoyen. Dizia: 'Vá e saude a bandeira domi
nicana'. Dentro do taxativo laconismo da mensagem 
estava imbuído o caráter de uma nova era na Argen
tina. Por uma parte, não fugir e sim enfrentar as con

tingências reais dos princí
pios proclamados. Por outra, 
afirmar de novo para o mun
do que a soberania das na
ções, ainda a das mais fra
cas, possui um caráter imu
tável independente de quais
quer fatos que pretendam 
abatê-las. E é por isso que se 
deve saudar sua bandeira." 

"O barco argentino, ao 
entrar no porto, içou ao topo 
a bandeira de um país abati
do, saudando-a com uma sal
va. A notícia rapidamente 
correu a cidade. Um grupo 
de pessoas fez com retalhos 
uma bandeira dominicana 
que içaram na torre da forta-
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leza. Vinte e uma salvas de canhão do navio 
argentino prestaram homenagem à bandeira 
nacional da República Dominicana e não à 
norte-americana, ou seja, a do país estrangei
ro, que tremulava na sede do governo." 

"A multidão se lançou às ruas e um grande 
número de manifestantes foi até à sede da 
Prefeitura, em meio à perplexidade das auto
ridades norte-americanas de ocupação, que 
não se atreveram a impedir o protesto. Um 
dos oradores disse: 'Obrigado ao presidente 
argentino Yrigoyen que nos fez viver pelo me
nos duas horas de liberdade dominicana'." 

Em 1965, Caamano Deno {dir.) liderou a rebelião contra os militares que 
haviam derrubado Juan Bosh (esq.), presidente eleito três anos antes 

De acordo com o diário de navegação do 9 de Julho, 
"em 13 de janeiro de 1920, ancoramos em Santo Do
mingo. Imediatamente se saudou a Praça". Saudou
se, sim, mas com a bandeira dominicana no alto. 
Houve, pois, uma saudação consciente, premedita
da, altiva e explícita à bandeira e ao povo domini
canos, realizada por um navio argentino que levava 
o simbólico nome da data de sua independência na
cional (9 de julho). 

O povo nas ruas -A população da cidade de San
to Domingo não sabia como acolher os visitantes ar
gentinos. Apesar de sua extrema pobreza, resultante 
da terrível guerra civil que havia dado pretexto à in
tervenção estrangeira, cada farm1ia queria ter como 
convidado um marinheiro ou um oficial. As mulheres 
e as crianças os beijavam tão. logo os reconheciam por 
seu uniforme branco, lhes entregavam flores; os ho
mens cumprimentavam respeitosos, chapéu na mão, 
e os jovens davam gritos de ''viva a Argentina!". 

A população, eletrizada por saber o significado das 
21 salvas de canhão naquele contexto, havia saído às 
ruas em massa -violando as expressas ordens mili
tares dos ocupantes norte-americanos - e se apodera
do delas, esquecendo a proibição, ou quem sabe desa
fiando-a. 

O porto se converteu em foco de potencial insurrei
ção. Os oradores improvisados se sucediam e um sau
dável patriotismo envolvia e contagiava igualmente 
todos os dominicanos que, segundo um escritor cronis
ta posterior, se soubessem a música e a letra do hino 
argentino o teriam cantado mil e uma vezes aquele 
dia e os que se seguiram. 

Diante da imprevisível agitação reinante, e sobre
tudo desnorteadas pelo gesto do comandante do 9 de 
Julho, as mais altas autoridades da intervenção pe
diram instruções a Washington. Também para elas 
não era comum que se desconhecesse sua posição de 
potência ocupante, o que implicitamente havia sido 
expressado com a saudação à independente e sobera
na República Dominicana. Na tarde de 13 de janeiro, 
a resposta chegou: se devia responder à saudação com 
a salva de canhões de praxe. Tio Sam optava por não 
complicar mais a situação. 

Dezembro / 1994 

No dia seguinte, 14 de janeiro, o Clube União 
anunciou uma cerimônia de boas-vindas aos oficiais 
do 9 de Julho. Horas antes, as estreitas ruas que con
vergiam para esse local estavam tomadas pelo povo. 
À medida que os marinheiros argentinos iam chegan
do, entre "vivas" e aplausos, se viam obrigados a aper
tar todas as mãos que lhes estendiam. Os dominica
nos que não podiam ter esse gosto, se contentavam em 
tocar os uniformes, como se apenas esse gesto de gra
tidão e emoção bastasse para expressar o que mais de
sejavam aqueles homens, mulheres e crianças: a li
berdade, outra vez, para a pátria subjugada. 

Durante a festa um poeta que hoje figura entre os 
melhores da República Dominicana, Fabio Fiallo, leu 
um poema improvisado, no qual colocou o nome do na
vio argentino. A estadia da tripulação nessa cidade 
teve que ser encurtada, sem que pudessem retribuir 
as atenções recebidas, já que não podiam reportar-se 
às autoridades dominicanas inexistentes. Retribuí
las às tropas interventoras, equivaleria a negar o sen
tido de tudo que havia sido feito até então. 

Mensagens de gratidão - Em 16 de janeiro de 
1920, às oito da manhã, o navio argentino levantava 
âncoras rumo a San Juan de Porto Rico. Chegou à Ar
gentina em 21 de fevereiro, depois de ter navegado 1.650 
milhas. No mesmo dia, o capitão De La Fuente concluiu 
sua missão de comandante do navio. Continuou pres
tando serviços na Marinha como subdiretor da Escola 
Naval Militar e como professor de Hidrografia e Balís
tica nessa mesma instituição. Deixou a ativa em 7 de se
tembro de 1928 e faleceu em 12 de junho de 1949. 

Sabe-se que, alguns anos antes, o ditador domini
cano Rafael Leónidas Trujillo - interessado em explo
rar o episódio em seu próprio beneficio - fez chegar a 
mais alta condecoração ao marinheiro reformado, que 
se negou a aceitá-la. 

Cabe assinalar, além disso, que dois dias depois da 
partida do 9 de Julho de Santo Domingo, em 18 de ja
neiro, Juan Elías Moscoso, única autoridade domini
cana admitida pela tropa de ocupação, enviava ao pre
feito de Buenos Aires, José Luis Cantilo, a seguinte 
carta onde, nas entrelinhas, se lê o que o funcionário 
não podia expressar com franqueza: 
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O general Juan 
Carlos Ongsnís 
queria que o 
presidente argentino 
Arturo 11/ís enviasse 
tropas pars intervir 
ns República 
Dominicana 
em 1965 

"A cidade de Santo Domingo sente-se regozijada e 
fortalecida ao receber a visita do navio argentino 9 de 
Julho. A prefeitura desta cidade, em nome do povo, 
cujos interesses e sentimentos representa, decidiu, 
em sessão solene, enviar uma mensagem de simpatia 
ao prefeito de Buenos Aires, capital da grande Repú
blica Argentina, cuja crescente força é um baluarte de 
liberdade e justiça internacional para os povos da 
América espanhola." 

Pouco mais de um ano depois, em 15 de março de 
1921, da cidade dominicana de San Pedro dé Macorís, 
onde estavam reunidos em assembléia semi-secreta 
os patriotas que exigiam a imediata retirada das for
ças de ocupação norte-americanas, se enviou ao pre
sidente Yrigoyen esta mensagem: 

"O Congresso das Juntas Patrióticas, instalado 
em 6 de março, envia-lhe mensagem de gratidão do
minicana e confia em que vosso esforço constante de 
apoio à causa da República acelerará seu êxito." 

A história se repete em 1965 - A história das 
salvas de canhão do 9 de Julho se completou- ou qua
se - 45 anos depois, de um modo igualmente inespe
rado. Por causa de uma gestão que realizou a Liga Na
val Dominicana, o presidente argentino Arturo Illía 
resolveu presentear à República Dominicana o ca
nhão do navio que em 1920 havia disparado as histó
ricas salvas. A fragata-escola AR.A Liberdade, en
carregada da missão de transportar o canhão e entre
gá-lo, chegou ao porto de Santo Domingo no dia 24 de 
abril de 1965, incrivelmente no mesmo dia em que se 
iniciava na ilha a insurreição popular contra a junta 
militar que havia derrubado o presidente de esquerda 
Juan Bosh, eleito democraticamente em 1962 e que fi
cou no poder apenas sete meses. 

Como mais uma ironia da história, a cerimônia so
lene de entrega do canhão teve que ser suspensa, de
vido, entre outras circunstâncias somadas à insurrei
ção liderada pelo coronel Francisco Caamaiio Deiio, 
ao "detalhe" de que o presidente Lyndon B. Johnson, 

como antes Woodrow Wilson, ordenou o desembarque 
em massa na República Dominicana de forças por terra, 
mar e ar. As tropas norte-americanas não só interviram 
na guerra civil, como o fizeram aliando-se às forças con
servadoras e reprimindo o setor popular que havia se re
belado contra a perpetuação do trujillismo, mesmo de
pois do assassinato do ditador, em 1961. 

Naquele momento, o comandante-em-chefe do 
exército argentino, tenente-general Juan Carlos On
ganía pressionava o presidente Illía - pertencente à 
União Cívica Radical, como o seu distante antecessor 
Hipólito Yrigoyen - para que autorizasse o envio de 
tropas à República Dominicana. Onganía queria que 
as tropas argentinas engrossassem o contingente da 
OEA (Organização dos Estados Americanos) que par
ticipou da invasão. Na verdade, a participação da 
OEA servia apenas para dar cobertura política a uma 
ação comandada e executada por iniciativa única e ex
clusiva dos Estados Unidos a fim de impedir a possí
vel volta ao poder de um governo marxista na ilha. 

Mas o presidente Illía se negou a atender ao pedi
do do militar - que o derrubaria um ano depois -, o 
que levou a OEA a solicitar tropas de intervenção à di
tadura brasileira de Humberto Castello Branco, que 
um ano antes havia derrubado o governo constitucio
nal de João Goulart. 

Homenagem a Yrigoyen - O canhão do 9 de Ju
lho teve que ser entregue em alto mar a uma unidade 
de guerra dominicana, que o deposi~ou em um esta
leiro naval. Dali, por iniciativa de Gilberto Odalis 
Fiallo, descendente do poeta Fabio Fiallo, foi trans
portado em fevereiro de 1966 à Escola Naval Domini
cana, no porto de Santo Domingo. 

Naquela ocasião, em 1965, o embaixador argenti
no na República Dominicana recordou que, enquanto 
a Europa "se debatia na angústia e problemas gerados 
após o fim da I Guerra, na terra de Colombo resplan
decia uma doutrina de irmandade, de solidariedade e de 
esperança, desprovida de egoísmos, nacionalismos exa
cerbados, ódios ou revanchismos. Fruto dela o navio 9 de 
Julho ancorou nessas praias e fez retumbar os céus com 
o estrondo do canhão que hoje se entrega simbolicamen
te, mas que já tinha sido entregue em ato de pura e ele
vada fraternidade, aos herdeiros daqueles que também 
souberam, na sua hora, compreender em todo seu alcan
ce americanista o gesto argentino." 

Uma rua central da cidade de Santo Domingo 
leva, desde 1925, o nome de Hipólito Yrigoyen. Uma 
placa alusiva, simples e lacônica, recorda o episódio 
que explica aquela simples homenagem ao gesto que 
fez viver um povo subjugado "pelo menos duas horas 
de liberdade". • 

• O jornalista argentino Gregorio Sei ser foi colaborador de cadernos até sua morte. 
Foi autor de mais de 30 livros- entre os quais. "Sandino, general de homens livres· 
- e de milhares de artigos sobre a América Latina, a Ingerência dos EUA no conte 
nente e os "trabalhos sujos" da CIA. 
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