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PRIMEIRA EXPOSIÇAO INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

Os mais recentes avanços 
da tecnologia mundial de 

proteção ao meio ambiente 
estarão sendo apresentados 
na ENVIRONTECH 195. 
Você terá ao seu alcance o 
know how de mais de 500 
expositores do Brasil e do 
ExtP.rior. Presença 
confirmada de 51 
delegações estrangeiras, 
além de 150 empresas e 
órgãos nacionais. Mais de 
30.000 visitantes deverão 
passar pela área destinada 
aos stands (28.000 m2) . 

A sua melhor oportunidade 
para contatos e negócios no 

setor de tecnologias, 
equipamentos e serviços 
ambientais. Evento paralelo: 

ECO URB'S 95 - 3º 
Seminário Internacional 
sobre Problemas Ambientais 

dos Centros Urbanos: 

19 a 23 junho 1995 
COORDENAÇÃO 

BI SFERA 
Sociedade Bras ileira para a Va lorização do Meio Ambiente 

Caixa Postal 2432· - 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 221-0155 - Fax: (021) 551-1893 

Temas Principais 

• Tratamento e Recuperação 
de Resíduos 

• Reciclagem 
• Purificação do ar 
• Águ~s Residuais e 

Tratamento de Efluentes 
• Tecnologias e 

Equipamentos de Limpeza 
Urbana 

• Controle de Ruídos 
• Tecnologia e Limpeza de 

Áreas Contaminadas 
• Geração de Energia 

Não-Poluente 
• Consultoria de Serviços de 

Engenharia 
• Materiais Perigosos e 

Gerenciamento Ambiental 
• Água e Meio Ambiente: 

Novas Tecnologias, Produt 
e Serviços 

• Progressos Mundiais: 
Equipamentos, Veículos e 
Bombas 
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Apresente, todos os meses, pelo 
menos 4 pessoas para 
conhecerem nossas revistas. 
Podem ser seus amigos(as),· 
alunos(as), professores(as), 
colegas de curso ou trabalho. 

COMO FUNCIONA E COMO VOCÊ GANHA 
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As pessoas indicadas receberão 1 exemplar (de arquivo) da revista. Para cada uma que se tornar assinante você ganha 
1 livro de sua escolha, dentre os livros brinde do mes. . 

-INDICAÇOES REMETENTE 
1 Nome: Se dentro de até 6 meses algum indicado 

End.: tornar-se assinante por intermédio de mala 

Bairro : Cidade: UF: CEP: direta oriunda exclusivamente desta promoção, 
-- desejo como brinde, pela ordem: 

Profissão: Tel. : 
Código de brinde 

2Nome: 12 ( ....... ) 22 ( ....... ) 32 ( • • ••••• ) 
,. 

End .: Nome: 

Bairro : Cidade: UF: -- CEP: End.: 

Profissão: Tel.: Bairro : 

Cidade: UF: ---3 Nome: CEP: Tel. : 
End.: 

Profissão : 
Bairro: Cidade: UF: -- CEP: 

Data: _!_!_ 
Profissão: Tel. : 

Sou: D Leitor de banca 4 Nome: D Assinante da revista: OcTM O Eco 
End .: D Indicado por leitor de: D CTM O Eco 
Bairro: Cidade: UF: CEP: --
Profissão: Tel.: 
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Assine as 
• revistas que 

somam na sua 
informa~ão e 
ganhe mais 
três meses 
de brinde 

Assinatura anual de 
"cadernos" ou "Ecologia" 

Assinatura de 2 anos de 
"cadernos" ou "Ecologia" 

Assinatura anual de 
"cadernos" + "Ecologia" 

Assinatura de 2 anos de 
"cadernos" + "Ecologia" R$163,00 

2 X de A$ 23,00 
p/ 30/60 dias 

3 X de A$ 30,00 
p/ 30/60/90 dias 

3 X de A$ 30,00 
p/ 30/60/90 dias 

4 X de A$ 45,00 
p/ 30/60/90/120 dias 
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,1111 POSTAL NORTE SUL IIIIJ 
50 SONETOS DE FORNO 
E FOGÃO 

., Celso Japiassu e 
Nei Leandro de Castro 
Receitas em versos em que 
os autores aliam conheci
mento poético e experiência 
culinária. Um resgate da co
zinha brasileira com pitadas 
da alemã, da francesa e da 
italiana. Ao lado das recei
tas em forma de soneto, es
tão também os ingredientes 
necessários ao prato. 
101 pp Cod. 432 
R$ 18,00 

Silviano Santiago 

EM LIBERDADE 

' EM LIBERDADE 
Silviano Santiago 
O poeta inconfidente Cláu
dio Manuel da Costa no sé
culo XVIII, o romancista 
Graciliano Ramos na déca
da de 30 e o jornalista Wla
dimir Herzog encontram-se 
na ficção do crítico Silviano 
Santiago. O livro analisa o 
papel do intelectual frente a 
regimes intolerantes. 
254 pp cod -- 433 
R$ 19,00 

RAINHAS DO CRIME 
Ótica feminina no romance policial 
Sonia Coutinho 
As autoras das séries de 
detetive de saias come-
çam a aparecer nos anos 
70, coincidindo com um 
período em que as mulhe
res conquistam acesso a 
novas áreas profissionais. 
A detetive feminina tem 
certo heroísmo selvagem 
e um modo particular de 
ver o mundo. 
130 pp 
R$15,00 

Cod. 431 

Escritos da 
Maturidade 

ESCRITOS DA MATURIDADE 
Albert Einstein 

t 

Ciência, religião, racismo, 
educação e relações sociais 
são abordados nas reflexões 
do cientista que revolucio
nou o :r,i.undo moderno atra
vés da Teoria da Relativida
de. Ele acredita no socialis
mo com liberdade, ataca o 
consumismo capitalista e o 
cerceamento da liberdade. 
303 pp Cod. 434 
R$ 18,00 

RELATÓRIOS 
Graciliano Ramos 
O então prefeito de Palmeira dos 
Índios traça, nos relatórios que en· 
via ao governador, um admirável 
painel da política do interior do 
Brasil agrário do início do século. 
No volume, comentários de um 
sociólogo, dois jornalistas, um es
critor e um ator sobre Graciliano. 
140 pp Cod. 430 
R$10,00 

COLETÂNEA DE TEXTOS GEOGRÁFICOS 
Antonio José Teixeira Guerra (org.) 
Trabalhos de autoria do geó
grafo falecido em 1968. Estudos 
sobre sambaquis, lateritas, 
águas subterrâneas, alteração 
de sedimentos e aspectos do 
Amapá, Guaporé e Rio Branco. 
440 pp Cod. 416 
R$ 28,00 

NEOLIBERALISMO, 
QUALIDADE TOTAL E EDUCAÇÃO 
Pablo A. A. Gentili e 
Tomaz Tadeu da Silva (org.) 
Vários autores analisam critica
mente as propostas neoliberais, 
que definem a escola como mer
cado, alunos e pais como con
sumidores e o direito à educa
ção como mercadoria. 
204 pp Cod. 409 
R$ 20,00 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
NA ESCOLA 
Elaboração, acompanhamento e avaliação 
Angelo Dalmás 
O encontro de pessoas, por meio do 
diálogo e do dtbate, provoca creri
mentopesc,oalecornunitário, toman
do possível tm:1a educação mais hu
mana e participativa. O planejamen
to a serviço de uma proposta 
libertadora. 
142 pp Cod. 414 
R$ 14,00 

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



CONDOMÍNIO DO DIABO 
Alba Zaluar 
O livro reúne ensaios publica
dos sobre dois aspectos des
tacados pela antropóloga em 
suas pesquisas: o efeito devas
tador do crime organizado so
bre os jovens da periferia ur
bana e a incapacidade do Es
tado de atingir os processos de • 

OS HERDEIROS DO PODER 
Francisco A. Daria e outros 
Rastreando a história de algu
mas famílias no Brasil, o au
tor mostra o modo "de pai 
para filho" que caracteriza a 
transmissão do poder da elite 
dirigente em nosso país, com 
urna análise sociológica 
apoiada numa rica exposição 
de árvores genealógicas. cotwersão destes jovens à car- ...,.~~~~:::::_ , 

INTEGRAÇÃO, REGIÃO E REGIONALISMO 
Lena Lavinas, Liana da Frota 
Carleial e M. Regina Nabuco 
Dezesseis ensaios abordam temas 
como diferenciações regionais dos 
mercados de trabalho no Brasil, 
Mercosul, territorialização em eco
nomia global, meio ambiente e re
lações econômicas internacionais. 
316 pp Cod. 418 
R$ 24,00 

209 pp Cod. 405 
R$ 19,00 

CUBA CHEGA LÁ 
Jurema Finamour 
O livro fala sobre as desco
bertas, invenções, realiza
ções científicas, tratamentos 
e curas de várias enfermida
des. Em meio a mais de 30 
anos de bloqueio econômi
co que asfixiou a economia 
cubana, o país sobrevive 
graças aos esforços do povo 
e do governo e à solidarie
dade internacional. 
406 pp Cod. E-349 
R$ 20,00 

PENSAR PELO AVESSO 
Benjamin Coriat 

reira criminosa. O livro tanta 
desmontar a máquina destes 
"árculos infernais", para irem 
busca de uma sociedade de 
pas, justiça e liberdade. 
278 pp Cod E-351 
R$ 25,00 

A FOME E A VONTADE DE COMER 
Monique Deheinzelin 
Uma tentativa de abrir para 
os adultos a possibilidade de 
mergulhar no universo sincré
tico e poético das crianças. 
Uma proposta curricular de 
educação infantil. 
215 pp Cod. 410 
R$ 18,00 

O economista francês analisa no livro o modelo de administra
ção e gerenciamento adotado nas empresas do Japão, levando 
em conta a própria mentalidade japonesa, determinante para 
as relações de trabalho existentes no país. Coriat mostra quais 
os aspectos da experiência japonesa que poderiam ser transferi
dos ou não para o Brasil, no qual esteve diversas vezes. 
209 pp Cod. 400 R$16,00 
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Endereço: _______________________ _ 

Bairro:. ____________ Cidade: __________ _ 

Estado: ____ CEP: _________ Tel.: ________ _ 
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A MULHER QUE VIROU BODE 
Jurema Finamour 
Livro de memórias da brasilei
ra que participou ativamente 
da política, exilou-se, correu 
mundo, voltou a seu país e foi 
presa. Depoimento comovente. 
328 pp Cod. 407 
R$ 20,00 

O NOVO ORIENTE MÉDIO 
Shimon Peres 
Os bastidores do histórico Tra
tado de Paz entre Israel e a Or
ganização para a Libertação da 
Palestina e as propostas do di
rigente israelense Shimon Peres 
para um Oriente Médio com
paz e prosperidade. 
264 pp Cod. 413 
R$ 19,00 

Código Quantidade 

' 

Enviar para Editora Ten:elro Mundo Ltda. 
Depto. de Assinaturas - Rua da Glória, 122/1° andar 
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2 MINORIAS 

.Alutadeumpovo 
Vivendo na região amazônica desde a época 

do descobrimento do Brasil, os ticunas se organizaram 
para defender suas tradições e suas terras 

Anna Claudia Monteiro 

[O] 
s ticunas são o maior grupo indígena bra
sileiro. Habitam a região fronteiriça do 
Brasil com o Peru e a Colômbia e sua po
pulação total é estimada em 27 mil mem

bros, sendo que aproximadamente 20 mil habitam 
em território brasileiro, abrangendo seis municí
pios do Amazonas: Tabatinga, Benjamin Constant, 
São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do 
Içá e Tocantins. Ao todo, são quase 100 aldeias, dis-
tribuídas em áreas tndígenas. , 

As maiores são Evare I, com 34 aldeias, e Evare 
II, com 11. Áreas à margem do rio Içá estão sendo 
identificadas pela Fundação Nacional do Índio (Fu
nai), mas ainda falta demarcar algumas delas, 
como as de Lauro Sodré e Umariaçu. 

Como diversas tribos indígenas, para evitar as in
vasões de suas terras os ticunas lutam muito pela pre
servação das áreas onde estão localizadas as aldeias. 

Com20mil 
membros, 
a parcela 

brasileira da 
comunidade 
ticunaébem 
maior que a 
colombiana 

Nos governos Sarney e Collor conseguiram algumas 
vitórias com a demarcação de terras, mas acabaram 
sendo vítimas de um massacre, ocorrido em 1988, 
quando 14 índios foram mortos e outros 23 feridos. 

O crime ocorreu no igarapé do Capacete, no mu
nicípio de Benjamin Constant. Quatorze homens 
armados com espingardas calibre 16, rifles, revól
veres e metralhadoras mataram 14 índios, inclusi
ve quatro crianças, e deixaram outros 23 feridos, 
entre eles uma menina de apenas seis anos. O mo
tivo do massacre foi a disputa pela terra. O madei
reiro Oscar Castello Branco, que ocupou a área in
dígena de São Leopoldo durante anos, tinha sido ex
pulso pelos ticunas e não queria deixar o local, se re
cusando até mesmo a receber a indenização previs
ta pela Funai. Oscar contratou, então, pistoleiros 
que, liderados pelo professor Wanderley Penha do 
Nascimento, praticaram o crime coletivo. 

Hoje, sete anos depois, os índios aguardam o jul
gamento dos acusados, que sequer se encontram 



presos. O mandante, por sua vez, 
está foragido. Marcado para dezem
bro último em Manaus, o julgamento 
foi suspenso pelo Supremo Tribunal 
Federal, que pretende definir a quem 
cabe o caso: à União ou ao estado do 
Amazonas. 

Enquanto isso, os ticunas vão le
vando suas vidas de um modo sim
ples, trabalhando na lavoura e pes
cando, mas com uma organização 
muito peculiar e com grande preo
cupação com a preservação da Ama
zônia, a educação e a saúde. 

Recuperar a memória - Em 1986, foi criado o 
Magüta - Centro de Documentação e Pesquisa do 
Alto Solimões, uma organização não-governamen
tal formada por índios e brancos cujo objetivo é reu
nir a história e a memória dos índios ticunas. Se
gundo João Pacheco de Oliveira, vice-presidente do 
Magüta e professor de antropologia do Museu Na
cional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), "o Magüta se propõe a dar apoio às organi
zações ticunas, desenvolver trabalhos na área so
cial e educacional e facilitar o entendimento entre 
os índios e os brancos". 

Durante a Conferência das Nações Unidas so
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), a 
entidade conseguiu um financiamento do governo 
austríaco de cerca de US$ 500 mil para a demarca
ção de seis áreas indígenas que estavam em proces
so de reconhecimento e delimitação. Através de 
uma licitação, a ONG contratou a empresa Asser
plan Engenharia, que havia demarcado as terras 
ianomâmis, e iniciou os trabalhos, com supervisão 
de técnicos da Funai. A parceria entre uma ONG e 
um órgão governamental foi inédita e, no final de 
1993, a demarcação ficou pronta. A próxima etapa 
é a homologação pelo presidente da República. 

De acordo com o antropólogo Fábio Vaz, o con
tato com o homem branco vem de longa data: "As 
primeiras notícias sobre sua presença na região são 
de 1640, durante a viagem do padre Acuii.a pelo rio 
Amazonas, baixando do rio Napo até o oceano 
Atlântico. Uma parte da tribo foi aldeadajunto com 
outros índios nas missões dos jesuítas espanhóis, 
criadas por outro padre, Samuel Fritz, no final do 
século XVII." Em 1952, o etnólogo alemão Curt Ni
muendajú fez a primeira pesquisa com uma tribo ti
cuna, no Alto Solimões. Ele conta que os índios são 
citados na história da região amazônica pela pri
meira vez como inimigos dos omáguas, moradores 
da margem esquerda do Solimões. Esses ticunas vi
viam em terra firme, dentro dos igarapés afluentes 
da margem esquerda. Os omáguas eram o principal 
grupo indígena do Alto Solimões, mas foram prati
camente dizimados por epidemias de varíola e ou
tras doenças e também por guerras entre portugue-
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ses e espanhóis pelo controle do ter
ritório . Com o estabelecimento de 
um forte em 1776, em Tabatinga, 
Portugal conquistou definitiva
mente o controle da região. Com o 
tempo, alguns ticunas se instala
ram nas margens que antes eram 
habitadas pelos omáguas. 

Trabalho escravo - Nas duas 
últimas décadas do século XIX, no 
apogeu do ciclo da borracha, a 
Amazônia se tornou alvo de inten
sa exploração do trabalho serin

gueiro. "As empresas seringalistas usavam o cha
mado modelo caboclo de exploração:. menor produ
ção de borracha junto com uma agricultura de sub
sistência, articulados através do sistema de barra
cão, onde a comercialização de todos os produtos 
deve ser feita nos armazéns do patrão", conta Fábio. 
As empresas seringalistas tinham sua legitimação 
com os títulos de propriedade conseguidos por pou
cas famílias sobre as terras dos ticunas. Deste 
modo, os índios passavam a dever obediência aos 
brancos recém-chegados. Os patrões instalaram-se 
junto aos principais igarapés, controlando os mora
dores da região. Fábio continua: "Para reforçar ain
da mais tal controle, os patrões nomeavam um vi
gilante, também índio, que exercia liderança naco
munidade. Conseguiam, assim, que ele defendesse 
seus interesses, através de uma lógica perversa." 

As atividades produtivas dos ticunas dividiam
se entre a extração da borracha e a agricultura de 
subsistência, sendo que qualquer excedente era 
apropriado pelo patrão. Neste momento, instituiu
se uma prática que vem sendo comum entre as po
pulações rurais no país: a escravidão, mesmo que 
na teoria tenha sido abolida há quase 107 anos. 
Acumulando sempre dívidas para com seus patrõ
es, num esquema de servidão, o índio não estava li
vre para sair daquele seringa!, caso não estivesse 
satisfeito com o trabalho. Sua dívida era impagável. 

A luta pela sobrevivência - Atualmente, os 
ticunas vivem da agricultura, vendendo os exceden
tes da produção nas cidades próximas às aldeias, e 
da pesca, tendo conseguido se livrar do "sistema de 
barracão". 
, Em 1910, os capuchinhos vindos da província da 

Umbria, na Itália, instalaram a Prefeitura Apostó
lica do Alto Solimões e a região também passou a 
contar com um delegado do Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI). O trabalho do funcionário limitou-se, 
apenas neste primeiro momento, a fazer relatórios. 
A partir de 1942, foi instalado um posto do SPI na 
região. O órgão tutor criou, então, uma liderança 
entre os ticunas, para que deste modo ficasse mais 
fácil a dominação. Fábio conta que o contato com a 
sociedade branca pressionou os ticunas a também 

suplemento / terceiro mundo - 184 
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se organizarem a partir dos anos 80: "Ao contrário 
da aculturação, eles viram nas organizações um 
modo de sobreviver a este contato e não perder as 
suas tradições. A organização começa com o cargo 
de capitão geral da aldeia que, comparado à socieda
de branca, tem o papel de um ministro das Relações 
Exteriores." É ao capitão geral que compete encami
nhar rnivindicações do grupo à sociedade e seus rep
resentantes, mas sem poder interferir principalmente 
na relação de poder na qual está estruturada a aldeia. 
A "patente" de capitão se deve à constante presença 
do Exército na fronteira, que chegava a dar fardas 
para o chefe ticuna poder exercer seu poder. 

Ecumenismo na floresta -A ordem da Cruza
da Apostólica Evangélica ou Movimento da Santa 
Cruz atingiu todos os ticunas e brancos moradores 
da região do Alto Solimões a partir de 1971. Um mi0 

neiro humilde, que havia pregado em cidades do 
Peru vestido com túnica de frade e com o nome de 
Irmão José anunciava o fim do mundo para breve. 
Apenas aqueles que estivessem reunidos em torno 
da cruz, arrependendo-se dos seus pecados e se
guindo seus mandamentos, se salvariam. 

Com forte apoio de fazendeiros, madeireiros e 
donos de terra na região, Irmão José multiplicou as 
igrejas desta seita, onde muitas vezes o diretor era 
o próprio patrão dos índios. Em meados da década 
de 80, Irmão José morreu e, tempos depois, apare
ceu por lá um peruano, autodenominado Irmão 
Francisco, que dizia ser a reencarnação do mineiro. 
Muitos índios sentiram no ar um cheiro de charla
tanif;mo e acabaram se desligando da seita. Segun
do o capitão geral Pedro Inácio Pinheiro (em ticuna, 
Ngematücü), sua aldeia resolveu não seguir mais a 
religião "porque ela acabava com a tradição de meu 
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MINORIAS 

Na Aldeia de 
Vendaval (foto) 
as casas, como 

acontece 
com todas as 
moradias dos 
ticunas, são 
sustentadas 
por estacas 
para evitar 
as cheias 

povo, não deixando que se realizassem as festas de 
que tanto gostamos". A maior parte dos moradores 
das aldeias se divide entre católica, batista e os se
guidores da Santa Cruz, e há até mesmo alguns se
guidores da Assembléia de Deus. 

Tradição e pobreza -As casas dos ticunas são 
sustentadas por estacas, que evitam seu alagamen
to na época das cheias . A terra ao redor das esta
cas é periodicamente observada e os ticunas têm 
o hábito de jogar água fervendo para matar as for
migas que teimam em construir formigueiros por 
ali. Ainda existem casas sem paredes, como as 
que o alemão Nimuendaju conheceu quando este
ve por lá, nos anos 20, mas são bem raras. Nelas 
é que acontecem as festas tão desejadas, já que 
são frescas e tên;i. capacidade para cerca de 300 
pessoas. No entanto, o padrão observado é o de ca
sas com paredes de madeira. A água vem dos iga-

. rapés ou da chuva, quando as casas possuem telha
dos de zinco. Estes não são muito usados porque au
mentam o calor tropical. 

O que se vê nas aldeias ticunas são as tradicio
nais casas com telhados de palha, que tornam a 
temperatura durante o dia mais agradável. Os ín
dios recebem orientação sobre os cuidados com a hi
giene dos monitores de saúde e tratam a água com 
hipoclorito de sódio, principalmente para conter a 
cólera e outras doenças transmissíveis. Eles mes
mos constroem fossas sanitárias nas aldeias, ser
vindo a várias casas. O lugar preferido para dormir 
são as maqueiras feitas de fibra de tucum, mas tam
bém são encontradas redes de tecido compradas nas 
cidades e os cortinados, uma proteção contra os 
mosquitos. 

Quanto à alimentação, a base é o peixe com fa
rinha de mandioca. Em geral, os peixes são 
cozidos e o seu caldo é muito apreciado por 
todos. Também se prepara o peixe assado. 
Outro componente importante da dieta ti
cuna é a banana, preparada ç:omo mingau, 
assada na brasa ou frita . Eventualmente, 
também cozinham caças diversas, como 
queixada, anta e caititu. 

Saúde e educação - Extremamente or
ganizados, os ticunas deram destaque à 
saúde a partir de 1990 com a criação da Or
ganização dos Monitores de Saúde do Povo 
Ticuna (OMSPT), formado pelo Magüta 
através de convênios com a UFRJ e a Fun
dação Nacional de Saúde. A entidade traba
lha no sentido de formar monitores de saúde 
nas diversas aldeias. Com assessoria da an
tropóloga e doutoranda em Saúde Pública, 
Regina Erthal, a organização tem, inclusi
ve, entrado em contato com entidades de 
saúde brasileiras e estrangeiras a fim de 
viabilizar sua atuação junto à comunidade. 



O tesoureiro do Magüta, o historiador Paulo Rober
to de Abreu Bruno, contabiliza 99 monitores. Al
guns deles recebem um salário mínimo por mês 
pelo trabalho. "Eles têm alimentos e moradia, dá 
até para poupar algum dinheiro", conta. 

As doenças mais comuns na região são pneumo
nia, vermes e diarréia e às conseqüências de picada 
de cobra. Muitas vezes falta até soro antiofídico nos 
hospitais. O historiador sonha com um projeto: a 
construção de postos de saúde nas aldeias princi
pais e um barco de saúde, que funcionaria como um 
mini- hospital itinerante. O barco é um sonho pres
tes a se tornar realidade. Orçado em US$ 15 mil, o 
Magüta recebeu uma doação da Manos Unidas, 
uma organização católica espanhola, para levar o 
projeto adiante. "A idéia é visitar as aldeias, super
visionar o trabalho dos monitores, estiinular cam
panhas de vacinação e prevenção de doenças", afir
ma Paulo Roberto. Uma outra preocupação é com os 
dentes e com a higiene bucal. Já foram formados dez 
agentes de saúde bucal, que fazem inclusive próteses 
dentárias, em laboratórios instalados nas aldeias de 
Vendaval e Campo Alegre. 

Resgate da língua - Uma outra entidade é a 
Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngüe 
(OGPTB), criada em 1986 com o objetivo de ensinar 
as línguas ticunas e portuguesa. A assessora do Ma
güta para Educação, a artista plástica Jussara Gru
ber, presta assistência à OGPTB, responsável por 
cursos de reciclagem para seus professores e pela 
confecção da cartilha usada na alfabetização em ti
cuna. "A idéia surgiu porque o material usado na al
fabetização das crianças não tinha a ver com a rea
lidade deles. Resolvemos botar elementos da cultu
ra ticuna nas cartilhas, recuperando mitos e lendas, 
como criação dos povos, origem dos animais e pre
servação da natureza", conta o responsável pela en-

MINORIAS 

Demarcação da 
Área Indígena 
de Évare li. Da 
direita para a 

esquerda: Nino 
Fernandes e 
Pedro Mácio 
(ticunas), o 

antropólogo 
Fábio Vaz e um 

técnico da 
Asserplan, 
empresa 

encarregada da 
demarcação 

A lenda de You e Ipi 
A organização social dos ticunas é por grupos de 

~escendência, e pertencer a um grupo depende 
da linha paterna. São verdadeiros clãs, divididos 
em nações com penas (arara, mutum, maguari, 
etc.) e outras sem penas (onça, buriti, saúva, etc.). 
Conta a lenda que You e lpi, heróis mitológicos do 
povo ticuna, pescaram seu povo com isca de maca
xeira. You pescou o povo magüta e lpi, os peruanos. 
Para que os ticunas pudessem se casar, os dois pas
saram a dar o caldo dajacarerana (réptil de hábitos 
aquáticos) para todos provarem e dizerem o gosto 
que tinha. Os da nação de onça sentiram, então, um 
gosto de onça, os da de buriti, um gosto de buriti, e 
assim sucessivamente. 
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tidade, o ticuna Nino Fernandes (Metacü, em ticu
na). Além da alfabetização, a OGPTB forma profes
sores que em grande parte são contratados pela Fu
nai, por prefeituras e pela Secretaria Estadual de 
Educação do Amazonas, também recebendo um salá
rio mínimo. Hoje, são cerca de 190 professores na re
gião. Nesse processo, existe ainda a figura do super
visor de educação, que :fiscaliza se o ensino está satis
fatório, orienta os professores e tira suas dúvidas. 

As matérias, por sua vez, são adaptadas . Em 
ciências, por exemplo, as crianças aprendem a im
portância da Amazônia para a sua sobrevivência. 
Nas aulas de história, são ensinadas a origem do 
povo ticuna e suas lendas. Nas aulas de línguas, 
aprendem a ler e escrever em ticuna e, depois, a fa
lar, ler e escrever em português. Também há a in
tenção de ensinar astronomia, valorizando suas 
lendas sobre a lua, o sol, os planetas, etc. Paulo Ro
berto conta que há uma preocupação constante com 
a ecologia: "E preciso criar uma mentalidade de pre
servação, a começar com as crianças. Elas já sabem 
o valor da floresta para os peixes, aprendem que 
não devem aceitar a pesca predatória, porque acaba 
com os alimentos. Precisamos mostrar a idéia de 
ecossistema, unindo o conhecimento científico com 
a prática do dia-a-dia." Segundo ele, a preocupação 
com a preservação da Amazônia é passada aos ticu
nas sem a conotação romântica que o tema acaba 
adquirindo: "Os índios vêem que a floresta é o pa
trimônio deles e, por isso, não concordam com as in
vasões. Sabem que a floresta é à sua sobrevivência. 
Muitas vezes os peruanos dão barcos e alguns ín
dios passam a pescar para eles, sempre no esquema 
de semi-escravidão . Os ticunas denunciam essa 
pesca predatória ao lhama", conta. 

Apesar destas iniciativas, Paulo Roberto critica: 
"Quando começa a ganhar dinheiro com a profissão 
de monitor, o índio acaba abandonando a comuni
dade para multiplicar seu capital." O índio passa, 
então, a usar o salário para montar uma vendinha 
ou uma barraquinha e comercializar produtos que 
não têm a ver com sua formação. "É uma questão a 
ser pensada. A gente precisa mostrar ao índio a im
portância dele permanecer na aldeia e ensinar a co
munidade, e não se desligar dela", conclui. • 
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6 CULTURA 

A história de 
um poeta da vida 
Ex-menino de rua lança livro e 
participa de filme comemorativo 
dos 50 anos da Organização 
das Nações Unidas 

Elizabeth von Zuben 

H
ão importa a cor, a 
raça, de onde a pes
soa veio ou foi criada. 
Todos na vida têm 

uma chance e é importante 
aproveitá-la. Humberto de Je-
sus dos Santos, 20 anos, agar-
rou a sua com unhas e dentes. 
Ele foi menino de rua e se tor-
nou poeta e ator, participando 
do filme Gwbal Youth (Menino 
Global), a ser lançado este ano, 
em comemoração do cinqüente-
nário da Organização das Nações 
Unidas. Humberto representa 
não só o Brasil mas também a 
América Latina, para mostrar ao 
mundo os problemas enfrenta-
dos pelos menores carentes nos 
países latino-americanos. 

Tudo começou quando o jo
vem tinha ainda 12 anos. Mora
va na Cidade de ·Deus, em Jaca
repaguá (Zona Norte do Rio), 
com sua mãe, que trabalhava la
vando e passandó roupa, e mais 
seis irmãos. Cursava a 3ª série do 
1° grau, quando se juntou a um 
grupo de rapazes do colégio para 
roubar alimentos de supermer
cados. Nem ele e nem seus ami-

Poemas de autodidata 
No longa-metragem Global Youth, serão musica

das duas poesias de Humberto dos Santos que foram 
publicadas no livro Babilônia: Meio Leve e Solitário 
no Mundo Perdido. 

Meio Leve 
Vim meio leve há quase uma semana 
Sem viver nasci pivete chorando uma bagana para 
comer 
Saí de leve com um passo de quem nunca quis chegar 
Virei confete no fundo de uma cela popular 
Mas posso mais do que de mais 
Enquanto mais me convém 
Não quero mais me machucar 
Pancadas não me fizeram bem 
Espero mais de minha voz para falar de nós 
O anjo forte que há em mim quer lhe dizer 
Paz também sou capaz 
Dor não preciso de dor 
Dor ninguém é só dor. 

Solitário no Mundo Perdido 

Sinto-me solitário com meu arrependimento, com 
meu sofrimento, com a minha dor 
Calado sinto como se não fosse nada neste mundo 
Com as coisas que fiz no passado 
De mim eu escondo tudo mas ainda não encontrei 
ninguém com quem possa abrir meu coração 
Contar a minha vida verdadeira que guardo dentro 
do meu corpo 
Sem abrir é um sufoco. 

Humberto trabalha hoje na 
Assembléia do Rio (ao fundo) 

ria me dar bem na vida e 
achava que esse era o cami
nho certo. Era uma ilusão . 
Uma vez, roubei uma mobile
te, fiquei com ela um tempo e 
depois a vendi para comprar 
roupas no shopping", fala o 
ex-menino de rua. 

Rapidamente, se envol
veu com drogas, não voltava 
mais para casa e parou de es
tudar. "Eu ia todo dia de ma
nhã para a escola. Saía ao 
meio-dia e ficava direto rou
bando. Chegava a virar a noi-
te. Depois passei a me dedi
car ao roubo também na parte 
da manhã, porque o dinheiro 
para o tóxico não dava. Aí pa-

gos tinham necessidade de furtar, pois 
não passavam fome, mas também não 
tinham condição de ficar comprando 
"guloseimas". Assim, como numa 
brincadeira de criança - furtar doces 
- ele se iniciou na vida do roubo. 

em um perigo para a sociedade. Ele e 
seus companheiros passaram a assal
tar pessoas distraídas nas ruas, 
praias e ônibus, principalmente as 
que passavam pela Barra da Tijuca 
(Zona Oeste) e Copacabana (Zona 
Sul). Já não eram doces, mas relógios, 
depois bicicletas e mobiletes. "Eu que-

rei de estudar", conta. 

Só que aos poucos o que era uma 
suposta brincadeira se transformou 
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Num assalto na Barra da Tijuca, 
Humberto e seus amigos foram captu
rados por policiais e levados para an
tiga Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor (Funabem), atual Centro 
Brasileiro da Infância e da Adolescên
cia (CBIA), em Quintino (Zona Norte), 



onde ficaram recolhidos por 
apenas três dias. "Na época 
achei até mole e pensei quedes
se jeito iria mesmo continuar a 
roubar todo dia", revela. 

CULTURA 

Filme retrata cotidiano 
de menores carentes 

º
Global Youth é um longa~metragem de 90 minutos, sobre a vida de oito 
adolescentes vítimas das discriminações raciais e sociais, da guerra e da 

violência. Realizado para comemorar a passagem do cinqüentenário da Orga
nização das Nações Unidas este ano, a obra mistura ficção e realidade. 

Só que em um dos costumei
ros assaltos a ônibus, o grupo 
infrator notou a presença de 
um homem armado. Resolve
ram desistir e saltaram do veí
culo. Mas, o homem disparou a 
sua pistola. "Todos saíram cor
rendo. Quando olhei para trás, vi 
que um de nossos amigos, Andel
son, de 14 anos, tinha sido atin-
gido. Um médico apareceu e fo
mos todos ao hospital", explica. O 
amigo morreu e mais uma vez os 
policiais prenderam todos. Desta 

O projeto Global Youth Network da ONU, orçado em US$ 2,5 milhões, é pa
trocinado pela multinacional de eletrodomésticos Electrolux. O diretor, o sueco 
Staffan Hildebrand, tem uma longa experiência em questões relacionadas ao 
jovem, com produções para cinema e TV. Hildebrand foi correspondente na 
guerra do Vietnã entre 1971 e 1975 e trabalha atualmente para uma emissora 
de TV da Suécia. 

vez, o grupo foi encaminhado 
para o Instituto Padre Severino, 
local para onde são conduzidos 
menores infratores. 

Na instituição, Humberto 
ficou dois meses e pediu para 
que continuasse preso porque 
não queria voltar para o lugar 
em que morava - "onde tudo co
meçou". Foi mandado então 
para o Centro de Recursos Inte
grados de Atendimento ao Me
nor (Criam) de Ricardo de Al
buquerque, bairro da Zona 
Norte do Rio. "Lá estavam me
ninos e meninas e eu acabei ar
rum ando uma confusão com 
uma delas e tive que voltar 
para o Padre Severino", diz 
Humberto. "Naquele momento 
vi o mundo se fechar para mim. 
Fiquei tão arrependido que não 
conseguia colocar para fora o que 
sentia. Então comecei a escrever 
o que na época eu nem sabia que 
se chamava poesia", afirma. 

Numa visita do sociólogo 
Herbert de Souza ao instituto, 
Humberto conseguiu mostrar 
as poesias de sua autoria para 
ele. Coincidentemente, a vida 
dele começou pouco depois a to-
mar outro rumo. Foi transferido para 
o Criam da Penha, onde fez cursos de 
mecânica e poesia e ainda estudava 
num colégio público do bairro. Teve 
que sair da instituição quando com
pletou 18 anos. "O pouco tempo que 
estive lá aproveitei muito. Fiquei as
sustado na hora de ir embora com 

No filme, o cineasta reuniu os jovens em uma situação inusitada. Todos es
tão num mesmo vagão do metrô de Londres, quando as luzes se apagam. Eles 
começam a se ajudar e cada um começa a contar a sofrida história particular, 
com discussões sobre o que pensam de governos, drogas, amor, violência, epi
demias e das fronteiras entre os países. 

O ex-menino de rua Humberto dos Santos, que foi descoberto pelo cineasta 
através de uma matéria da revista norte-americana Newsweek, conta as expe
riências vividas no Instituto Padre Severino. As cenas passadas no Rio foram 
gravadas na Cinelândia (Centro do Rio) e no morro do Chapéu Mangueira, no 
Leme (Zona Sul). 

A equipe da ONU gravou cenas nas cidades do Cairo (Egito), Cidade do 
Cabo (África do Sul), Sarajevo (Bósnia), Nova Iorque (Estados Unidos), Berlim 
(Alemanha), Bangcoc (Tailândia) e Londres (Inglaterra). 

No Cairo será contada a história de Tarik Saleh, um grafiteiro egípcio que 
está fazendo um trabalho sobre a agressão humana.Na Cidade do Cabo, o caso 
citado é da cantora de soul Jennifer Jones, que passciu boa parte de sua vida 
em um orfanato e hoje luta pela democracia. Na capital alemã, uma menina 
que toca violoncelo e luta contra o racismo foi escolhida para retratar o seu país. 
Em Sarajevo, é contada a trajetória de uma bailarina cujo namorado está no 
front de guerra. Em Bangcoc, o caso citado é de um menino que toma conta de 
um clube de rock. Em Nova Iorque, foi escolhido a trajetória de um jogador pro
fissional de futebol americano. 

O filme terá uma turnê mundial; será exibido em 
salas de cinema e vários canais de televisão entre 
os dias 17 e 24 de outubro. O Global Youth ganha
rá cópias legendadas em diversos idiomas. O 
·projeto das Nações Unidas prevê também o 
lançamento de uma revista. · 

medo de enfrentar o mundo." Deixou o 
Criam e foi para casa. 

Hoje o ex-menino de rua conseguiu 
publicar o livro Babilônia, que reúne 
48 poesias de sua autoria. Betinho 
também divulgou as poesias num li
vro. Humberto trabalha no gabinete 
do deputado estadual Paulo Mello, 

também ex-menino de rua, como as
sessor-técnico-parlamentar da As
sembléia Legislativa do Rio de Janei
ro. Cursa hoje a 6ª série do 1º grau e 
freqüenta um curso de inglês, pois 
também conseguiu uma bolsa de estu
dos. Vive numa casa na Penha que ele 
mesmo construiu. • 
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O centenário de uma 
paixão brasileira 

Em 1895, foi realizado o primeiro jogo de futebol em solo 
nacional, representando o pontapé inicial no país de um esporte 

que ficou internacionalmente associado à palavra Brasil 

Marco André Balloussier* 

D] fi~ialmente, o futebol brasi
leiro comemorou o seu cen
tenário no ano passado . O 
ano de 1894 é considerado 

como o da introdução do futebol no 
Brasil, devido à chegada ao país do 
paulistano Charles Miller, após uma 
temporada de estudos na Inglaterra, 
trazendo na bagagem duas bolas de 
couro e um uniforme completo de jogo. 

Entretanto , pode-se falar que o 
verdadeiro centenário do futebol bra
sileiro ocorre em abril de 1995, levan
do-se em conta o dito popular de que 
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"no futebol, o que vale é a bola na 
rede". É que as bolas trazidas por Mil
ler tardaram um pouco a rolar. Sur
preendido pela constatação de que o 
esporte ainda não era praticado no 
Brasil, Charles Miller iniciou um in
tenso trabalho pioneiro de divulgação 
do novo esporte. Finalmente, no dia 14 
de abril de 1895 foi disputada, em São 
Paulo, o que a historiografia considera 
a primeira partida de futebol no Bra
sil, entre os times da São Paulo Rail
way e da Companhia de Gás. Quase 
todos os jogadores eram ingleses. 

Antes de desembarcarem em ter
ras brasileiras, muitos tipos de "bolas" 

rolaram pelo mundo. Durante a Idade 
Média, na cidade inglesa de Ashbour
ne, realizava-se anualmente um jogo 
nas Shrove Tuesdays (terças-feiras 
gordas). Duas equipes, cada qual com 
centenas de jogadores, disputavam a 
socos e pontapés a posse de uma bola 
de couro, fabricada pelo sapateiro lo
cal. Vencia o jogo a equipe que conse
guisse fazer a bola passar pela meta 
adversária, no caso os portões norte e 
sul da cidade, um para cada equipe. 
Uma versão bastante difundida diz 
que a primeira destas partidas teria 
sido disputada com a cabeça de um ofi
cial dinamarquês, morto em combate. 



Mas as origens do futebol podem · 
ser encontradas em locais e épocas 
mais distantes do que a Inglaterra 
medieval. A Arqueologia fornece algu
mas evidências de que no Egito e na 
Babilônia, há mais de 30 séculos, já se 
praticava algum tipo de jogo de bola, 
utilizando-se os pés. O Tsu-chu ("gol
pe na bola com o pé"), praticado pelos 
chineses cerca de 2600 a.C., e o Kema
ri, jogo semelhante desenvolvido no 
Japão, também podem ser considera
dos precursores longín
quos do futebol. 

Embora jogos 
com bola não esti
vessem incluídos 
nas famosas 
Olimpíadas da 
Antiguidade, é sabido que os gregos 
também gostavam de uma "pelada". O 
Epyskiros, jogado pelos gregos, foi co
piado pelos romanos, que criaram o 
Harpastum. Como os romanos domi
naram a Bretanha, existe uma corren
te que afirma terem sido eles os intro
dutores do "futebol" na Inglaterra. De 
qualquer forma, o fato é que a Ingla
terra é considerada o berço do futebol 
moderno. Não é à toa que ele também 
é conhecido como o esporte bretão. 

Reações dos poderosos - Antes 
de se firmar como esporte, o futebol foi 
combatido pelas autoridades inglesas 
durante vários séculos. Além de ser 
considerado muito violento e de cau
sar grandes transtornos nas cidades, 
temia-se que a popularidade do jogo 
desviasse a atenção dos jovens dos es
portes mais adequados à formação mi
litar, como esgrima, equitação, arco e 
flecha, entre outros. 

Muitos reis publicaram atos proi
bindo a prática do futebol na Inglater
ra durante a Idade Média. Também 
na Escócia o esporte era combatido . 
Em 1423, Jaime I decidiu que: "Por 
este estatuto, o rei proíbe que qual
quer homem jogue futebol, sendo a 
pena uma multa d.e 50 xelins, a ser 
paga ao senhor da terra onde ele jogou 
( ... )." Um exemplo da marginalização 
social do jogo pode ser encontrado na 
obra Rei Lear, de William Shakespeare, 
onde um personagem é chamado de 
"seu desprezível jogador de futebol". 

Aos poucos o esporte foi se discipli
nando e contando com uma maior 
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complacência .por parte das autorida
des. A oportunidade para a afirmação 
definitiva chegou no século XIX, quan
do o pedagogo Thomas Arnold foi en
carregado de reformular o ensino in
glês. Interessava ao conservadorismo 
da época vitoriana que os jovens des
carregassem suas energias em ativi
dades físicas, e não em práticas conde
náveis, entre as quais se incluíam ma

nifestações políticas 
de cunho reformista. 

Assim, o futebol e 
outros esportes come

çaram a fazer parte da 
educação regular dos jo-

vens ingleses. Nas escolas 
foram codificadas as primeiras regras 
do jogo. A mais antiga regulamenta
ção do futebol foi a de Rugby- "As Leis 
do Futebol baseadas nas Regras do 
Jogo como é jogado na Escola de Rug
by", aprovadas em 1846. O esporte 
praticado nesta escola tinha uma par
ticularidade: a permissão do uso das 
mãos por todos os jogadores. Esse as
pecto a diferenciava da maioria das ou
tras instituições de ensino e acabaria 
dando origem a um outro tipo de fute
bol, o rugby. 

Como as regras não eram iguais 
para todas as escolas, as dimensões do 
campo e o número de jogadores varia
vam bastante. Acredita-se que o fute
bol com 11 jogadores se firmou pelo 
fato das turmas de Cambridge terem 
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dez alunos e um bedel (inspetor de 
classe). As turmas da Escola de Rugby 
tinham 12 alunos e um bedel. Segun
do o mesmo raciocínio, isto explicaria 
por que o rugby é jogado com 13 joga
dores . 

Rápida difusão - O dia 26 de ou
tubro de 1863 é considerado como a 
data de nascimento do futebol moder
no, quando uma reunião em Londres 
resultou na criação da The Football 
Association, entidade que até hoje 
controla o futebol inglês. O esporte ra
pidamente se difundiu por todo o Rei
no Unido e os ingleses.se encarrega
ram de universalizá-lo. 

No caso do Brasil, a honra de ser 
considerado o introdutor e difusor do 
esporte no local que futuramente se
ria chamado de "país do futebol" coube 
a um descendente de ingleses. Além 
de ter introduzido a prática regular do 
esporte, pode-se dizer que Charles 
Miller também era bom de bola. Arti
lheiro implacável, tinha como jogada 
característica a amortecida da bola 
com a face externa do pé, que ficou co-· 
nhecida como "charles" , atualmente 
chamada de "chaleira". 

No Rio de Janeiro, o futebol chegou 
através de outro descendente de ingle
ses, Oscar Cox. Foi dele também :a ini
ciativa de organizar a primeira parti
da entre cariocas e paulistas, que ocor
reu no dia· 19 de outubro de 1901, no 

A paixão pelo futebol faz com que o país pare num dia de jogo da seleção na Copa 
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campo do São Paulo Athletic. Era o eles jogassem nos campos de várzea 
início de uma rivalidade que até hoje ou em terrenos baldios esburacados, e 
marca o futebol brasileiro. Só que os com isso fossem tomando o gosto pelo 
jogadores da época não tinham as novo esporte. Aos poucos começam a 
mordomias atuais e tiveram que pa- surgir clubes com fundadores oujoga
gar as passagens do próprio bolso. Ao dores de origem popular, como o Co
consultar a direção da Estrada de Fer- rinthians, em São Paulo, o Vasco da 
ro Central do Brasil sobre a possibili- Gama, no Rio de Janeiro, e o Interna
dade da delegação carioca viajar com cional, no Rio Grande do Sul. O clube 
passagens de cortesia, Coxouviu como gaúcho foi fundado por imigrantes de 
resposta: "A Estrada de Ferro não foi tendência anarquista, daí a origem do 
feita para passeios de malandros e de- nome e a cor vermelha de seu uniforme. 
socupados." Mas a rápida difusão do futebol 

A resposta malcriada, contudo, não era suficiente para eliminar total
não foi nenhum empecilho, pois todos mente os preconceitos. Em 1916 havia 
os jogadores eram ricos o suficiente poucos navios disponíveis, em função 
para custear a viagem. Isto, aliás, era da Primeira Guerra Mundial. Como a 
uma "regra" dos primeiros anos do fu- seleção brasileira iria disputar um 
tebol no Brasil. Seus praticantes eram campeonato na Argentina, pensou-se 
brancos e quase todos membros de fa- em embarcá-la no mesmo navio que 
mílias ilustres da sociedade. O futebol levaria diplomatas brasileiros para 
era um esporte de elite, impregnado um congresso em Tucumán, no norte 

de preconceitos de classe e de cor~· · .. ·.... ·d.o país vizinho. Quando soube da Outra característica presente . 
nosprimórdios_d?futebol_er.a~ .. · · ••••••• 
cert? cavalheirismo ~ntamco .... . ••••••• 
que imperava entre os Jogadores. 

~:p~~:lad!~t:ee~~: z~~: :ct!h~~ é~ ~ ·m1tUGi a • 
acontec~m um fa~o inacredi_tável para a reur~ e aos 
os padroes de hoJe. O Brasil ganhava ô 
por 1 a O da Argentina, até que os pla- equipamento S 
tinos conseguiram marcar o gol de em- , • 
pate, confirmado pelo juiz. Só que o necessartOS para a 
autordogolargentinodirigiu-seaoár- 'f" d f 
bitroe disse: "Não valide o gol, senhor pra tCa O espor e 
juiz, porque eu controlei a bola com a / acilitaram a 
mão, e não com o peito." popularização do 

Esportedemassa-Inicialmente -1, f b [ B ·z 
um esporte de elite, o futebol no Brasil J U e O no raSt 
rapidamente caminhou no sentido da 
popularização. Um dos motivos possí-
veis para se explicar a aceitação popu
lar do novo esporte seria a pouca com
plexidade, tanto em termos de regras 
como de equipamentos necessários 
para a prática. Qualquer pessoa, mes
mo que seja analfabeta em futebol, 
consegue entender rapidamente os 
seus princípios básicos. E para jogar 
futebol, além da disposição, basta ape
nas, na pior das hipóteses, uma bola 
(que pode até ser de meia), um espaço 
para correr e paus ou pedras para de
limitar os gols. 

Se os negros e os brancos pobres 
eram proibidos de entrar nos clubes 
de elite, ninguém podia impedir que 
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possibilidade, o conselheiro Rui Bar
bosa, chefe da comitiva diplomática 
brasileira, respondeu ao ministro do 
Exterior, Lauro Müller: "Pois saiba o 
senhor, que eu, minha família e os 
meus auxiliares não viajamos com 
essa corja de malandros! Futebolista 
é sinônimo de vagabundo, e pode es
colher imediatamente, senhor mi
nistro, ou eles ou eu." E claro que o 
diplomata venceu, obrigando a sele
ção a encarar uma viagem de trem 
até Buenos Aires e fazendo com que os 
jogadores chegassem esgotados para a 
disputa do torneio. 

A discriminação mais evidente 
continuava sendo a racial. O Flumi
nense até hoje é conhecido como "pó
de-arroz", porque houve época em que 
jogadores mulatos do clube usavam o 
produto para disfarçar sua verdadeira 
cor de pele. Em 1921, o próprio presi
dente da República, Epitácio Pessoa, 
recomendou à Confederação Brasilei
ra de Desportos (CBD) que não convo
casse jogadores negr,os e mulatos para 
a seleção brasileira que iria disputar o 
Campeonato Sul-Americano, na Ar
gentina. 

Ironicamente, o primeiro grande 
ídolo do futebol brasileiro viria a ser 
justamente um mulato, filho de ale
mão com brasileira, chamado Artur 
Friedenreich. Fried ou "El Tigre", 
como era conhecido pela torcida, foi de 
grande importância para que o futebol 
brasileiro começasse a vencer a bar
reira do preconceito racial. De acordo 
com algumas antigas estatísticas, ele 
teria marcado mais gols do que Pelé. 
Foi dele o gol que deu à seleção brasi
leira seu primeiro título importante, o 
Campeonato Sul-Americano de 1919. 

Neste campeonato já era evidente 
que o futebol se transformava no "es
porte das multidões". Trinta e cinco 
mil pessoas lotaram o Estádio do Flu
minense, nas Laranjeiras, para assis
tir à final entre Brasil e Uruguai. Pela 
primeira vez se registrava o fenômeno 
do câmbio negro, pois, com os ingres
sos esgotados, pagava-se qualquer 
quantia para assistir à partida. A ci
dade inteira comemorou a vitória bra
sileira e as chuteiras de Friedenreich 
ficaram expostas na vitrine de uma 
joalheria, na rua do Ouvidor. 

Durante muitos anos o futebol bra
sileiro permaneceu apegado aos prin
cípios do amadorismo. Na Inglaterra 
do século XIX, Lord Prestwick, um dos 
maiores defensores do amadorismo 
em seu país, dizia que "não merece 
respeito quem faz por dinheiro o que 
deveria fazer por prazer". Na década 
de 20 já era comum os jogadores bra
sileiros receberem prêmios em dinhei
ro, mas foi somente em 1933 que o pro
fissionalismo foi oficialmente reco
nhecido no Brasil. 

Trampolim social - Com o ad
vento do profissionalismo, o futebol 
tornava-se, ao lado da música popu-



lar, uma forma de ascensão social 
para pessoas menos favorecidas da so
ciedade, sobretudo os negros e mulatos. 
Domingos da Guia, o ''Divino Mestre", 
ganhava um conto de réis por mês, em 
1934, quantia significativa para a épo
ca. Leônidas da Silva, o ''Diamante Ne
gro", tornou-se um dos brasileiros mais 
populares da década de 30, ao lado de 
Getúlio Vargas e de Orlando Silva (o 
"Cantor das Multidões"). 

O profissionalismo significou tam -
bém um passo importante na evolução 
técnica do futebol brasileiro. Na Copa 
de 1938, disputada na França, a sele
ção conquistou o terceiro lugar e o cra
que Leônidas deslumbrou o mundo. 
Estava faltando o título, que repre
sentaria a afirmação definitiva do 
Brasil no cenário internacional. 

A grande oportunidade veio em 
1950, quando a Copa do Mundo se rea
lizou no Brasil. Todos os preparativos 
foram feitos para levantarmos a taça. 
A equipe era ótima. O técnico Flávio 
Costa ganhava cerca de US$ 7 mil 
mensais, um salário astronômico para 
os padrões da época. Construiu-se o 
maior estádio do mundo, o Maracanã, 
batizado oficialmente de Estádio Má
rio Filho (autor do livro O negro no fu
tebol brasileiro , em homenagem ao 
grande jornalista esportivo - ver rese
nha na seção Espaço do livro). 

Depois das semifinais ninguém 
mais duvidava de que o Brasil seria 
campeão. Nessa fase, o Brasil conse
guiu vitórias arrasadoras contra a 
Suécia (7 a 1) e Espanha (6 a 1), quan
do o Maracanã lotado cantou em delí
rio Touradas em Madri, do compositor 
Braguinha, ironizando a seleção espa
nhola. O país inteiro passou a viver 
um clima de euforia, o que tornou ain
da maior a tragédia ocorrida no dia 16 
de julho de 1950: o Uruguai ganhou 
por 2 a 1, quando bastava um empate 
para 0 Brasil ser campeão do mundo 
de futebol pela primeira vez. 

O sonho teve que esperar mais oito 
anos para virar realidade. E ele veio 
em grande estilo. O Brasil, além de ser 
o único país a participar de todas as 
copas realizadas até hoje, é também o 
único que já ganhou um campeonato 
mundial fora do seu continente. Isto 
aconteceu em 1958, na Suécia. 

Em 1962, no Chile,jogando basica
mente com o mesmo time, conquista-

MEMÓRIA l l 

Depois de 24 anos de espera, os brasileiros puderam comemorar o tetra na Copa 94 

mos o bicampeonato. Era o início dos 
anos de ouro do futebol brasileiro, cujo 
ápice se daria em 1970, no México, 
quando o Brasil se tornou o primeiro 
país a conquistar por três vezes o cam
peonato mundial de futebol, ficando 
com a honra de possuir definitivamen
te a famosa taça Jules Rimet. O glorio
so troféu foi roubado da sede da Con
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), no Centro do Rio, em 1983 e 
posteriormente derretido . A CBF 
mantém hoje uma réplica da taça. 

Esta fase de glórias ajudou a con
solidar a famosa mística da camisa 
amarela. Mesmo tendo ficado 24 anos 
sem ganhar uma Copa do Mundo, até 
que veio o tão sonhado e inesquecível 
tetra do ano passado, não houve uma 
das cinco copas realizadas entre 1974 
e 1990 em que o Brasil não entrasse 
como um dos principais favoritos. 
Sempre que a seleção brasileira vai a 
campo, estando em boa ou em má fase, 
ela inspira um temor reverencial nos 
adversários . Estes podem conhecer 
quase nada sobre o Brasil , como a 
maioria dos estrangeiros em geral. 
Mas uma coisa com certeza eles sa
bem: que estarão enfrentando o país 
do futebol. 

Não há dúvida de que o futebol é o 
esporte mais difundido do planeta. O 
número de países filiados à Federação 

Internacional de Futebol Association 
(Fifa) é maior do que o de membros da 
ONU. Alguns países da Europa, como 
a Itália, Alemanha e Inglaterra, têm 
inegável tradição futebolística. O 
mesmo se pode dizer do Uruguai e da 
Argentina, nossos vizinhos sul- ameri
canos. 'Entretanto, talvez em nenhum 
outro lugar do mundo, o futebol tenha 
se incorporado de maneira tão defini
tiva na vida e na cultura nacional 
como no caso do Brasil. 

Ao longo dos seus cem anos de his
tória o futebol brasileiro conviveu com 
o preconceito, o elitismo, os desman
dos dos "cartolas", as ingerências polí
ticas de tod;:t ordem, mas constituiu-se 
também numa inesgotável fonte de 
alegria popular, além de ser um fator 
de coesão nacional. Já dizia o drama
turgo N élson Rodrigues que "a seleção 
é a pátria de calções e chuteiras". 

O pioneiro Charles Miller jamais 
poderia imaginar, durante aquela his
tórica partida de abril de 1895, que a 
novidade que ele acabava de trazer da 
Inglaterra um dia se tornaria a paixão 
nacional de milhões de brasileiros. 
Diz-se que os únicos espectadores da
quele jogo foram alguns burros da 
companhia de bondes, que pastavam 
calmamente no gramado. • 

·Historiador e professor de História 
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A .umãe" de todas 
as novelas brasileiras 

As novelas brasileiras (acima, Daniel Filho numa gravação) têm muito êxito em Cuba 

Claudia Guimarães 

[I] lbertinho Limonta era o que 
se costumava chamar de 
"um bom partido": charmo
so, bom caráter e um presti

giado médico. Hoje, com seu bigodinho 
bem aparado, cabelos curtos e olhar de 
latin lover, talvez não fizesse muito 
sucesso junto às garotas da geração 
criada ao embalo de vertiginosos ví
deo-clips. Mas, durante duas décadas, 
ele foi uma referência obrigatória no 
imaginário feminino da jovem brasi
leira. Primeiro no rádio, nos anos 50, 
na aveludada voz do ator Paulo Gra
cinda, e depois na pele de Amilton Fer
nandes, no início dos anos 60, este per
sonagem foi o galã de um melodrama 
que causou furor na televisão brasilei
ra: O direito de nascer . 

O que poucos sabem - mesmo os 
que já passaram dos enta - é que a no
vela era de um autor cubano, Felix 
Cagnet. E, como esta, muitas outras 
levadas ao ar na década de 60. 

"A produção de O direito de nascer 
representou uma guinada na teleno-
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vela brasileira, pois provou que a tele
visão era um veículo adequado para 
uma série dramática desse tipo." 

A opinião vem de um profundo co
nhecedor da televisão latino-america
na, o professor universitário Vicente 
González Castro. Produtor e apresen
tador em Cuba de um programa sema
nal sobre a própria televisão - chama
do Tu em Tu , há mais de cinco anos no 
ar-, ele esteve recentemente no BraJ 
sil a fim de colher dados para um do
cumentário que está produzindo sobre 
os 45 anos da televisão em Cuba. 

A série, no ar desde o início do ano, 
no horário nobre do principal canal cu
bano, inclui também gravações em 
Buenos Aires, Caracas e México. No 
total, terá 50 capítulos, dos quais um 
dedicado à influência das novelas cu
banas - tomando como exemplo mais 
conhecido O direito de nascer - na te
ledramaturgia brasileira. 

Co-estrelada, na versão televisiva, 
por Natália Timberg e Guy Lupe, O di
reito de nascer foi ao ar em 1961. Sua 
repercussão foi tamanha que decidiu
se gravar o último capítulo no Maraca-

Documentário 
sobre os 45 anos 
da televisão em 
Cuba resgata a 
infiuência 
daquele país 
nas telenovelas 
brasileiras da 
década de 60 

nãzinho, ao vivo, como aliás eram to
das as produções da época. "Havia 
uma multidão nas arquibancadas. Foi 
uma comoção generalizada, com pes
soas caindo em prantos, outras des
maiando, algo indescritível", relem
brou, com emoção, a atriz Natália 
Timberg, em seu depoimento para o 
documentário . 

"Achamos importante mostrar 
nesta série que as atuais novelas bra
sileiras, cujo padrão de qualidade tan
to fascina os cubanos, têm um distan
te mas profundo vínculo com nosso 
país", explica o professor e jornalista. 

O "elo perdido" -A princípio, se
gundo conta González Castro, o fio 
condutor do capítulo dedicado ao Bra
sil seria a novelista cubana Gloria Ma
gadã, um nome extremamente fami
liar para quem sintonizava a telinha 
nos anos 60. 

Responsável pela maior parte dos 
roteiros de telenovelas daquele perío
do, sua história em si já daria um ro
mance policial. Nem um paciente tra
balho de "detetive" permitiu ao jorna-



lista em sua estada no Brasil recons- · 
tituir a história de quem ele definiu 
como "o elo perdido" entre as televi
sões cubana e brasileira. 

O único que se sabe é que, após a 
vitória da revolução, em 1959, Gloria 
se radicou no Brasil, onde escreveu ou 
adaptou os roteiros de uma infinidade 
de novelas de grande sucesso. 

"O primeiro ponto obscuro é: quem 
foi Gloria Magadã? Como é possível 
que ninguém na televisão cubana te
nha jamais ouvido falar dela? Não te
ria usado um pseudônimo no Brasil? 
Como ela trouxe aqueles roteiros de 
lá? Comprou os direitos autorais ou 
simplesmente os colocou debaixo do 
braço e foi embora com eles?" 

Com essas perguntas dando voltas 
na cabeça, o jornalista entrevistou no 
Rio de Janeiro e em São Paulo pessoas 
ligadas aos primórdios da televisão 
brasileira. Mas nem os que trabalha
ram diretamente com ela, como o dire
tor e ator Daniel Filho, souberam dar 
maiores informações. 

''Ninguém sabe como ela apareceu 

!J - ' ' 1 

CULTURA 

por aqui. Só posso dizer que Gloria 
Magadã era uma pessoa de trato mui
to dificil e seus roteiros, louquíssimos. 
As histórias sempre se passavam em 
países exóticos, o que dificultava enor
memente a produção. Imagine repro
duzir em precários cenários uma his-

. tória passada no interior da Pérsia an
tiga, caracterizar os personagens para 
que parecessem asiáticos, árabes ou 
seja lá o que fosse ... ", relembrou, com 
boas gargalhadas, Daniel Filho, no seu 
depoimento para a série. 

O mistério sobre o seu paradeiro 
não é menor. "Não sabemos nem se 
está viva ou morta. Imagino que hoje 
estaria com uns 75 anos. Ouvi dizer 
que ela estaria em Miami, no México 
ou até numa pequena cidade do inte
rior do Estado do Rio. Ela simples
mente se esfumou no ar", diz o diretor 
de televisão Geraldo Casé. 

Falta de registros - Apesar das 
dificuldades, em termos de produção, 
para garimpar informações tão anti
gas no exterior, o maior desafio do jor-

O pioneirismo da tv cubana 

º
trabalho -de resgate da história da televisão cubana tem trazi
do à tona fatos inéditos ou não muito divulgados. Poucos sa

bem, por exemplo, que em 1946 Cuba foi o segundo país a fazer, em 
caráter experimental, uma transmissão em circuito aberto, algo 
que só havia sido feito antes nos Estados Unidos. 

Já a primeira transmissão televisiva de um evento internacio
nal ocorreu em 1952 quando foi ao ar em Havana um jogo de beise
bol das Grandes Ligas dos Estados Unidos. "Como não havia 
satélite naquela .época, a forma encontrada foi utilizar um avião 

. DC-3, que fazia o papel de repetidor e ficava voando sobre o canal 
da Flórida, enquanto durava o jogo", relembra González Castro. 

Outra área em que o país caribenho foi pioneiro foi a teledrama
turgia, ao transmitir em 1952 a primeira novela, História de três ir
mãs. "No começo, ela não tinha patrocinadores, porque ninguém 
levou fé em um drama televisado, num momento em que o rádio era o 
veículo por excelência desse tipo de produção. Algum tempo depois, a 
procura foi tanta que não havia mais espaço para comerciais." 

Na avaliação do jornalista, Cuba serviu também como balão de en
saio para Goar Mestre, um verdadeiro mito na América Latina, res
ponsável pela introdução da televisão não só em Cuba, como em 
muitos outros países do continente. "Goar, que morreu o ano passado, 
deu em nosso país o passo inicial para criar o que hoje chamamos de 
indústria cultural, com todo o seu embasamento teórico e prático." 
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Vicente: resgate da história da tv 

nalista tem sido a falta de registros de 
gravações da própria televisão cubana. 

"O principal problema se deve ao 
fato de que somente existem docu
mentos filmados em 16mm até 1965 e 
em vídeo-teipe, em condições aproveitá
veis, a partir da década de 80. Há uma 
zona de silêncio de 20 anos, ocasionada 
pela falta de avanços tecnológicos dos 
equipamentos daquela época." 

Depois de ter sido, junto com o Mé
xico e Brasil, pioneira nas transmis
sões de televisão, Cuba foi ficando gra
dualmente defasada em relação a es
tes dois países. 

Segundo González Castro, isso se 
explica, primeiro, devido à emigração 
em massa dos mais importantes técni
cos, diretores e empresários da área; e 
depois, devido ao bloqueio, que lhes 
tem impedido ou dificultado a compra 
de novos equipamentos ou peças de re
posição. 

"Além disso, é importante recor
dar que, com o bloqueio, ficamos isola
dos da América e passamos a depender 
do campo socialista europeu. Mas a tec
nologia russa tinha um considerável 
atraso em relação à norte-americana, 
utilizada em Cuba, e, para complicar, 
era padrão Secam, enquanto o nosso é 
NTSC." 

Nenhum desses obstáculos, po
rém, arrefeceu o entusiasmo do jorna
lista pelo projeto. "Estou certo que, 
quando estiver terminado, este docu
mentário mostrará não só o impacto 
do surgimento da televisão, e sua pos
terior evolução em Cuba, mas tam
bém lançará uma 1 uz sobre o seu papel 
em diversos outros países da América 
Latina", conclui. • 
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A vez do 
melodrama 
Tese sobre o melodrama se propõe 
a estudar o impacto desse gênero na 
América Latina, visível nos filmes das 
décadas de 40 e 50 e presente até hoje 
nas novelas de televisão 

[A] pesar do melodrama não ter 
se originado na América La
tina, o continente foi uma 
das principais caixas deres

sonância do gênero, particularmente 
no cinema dos anos 40 e 50, arrebatan
do um enorme público. 

Este tema, há muito tempo, inte
ressava a Enrique Dír'.z, ator e diretor 
artístico do Teatro Ziembinski-Rio 
Arte, situado no Rio de Janeiro. Ago
ra, graças a uma bolsa de estudos da 
Fundação Vitae, instituição alemã 
com filiais em vários países do mundo, 
principalmente no Terceiro Mundo, 
Enrique Díaz conseguiu apoio para 
pesquisar o melodrama. 

"Essa fundação abre espaço para 
várias categorias artísticas, como tea
tro, artes plásticas, cinema, dança, li
teratura, vídeo. A cada ano, ela dá 
apoio a uma categoria diferente e, no 
caso do teatro, só abre patrocínio de 
dois em dois anos. A bolsa começou em 
março e terminará no final do ano, 
quando terei que apresentar minha 
tese em forma de texto teatral", conta. 

Ao mesmo tempo, ele está prepa
rando uma peça cuja montagem será 
financiada pelo Centro Cultural Ban
co do Brasil. "A peça teatral e a bolsa 
de estudos não são um mesmo produ
to. São diferentes, mas a pesquisa é a 
mesma. Tentei unir o útil ao agradá
vel. A bolsa de estudos irá me enrique
cer no preparo do espetáculo e vice
versa", explica. 

Com apenas 27 anos, Enrique já 
ganhou dois prêmios Mambembes 
como ator nas peças infantis A gata 
borralheira, em 1986, O dragão verde, 
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em 1994, ambas de Maria Clara Macha
do, e um Moliere (na época, tinha so
mente 24 anos) como diretor da peça A 
bao a qu. Além disso, foi indicado para 
os prêmios Shell, Cultura Inglesa (que 
será entregue em julho próximo), Osca
rito e do Sindicato dos Artistas. 

O melodrama nas novelas -
Para redigir a tese, Enrique Díaz vai 
estudar os arquétipos do melodrama, 
os seus vários estilos, fazer um esboço 
do roteiro e trabalhar com os atores 
para testar todas as potencialidades 
da cena. Só então terminará o roteiro 
do texto teatral. "A idéia é trabalhar o 
texto junto com os atores", explica. 

Enrique Díaz:"O melodrama sempre 
existirá, mesmo que mude de nome" 

Na sua dissertação, ele desenvolve 
uma teoria a respeito da origem do 
melodrama: "Depois da Revolução 
Francesa, surgiu a necessidade de se 
estabelecer novos parâmetros morais 
devido ao desmoronamento de estru
turas até então sólidas, como a monar
quia e a Igreja. É natural, portanto, 
que surgisse aquela visão do bem e do 
mal, do vilão e da moçinha, onde a vir
tude será sempre recompensada. Es
tes são, em suma, os elementos carac
terísticos do melodrama". 

Para o diretor, o melodrama tem 
uma definição: "Sem entrar em esti
los, o melodrama é um produto cultu
ral que tem apelo direto à emoção. 
Causa terror, no caso do vilão, e pieda
de em relação à moçinha. Tem uma 
leitura única, isto é, não tem ambigüi
dade, é de fácil compreensão." 

Na sua opinião, não é casual que o 
gênero tenha feito tanto sucesso na 
América Latina, principalmente no ci
nema. "É como se a América Latina 
entendesse mais sobre o melodrama ... 
Os latino-americanos têm um lado 
emocional, passional, bem diferente 
do europeu, que é mais analítico, frio. 
No Brasil, nos anos 40, vários filmes 
se destacaram nesse gênero, entre 
eles o famoso O ébrio, de Gildo de 
Abreu", diz ele. 

O melodrama, que é um gênero 
onde prevalecem o excesso sentimen
tal e os exageros, normalmente tem 
um grande êxito de público e o despre
zo dos críticos. 

"As pessoas vêem o melodrama 
como clichê, brega, popular. Particu
larmente, eu gosto muito mais de 
obras que deixam sugestões para o es
pectador completar o significado, tra
balhar mais com poesia do que com ar
quétipos prontos. Mas, ao mesmo tem
po, vejo que o ser humano em geral 
tem a necessidade de definição de có
digos morais", analisa. 

Por isso, na sua opinião, o melo
drama sempre existirá, mesmo que 
com o tempo mude de rótulo. ''Nas no
velas de hoje o que mais vemos é o me
lodrama, só que de uma maneira bem 
mais diluída. Existem tantas informa
ções que acabam se perdendo os ar
quétipos característicos dele . Mas o 
melodrama está na raiz das novelas", 
conclui o diretor teatral. (Elizabeth 
vonZuben) • 
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A peste que ameaça o mundo 

Os termômetros confirmam que o mundo está ardendo em febre, 
vítima de uma "doença", que está se transformando numa peste, 

a qual justifica o racismo e a pobreza baseado 
em premissas pseudo-científicas 

Eduardo Galeano* 

[i] 
revelador o sucesso de um li
vro nos Estados Unidos que 
diz, com todas as letras, o 
que muitos pensam mas não 

se atrevem a manifestar em voz alta: 
dois cientistas proclamam sem papas na 
língua que os negros e os pobres têm um 
coeficiente intelectual inevitavelmente 
menor que os brancos e os ricos - por mo
tivos genéticos - e, portanto, é um total 
desperdício empregar dinheiro na sua 
educação e assistência social. 

O livro, The bell curve, não acres
centa nada que valha a pena à vasta 
bibliografia do racismo, mas sua enor
me repercussão indica que está dizen
do o que muita gente quer escutar. E 
o que de verdade importa é que sua 
mensagem coincide com a bíblia da 
economia de mercado: do ponto de vis
ta da religião do dinheiro, a pobreza 
não é resultado da injustiça, mas o 
castigo que a ineficiência merece. 

Para fundamentar esta tese, sur
gem ideólogos fornecendo a grande 
desculpa para um sistema que está 
em guerra com os pobres porque é in
capaz de combater a pobreza: os po
bres não são burros porque são pobres, 
e sim são pobres porque são burros ... 
e são burros por herança genética. 

A pobreza é tão "natural" como a 
democracia racial que mantém os ne
gros abaixo dos brancos. A desigual
dade social ficaria, assim, consagrada 
pela legitimação biológica: a divisão 
da sociedade em classes faz parte da 
"ordem natural" das coisas. 

Esta, certamente, não é a primei
ra vez que os testes de Q.I. (coefi
ciente intelectual) servem de maté
ria-prima para justificar o racismo, 
apesar do duvidoso valor destas me
dições que tratam as pessoas como se 
fossem números. 

Em The bell curve, os professores 
Richard Herrnstein e Charles Murray 
não fazem mais do que confirmar que 

Alfred Binet tinha bons motivos para 
desconfiar da sua própria invenção. 
Em fins do século passado, Binet ha
via criado em Paris o primeiro teste de 
coeficiente intelectual, com o louvável 
propósito de identificar as crianças 
que precisavam de mais ajuda dos 
professores nas escolas. Mas foi o pri
meiro a perceber que tratava-se de um 
"instrumento imperfeito", segundo ele 
mesmo afirmou, que de nenhuma for
ma poderia medir a inteligência ou 
servir para desqualificar alguém. 

O próprio Binet havia sofrido na 
pele esse tipo de problema, ao ser su
bestimado por seus professores, quan
do ainda era estudante, como ocorreu 
com Winston Churchill, Albert Eins
tein e muitas outras crianças com 
uma aprendizagem lenta, que rece
biam de seus professores frases esti
mulantes como: "Você nunca vai che
gar a lugar nenhum." 

O teste, que pode ter certa utilida
de em determinado momento e lugar, 
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A tese de que "os 
negros são incapazes 

de se autogovernar" 
justificou o apartheid 

na África do Sul (ao 
lado), enquanto 

os testes de Q.I. 
foram usados 

nas escolas 
para "provar" a 

superioridade 
intelectual de 

determinadas crianças 

obviamente pode não servir para nada 
em outro momento e lugar. As primei
ras aplicações do teste de Binet nos 
portos de Nova Iorque - por onde en
trava a maioria dos estrangeiros que 
se radicou na América no início do sé
culo - mostraram que mais de 80% dos 
imigrantes judeus, húngaros, italia
nos e russos eram débeis mentais. 

À idêntica conclusão chegou, em 
1916, o médico Alejandro Vera Alvarez 
na cidade boliviana de Potosí. Após apli
car o teste de Binet nas crianças de es
colas públicas, "constatou" que menos 
de 20% eram normais. E o restante era 
retardado mental, por culpa da herança 
genética e outros fatores. 

Quando Binet inventou seu teste 
na Sorbone, estava na moda outra ma
neira de medir a inteligência: a capa
cidade intelectual dependia do peso do 
cérebro. Este método tinha o inconve
niente de que só permitia admirar ou 
desprezar ... os que já haviam morrido. 
Os cientistas andavam à caça de crâ
nios famosos, e não se desanimavam 
nem diante dos resultados desconcer
tantes de suas operações. O cérebro de 
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Anatole France, por exemplo, pesou a 
metade que o de Ivan Turguenev, em
bora seus méritos literários fossem 
considerados iguais. 

A grande figura intelectual do sé
culo passado na Bolívia, Gabriel René 
Moreno, havia descoberto que o cére
bro indígena e o mestiço pesavam "en
tre cinco e dez onças menos que o cé
rebro da raça branca". Como acontece 
quando a polícia invade a casa de um 
suspeito, o racismo "planta" provas 
onde não existem. 

O tamanho do cérebro tem, em rela
ção à inteligência, a mesma importância 
que o tamanho do pênis tem em relação 
à eficácia sexual, ou seja, nenhuma. Mas, 
ainda em 1964, a Enciclopédia Britânica 
considerava pertinente informar que os 
negros tinham "um cérebro pequeno em 
relação ao seu tamanho". 

Quando o secretário de Estado 
norte-americano, Robert Lasing, teve 
que justificar os 19 anos de ocupação 
militar do Haiti (1915-1934), não fez 
mais do que ratificar uma convicção 
universal: os negros eram incapazes 
de se autogovernar, e essa incapacida-

de estava na sua "natureza fisica". 
Até que Hitler fez o que fez, era 

normal que os educadores mais im
portantes da América Latina falas
sem da necessidade de "regenerar a 
raça" e "melhorar a espécie". No Con
gresso Panamericano da Criança de 
1924, muitas vozes exigiram "selecio
nar as sementes que se plantavam" 
para gerar filhos sadios. Na mesma 
época, o jornal El Mercurio, do Chile, 
liderou uma campanha pelo melhora
mento da raça, a partir da convicção 
de que a "mistura indígena dificulta, 
por seus hábitos e sua ignorância, a 
adoção de certos costumes modernos". 

Em 1934, Hitler começou a pôr em 
prática a eugenésia, e o mundo não viu 
nada demais em que ele mandasse es
terilizar os doentes mentais e os crimi
nosos, em defesa da raça ariana. O 
problema veio depois, quando ele ul
trapassou todos os limites e sua vora
cidade em conquistar países desembo
caram no que já se sabe. 

A partir de então, os defensores do 
racismo tiveram que recuar, mergu
lhando no silêncio ou se expressando 
durante estas últimas décadas atra
vés de eufemismos. 

Mas a minoria branca que há sécu
los manda no mundo, e que organizou 
o planeta inteiro como um gigantesco 
campo de concentração, necessita de 
discursos que absolvam a história e 
justifiquem seus atos. Por isso, nada 
tem de assombroso, embora seja tão in
digno, que neste mundo dominado por 
poucos e ameaçado por muitos, voltem 
a ecoar as vozes do desprezo. • 

• Eduardo Galeano, escritor e jornalista uruguaio, autor, en
tre outros, dos livros As velas abertas d~ América Latina e 
Memórias do fogo 



CAPA 
A reunião de cúpula sobre 
Desenvolvimento Social em 
Copenhague confirma que a 
superação da miséria é um 
dos graves problemas que 
desafiam a humanidade neste 
fim de século 
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Leitor angolano 
Espero que os 20 anos de cader

nos do terceiro mundo que estão 
comemorando continuem com no
vas idéias e bons conhecimentos, 
para que possam criar novas seções. 
Gosto tanto de ler esta publicação que 
queria saber como fazer uma assina
tura. Consegui o endereço porque mi
nha vizinha sempre se corresponde 
com vocês e foi com ela que consegui 
exemplares desta linda revista cheia 
de notícias maravilhosas. 

O que mais me impressionou foi 
que, ao criarem a seção Grandes Re
portagens, vocês focaram logo o meu 
país. Espero que falem ainda mais 
dele, p"rincipalmente das crianças 
abandonadas. Tambémgostodoln
tercâmbio, que nos ajuda a manter 
boas relações de amizade com vá
rias pessoas. 

Carlos João Ribeiro "Chora" 
Luanda - Angola 

Indignação 
Sou assinante desta revista e 

muito me orgulho de estar em dia 
com o que acontece aqui e em outros 
países através de suas reportagens. 

E é com esse sentimento que ve
nho mostrar toda a minha indigna
ção pelos absurdos que vêm sendo 
cometidos pelos representantes do 
governo deste país. 

O aumento do salário do presi
dente da República, dos senadores e 
dos deputados foi uma afronta a 
esse povo que está com os salários 
congelados por conta do real. E ain
da têm a petulância de divulgar que 
não se pode aumentar o piso míni
mo - que passaria a cem reais - pois 
haveria quebra na Previdência. 

Sem contar a anistia ao senador 
Humberto Lucena, que teve' o prestí
gio de ver boicotada a votação para 
a escolha do presidente do Banco 
Central. E tudo transmitido via te
levisão para que todos saibam que a 
força - ao contrário do que se ima
gina - não está com o povo, e sim 

com aqueles ligados ao Estado. O 
povo é relegado à simples condição 
de "eleitor" que, pensando estar 
numa verdadeira democracia, elege 
pessoas que farão sempre as mes
mas coisas. 

Não temos mais escolha, são 
sempre os mesmos personagens su
cedendo-se na mordomia do dinhei
ro público. 

A sociedade não pode mais ser 
condescendente com esses ratos. 
Chega a ser uma falta de respeito! 
Temos de alardear essa situação 
que há muito já se tornou insusten
tável! 

Adriana Lima de Oliveira 
Morro Grande - SP 

Mídia 
Quero manifestar minha mais 

profunda admiração e contenta
mento pelas publicações desta edi
tora, visto serem de alto nível edito
rial e, principalmente, por aborda
rem aspectos políticos, sociais e cul
turais da sociedade brasileira e la
tina de uma forma que leva em con
ta suas características singulares, 
sem se prestar ao papel deplorável 
de outros veículos de informação, 
amplamente conhecidos. Estes têm 
se especializado em manipulação e 
alienação social, e são utilizados pe
los grandes grupos econômicos para 
manter o sistema perverso em que 
vivemos. 

É de suma importância que, 
num país como o nosso onde nossas 
elites, governos e meios de comuni
cação comungam um pensamento 
neoliberal perverso, exista um veí
culo de informação que possa levar, 
a uma parcela que seja de nossa po
pulação, a verdade real dos fatos, 
com propostas realmente viáveis 
para o Brasil e a América Latina, 
sem defender interesses de quais
quer grupos econômicos e políticos. 

Parabenizo toda a equipe de ca
dernos do terceiro mundo pelos 
20 anos, equipe que sempre nos 
brindou com reportagens marcan-



tes e esclare
cedoras sem
pre atuais, 
sem receio de 
discutir aber
tamente com 
o leitor as
suntos tantas 
vezes margi
naliza d os 
por outros 
meios de in
formação. 

Há algum tempo venho intensifi
cando meu interesse pelo assunto 
mídia e sua influência, e fiquei mui
to satisfeito com o n º 179, cuja capa 
foi "Como a mídia faz a sua cabeça". 
Foi uma belíssima reportagem reali
zada por uma profissional que passei 
a admirar, Beatriz Bissio, cujo texto 
é muito rico e esclarecedor. 

Espero que possam dar prosse
guimento a reportagens como essa, 
cujo tema é de relevante importân
cia para que se entenda como este 
sistema que se baseia em manipula
ção dos fatos e opiniões tem se torna
do o maior inimigo da sociedade bra
sileira e latina, posto que tem dado 
sustentação aos grupos dominantes 
do poder e tem feito com que uma par
cela significativa de nossa sociedade 
tenha perdido seu espírito de luta e 
contestação, tão característico dos 
anos 60 no Brasil e América Latina. 
Solicito, ainda, uma bibliografia so
bre mídia e sua infiuência, para que 
pudesse me aprofundar cada vez 
mais nesse emocionante tema. 

Márcio Werner Lima Sathler 
Rio de Janeiro - RJ 

Existem vários livros que tra
tam do assunto e poderíamos indi
car, mas cremos que mais impor
tante são as pessoas continuarem, 
como faz o Márcio, a olhar critica
mente a mídia no cotidiano, a pro
curar nela os dados sérios e, ao 
mesmo tempo, aprender a identifi
car o que é mera manipulação da 
informação. 

Abril/1995 

Educação holística 
Quero parabenizar a revista ca

dernos do terceiro mundo pelo 
artigo "Religiosidade invade uni
versidade", publicada no nº 182. 

A universidade esteve por muito 
tempo entrincheirada num corpora
tivismo epistemológico, rejeitando a 
priori qualquer nova forma de co
nhecimento que viesse abalar seus 
alicerces erigidos· nos últimos 500 
anos. Parece que começa agora a 
surgir um diálogo com estas outras 
formas de revelar diferentes aspec
tos da mesma e única realidade. 

Realizei minha dissertação de 
mestrado sobre Educação Holística. 

Nela, retratei a abordagem ho
lística em educação como uma ten
dência emergente, preocupada fun
damentalmente em formar o indiví
duo para enfrentar os grandes pro
blemas contemporâneos que estão 
colocando em risco a sobrevivência 
da humanidade e dos outros seres 
vivos e nosso sistema planetário. 

À luz do paradigma holístico, a 
educação é um processo de conheci
mento teórico e vivencial do mundo, 
como meio para o autoconhecimen
to de cada pessoa. Estimular o edu
cando a pensar e agir, levando em 
conta a interdependência dos seres no 
sistema complexo de relações que 
constitui a realidade, é o objetivo da 
educação holística. Juntamente com 
o raciocínio analítico e a sensação, 
procura-se desenvolver a intuição e o 
sentimento como formas de percepção 
sintética da realidade. Assim, a visão 
holística supera o racionalismo redu
cionista, resgatando a dimensão éti
ca do próprio conhecimento. 

Dentre as contribuições para a 
educação, a abordagem holística 
oferece uma nova reflexão sobre a 
questão ecológica, uma vez que esta 
é articulada em suas três interfaces: 
física, social e pessoal. 

Clodoaldo Meneguello Cardoso 
Prof. de Filosofia, Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) 
Bauru-SP 
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Marcelo Monteiro e 
Procópio Mineiro 

[D] 
esde a campanha eleitoral, o 
presidente Fernando Henri
que Cardoso vem repetindo, 
com insistência, que o suces

so do plano de estabilização econômica 
depende da aprovação de reformas na 
Constituição do país. O presidente e a 
equipe econômica consideram funda-

4 

Sobe aniaou 
mode nidade? 

mentais alterações na Carta Magna, 
que permitam a abertura do mercado 
brasileiro, com maiores facilidades 
para a entrada de capital estrangeiro 
no mercado nacional, e a redução da 
presença do Estado na economia. 

Essas ações, segundo a linha preco
nizada pela equipe, serviriam como ins
trumento para aumentar a oferta de 
empregos na iniciativa privada e para 
permitir que o governo tivesse mais so-

Discussão sobre 
a quebra dos 
monopólios 
estatais do 
petróleo e das 
telecomunicações 
opõe nacionalistas 
e privatistas 

A flexibilização 
do monopólio do 
petróleo e outras 
iniciativas do 
governo fizeram 
com que Brizola 
e Lula deixassem 
de lado antigas 
divergências 

bras de recursos, que poderiam ser apli
cados em áreas sociais. 

Nesse rol de alterações, enqua
dram-se o fim dos monopólios estatais 
nas áreas de petróleo e telecomunica
ções, privatização da distribuição de 
gás canalizado, abertura da exploração 
do subsolo e navegação de cabotagem 
para estrangeiros, e alteração do con
ceito de empresa brasileira de capital 
nacional. Deixando claro o desejo ur-
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gente de ver apro
vadas mudanças 
no capítulo consti
tucional da Ordem 
Econômica, o go
verno enviou ao 
Congresso N acio
nal emendas cons
ti tuci onai s sobre 
estes temas em 16 
de fevereiro, dia se
guinte à instalação 
da nova legislatura 
parlamentar. 

POLÍTICA 

Foto: AFP 

Os primeiros 
dois meses de ação 
do governo sobre o 
Congresso, na ten
tativa de convenci
mento da urgência 

Setores representativos da sociedade, como entidades estudantis, vêm se manifestando contra 
as reformas constitucionais defendidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso 

das reformas e sob a forma que deseja, 
deram poucos resultados e até mesmo 
abalaram algumas alianças. Os con
gressistas - e não só os de oposição -já 
deixaram claro que a quebra da espinha 
dorsal do modelo econômico, que tornou 
o Brasil uma das dez maiores econo
mias do mundo, será tarefa dificil. O go
verno pretende, por exemplo, deixar opa
trimônio público sem algumas ilhas de 
excelência, como a Petrobrás (internacio
nalmente reconhecida como empresa de 
vanguarda em tecnologia de exploração 
de petróleo) e a V ale do Rio Doce, cujo pre
ço de privatização não chega a 5% do va
lor real de seu patrimônio. 

Os argumentos de que a tendência 
internacional agora é a neoliberaliza
ção, de que passou o tempo da ação es
tatal e que controle estratégico e sobe
rania são conceitos de um mundo que 
era bem diferente do atual - parecem 
não comover mais. Sobretudo, depois 
que o México - o aluno m'ais aplicado e 
recomendado pelo Primeiro Mundo -
entrou em colapso (ver matéria de capa 
de cadernos do terceiro mundo da 
ediço nº 183) e esse modelo já colocou o 
laço no pescoço da Argentina. 

Os nacionalistas se movimen
tam - A oposição, integrada pelos par
ti d os de esquerda (PT, PDT, PSB, 
PCdoB), já articula um bloco de ação 
parlamentar para impedir que passem 
os projetos do governo. Nas últimas se
manas, voltaram a intensos contatos 
Leonel Brizola, Lula, Miguel Arraes, 
João Amazonas, os quais, não só con
versam entre si, mas debatem a ques-

tão das reformas com outros setores 
ponderáveis da vida nacional, civis e 
militares. E mesmo parlamentares de 
partidos governistas, mas de tendência 
nacionalista, como Pedro Simon e Ro
berto Requião, têm-se integrado a esses 
debates, preocupados com o furacão pri
vatista e com o pretendido tamanho da 
abertura da economia à concorrência 
externa predatória. Eles têm bem pre-

Os argumentos de 
que a tendência 

internacional agora é o 
neoliberalismo, de que 
passou o tempo da ação 
estatal e que controle 

estratégico e soberania 
são conceitos de um 

mundo que era 
bem diferente do 

atual, parecem não 
comover mazs 

sente o exemplo da Argentina e do Mé
xico, este hoje com toda a renda de sua 
produção petrolífera entregue aos Es
tados Unidos, que passaram assim a 
ter ação determinante na vida finan
ceira mexicana, causando perda real 
de soberania. 

Mas, o que e de que forma pretende 
o Planalto reformar no Estado e na eco
nomia brasileira? Em relação ao setor 
do petróleo, o governo quer a aprovação 
de lei complementar que permita a 
abertura da área para empresas priva
das, definindo de que forma e em que 
atividades seriam feitas parcerias, 
através de contratos de risco ou conces
sões. Nas telecomunicações, qualquer 
companhia privada poderia participar de 
concorrências de serviços da área. A par
ticipação de empresas estrangeiras nos 
setores seria possível com a mudança do 
conceito de empresa brasileira de capital 
nacional. O governo quer que todas as 
empresas que tenham sede no Brasil se
jam consideradas nacionais, e não ape
nas as controladas por brasileiros. 

Planalto se explica mal-O gover
no esperava que os temas econômicos 
não encontrassem tanta resistência no 
Congresso, depois das questões terem 
sido dissecadas na fracassada revisão 
da Constituição de 1993 e 94, pela vitória 
esmagadora de Fernando Henrique e pe
lo p~rfil liberal do Congresso. Mas, ape
sar dessa expectativa, o conflito de opi
niões entre os defensores e críticos da re
tirada do Estado da economia está revi
vendo a ''batalha" travada na reforma 
constitucional de 1993/94. O saldo do pro
cesso, que teve como relator o atual mi
nistro da Justiça Nelson Jobim, foi de 
apenas seis emendas aprovadas, não 
sendo uma sequer dos temas mais polê
micos, que voltam à discussão agora. 

O primeiro exemplo público de 
grande repercussão da oposição de seto-
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í errw:rul!.o Siqueira7 presidente da Aepet: u_A\. abertura dl1J1 exploração do petróleo a empresas 
privmflas, qoose todas multi:nD.cionais, afetará diretamente a soberania nacionar 

res às reformas da Constituição foi da
da no Rio de Janeiro, em 17 de março. 
O confronto de sindicalistas e estudan
tes, contrários às propostas "neolibe
rais" do governo, de um lado, e policiais 
do Exército e seguranças da presidên
cia, do outro, lembrou em parte os con
frontos de rua durante o regime militar. 

Fernando Henrique e os setores que 
o apóiam costumam enfatizar que a 
ação contrária à reforma da Constitui
ção parte de um grupo minoritário, que 
teria seus "privilégios" reduzidos com 
as mudanças. Outro ponto repetido com 
freqüência: as propostas governamen
tais estavam definidas no programa de 
governo do candidato da coligação 
PSDB-PFL-PTB e foram aprovadas pe
la maioria do eleitorado. 

Entretanto, pesquisa feita pelo ins
tituto Vox Populi, divulgada pelo Jor
nal do Brasil em 20 de março, mostrou 
que não é bem assim. A enquete revelou 
que o desconhecimento da população, 
em relação à Carta Magna, é muito 
grande. Diante da pergunta "você se 
sente suficientemente informado sobre 
o que é uma Constituição?", 67% dos en
trevistados responderam negativa
mente e outros 3% não quiseram emitir 
opinião. 

O diretor do Vox Populi, Marcos 
Coimbra, chegou a declarar que "o na
cionalismo no Brasil continua em alta". 
A maioria dos entrevistados pelo insti
tuto, numa outra pesquisa, declarou ser 
contrária à participação de capital es
trangeiro na privatização dos bancos 
estaduais. 

Os argumentos dos opositores -
A desinformação das pessoas sobre as 
propostas do governo é um dos argu
mentos básicos de setores nacionalistas 
contra as alterações na Ordem Econô
mica. Articulados em vários sindicatos 
e entidades, os opositores das reformas 
tentam fazer prevalecer suas opiniões, 
com discursos e manifestações diante 
da mobilização de empresários nacio
nais e estrangeiros, que querem am
pliar as oportunidades de negócio, e de 
lucro, no país. 

Uma das entidades que está atuan
do vigorosamente contra as alterações 
constitucionais, especialmente contra a 
quebra do monopólio do petróleo, é a 

Associação dos Engenheiros da Petro
brás (Aepet). Segundo o presidente da 
entidade, Fernando Siqueira, a abertu
ra da exploração do petróleo a empresas 
privadas, quase todas multinacionais, 
afetará diretamente a soberania nacio
nal e poderá levar o Brasil a sofrer os 
mesmos problemas enfrentados hoje 
pela Argentina: queda significativa de 
reservas de óleo e aumento dos preços 
finais dos derivados . 

O governo Menem privatizou a YPF 
(Yacimientos Petroliferos Fiscales), a 
estatal petrolífera argentina, em junho 
de 1993. Antes da venda, o país sul
americano contava coni reservas esti
madas de petróleo suficientes para 13 
anos de consumo. Em março de 1994, 
nove meses depois da transferência da 
companhia para o setor privado, a 
previsão de reservas foi reduzida para 
apenas oito anos, devido ao aumento 
significativo da produção, voltada ba
sicamente para a exportação. A queda 
poderá trazer problemas graves em 
relação ao abastecimento do país em 
curto prazo. 

Segundo o argentino Victor Bravo, 
pesquisador do Instituto de Economia 
Energética da Argentina e ex-técnico 
da YPF, a produção média de petróleo 

Roberto Campos: "É uma irracionalidade 
a sobrevivência de monopólios estatais" 

do país era de 28 milhões de metros cú
bicos anuais, antes da transferência da 
exploração do setor para a iniciativa 
privada, mas estava sendo estimada 
em 40 milhões para 1994. Cerca de 20% 
desse volume seriam destinados para a 
exportação. 

Privatização aumenta preços -
A preocupação apenas com a lucrativi
dade, por parte das empresas privadas, 
em oposição à atitude social das esta
tais e de garantia de prestação do ser
viço, mesmo em mercados não-rentá
veis, também seria o fator determinan
te do aumento dos preços, em dólar, da 
gasolina na Argentina, após a venda da 
YPF. O preço do litro do combustível, 
antes da privatização da companhia, 
era US$ 0,29, passando para US$ 0,76 
após a venda, segundo José Conrado de 
Souza, diretor da Aepet. 

Essa preocupação quase que exclu
siva com a obtenção de lucros poderia 
trazer grandes prejuízos para as em
presas estatais, para a União, e, em úl
tima análise, para todos os contribuin
tes, segundo os defensores do monopó
lio estatal: as estatais teriam que aten
der às áreas com menor retorno finan
ceiro ou mesmo deficitárias, que não 

Fotos: CEDOC 

Miro Teixeira: "O Norte quer controlar o 
petróleo do Terceiro Mundo" 
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m muitas localidades do interior, onde o consumo é baixo, os únicos postos de gasolina 
existentes são da BR Distribuidora, que pertence ao grupo Petrobrás 

despertariam interesse da iniciativa 
privada. As entidades que defendem o 
monopólio do petróleo costumam lem
brar que, em muitas localidades do in
terior do Brasil, distantes dos centros 
produtores e onde o consumo é baixo, os 
únicos postos de gasolina existentes são 
da BR Distribuidora, que pertence ao 
grupo Petrobrás. 

O presidente da Aepet, Fernando 
Siqueira, diz que o petróleo é um bem 
"estratégico", e não uma simples co
moddity. O desenvolvimento, ainda por 
duas décadas pelo menos, dependerá do 
petróleo, e transferi-lo para empresas 
estrangeiras seria arriscado. Siqueira 
usa como argumento contrário à aber
tura do setor o resultado dos contratos 
de risco firmados pela Petrobrás e em
presas multinacionais, entre 1975 e 88. 
No período, a estatal brasileira teria in
vestido US$ 20 bilhões, descobrindo as 
jazidas da Bacia de Campos. As com
panhias estrangeiras teriam aplicado 
menos dé US$ 1 bilhão. 

O sociólogo Herbert de Souza defen
de que a Petrobrás tenha a liberdade 
para analisar e aceitar acordos com 
companhias particulares, "segundo o 
critério do bem e do interesse público". 
Para o sociólogo, a proposta do governo 

Dom Eugênio Sales, defende a política 
econômica do governo 

de que "a União" poderá contratar em
presas privadas "mais parece um arma
dilha". "Não quero ser passado como o 
bobo, um idiota que compra uma tese 
genérica e acaba entregando a própria 
roupa para os vivíssimos atores dessa 
grande ilusão chamada mercado", afir
mou o sociólogo. 

O deputado federal Sérgio Arouca 
(PPS-RJ) apresentou uma emenda alte
rando a proposta do governo, permitin
do que a Petrobrás possa firmar acordos 
com companhias privadas. "A União, 
através da Petrobrás, poderá contratar 
empresas privadas( ... )", prevê a emen
da de Arouca. 

Posição pró-quebra - Um dos 
mais ardorosos defensores da retirada 
do Estado da economia é o deputado fe
deral Roberto Campos (PPR-RJ), mi
nistro do Planejamento no governo Cas
tello Branco. O parlamentar dºefine a 
exclusividade de atuação estatal co
mo "monopólios do atraso" e diz que, 
nos tempos atuais, marcados pelos 
grandes blocos comerciais e pela cres
cente abertura do comércio mundial, é 
uma "irracionalidade a sobrevivência 
de monopólios estatais de petróleo e 
telecomunicações". 

Dom Paulo Evaristo: "O governo parece 
disposto a dialogar com os oligopólios" 

Em relação ao argumento de que os 
dois setores seriam estratégicos para o 
país, Campos afirma que em nações do 
Primeiro Mundo, como Estados Unidos 
e Grã-Bretanha, o conceito de seguran
ça está relacionado à atuação "eficien
te" de companhias que cumprem "a mis
são de oferecer simultaneamente ao 
Erário contribuição substancial, sob a 
forma de direitos de exploração, royal
ties e impostos". 

Um dos principais opositores de Ro
berto Campos, na Câmara Federal, é o 
deputado Miro Teixeira (PDT-RJ). Pa
ra o parlamentar, a quebra dos monopó
lios significaria a formação de um oligo
pólio estrangeiro no setor do refino, in
tegrado pelas três principais multina
cionais petrolíferas, que controlam hoje 
40% do mercado brasileiro de distribui
ção de derivados. 

Miro Teixeira diz que as nações de
senvolvidas querem controlar o petró
leo existente nos países do Terceiro 
Mundo, devido à produção própria in
suficiente para o consumo, garantindo 
assim o desenvolvimento econômico. Os 
Estados Unidos teriam reservas para 
apenas 5,7 anos de consumo. No Brasil, a 
relação é de 19 anos. "O petróleo e o gás 
natural contribuirão com 50% da energia 
mundial, em qualquer cenário, até o ano 
2020, e o governo brasileiro tem o despu
dor de submeter o país ao risco de perder 
as condições mínimas para sustentar o 
crescimento econômico". 

Telecomunicações- Os argumen
tos dos defensores e críticos da abertura 
do setor de telecomunicações são seme
lhantes aos citados em relação à área 
petrolífera. De um lado, a falta de capa
cidade de investimentos do setor públi
co, com congestionamento e fila de espe
ra para recebimento das linhas. De ou
tro, o esperado aumento de tarifas e a 
formação de oligopólios privados, numa 
área estratégica para o país. 

Segundo dados do Instituto Brasi
leiro para o Desenvolvimento das Tele
comunicações (IBDT), o país tem um 
déficit de linhas telefônicas estimado 
em 10 milhões e 58% das localidades 
brasileiras não contam com telefone. 
Entre 1985 e 92, 350 mil assinantes 
"pagaram antecipadamente seus tele
fones e tiveram que esperar quatro 



mais estratégica", diz o 
parlamentar verde. 

Multinacionais querem a quebra do monopólio para atuar no mercado brasileiro de telecomunicações 

O sindicalismo bra
sileiro também está di
vidido em relação às re
formas. Enquanto a 
CUT (Central Única 
dos Trabalhadores) é 
uma das principais ar
ticuladoras de manifes
tações contrárias às 
propostas governa
mentais e sindicatos fi
liados à entidade de
fendem greves contra 

anos, em média, até que, afinal, fossem 
instalados", segundo a entidade. A de
mora, de dois a quatro anos para insta
lação de linhas, ainda ocorre em vários 
estados brasileiros. Esse atraso incenti
varia o mercado paralelo de linhas, 
onde os preços são muito elevados, 
afirmam os estudos do IBDT. Segun
do o ministro das Comunicações, Sér
gio Motta, o setor de telecomunica
ções no Brasil exige investimentos de 
US$ 35 bilhões no período de quatro 
anos, e esse va lor somente seria al
cançado com parcerias entre o Estado 
e a iniciativa privada. 

O IBDT é uma entidade formada 
por empresas que têm interesse em 
atuar no setor de telefonia no país, co
mo os grupos Globopar (Roberto Mari
nho), O Estado de São Paulo e Monteiro 
Aranha, AT&T (multinacional norte
americana), Stet (estatal italiana das 
telecomunicações), entre outros. 

Já os críticos da quebra do monopó
lio estatal afirmam que os problemas ci
tados das telecomunicações são causa
dos, em boa parte, pelos constantes cor
tes nos orçamentos da Telebrás deter
minados pelo governo federal. Os resul
tados orçamentários positivos da com
panhia são usados pelos grupos pró-mo
nopólio para a manutenção da e)!:clusi
vidade. A empresa teve um lucro líqui
do de US$ 944 milhões em 1994. A ques
tão estratégica também é citada. Se-

. gundo o engenheiro da Embratel, Paulo 
Eduardo Gomes, o domínio da trans
missão de informação proporci_ona po
der a quem o controla, e as empresas 
privadas do setor de telefonia contam 
com o apoio dos governos dos países on
de têm as matrizes. 

Os setores nacionalistas procuram 
rebater, ainda, o argumento de que as 
localidades rurais e distantes não con-

tariam com sistema de telefonia de bom 
nível atualmente, devido ao monopólio. 
Para seus representantes, tais áreas de 
pouca demanda não iriam interessar à 
iniciativa privada, a qual somente lhes 
daria atendimento mediante o paga
mento de altas tarifas. 

O aumento dos preços é citado, pelos 
defensores do monopólio, como resulta
do quase que imediato de um futura en
trada de empresas privadas no setor. A 
tarifa telefünica residencial básica bra
sileira é uma das mais baratas do mun
do: US$ 2,2 (dados de fevereiro de 
1994). No México, a tarifa é de US$ 7,4; 
no Chile, US$ 10,9; e de US$ 16,9 nos 
Estados Unidos . O governo federal 
anunciou que irá reduzir os subsídios 
para assinatura ·básica e chamadas lo
cais em maio, causando aumento nos 
preços das ligações. 

Posições conflitantes - O debate 
sobre as reformas do capítulo da Ordem 
Econômica vem despertando posições 
antagônicas, e até mesmo surpreenden
tes, no Congresso e na sociedade. Mem
bro do partido que defende com mais vi
gor a quebra dos monopólios estatais, o 
senador Josaphat Marinho (PFL-BA) 
diz que "há atividades que o Estado de
ve desempenhar, sem preocupação 
principal de obtenção de vantagens eco
nômicas, antes por motivos estratégi
cos, de interesse social e político, como 
no caso do petróleo". Para o senador, 
tentar quebrar os monopólios do petró
leo e das telecomunicações são posições 
equivocadas .do governo. 

Posição diferente tem o deputado fe
deral Fernando Gabeira (PV-RJ), que 
aceita a flexibilização. "A esquerda for
mada nos anos 50 insiste em achar que 
o petróleo é estratégico. Mas o mundo 
mudou e hoje a água pode ser muito 

as propostas, a Força Sindical ameaça 
exatamente com o contrário: fazer pa
ralisações, caso as reformas não sejam 
aprovadas pelo Legislativo, com rapi
dez. Segundo Paulo Pereira da Silva, 
presidente do Sindicato dos Metalúrgi
cos da cidade de São Paulo, a maioria 
dos trabalhadores brasileiros quer as 
mudanças, "e se preciso, iremos à greve 
em defesa das reformas". 

A Igreja também não adota posição 
uniforme. O cardeal-arcebispo de São 
Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, afir
ma que "as propostas ministeriais, 
quanto à reforma da Constituição, pa
recem mais dispostas a dialogar com os 
oligopólios do que com os organismos da 
sociedade civil e popular". Já o cardeal 
do Rio, dom Eugênio Sales, defende a 
política econômica implantada pelo go
verno Fernando Henrique. "A fase em 
que vivemos, favorável ao Brasil, se for 
mantida e ampliada, certamente nos le
vará a um extraordinário status no con -
certo das nações", afirmou o religioso. 

O debate, portanto, promete. Parece 
claro, a esta altura, que o apoio popular 
ao Real e ao presidente Fernando Hen
rique não se estende, automa
ticamente, aos planos governamentais 
de reformas. O Congresso já captou os 
sentimentos das ruas, como os de aber
ta revolta contra a reforma da Previ
dência Social e de pouco entendimento 
sobre as demais mudanças. 

O governo precisará explicar muito 
mais e, sobretudo, demonstrar a real ne
cessidade de transformações tão profun
das, as quais, uma vez realizadas, marca
riam a vida nacional, para o bem e para 
o mal, por algumas gerações. Pelos peri
gos que podem trazer - os exemplos me
xicano e argentino são marcantes ...:. refor
ma é palavra que, no Brasil, deverá rimar 
com cautela, daqui para a frente. • 



Mulheres de todo 
o mundo se 
preparam para a 
IV Conferência 
Mundial dedicada 
a elas, a ser 
realizada em 
setembro, na 
capital da China 

Beatriz Bissio 
Patrícia Costa 

M
uitas foram as batalhas; im
portantes, também, são as 
conquistas. Para a maioria 
das mulheres de todo o mun

do, os últimos 20 anos marcaram uma 
época de intensa e movimentada luta 
pelos seus direitos. 

Um dos períodos de virada foi 1975, 
declarado pela ONU como o Ano Inter
nacional da Mulher. Nesse momento, 
teve lugar a Primeira Conferência 
Mundial sobre a Mulher, na Cidade do 
México, que aprovou um Plano de Ação 
com diretrizes que seriam adotadas pe
los governos para assegurar a igualda
de de direitos entre os dois gêneros e pa
ra promover uma maior participação fe
minina rias atividades políticas, econô
micas, sociais e culturais. 

Este Plano foi endossado pela As
sembléia Geral das Nações Unidas, que 
proclamou o período 1976-1985 como a 
Década da Mulher. Uma das conse
qüências dessa decisão foi a criação de 
fundos e agências especializadas da 
ONU para tratar da problemática femi
nina, como por exemplo a Unifem. 

Ainda em 1979, a ONU elaborou e 
adotou a Convenção sobre a Eliminação , 
de Todas as Formas de Discriminação ' 
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Rumo a Beijing 

Somos Madre" ~ . e s v,üomos 
sposas, omos Mu. ueres 

Y tenernos D;snidad. 

Desde 1975, ano da primeira Conferência da ONU sobre a Mulher, muito se avançou 

Contra a Mulher, da qual participam, 
hoje, 133 países, entre eles o Brasil, que 
a assinou em 1979 e ratificou (no Con
gresso) em 1983. 

Em 1980, em Copenhague, Dina
marca, a II Conferência das Nações 
Unidas sobre a Mulher avaliou os pas
sos dados em direção à igualdade. Cons
tatou-se que, apesar dos esforços, pou
cos avanços tinham sido conseguidos. 
Em função disso, foi elaborado um pro
grama de ação para á segunda metade 
da Década da Mulher, que enfatizava 
as campanhas em prol da educação, o 
emprego e a saúde, três reivindicações 
dos m'õvimentos feministas. 

Cinco anos depois, foi realizada em 
Nairóbi, Quênia, a III Conferência das 
Nações Unida_s sobr~ a Mulher, onde fo
ram adotadas a§ "Estratégias Futuras 
de Nairóbi para o Desenvolvimento da 
Mulher no Ano 2000", uma força a mais 
para implementar as suas reivindica
ções. Na verdade, já a essa altura , a 
ONU tinha claro que a luta pela promo
ção feminina não interessava somente 
a esse contingente da sociedade. Pelo 
contrário, todos os estudos demonstra
vam que, para se atingir o desenvolvi
mento, a participação ativa da mulher 
é um dos elementos chave. 

Em 1990, constatou-se qne a comu
nidade internacional havia se tornado 

mais consciente e sensível aos temas re
lacionados à situação feminina; no en
tanto, os fatos mostravam que essa to
mada de consciência não tinha tido des
dobramentos na implementação das 
políticas recomendadas pela ONU. 

Novos problemas - Daí a IV Con
ferência Mundial - a ser realizada em 
setembro deste ano em Beijing, China -
ter como objetivo reavaliar os avanços 
desde 1985, em função das estratégias 
definidas em Nairóbi, com vistas à socie
dade do ano 2000. Para isso, serão mobi
lizados homens e mulheres - tanto os for
muladores de políticas públicas como os 
membros da comunidade em geral - para 
aprofundar o sentido dessas metas. 

Novos temas, como a violência, o as
sédio sexual, o tráfico e a prostituição 
feminina e os direitos reprodutivos se
rão incorporados à agenda. Ela inclui 
ainda a definição de uma Plataforma de 
Ação a respeito dos obstáculos para o 
avanço das mulheres, como pobreza, 
falta de consciência, a questão das refu
giadas e o acesso à tecnologia. 

Com o tema "Ação pela Igualdade, 
Desenvolvimento e Paz", a conferência -
cuja secretária-geral é a tanzaniana Ger
trude Manguella - pretende discutir a te
se de que sem paz e sem igualdade é im
possível haver desenvolvimento. 
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Desde a Conferência do México, os movimentos de mulheres organizam fóruns paralelos para debater a sua própria agenda. 
Wânia Sant'Anna afirma que as mulheres brasileiras estão vendo com otimismo a preparação da Conferência de Beijing 

Mas o debate em Beijing não vai se 
limitar ao oficial, de nível governamen
tal. Desde a primeira conferência, rea
lizada no México , os movimentos de 
mulheres de todo o mundo iniciaram o 
que agora é uma tradição nas reuniões 
de cúpula das Nações Unidas: organiza
ram fóruns paralelos para debater a 
sua própria agenda e apresentar pro
postas . Essas conferências paralelas -
das quais participam organizações não
governamentais (ONGs), movimentos 
sociais , sindicatos, partidos políticos, 
etc. - a cada nova instância mostram 

uma maior capacidade de articulação 
da sociedade civil. Nesse sentido, o pio
neirismo da idéia é dos movimentos fe
mininos, que hoje têm urna significati
va organização mundial. 

ONGs e, em par ticular, do movimento 
de mulheres . 
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Com base nessa experiência, outras 
conferências das Nações Unidas, corno 
a realizada no Rio de Janeiro em jun
ho de 1992 (sobre meio ambiente e de
senvolvimento), a do Cairo (sobre po
pulação, ocorrida em setembro do ano 
passado) e a recente Cúpula Social (ver 
matéria de capa desta edição) também 
têm contado com a ativa participação de 

Os preparativos no Brasil - O pro
cesso de preparação da conferência oficial 
foi coordenado no nosso país pela Divisão 
das Nações Unidas (DNU) do Itamaraty, 
sob a orientação do embaixador José Au
gusto Lindgren. A advogada feminista 
Luiza Naguib Eluf, que assumiu recente
mente a Secretaria de Defesa dos Direi
tos da Cidadania do Ministério da Justi
ça, foi a relatora do documento oficial. 

Quanto ao trabalho desenvolvido 

Mudar prioridades as representantes brasilei
ras lançaram, por exemplo, 
a campanha "As mulheres 
apresentam a conta". A in
tenção é mostrar a impor
tância do trabalho feminino 
na esfera doméstica , que 
nunca foi valorizado, reco
nhecido e remunerado. 

A Conferência Mundial 
.l"1sobre Desenvolvimento 
Social, ocorrida em Cope
nhague, Dinamarca, no 
mês passado, foi muito im
portante para o movimento 
mundiaí de mulheres, se
gundo a jornalista Thaís 
Corral, diretora do Centro 
de Projetos da Mulher (Ce
mina), com sede no Rio de 
Janeiro: "Houve um recon
hecimento consagrado de 
que o lobby feminino tem si
do o mais efetivo ao longo de 
todos os encontros mun
diais, nas últimas décadas. 
Hoje, esse espaço é alta
mente respeitado por go
vernos, técnicos, especialis-

tas e representantes. Isso 
dá muita visibilidade para 
as mulheres , dá força ao 
movimento, consolida um 
espaço conquistado." 

Os temas abordados -
desemprego, pobreza e inte
gração social - foram final
mente reconhecidos como 
decorrentes do sistema eco
nômico vigente. "Foi muito 
importante os governos ad
mitirem que tais problemas 
afetam o desenvolvimento e 
só podem ser resolvidos 
dentro do contexto mun
dial. Fugir do tratamento 
dessas questões já não é 
possível", ressalta Thaís. 

Em relação ao movi-

menta de mulheres especi
ficamente, Thaís explica 
que foi lançada a Campan
ha dos 180 Dias/180 Manei
ras, iniciada dia 8 de março 
(Dia Internacional da Mu
lher) e que acabará em 6 de 
setembro, durante a confe
rência de Beijing: "A idéia é 
que as mulheres no mundo 
inteiro lancem pequenas 
campanhas dentro da sua 
área de ação. É urna manei
ra muito criativa de mos
trar que estamos traba
lhando e lutando por nosso 
espaço, fazendo a nossa 
parte, embora não apareça
mos na mídia." 

Ainda em Copenhague, 

"É neste espaço que to
da crise tem maior impacto 
e as conseqüências sempre, 
de algum modo, são absor
vidas pelas mulheres. Por 
isso, elas vão apresentar 
uma conta simbólica, pelos 
seus serviços", explica 
Thaís . É um trabalho de 
formiguinha das brasilei
ras, onde são desenvolvidas 
as possibilidades locais 
através das potencialida
des pessoais . 

Tudo isso é urna forma 
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para a próxima conferência pelas brasi
leiras, os preparativos começaram em 
janeiro de 1994, quando foi formada a 
Articulação de Mulheres Brasileiras 
para Beijing 95. Hoje são 24 estados 
articulados (exceto Mato Grosso do 
Sul, Tocantins e Roraima) através de 
mais de 400 grupos e fóruns especial
mente criados para elaborar diagnós
ticos estaduais. O objetivo é traçar um 
perfil completo da situação da mulher 
brasileira. 

A Secretaria Executiva de Articula
ção Nacional, cuja sede se encontra no 
Rio de J aneiro1, tem a função de captar 
recursos e repassá-los aos fóruns esta
duais, promovendo também o inter
câmbio de informações e experiências 
com outros países. 

A historiadora Wânia Sant'Anna, 
assistente de direção da Federação de 
Órgãos para Assistência Social e Edu
cacional (Fase)2 destaca que o movi
mento de mulheres no Brasil está oti
mista com relação à Conferência de Bei
jing. "O encontro no Cairo mostrou co
mo o governo brasileiro incorporou bem 
as reivindicações das mulheres", afirma. 

Mas Wânia demonstra cautela: "Sa
bemos que isso ocorreu porque a proble
mática da população e do desenvolvi
mento ficou limitada às situações rela
cionadas à reprodução, deixando de fo-

ra as considerações relacionadas ao 
Íneio ambiente, consumo, impactos am
bientais, etc." 

Em Beijing, todos os temas ligados 
às mulheres deverão ser considerados, 
e, como são muitos, a tendência é prio
rizar alguns em detrimento de outros. 
"Essa é uma tendência forte no Brasil, 
o que causa uma certa fragilidade ao 
nosso governo", explica. 

Diagnósticos locais- Desde janei
ro de 1994, seminários, encontros e es
tudos realizados pelas mulheres de to
do o Brasil resultaram em diagnósticos 
locais, com os quais foi elaborado um 
dossiê que, por sua vez, será discutido 
e aprovado num encontro nacional. "Es
te será o documento definitivo das mul
heres brasileiras para Beijing", explica 
a historiadora. 

O encontro, chamado Conferência 
Nacional Preparatória, ocorrerá em 
maio, no Rio de Janeiro, e terá como ob
jetivo prioritário sistematizar e apro
var esse documento alternativo femini
no. Mas, ao mesmo tempo, serão avalia
dos o relatório oficial e a plataforma de 
ação mundial lançada pela ONU. Ao es
tudar o texto, as mulheres poderão enten
der melhor a posição defendida pelo go
verno brasileiro. 

Wânia afirma que há poucos pontos 
divergentes entre o 
documento oficial e 

lica? Vamos mudar isso. 
Deve-se gastar com edu
cação, saúde e bem-estar." 

o do movimento de 
mulheres: "O que 
ocorre é que alguns 
temas não foram ex
plorados em profun
didade nos cinco se
minários nacionais3 

organizados pelo go
verno para elaborar 
o documento, como, 
por exemplo, o tráfi
co de mulheres bra
sileiras." 

Thaís Corra/: em busca de 
uma nova sociedade 

de promover uma transfor
mação de prioridades: "A 
voz das mulheres ao longo 
dessas conferências mun
diais é por uma mudança de 
lógica. Por que os governos 
dão a maior parte de seu or
çamento para indústria bé-

Abril / 1995 

Deve-se começar a 
pensar em direitos cole
ti vos e não "nessa ten
dência de individualiza
ção dos direitos, que agra
va a hierarquização e difi
culta o desenvolvimento". 
É a busca por uma nova 
sociedade. Tais propostas 
serão levadas pelas mu
lheres para Beijing. 

A heterogeneidade 
do Brasil é, segundo 
Thaís, fonte de ricas so

luções para nossos proble
mas: "De maneiras diferen
tes, todas as mulheres fa
lam de um mesmo tema, a 
busca da qualidade de vida 
através da mudança de 
prioridades." 

Segundo ela, é 
fundamental ·saber 
o que o governo vai 
fazer de concreto 
para defender a in
tegridade das mu
lheres nessa situa
ção e quais são os 
compromissos que 
ele vai assumir. "O 
nosso documento 
tem esse propósito, 

No Cairo, a problemática da população 
e do desenvolvimento ficou limitada às 
situa_ções relativas à reprodução 

identificar um problema, apresentar 
uma estratégia de solução e de compro
metimento do governo com ela. Quere
mos ver como o Brasil vai se comportar em 
detenninadas áreas críticas que nós tam
bém reconhecemos como tais", afirma. 

O processo de aproximação entre o 
governo e o movimento de mulheres 
tem sido interessante e produtivo. Po
rém, na opinião de Wânia, são necessá
rias ações no âmbito da cultura para as 
mudanças serem possíveis. Nesse senti
do, os meios de comunicação são prioritá
rios: "A democratização da informação 
tem que ser acompanhada de uma políti
ca de comunicação em prol de uma socie
dade mais igualitâria", conclui. • 

'A sede da Articulação fica na Rua das Palmeiras, 90- Bota
fogo, Rio de Janeiro. CEP 22270-070. Tel: (021) 246- 0788 e 
Fax: (021)286-1209 
2wãnia Sant'Anna é masterem "Mulher e Desenvolvimento" 
do lnstitute of Social Studies (ISS) da Holanda e correspon
dente no Brasil da revista Mujer/Fempress 
'Para a elaboração do Relatório Nacional, o governo brasileiro 
organizou seis seminários nacionais, cada um deles com 
temas específicos. Foram realizados em Salvador, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília. 
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Mehane Albuquerque 

[E
ntre as civilizações antigas, o 
parto era vivido das maneiras 
mais diversas , conseqüência 
das características históricas, 

culturais e sócio-econômicas de cada re
gião. As próprias mulheres é que esco
lhiam as posições convenientes para 
dar à luz, conjugando a força da gravi
dade com movimentos que favoreciani o 
trabalho de parto. 

Com o advento da industrialização e 
os avanços no campo da medicina, os 
métodos naturais de nascimento foram 
sendo substituídos por outros artifi
ciais, considerados mais seguros rápi
dos. A intervenção do médico passou a 
ser cada vez maior e o parto natural se 
transformou em algo complexo, difícil, 
vinculado à dor. Nos últimos 15 anos, a 
cesariana deixou de ser uma cirurgia 
empregada apenas em casos de emer
gência para se tornar uma prática co-
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SAÚDE 

Voltar às origens 
Redescobrir as formas naturais 

de nascer é a meta de médicos 
e profissionais da área da saúde 

da mulher, empenhados em 
tirar do parto a conotação 

cirúrgica 

Foto: Mariana Balbino 

mum, adotada por obstetras do mundo 
inteiro. 

Pesquisas feitas pelo Centro Latino
Americano de Perinatologia, da Orga
nização Mundial de Saúde, revelam 
que o Brasil é o campeão de cesáreas em 
todo o mundo. E o pior: mais da metade 
das operações é totalmente desnecessá
ria. Enquanto nos Estados Unidos o 
percentual de cesarianas não chega a 
15%, no Brasil ultrapassa a casa dos 
50%. Curiosamente, o país também es
tá no topo da lista da mortalidade ma
terno-infantil. Preocupados com os da
dos estarrecedores das pesquisas, pro
fissionais da área de saúde da mulher 
estão empenhados em reverter a situa
ção, promovendo campanhas educativas, 
trazendo o parto normal de volta aos hos
pitais e, principalmente, mudando velhos 
conceitos da obstetrícia que privilegiam a 
intervenção cirúrgica. 

Não se pode negar que a medicina 
tem trazido grandes benefícios à huma-

A mulher deve ter o 
direito de escolher a 
forma de seu parto, 

tornando o ato o mais 
prazeiroso possível 

nidade, mas, no caso específico da cesa
riana, sua prática indiscriminada tem 
gerado problemas: aumento em até 12 
vezes do índice de mortalidade perina
tal, aumento do índice de mortalidade 
materna, permanência hospitalar do
brada e doenças respiratórias em be
bês, entre outros. 

No Brasil, o excesso deste tipo de ci
rurgia é fruto de distorções, que combi
nam o interesse dos burocratas, das in
dústrias de medicamentos e das segu
radoras de saúde, culminando, muitas 
vezes, com a conivência dos profissio
nais. Para muitos médicos, o parto com 
hora marcada atende melhor as dispo
nibilidades de tempo, além de ser bem 
mais rentável. Até a posição imposta à 
gestante - deitada de costas - favorece 
o médico. O conforto cfá paciente, nesse 
caso, é o que menos importa. 

A desinformação é, sem dúvida, o fa
tor preponderante. Grande parte das 
mulheres brasileiràs acredita que a ce-
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sariana traz mais vantagens que o par
to normal, considerado coisa do passa
do. A cirurgia, por sua vez, é a grande 
aliada da ligadura de trompas. Para se 
ter uma idéia, cerca de 27% das mulhe
res brasileiras esterilizadas o fizeram 
através de cesariana. 

Desconhecendo totalmente seus di
reitos como parturientes, a maioria das 
brasileiras se submete aos ditames dos 
hospitais: lavagem retal, raspagem dos 
pêlos pubianos, soro, jejum, toquElS 
atrás de toques e a obrigatoriedade de 
permanecerem deitadas. Além, é claro, 
de lhes ser vetado o direito de escolha 
do tipo de parto, em condições normais 
de saúde da mãe e do bebê. 

A hora mais sublime da vida da 
mulher se transforma, então, numa sé
rie de desconfortos, e o nascimento, ex
periência única, transcorre da maneira 
mais fria possível. Logo que nasce, o be
bê quase sempre é afastado da mãe, 
quebrando o calor do primeiro contato 
entre os dois. Num país onde as índias 
são mestras na arte da procriação, en
sinando seus métodos de parir e dando 
um belo exemplo de maternidade, as 
mulheres civilizadas vão se distancian
do, sem saber, dos mistérios que regem 
os movimentos do seu próprio corpo em 
harmonia com a natureza. 

Nos hospitais públicos, a situação é 
mais grave e é a mulher de baixa renda 
que paga o alto preço da desorganização 
do setor da saúde no Brasil. Quase sem
pre, o tratamento dispensado às partu
rientes é o mais impessoal possível. A 
elas é negado o direito de ter acompa
nhante, de escolher o médico que fará 
determinado tipo de parto - é sempre 
aquele que estiver de plantão e nunca o 
que fez o pré-natal. Sem esquecer que 
os hospitais da rede pública - sucatea
dos e em precárias condições de assep
sia - oferecem sérios riscos de infecção 
no pós-operatório das pacientes. 

Parto humani~ado - A cesariana 
só é justificada pela medicina nos se
guintes casos: pré-eclâmpsia severa, 
diabetes grave, apresentação transver
sa do bebê, impossibilidade de descida 
da criança, prolapso do cordão, ou seja, 
quando ele sai antes do bebê e da pla
centa, placenta prévia, bebê muito 
grande, gravidez de gêmeos, lesões ati
vas de herpes e súbito sofrimento fetal 
inexplicável. À exceção destes proble
mas, o nascimento deve transcorrer 

normalmente, conforme recomenda
ções da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

O parto normal é mais saudável e 
econômico para os hospitais e pode re
presentar um ganho social significati
vo, se implementado nas maternidades 
públicas. Medidas simples, como a ins
talação de uma cadeira para parto de 
cócoras, pode ter um alcance surpreen
dente, substituindo a cirurgia desne
cessária por um nascimento sem trau
mas, que aproveita a força da gravidade 
para facilitar a saída do bebê. 

Nos últimos anos, a humanização 
do nascimento vem ganhando força, co
mo tendência na moderna medicina 
obstetrícia. Os adeptos desta nova cor
rente não condenam a cesariana, pois 
sabem da sua importância para salvar 
vidas, mas privilegiam o parto natural, 

respeitam a paciente nos seus direitos 
e lançam mão de diferentes técnicas, 
para proporcionar às mães e a.p bebê o 
maior conforto possível durante o tra
·balho de parto. 

A idéia de que o parto normal é ex
tremamente doloroso vem sendo am
plamente combatida. Já existem técni
cas, da hipnose à acupuntura, que ser
vem para relaxar e aliviar as dores. 
Uma pequena dose de anestesia perid u
ral também pode atenuar o desconforto 
das contrações, sem afetar os movimen
tos para a expulsão do bebê. É o chama
do parto sem dor. Até mesmo um banho, 
numa banheira de água morna, pode 
ser a forma ideal de relaxar antes do 
parto. A água, 
aliás, é bastante 
benéfica à mãe e 
ao filho. Para o 

A casa de parto 
Nove Luas, Lua 
Nova prioriza os 
nascimentos por 
via natural 
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Os movimentos relaxantes da ioga são realizados por grávidas como forma de preparação para o parto natural 

bebê, uma referência importante: o 
meio líquido é o único conhecido por ele, 
até o momento em que sai do útero. Se
gundo especialistas, quando nasce na 
água o bebê sente o impacto da passagem 
para o meio externo de forma mais suave. 

Submerso, de cócoras ou não, o par
to normal deve ser feito em ambientes 
mais acolhedores que os centros cirúr
gicos dos hospitais tradicionais, seguin
do os conselhos de especialistas respei
tados como Fredérick Leboyer. Ao nas
cer, o bebê deve ser levado imediata
mente ao colo da mãe, para ser afagado 
e amamentado. A presença do pai tam
bém é importante, assim como a atmos
fera de tranqüilidade ao redor. Há mé
dicos que, em condições normais de ges
tação, aconselham as parturientes a te
rem seus filhos em casa. 

Histórico - O parto no passado era 
um acontecimento familiar. Os nasci
mentos se davam quase sempre em ca
sa, e toda a família festejava o momen
to. A atividade da parteira se tornou, 
desta forma, uma das mais honradas . 
Mas a alta mortalidade de mães e be
bês, durante e após o parto, exigiu da 
medicina a criação de técnicas para su
perar os eventuais contratempos do 
processo natural. 

Assim, surgiu a cesariana. Diz a 
lenda que César teria nascido dessa ci
rurgia, daí o nome em homenagem ao 
imperador romano. Há, também, quem 
diga que o termo deriva de uma lei ro
mana, da época do império, determi
nando que toda mulher grávida, que 
morresse, deveria ter a barriga aberta 
para salvar a criança. 

Atualmente, o "médico de senho
ras", como era chamado no passado, 
deixou de ser um auxiliador do parto 
para se tornar agente de práticas inter
vencionistas modernas . Vale lembrar o 
significado do termo obstetra: "aquele 
que observa"; e da palavra gestação: "o 
ato de produzir, elaborar". 

Na década de 60, o primeiro a con
testar os métodos convencionais da gi
necologia foi o médico francês Fredé
rick Leboyer, autor do livro mais fa
moso sobre parto normal : Nascer so
rrindo . Leboyer influenciou obstetras 
de vários países, colocando em debate 
o uso de métodos mais adequados ao 
nascimento. 

No Brasil, o parto de cócoras foi 
redescoberto pelo médico paranaen
se Cláudio Paciornik, ao observar 
índias de diferentes tribos dando à 
luz. Cláudio iniciou suas pesquisas 
em meados da década de 70 e cons-

truiu o primeiro protótipo de cadeira 
para parto de cócoras. 

No Rio, médicos como Francisco Vi
lella, Stela Marina e Lilian May foram 
pioneiros na prática do parto de cócoras 
e na água. Quem conta é Maria de Lour
des da Silva Teixeira, ou "Fadinha", co
mo é mais conhecida. Fadinha foi uma 
das primeiras a realizar trabalhos com 
gestantes. Seu curso de ioga para grá
vidas, com o objetivo de prepará-las pa
ra o parto normal, começou em 1978 e 
acabou se transformando num dos mais 
procurados e completos para futuras 
mães, ensinando, inclusive, os primei
ros cuidados com o bebê. 

Fadinha foi uma das organizadoras, 
em 1979, do I Encontro de Gestação e 
Parto Natural Conscientes, que reuniu, 
àquela época, os poucos profissionais da 
área de saúde da mulher interessados 
no assunto. Hoje, o evento está na sua 
quarta edição e reúne um número bem 
mais expressivo de participantes. 

Experiências inovadoras - A hu
manização do parto vem ganhando sim
patizantes e adeptos em todo o país. Um 
dos exemplos mais interessantes é o da 
maternidade Leila Diniz no Hospital 
Estadual Raphael de Paula e Souza, em 
Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Ja-
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neiro, a primeira da rede pública 
a possuir uma sala com banheira, 
para relaxamento e parto sub
merso, além de cadeira para par
to de cócoras. 

A iniciativa é de grande alcan-
ce social e vai favorecer, princi
palmente, pacientes de baixa ren-
da. A idéia surgiu inspirada em 
modelos adotados por clínicas 
particulares, como a Casa do Par- ~ 
to Nove Luas, Lua Nova, em Ni
terói, um casarão lilás, numa rua 
tranqüila de Icaraí. A maternida-
de Leila Diniz é uma prova de que 
os hospitais públicos podem optar 
por soluções mais simples e ftm
cionais. 

A casa do Parto Nove Luas, 
Lua Nova oferece a oportunidade 
de ter o bebê numa atmosfera mais 
aconchegante, semelhante à de uma ca
sa. Cadeira de cócoras, banheira com 
hidromassagem, espaço para a pacien
te caminhar durante o trabalho de par
to e até uma pequena cascata, com o 
som calmante da água corrente são al
guns dos atrativos, além de quarto com 
cama de casal e berço para o recém-nas
cido. A Casa do Parto também tem sala 
de cirurgia, para casos em que a cesa
riana se faz indispensável, e berçário 
com incubadora. Tem, ainda, salas para 
cursos, palestras e encontros de grupos 
de gestantes. 

As terapeutas Vânia Maciel e Lúcia 

A OMS recomenda que o bebê saudável 
seja mantido ao lado da mãe 

Maria Pires da Silva, a engenheira De
nise Vodopives e o obstetra Ronaldo 
Côrtes criaram o espaço em 1993. Desa 
de então, foram realizados cerca de 240 
partos, sendo 25% cesarianas. ''Não so
mos contra a cesariana. Somos contra a 
cirurgia com hora marcada, que não 
respeita os ciclos naturais. Nossa filoso
fia é humanizar o nascimento, mesmo 
que seja necessário recorrer à cirurgia", 
esclarece Lúcia Maria. 

As questões ligadas ao parto no Bra
sil vêm sendo debatidas entre os mem
bros da Rede pela Humanização do 
Nascimento (Rehuna), criada em outu
bro de 1993. Fazem parte da Rehuna 

O parto de cócoras permite um nascimento sem traumas 'para a mãe 

grupos de apoio à mulher e à ges
tante, entidades e profissionais 
de saúde. O último debate foi em 
novembro, quando integrantes de 
diferentes estados estavam no 
Rio para o IV Encontro de Gesta
ção e Parto Natural Conscientes. 

O nascimento segundo a 
OMS -Algumas práticas comuns 
em hospitais brasileiros, durante 
o trabalho de parto, são constata
das pela OMS, no documento Tec
nologia apropriada para o nasci
mento. São elas: 

-A posição deitada não é obri
gatória. A mulher deve andar du
rante o trabalho de parto e escol
her qual a melhor posição para 
ter o bebê. 

- A amniotomia - rompimento da 
bolsa - provocada, que em alguns casos 
se tornou rotina, não tem qualquer jus
tificativa científica. 

-A tricotomia - raspagem dos pêlos 
pubianos - e a lavagem intestinal antes 
do parto também não são obrigatórios. 

- Não se justifica o uso generalizado 
da episiotomia - corte do períneo - para 
facilitar a saída do bebê. 

-A indução do parto só deve ser fei
ta em casos indispensáveis, de acordo 
com critério médico, e não poderá ter 
um percentual superior a 10% em ne-

nhuma região geográfica. 
- Não existe, em lugar algum, razão 

para que o percentual de 
cesarianas ultrapasse os 
15%. 

- Partos normais po
dem acontecer depois de 
uma cesariana. Não é 
comprovado, cientifica
mente, que depois de uma 
cesariana seja necessária 
outra. 

- Na maternidade, o 
bebê sadio deve ficar sem
pre ao lado da mãe. A se
paração não se justifica. 

- Durante o trabalho 
de parto deve ser evitada 
a administração de medi
camentos de rotina. 

- A monitoração do 
trabalho de parto - cardio
tocografia - deverá ser 
executada somente em ca
sos específicos ou em caso 
de parto induzido. • 



ENSINO 

Matemática universal 

Instituto de . 
pesquisas 
brasileiro 
instalado em plena 
Floresta da Tijuca 
é destaque na 
comunidade 
acadêmica 
internacional 

Terezinha Costa 

[E
les vêm de todos os lugares . 
Um cientista alemão, uma 
doutoranda portuguesa, um 
mestrando alagoano, um uni

versitário gaúcho, um adolescente ca
rioca que ainda não terminou o segundo 
grau. Circulam pelos corredores am_plos 
de um prédio escondido na floresta. E ve
rão no Rio de Janeiro, faz calor mesmo ali 
entre as árvores. Mas para aquelas pes
soas de todas as idades e nacionalidades 
o programa do verão é estudar matemá
tica - num dos mais respeitados centros 
de estudo e pesquisa dessa ciência no 
mundo, o Instituto de Matemática Pura 
e Aplicada (Impa), que o governo brasilei
ro mantém nos altos do bairro do Jardim 
Botânico, Zona Sul do Rio. 

Criado em 1952 pelo Conselho Na
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), o Impa tornou-se 
um centro de excelência em matemáti-
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ca, com reconhecimento internacional, 
nos últimos 20 anos. Já formou 450 
mestres e 140 doutores. A maioria lecio
na e pesquisa em 35 universidades de 
21 estados brasileiros, cerca de 10% tra
balham em empresas privadas e esta
tais e outros tantos são estrangeiros 
que voltaram a seus países para exibir 
com orgulho o título obtido no Brasil. 

E, no entanto, o instituto é desco
nhecido da maior parte dos brasileiros, 
até porque a importância dos trabalhos 
ali produzidos é de difícil tradução para 
os leigos. O Impa dedica-se principal
mente à pesquisa básica em matemática, 
isto é, seus pesquisadores criam objetos e 
estruturas e estudam as propriedades 
matemáticas dessas criações, sem se
preocuparem com a aplicação dos resul
tados obtidos aos problemas da realidade 
concreta. O que não quer dizer que seus 
estudos não tenham utilidade. Como dis
se Galileu Galilei (1564-1642), "a mate
mática é o alfabeto que Deus usou para 

escrever o Universo". Para se entender 
o Universo e agir sobre ele é preciso que 
se conheça bem o "alfabeto". É disso que 
se ocupam os matemáticos do Impa. 

Matemática latino-americana -
São muitos os sinais da excelência do 
Impa - e, por extensão, da matemática 
brasileira, feita por cerca de 500 pesqui
sadores ativos, dos quais 32 são do Im
pa. O Brasil integra a União Internacio
nal de Matemática. Os 61 países-mem
bros são divididos em cinco grupos, con- , 
forme a qualidade e quantidade de sua 
produção científica. O Brasil é o único 
país latino-americano no grupo III, ao 
lã'ao da Austrália, Bélgica, Holanda, 
Suécia, Índia, Israel, Hungria, Polônia, 
Espanha e Suíça e abaixo apenas de Ca
nadá, Itália (Grupo IV), China, França, 
Alemanha, Japão, Inglaterra, Estados 
Unidos e Rússia (Grupo V). 
· A sede atual da União Internacional 
de Matemática é o Impa, cujo diretor, 
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Jacob Falis, é o secretário-geral da enti
dade desde 1990. A cada quatro anos, a 
União promove um congresso no qual são 
convidados a falar os pesquisadores que 
mais contribuíram para o desenvolvi
mento da matemática nos quatro anos 
anteriores. Desde 1974, há sempre pelo 
menos um brasileiro convidado. No en
contro do ano passado, realizado em Zu
rique, na Suíça, os brasileiros Ricardo 
Mané e Marcelo Viana, ambos do Impa, 
foram os únicos convidados latino-ameri
canos. Mané, falecido no mês passado, já 
havia recebido, em 1993, o prêmio da 
Academia de Ciências do Terceiro Mun
do. Ele, juntamente com Viana, era pes
quisador de Sistemas Dinâmicos, a parte 
da matemática que estuda os sistemas 
que mudam com o tempo. Essa área está 
em grande efervescência em todo o mun
do e foi dela que saiu a revolucionária 
Teoria do Caos, que está mudando o modo 
de fazer ciência em todas as disciplinas. 

O grupo de Sistemas Dinâmicos é o 
principal grupo de pesquisa do lmpa. 
Mas, segundo Jacob Falis, ele mesmo 
um especialista em Sistemas Dinâmi
cos, os matemáticos brasileiros tam
bém têm destaque internacional em 
geometria algébrica e geometria dife
rencial. Nesta última, um dos nomes 
mais respeitados é o de Manfredo Per
digão do Carmo, também do Impa. 

Ponto de encontro -A entidade é 
o mais movimentado ponto de contato 
entre a comunidade matemática brasi
leira e internacional. Em 1994, passa
ram por lá 200 pesquisadores visitan
tes, sendo 80 estrangeiros. Grande nú
mero destes vem regularmente ao ins
tituto. Alguns para reuniões científicas; 
outros ficam meses, às vezes anos, como 
professores visitantes. A maioria vem 
pagando suas próprias passagens, o 
que comprova o seu interesse em "tro
car figurinhas" com os brasileiros. 

Um dos que visitam o Impa todos os 
anos é o francês Jean-Christophe Yoc
c_oz, que ganhou no ano passado a Me
dalha Fields, uma espécie de Prêmio 
Nobel dos matemáticos. Yoccoz traba
lha na Universidade de Paris, em Or
say, e publica trabalhos científicos con
juntos com Jacob Falis. 

A formação de mestres e doutores 
não é a única atribuição do lmpa. O ins
tituto mantém um programa de pós
doutorado - foi declarado centro de ex
celência em pós-doutorado pela Acade-
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mia de Ciências do 
Terceiro Mundo -
que oferece estágios 
de um ou dois anos e 
cursos de um, dois 
ou três meses a pro
fessores universitá
rios de todo o país e 
do exterior. O Pro
grama de Verão, de 
dezembro a março, é 
o preferido e recebe, 
todos os anos, cerca 
de 60 professores. 
Muitos trabalhos de 
pesquisa são feitos 
em co-autoria por 
professores de uni
versidades geografi
camente afastadas 
graças aos contatos 
efetivados durante o 
verão no lmpa. 

Além disso, cer
ca de 100 estudan
tes de graduação e 
de pós-graduação de 
universidades de to
do o Brasil assistem 
a cursos oferecidos 
dentro do Programa 
de Verão . Para os 
estudantes de gra
duação, os cursos 
complementam a 
formação que recebem na universidade. 
Para o lmpa, são uma oportunidade de 
descobrir novos talentos para a pesqui
sa científica. 

Literatura matemática - Empe
nhado na criação de uma literatura ma
temática brasileira, o instituto publica 
obras para serem usadas em cursos de 
graduação e pós-graduação das univer
sidades. Entre eles, os livros do Projeto 
Euclides, com mais de 20 títulos publi
cados, alguns traduzidos para inglês, 
espanhol, russo e chinês, e a Coleção 
Matemática Universitária. 

A influência do lmpa se espraia pa
ra além das universidades. Trabalhos 
de seus pesquisadores figuram na cole
ção Fundamentos de Matemática Ele
mentar, da Sociedade Brasileira de Ma
temática (cuja sede permanente, aliás, 
é no Impa). 

Durante quatro anos o instituto 
coordenou também um projeto de reci
clagem de professores secundários, que 

resultou numa coleção 
de livros-textos para uso 
dos professores de se
gundo grau. A recicla-

A biblioteca tem 
mais de 60 mil 
títulos 

gem é essencial para ajudar a desfazer 
a imagem de."bicho-papão" que a mate
mática tem para o comum dos mortais. 

Desde 1957, a cada dois anos o lmpa 
promove o Colóquio Brasileiro de Mate
mática, que recebe mais de mil partici
pantes, 70% deles estudantes de gra
duação e pós-graduação. Para o 200 Co
lóquio deste ano estão previstos 12 cur
sos e 12 palestras que serão proferidos 
por matemáticos de destaque interna
cional, entre eles quatro premiados com 
a Medalha Fields. 

A continuidade e a estabilidade das 
ações do lmpa são um dos segredos do 
sucesso do instituto. Desde sua funda
ção, em 1952, pelos pesquisadores Lelio 
Gama, Leopoldo N achbin e Maurício 
Peixoto, teve apenas quatro diretores: o 
!")róprio Gama, substituído em 1966 por 
Lindolpho de Carvalho Dias, que ficou 
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O cenário 
I naugurado em 1981, o prédio-sede do lmpa 

é um símbolo de orgulho e autoconfiança pa
ra os cientistas brasileiros. Acolhedor e bem
cuidado, em geral, passa despercebido para 
quem sobe a Estrada Dona Castorina, caminho 
que serpenteia morro acima da encosta na Flo
resta da Tijuca voltada para o Jardim Botâni
co. O prédio, de quatro andares, se esconde na 
mata. Projeto premiado do arquiteto Witolaf 
Prochnik, ocupa um terço do terreno de 24 mil 
metros quadrados cercado de embaúbas, pal
meiras, quaresmeiras, pássaros e macacos. 

ENSINO 

No primeiro andar ficam o restaurante e os 
laboratórios: o de computação gráfica, o maior 
de todos , com suas 15 máquinas de diversas 
marcas; um pequeno laboratório específico pa
ra os dois pesquisadores que estudam dinâmi-

Luz, espaço e tranqüilidade são alguns dos 'detalhes' 
que compõem os ambientes de estudo 

ca de fluidos (uma área com aplicações na previsão do tempo); quatro works
tations para os demais pesquisadores, outro tanto para os alunos, e uma de
zena de microcomputadores. 

O segundo andar é ocupado pelas salas de aula e três anfiteatros, o 
maior com capacidade para 250 pessoas. Nos dois últimos andares ficam 
as salas dos pesquisadores e alunos (no lmpa, até os alunos de mestrado 
dispõem de salas próprias para trabalhar, que partilham em grupos de três 
ou quatro). 

A floresta e a lagoa Rodrigo de Freitas são a visão oferecida aos freqüen
tadores do salão de leitura e da biblioteca. Com 60 mil volumes e 500 pe
riódicos, ela é uma das mais completas bibliotecas de matemática do mun
do. O pesquisador Elon Lages Lima, ex-diretor do instituto, todos os dias 
dedica algumas horas a mantê-la atualizada, cuidando pessoalmente das 
aquisições de livros e revistas. 

O lmpa custa ao governo 1,4 milhão de reais por ano (sem contar os· sa
lários). "É um bom orçamento, suficiente para as necessidades", diz o dire
tor Jacob Palis. Os salários dos pesquisadores são 35% menores que os pa
gos pelas universidades federais. Um pesquisador-titular, no topo da car
reira, ganha RS$ 2.218,00. Além disso, pode receber bolsas de pesquisa, as
sociadas a determinados projetos e cujo teto máximo é de R$ l.450,00. Nada 
caro, para o que dão em troca em produção de conhecimento, formação de 
recursos humanos e prestígio internacional para o país. 

no posto até 1988; Elon Lages Lima, de 
1988 a 1993, e o atual, Jacob Palis. To
dos líderes aceitos pelos demais inte
grantes e respeitados pela comunidade 
científica brasileira. 

dos astrônomos. A pesquisa em mate
mática prescinde de equipamentos ca
ros; basta-lhe o talento humano. 

Numerosos talentos - E talento é 
o que não falta no lmpa. O nível de exi
gência no instituto é alto, equivalente 
ao das melhores instituições de pesqui
sa do Primeiro Mundo. Os pesquisado
res são submetidos basicamente a dois 
controles: a concentração de esforços 
em atividades de pesquisa acadêmica e 
a qualidade do trabalho, que deve atin-

Outra razão para o sucesso do lmpa 
e o avanço da matemática no Brasil é o 
custo relativamente baixo da pesquisa. 
Só r ecentemente os computadores tor
naram-se ferramenta importante para 
os matemáticos, e mesmo esses são 
mais baratos que os aceleradores de 
partículas dos fisicos ou os telescópios 
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gir o nível exigido pela comunidade 
científica internacional. Isso é avaliado 
pela quantidade de artigos publicados · 
em revistas científicas de prestígio in
ternacional. É o critério do publish ar 
perish ("publicar ou perecer") vigente 
nas melhores universidades e institui
ções de pesquisa do mundo. Em 1994, os 
32 pesquisadores do lmpa publicaram 
ou tiveram aceitos para posterior publi
cação 73 trabalhos, mantendo a média 
de dois artigos por pesquisador. 

A preocupação com a qualidade é 
coisa antiga no instituto. Paulo Trom
boni de Souza Nas cimento, autor de um 
estudo sobre o lmpa publicado na revis
ta Cadernos de Gestão Tecnológica, da 
Universidade de São Paulo (USP), con
ta em seu trabalho que Leopoldo Na
chbin, um dos fundadores, deixou o ins
tituto em 1971, acompanhado de todo o 
seu grupo de pesquisadores de Análise 
Matemática, por causa de um conflito 
"envolvendo uma contratação que não 
atendia aos altos padrões científicos 
exigidos pela instituição". 

No começo dos anos 90, a área de Es
tatística se extinguiu, após uma série 
de conflitos com os outros setores. A 
qualidade da Estatística era vista pelos 
demais como insuficiente. Sua rede de 
contatos com o exterior era considerada 
frágil, com poucos convites a professo
res visitantes. Outra razão para o fim 
do grupo de Estatística apontada por 
Tromboni foi o empenho do grupo em 
fazer pesquisas consideradas excessi
vamente aplicadas . 
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Adolescentes brilhantes -Ape
sar do rigor, a informalidade é uma ca
racterística do lmpa. Os candidatos ao 
mestrado, por exemplo, não passam por 
seleção alguma (a não ser que peguem 
bolsa de estudos). "Qualquer um que 
queira fazer o mestrado aqui pode se 
inscrever. O lmpa não pede nenhum di
ploma, nenhum histórico escolar. Se o 
aluno vai conseguir ou não acompanhar 
o ritmo, é problema dele", conta o pes
quisador Jonas de Miranda Gomes. A 
liberalidade é tanta que adolescentes 
brilhantes fazem pós-graduação no Im
pa sem sequer terem terminado o se
gundo grau. O mais espantoso, mas não 
o único, caso de precocidade é o de Car
los Augusto Tamm de Araujo Moreira, 
o Gugu. Aos 14 anos, entediado com a 
"matemática elementar" que lhe ensi
navam no segundo grau, matriculou-se 
num curso de verão do Impa. Nos dois 
anos seguintes, concluiu o segundo 
grau, fez a graduação em matemática 
na Universidade Federal do Rio de Ja
neiro e o mestrado no Impa. Tudo ao 
mesmo tempo. Aos 17 anos, começou o 
doutorado no instituto. Recebeu o título 
no ano passado. Hoje, aos 21 anos, Gugu 
está fazendo o pós-doutorado na Univer
sidade de Paris, com Jean-Christophe 
Yoccoz, aquele da Medalha Fields. 

Jovens gênios estrangeiros também 
acorrem ao lmpa. Um deles é Juan Ri
vera, chileno de 19 anos, que veio para 

o lmpa em janeiro de 1994, sem ter ter
. minado a graduação em seu país. Juan, 
magrinho e cabeludo, mais parece um 
roqueiro que um matemático, e está na 
metade do mestrado. 

Mesmo o grupo de Estatística dei
xou resultados relevantes: antes de se 
desfazer, formou grande número de mes
tres e introduziu o computador no insti
tuto. Hoje, quase todos os pesquisadores 
têm computadores em suas salas. 

Informática na matemática - A 
chegada do computador levou à criação 
de uma nova área de pesquisa: compu
tação gráfica, disciplina que trata da ge
ração de imagens com auxílio do com
putador. Começou a ser montada em 
1989, por Jonas de Miranda Gomes, 
doutor em Matemática pelo próprio Im
pa que trabalhara na Globograph, a 
Central de Computação Gráfica da Re
de Globo. 

Sua área é aplicada, mas ele está 
disposto a tomá-la como fonte de pro
blemas teóricos. ''Nós fazemos compu
tação gráfica para entender os modelos 
matemáticos", diz Jonas, para explicar 
por que não é um estranho no ninho da 
pesquisa pura. Isso quer dizer que o ob
jetivo principal de seu grupo é fazer 
·pesquisas originais e apresentar os re
sultados em artigos e reuniões científi
cas - bem ao gosto do lmpa. O grupo de 
Jonas é, aliás, o único do mundo dentro 

de um instituto de matemática (os de
mais estão ligados a institutos e depar
tamentos de informática). 

O grupo de computação gráfica fez, 
para a TV Globo, o software para con
trole de uma câmera robotizada usada 
em efeitos especiais na telenovela A 
viagem. Para a Casa da Moeda, está de
senvolvendo recursos digitais para se
rem usados na produção de cédulas. Es
tá montando, com recursos da Finep e 
da IBM, um laboratório de multimídia. 
Ao custo de US$ 600 mil, em duas am
plas salas que já estão sendo prepara
das, o laboratório terá equipamentos 
para produzir vídeos interativos e li
vros digitais para ensino de matemáti
ca nas escolas, para apresentação de 
trabalhos em congressos e até para uso 
em TVs comerciais. 

Ao mesmo tempo, os pesquisadores 
publicam e participam de congressos. 
Um trabalho original que Jonas e seu co
lega Luiz Velho produziram foi um novo 
método de processamento de imagens, 
que permitirá imprimir fotos em preto e 
branco em revistas e jornais com a mes
ma nitidez da foto copiada no papel foto
gráfico. Para isso, eles tiveram que criar 
um algoritmo novo. Agora, estão am
pliando o trabalho para conseguir o mes
mo resultado com fotos a cores. 

No final do ano passado, uma comis
são formada por alguns dos mais desta
cados cientistas brasileiros de diversas 

A informática é componente recente na estrutura de pesquisas do instituto 

áreas e instituições 
avaliou, a pedido do 
Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, os 
institutos de pesqui
sa do CNPq. Seu re
latório gastou pou
cas linhas com o Im
pa: "A comissão con
sidera o instituto 
uma instituição 
exemplar, motivo de 
orgulho para o país. 
Devem ser propor
cionadas condições 
que lhe permitam 
preservar a excelên
cia que faz dele um 
modelo do que deve 
ser um instituto na
cional de pesquisa 
básica." Nenhum ou
tro recebeu avalia
ção tão sucinta ... e 
favorável. • 
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Direitos autorais 
Desde o primeiro 

dia do ano, uma guer
ra foi declarada contra 
o sistema de arrecada
ção de direitos auto
rais de mi,ísicos e com
positores brasileiros. 
A Sociedade Adminis
tradora de Direitos de 
Execução Musical do 
Brasil (Sadembra) 
ganhou na Justiça o 
direito de recolher 
por conta própria os 
recursos devidos a 
3.157 compositores e 
54 editoras musicais Chico Buarque 
a ela filiados. 

Antes, a entidade aguardava o Escritório Central de Ar
recadação e Distribuição (Ecad), criado em 1977 a fim de 
centralizar a atividade, pagar-lhe para então transferir o di
nheiro aos artistas. O valor arrecadado é correspondente ao 
número de execuções diárias das músicas. Através de um 
processo complexo, o dinheiro que acabava chegando até o 
artista era irrisório, se comparado ao volume de execuções 
mensais de sua música. 

Contra a decisão, o Ecad, que encabeça um forte mono
pólio nesta área,já entrou com dois recursos na Justiça, ale
gando que o decreto-lei nº 5.988, de 1973, concentra a arre
cadação do direito autoral no país nos seus cofres. Só que a 
Constituição de 88 prevê no artigo 173 que "a lei reprimirá 
o abuso de poder econômico que vise à dominação do mer
cado, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 
dos lucros". Artistas como Lulu Santos, Chico Buarque de 
Holanda, Baden Powell e até Roberto Carlos recebem bem 
menos do que deveriam pela execução de suas músicas. 

O sucessor do GATT-----
Depois de quase três meses de impasse sobre quem ocu

paria a direção-geral da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), o nome do italiano Renato Ruggiero foi aprovado por 
consenso para o cargo. Além de Ruggiero, brigavam pelo 
posto o sul-coreano Kim Chul-su, o ex-presidente do México 
Carlos Salinas de Gortari e o brasileiro Rubens Ricupero. 

O ex-ministro da Fazenda do Brasil foi o primeiro a per
der as chance1? de assumir a direção da entidade, após o es
cândalo em setembro de 1994 através da transmissão via 
parabólica de conversa informal com o jornalista Carlos 
Monforte, da Rede Globo. Ao repórter, Ricupero dizia que 
não tinha "escrúpulos" em omitir informações prejudiciais 
ao governo. 

Inicialmente apoiado pelos Estados Unidos, Carlos Sa
linas caiu em desgraça após a crise cambial do México e a 
prisão de seu irmão, Raul, acusado de ter articulado o as
sassinato de José Ruiz Massieu, secretário-geral do PRI. 
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Kim Chul-su, postulante dos países asiáticos, retirou a can
didatura diante do acordo entre Ruggiero e os EUA 

A OMC é o órgão que substituiu o Acordo Geral de Ta
rifas e Comércio (Gatt), encarregado de regulamentar as 
relações comerciais entre os diferentes Estados. O GATT 
tinha sido criado em 1948, como complemento do FMI e 
do Banco Mundial, com os quais coordenava a formulação 
de suas políticas. 

Quebra de contrato 
A TV Globo está sendo processada pela televisão estatal 

portuguesa RTP pela quebra de um contrato assinado em 
1991 que previa o fornecimento de telenovelas brasileiras e 
outros programas até dezembro de 1996. 

A RTP acusa a emissora brasileira de já ter descumprido 
o compromisso diversas vezes, desde que se tornou acionista 
da TV privada portuguesa CIC, criada há dois anos, e que 
hoje inclui em sua programação várias produções nacionais. 
Isso aumentou sua audiência em 15 pontos percentuais no 
ano passado, enquanto a adversária estatal perdeu 18%. 

Relação de 'igualdade 1 

Ao lado das acusações sobre a vitória sem licitação da 
empresa norte-americana Raytheon para fornecimento e 
instalação dos equipamentos do Sistema de Vigilância da 
Amazônia (Sivam), surge mais um dado curioso em relação 
à companhia. No dia 22 de julho de 1994, um dia depois do 
anúncio oficial do governo brasileiro de que a empresa havia 
sido a escolhida, a Raytheon mandou publicar uma propa
ganda de página inteira no jornal Folha de S. Paulo. 

O texto assinado pela empresa dá os "parabéns aos nos
sos amigos brasileiros pela merecida conquista do tetracam
peonato". Quatro dias antes, a seleção brasileira havia ven
cido a Itália na final da Copa 94. No alto da publicidade, lado 
a lado, bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil sob o slo
gan "de um americano para o outro". 

Ao colocar em pé de igualdade - pelo menos no anún
cio - a maior potência do mundo atual e o Brasil, a empresa, 
quem sabe, já estava tentando se prevenir contra possíveis 
questionamentos sobre o fato de uma companhia norte
americana gerir um sistema que colherá informações estra
tégicas sobre a região amazônica, que guarda a maior rique
za natural do planeta. 

DE UM AMERICANO PARA OUTRO 
Parabéns aos nossos amigos 

brasileiros pela merecida conquista do 
Tetra-Campeonato 
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Marcelo Monteiro 

Friedenreich, Fausto, Domingos da Guia, Leônidas da Sil
va, Garrincha, Pelé e Romário . A relação de jogadores negros 
e mulatos que vestiram a camisa da seleção brasileira e trou
xeram glórias para o país é imensa. Entretanto, se hoje jogado
res de várias raças jogam livremente nos clubes do país, a situ
ação era diferente até meados da década de 30. Na época, 40 
anos depois do fim oficial da escravidão no Brasil, muitos clu
bes importantes, como Fluminense, Flamengo e Botafogo, não 
aceitavam jogadores negros e mulatos. Do goleiro ao ponta
esquerda, todos eram brancos. E não bastava ser da raça bran
ca; tinha que ser de boa família . Branco pobre também não 
tinha vez. 

A trajetória de luta dos negros e mulatos pelo direito à 
igualdade no futebol é narrada pelo cronista esportivo Má
rio Filho no livro O negro no futebol brasileiro. A segunda 
edição da obra, atualizada em 1964, foi relançada recente
mente pela Editora Firmo. A primeira versão do livro foi 
editada em 1947. 

Nome de batismo do maior estádio do mundo, o Maraca
nã, uma das maiores homenagens que um amante do futebol 
poderia receber, Mário Filho descreve casos de negros e mu
latos que tentavam disfarçar sua cor e escapar da discrimina
ção. Exemplos como Miranda, jogador do América do Rio no 
início da década 20, que entrava em campo com um gorro na 
cabeça para encobrir o cabelo crespo, ou de Friedenreich, pri
meiro grande ídolo do futebol brasileiro, que não cobria o ca
belo, mas passavam horas tentando "amansá-lo". 

Apesar da popularidade de Friedenreich, a democracia ra
cial no esporte ainda precisou de algum tempo para ser con
solidada. No futebol carioca da década de 10, os negros, mu
latos e brancos pobres somente atuavam em times pequenos. 
Até 1922, nenhum time de brancos de "boa família" havia con-

quistado o título do 
estado. Em 23, o Vas
co da Gama, com um 
escrete formado por 
negros, mulatos e bran
cos pobres, conquistou 
o título. A vitória foi 
"uma verdadeira revolu
ção no futebol brasileiro", 
define Mário Filho. 

A reação dos clubes 
"brancos" foi imediata, 
com imposição de condi
ções para a inscrição de atle-
tas. Prevalecia a tese do amadorismo: os jogadores não podiam 
viver do futebol, tendo que comprovar que tinham outra fon
te de renda. Os ricos podiam viver do dinheiro da família; os 
pobres tinham que ter um emprego. Outra dificuldade: os jo
gadores deveriam preencher uma ficha com inúmeros dados 
antes dos jogos, o que dificultava a vida dos que tinham pou
ca ou nenhuma escolaridade. 

O profissionalismo acabou sendo um fator fundamental 
para a superação do preconceito contra os jogadores não-bran
cos. Apesar de algumas resistências iniciais, os dirigentes dos 
times foram percebendo que o importante era a qualidade do 
jogador e não a cor da pele. Equipes como Vasco e América 
pagavam bem aos atletas, pretos, mulatos ou brancos, forman
do os melhores esquadrões, levando mais torcida e conquis
tando os campeonatos. Diante da realidade, os times mais re
ticentes, como Fluminense e Botafogo, acabaram abrindo mão 
de sua "tradição", permitindo que o futebol brasilei~ se tor
nasse um esporte democrático. 

Para gostar de ler Manual de educação ambiental 

O Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros fechou um projeto com o 
Centro de Integração Empresa-Escola 
(Cie~) do Rio de Janeiro cujo objetivo 
será desenvolver a leitura nas escolas 
públicas do estado e conscientizar os 
alunos da importância do hábito de 
ler. O projeto "Ciee vai à escola 
incentivar a leitura" conta, por 
enquanto, com o apoio de 33 editoras 
de todo o país. 

A história da educação ambiental 
e fÕrmas de prevenção de proble
mas aos ecossistemas nos países 
latino-americanos são temas do 
Manual latino-americano de 
educação ambiental, de Moema 
L. Viezzer e Omar Ovalles . 
Editado em língua portuguesa 
pela Editora Gaia, a obra foi 
escrita originalmente em espanhol 
pelo CEAAL (Conselho de Educa-

ção de Adultos para a América 
Latina) e pela Universidade Central 
da Venezuela. A versão brasileira foi 
preparada por Moema Viezzer e 
Rachel Trajber. 
O livro analisa várias maneiras de 
prevenção à degradação ambiental e 
ações que visam a destacar os 
aspectos fundamentais da educação 
ambiental, com destaque para a 
atuação comunitária. 
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Difícil, mas não impossível 

Patrícia Costa 

A socióloga e pesquisadora Fanny 
Tabak e a advogada Florisa Verucci são 
as organizadoras do livro A difícil igual
dade - os direitos da mulher como direitos 
humanos, lançado pela editora Relume 
Dumará no mês passado. 

Resultado de um workshop realiza
do no Instituto Internacional de Socio
logia Jurídica, em Onati, País Basco, 
Espanha - coordenado por Fanny des
de 1990 - , o livro reúne experiências 
de vários países do mundo que, ape
sar de culturas diferentes, apresentam 
traços semelhantes no que diz respei
to à questão da mulher, sob o ponto 
de vista da implantação do princípio 
da igualdade . "É um tema da sociolo
gia jurídica, que trata das causas e da 
repercussão desse tema sobr~ a socie
dade. Não é a lei pura e simples, é a 
lei aplicada. No caso da mulher, isso é 
bastante agudo, porque ninguém mais diz 
que as mulheres não são iguais, mas, na 
prática, esse princípio legal não é 
vivenciado", explica Florisa. 

Fanny Tabak, por sua vez, destaca 
que sua preocupação é com os obstácu
los enfrentados pela mulher para a 

NOTAS 
O primeiro poeta brasileiro 

Quase ninguém ouviu falar do poeta 
Bento Teixeira, judeu filho de portugue
ses que chegou ao Brasil com cinco anos 
e cresceu respirando os ares do novo 
continente. Mas é dele o primeiro poema 
brasileiro publicado nó país, inti_tulado 
A Prosopopéia, em 1601. 
Porém, Bento Teixeira ficou mais 
conhecido como um intelectual que 
conseguiu fugir da Inquisição graças à 
malandragem adquirida no Brasil. 
O microfilme de 500 páginas contendo 
todo o processo do poeta finalmente foi 
cedido pela Torre do Tombo, instituição 
portuguesa mais importante de arquiva
mento de documentos históricos, para a 
Biblioteca Nacional. O pesquisad9r 
Gilberto Vilar de Carvalho lançará, até 
o final do ano, uma biografia de mais de 
300 páginas intitulada Bento Teixeira, 

implementação das leis que a defendem: 
"A lei deve servir como instrumento de 
mudança social, de mudança do status 
legal da mulher." A sociologia jurídica 
ainda é tema inédito no Brasil, ao contrá
rio da Europa e Estados Unidos, onde já 

poeta - o primeiro brasileiro. 
Dono de uma obra desconhecida, entre 
sonetos, trovas e peças teatrais, Bento 
Teixeira, apesar de ser judeu, se dizia 
cristão convertido, mas acabou sendo 
delatado por vizinhos e até pela própria 
esposa. No julgamento, graças à sua 
erudição e por ser mestre em latim, grego, 
italiano e espanhol, pôde argumentar 
com os inquisidores, citando a Bíblia e 
até São Tomás de Aquino e Aristóteles, 
conseguindo escapar da fogueira e da 
prisão perpétua. Mas foi proibido de 
sair de Lisboa. 
Morreu em 1600, tendo seu poema 
publicado no ano seguinte. 

Acervo musical 

Um convênio pioneiro assinado entre a 
Fundação Biblioteca Nacional e a Embratel 
trouxe a música para dentro do santuário dos 

existem diversas publicações sobre o as
sunto. 

O trabalho tem um lado acadêmico, 
mas como trata da relação homem-mu
lher na implantação de uma sociedade 
mais justa, tem um lado político, além 
de um lado feminista, que é a afirma
ção da mulher dentro da sociedade. 

E por que direitos humanos? "E\l 
costumo diferenciar a igual,dadé · de 
oportunidades da igualdade d'édireitos . 
Não são a mesma coisa. A mulher vai 
gozar de direitos iguais, mas·-~erá toda 
a humanidade que vai se beneficiar dis
so", diz Fanny. 

Otimistas quanto:à · repercussão do 
livro, ela e Florisa pretendem lançá-lo 
em outros lugares fora do eixo Rio-Sao 
Paulo, como em Natal, onde há u ma 
rede de núcleos acadêmicos, e em Belo 
Horizonte e Salvador, onde farão pales
tras em instituições de ensino superior 
que têm programas de estudos sobre a 
mulher. Elas planejam fazer uma série 
de livros que tratarão de assuntos ana
lisados sob o ponto de vista da sociolo
gia jurídica, com contribuições de mu
lheres de todo o planeta. 

livros. O Projeto Midi, de digitali:mção de 
partituras musicais, automatiz.ou a divisão 
de música da Biblioteca Nacional. 
Agora, todo usuário da biblioteca poderá 
ler graficamente as partituras e ouvir o 
som das músicas de Guerra Peixe e 
Ernesto Natareth, os primeiros composito
res cujas obras estão sendo gravadas em 
disquete pelo pianista João Carlos de Assis 
Brasil. Outros autores como Chiquinha 
Gonzaga e Francisco Mignone também 
terão seus trabalhos gravados. 
O objetivo é preservar a memória musical 
brasileira através do acervo de 250 mil peças 
- entre partituras, programas, cartazes, 
discos e fitas recolhidos nos últimos 40 anos: 
A outra novidade é que quem tem um 
computador 386 em casa ligado à rede digital 
da Embratel, através .do sistema BBS, poderá 
ter acesso em breve ao acervo, podendo 
inclusive imprimir uma partitura, entre os 
mais de três mil originais à disposição. 



CAPA 
CÚPULA DE COPENHAGUE 

A reunião de cúpula sobre Desenvolvimento Social em Copenhague, 
que marcou o início das comemorações pelos 50 anos das Nações 
Unidas, confirmou a parceria de governos e sociedade civil como 

uma das tendências deste fim de século para a solução dos graves 
problemas que desafiam a humanidade 

"Estas megaconferências da 
ONU são como um dinossauro. 
Preguiçoso, ele prefere não se 
mexer. Mas à medida que 
mosquitos incômodos forem 
pousando nas suas costas, 
começa a se mover lentamente." 

Peter Ustinov, ator inglês 
em Copenhague, março de 1995. 

Kristina Michahelles 
dinossauro começou a se mexer na 
segunda semana de março. Afinal, 
durante os últimos três anos, mi
lhares de mosquitos, na encarnação 
não só de organizações não-gover
namentais (ONGs), mas também de 
pessoas ativas nos governos, que so

~--~ nham com o ideal de um mundo com 
menos miséria, participaram dos preparativos 
da Reunião de Cúpula sobre Desenvolvimento 
Social das Nações Unidas. O encontro se rea
lizou em Copenhague, capital da Dinamarca, 
de 6 a 12 de março com três objetivos princi
pais: erradicar a pobreza, reduzir o desempre
go e combater a desintegração social, em todas 
as suas formas. 

Foi um passo pequeno, tímido ainda, tal
vez, mas que pode significar uma mudança de 
rumo num mundo que há meio século vê agra
varem-se, por toda parte, a pobreza e a misé
ria, apesar de todo o progresso econômico. No 
domingo, 12 de março, 185 países dos quais 

O lixão de Manila, como o de muitas outras cidades do Terceiro Mundo, é 
meio de sobrevivência para milhares de pessoas que sofrem os efeitos das 

políticas de ajuste impostas pelo FMI, representado na reunião de 
Copenhague por seu presidente, Michel Camdessus 
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O secretário-geral da 
ONU, Boutros Ghali, 

recebe Fidel Castro no 
Centro de Conferência 
Bel/a, em Copenhague, 

no dia 11 de março, 
quando 118 chefes de 
governo assinaram a 

declaração para 
combater a pobreza 

mundial 

CAPA 
CÚPULA DE COPENHAGUE 

118 representados por seus chefes de governo 
e de Estado (um número recorde na História), 
assinaram uma declaração com dez compro
missos (ver quadro) e um plano de ação para 
orientar os governos sobre como investir de 
forma eficaz em programas sociais (ensino bá
sico, saúde, alimentação, planejamento fami
liar, saneamento básico e fornecimento de 
água potável). 

Meio século depois do final da Segunda 
Guerra e da criação da ONU e das instituições 
de Bretton Woods (FMI e Banco Mundial), a 
reunião de Copenhague teve o mérito de sina
lizar claramente que o progresso econômico não 
serviu ao seu principal objetivo: fornecer as con
dições para o bem-estar dos indivíduos. Ao con
trário, ao longo destes 50 anos a miséria se ex
pandiu, tanto no Norte, quanto no Sul. O abismo 
entre pobres e ricos dobrou no planeta Terra. 

A reunião de Copenhague foi a última 
chance, neste século, para a comunidade glo
bal buscar novos modelos de desenvolvimento 
que tenham as pessoas como centro, e não os 
indicadores macroeconômicos. Cinco anos de
pois da queda do Muro de Berlim, foi signifi
cativa a ausência dos dois protagonistas da 
Guerra Fria. Tanto Boris Yeltsin, quanto Bill 
Clinton preferiram ficar em casa, mandando 
representantes. Mas, o fato é que houve mu
danças, até mesmo na antes intransigente 
postura do governo dos EUA 

"Em algum momento, o modelo de desen
volvimento se tornou puramente matemático; 
uma fascinação com o PIB, a renda nacional e 
contabilidade em geral", diz o economista pa
quistanês Mahbud UI Haq, assessor especial 

do Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento (Pnud). "As pessoas não se deram 
mais conta de que a renda é um meio, não um 
fim, e que a vida não pode ser reduzida à rique
za material." 

Neste sentido, a reunião da ONU serviu co
mo um grande arco. Consagrou o princípio de 
que nem o Estado nem as forças de mercado, 
por si sós, são capazes de enfrentar a enorme 
tarefa de acabar com as desigualdades no 
mundo. Cada país, respeitando suas condições 
particulares, suas idiossincrasias, deve bus
car novas formas de parceria entre sociedade 
civil, ONGs e setor privado. 

Ainda que os compromissos da Declaração 
de Copenhague não sejam obrigatórios para os 
países signatários - o que desencadeou uma 
forte onda de crítica por parte das organiza
ções não-governamentais - a importância da 
reunião de cúpula reside no fato de que estes 
encontros constituem um novo espaço público 
internacional, em que a sociedade civil parti
cipa ativamente. Espaço em que se discute a 
nova ordem (ou desordem) mundial, procuran
do responder aos problemas em escala global. 

Financiar o combate à pobreza 

Num gesto de generosidade, a Dinamarca, 
anfitriã do encontro e uni dos quatro únicos 
países ricos do mundo que já destinam mais do 
que 0,7% do seu PIB à ajuda ao desenvolvi
mento, cancelou a dívida de alguns países de 
baixíssima renda. Mas a iniciativa só foi segui
da pela Áustria. Em Copenhague, não houve 
ainda solução para a dívida externa que sufoca 

41 países pobres (com uma 
dívida total de US$ 230 bil
hões, um quinto de toda a 
dívida externa do mundo 
em desenvolvimento). 

A declaração assinada 
pelos governos tampouco 
fala em novos recursos. 
Apenas indica de onde deve 
sair o dinheiro para finan
ciar programas sociais. É a 
famosa fórmula 20/20: os 
países ricos destinam 20% 
de sua ajuda oficial externa 
a investimentos na área so
cial, e os países pobres, em 
contrapartida, se compro
metem a aplicar 20% de seu 
orçamento nestes progra
mas. Pode parecer pouco. 
Mas, se aplicada universal
mente, a fórmula pode mo
bilizar muito dinheiro. 

Afinal, de acordo com 
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O microengraxate 
de Quito, Equador, 
representa a face 
mais cruel da 
pobreza que afeta 
os países 
subdesenvolvidos: 
o trabalho infantil, 
que rouba de 
crianças e 
adolescentes a 
oportunidade da 
formação escolar 

Os dez compromissos de Copenhague 
1. Comprometemo-nos a criar um ambiente econô

mico, político, social, cultural e legal que capacite as 
pessoas a obter o desenvolvimento social. 

2. Comprometemo-nos com o objetivo de erradicar 
a pobreza no mundo mediante ações decisivas a nível 
mundial e a cooperação internacional. Este deve ser 
um imperativo ético, social, político e econômico da 
humanidade. 

3. Comprometemo-nos a promover o pleno empre
go como prioridade básica das nossas políticas econô
micas e sociais, e a capacitar todos os homens e todas 
as mulheres a atingir um modo de vida seguro e sus
tentável através de um trabalho produtivo livremente 
escolhido. 

4. Comprometemo-nos a promover a integração 
social, fomentando sociedades estáveis, seguras e jus
tas, baseadas na promoção e proteção de todos os di
reitos humanos, assim como na não-discriminação, na 
tolerância, no respeito à diversidade, na igualdade de 
oportunidade, na solidariedade, na segurança e na 
participação de todas as pessoas, incluindo os grupos 
e as pessoas desfavoráveis e vulneráveis. 

5. Comprometemo-nos a promover o pleno respei
to pela dignidade humana e a atingir a igualdade e 
eqüidade entre homens e mulheres, a reconhecer e a 
aumentar a participação e a liderança femininas na 
vida política, civil, econômica, social e cultural do de
senvolvimento. 

6. Comprometemo-nos a promover e atingir as me-

Abril 11995 

tas da educação universal e do acesso equitativo à 
educação de qualidade, ao mais alto padrão de saúde 
mental e fisica, e do acesso de todos os cuidados pri
mários de saúde, fazendo esforços especiais em corri
gir as desigualdades relativas à condição social e sem 
distinção de raça, origem, gênero, idade, respeitando 
e promovendo nossas culturas comuns e particulares, 
procurando fortalecer o papel da cultura no desenvol
vimento, preservando as bases essenciais do desen
volvimento sustentável nas pessoas, e contribuindo 
para o pleno desenvolvimento dos recursos humanos 
para o desenvolvimento social. O objetivo destas ati
vidades são os de erradicar a pobreza, promover o em
prego pleno e produtivo e a integração social. 

7. Comprometemo-nos a acelerar o desenvolvi
mento econômico, social e humano da África e dos paí
ses menos desenvolvidos . 

8. Comprometemo-nos a velar para que os progra
mas de ajuste estrutural incluam metas de desenvolvi
mento social, em particular a erradicação da pobreza, a 
geração de emprego produtivo e a integração social. 

9. Comprometemo-nos a aumentar substancial
mente ou a utilizar com maior eficácia os recursos des
tinados ao desenvolvimento social mediante a ação 
nacional e a cooperação regional e internacional. 

10. Comprometemo-nos a melhorar e a fortalecer 
com espírito de co-participação as condições para a 
cooperação internacional, regional e sub-regional pa
ra o desenvolvimento social através das Nações Uni
das e de outras instituições multilaterais. (K.M.) 

25 



26 

Bisi Oyunleye, da 
Associação Feminina 

da Nigéria, e 
Fatounmata Diakite, da 

Associação para o 
Progresso das 

Mulheres do Mali, em 
Copenhague pedem 

que os governos 
africanos destinem um 

por cento de seus 
orçamentos a 
programas de 

promoção feminina 
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cálculos do Programa das Nações Unidas pa
ra o Desenvolvimento, atualmente os países 
pobres destinam em média apenas 12% do 
seu orçamento à área social. E somente 7% 
da ajuda oficial externa (ODA, Official Deve
lopment Assistance) dos países ricos vai pa
ra programas de desenvolvimento. James 
Gustave Speth, diretor do Pnud,já sonha em 
ampliar a fórmula 20/20 para 50/50, propos
ta que será levada para a próxima grande 
conferência da ONU, em setembro, na Chi
na, quando se discutirão a situação e os di
reitos da mulher. 

Em Copenhague, iniciou-se também um 
importantíssimo debate: a criação de um im
posto ou uma taxa sobre transações financei
ras internacionais, a chamada Tobin tax, as
sim denominada em honra de seu autor, o prê
mio Nobel de Economia de 1981, James Tobin. 

Num dos mais importantes relatórios da 
ONU (Human Development Report, 1994), 
Tobin assina um artigo, em que sustenta que 
o fluxo do capital internacional pode ser uma 
excelente fonte geradora de receita para pro
mover o desenvolvimento. A cobrança de uma 
pequena taxa de apenas 0,5% sobre operações 
financeiras internacionais, segundo seus cál
culos, pode gerar a inacreditável soma de US$ 
1,5 trilhão por ano, o que é trinta vezes mais 
do que toda a ajuda oficial externa dos países 
ricos para os pobres. 

A tentativa de discussão séria desta taxa 
foi abortada logo no início do encontro de Co
penhague. Mas, no final de semana em que se 
reuniram os chefes de Estado, o presidente 
francês François Mitterrand retomou o tema e 

pediu. que o debate seja 
intensificado na reunião 
do G-7 em junho, no Ca
nadá. "Se não sairmos da
qui com propostas muito 
concretas, o encontro não 
passará de um grande 
show", disse ele. Da mes
ma forma, o ministro do 
Desenvolvimento dina
marquês, Paul Nielson, 
também defendeu a ado
ção de um imposto sobre 
movimentos especulati
vos. 

À margem do que foi 
acertado sobre recursos 
para o desenvolvimento, 
alguns países aproveita
ram o palco para an un
ciar iniciativas isoladas: 

- O vice-presidente 
dos EUA, Al Gore, anun-
ciou a "Iniciativa da Nova 

Parceria". Através dela, a Agência para De
senvolvimento Internacional (Usaid) vai cana
lizar 40% de seus recursos para organizações 
não-governamentais, com o objetivo de forta
lecer o intercâmbio entre pequenas empresas, 
dentro e fora dos EUA. 

- A primeira-dama Hillary Clinton anun
ciou que os Estados Unidos destinarão US$ 
200 milhões, ao longo dos próximos dez anos, 
para a educação de meninas e mulheres nas 
regiões mais pobres do mundo. 

- O primeiro-ministro alemão, Helmut 
Kohl, anunciou que a Alemanha investirá US$ 
40 milhões na prevenção do trabalho infantil 
em áreas pobres. 

Os dez compromissos 

Os dez compromissos contidos na Declara
ção de Copenhague são as promessas da comu
nidade internacional para um mundo melhor. 

- O primeiro compromisso não entra em 
detalhes sobre medidas concretas para criar 
um ambiente propício ao desenvolvimento so
cial, mas menciona a necessidade de apoio às 
pequenas e microempresas, particularmente 
nas áreas rurais. Além disso, o parágrafo 13 
da declaração fala, implicitamente, de taxas 
globais, como a Tobin tax. 

- O segundo compromisso contém talvez o 
maior avanço da reunião de cúpula: o fato de 
a comunidade internacional, pela primeira 
vez num encontro deste nível, se comprometer 
a combater a pobreza, reafirmando o consenso 
atingido nas reuniões do Rio de Janeiro (1992, 
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Meio Ambiente) e do Cairo (1994, População e 
Desenvolvimento). 

-O terceiro compromisso marca um gol pa
ra a União Européia, assolada pela maior crise 
de desemprego de todos os tempos (mais de 35 
milhões de desempregados), e que, desde as 
reuniões preparatórias para Copenhague, in
sistia na ratificação, a nível mundial, das con
venções da Organização Internacional do Tra
balho, incluindo a proibição de trabalho força
do e trabalho infantil, a liberdade de associa
ção, o direito coletivo de barganha e o respeito 
ao princípio de não-discriminação. Alguns paí
ses pobres resistiam a aceitar esta formulação , 
por entender que podem conter uma forma 
oculta de protecionismo. (É interessante ob
servar que a Dinamarca tampouco ratificou a 
Convenção de Trabalho Infantil por conside
rar que crianças abaixo de 14 anos devem po
der trabalhar na colheita de morangos e na en
trega de jornais). 

-O quarto compromisso confirma a lingua
gem adotada na Conferência sobre Direitos 
Humanos em Viena, em 1993, a universalida
de das liberdades individuais e dos direitos 
humanos e o direito ao desenvolvimento. Hou
ve, no entanto, durante o encontro de Cope
nhague, algumas tentativas de retrocesso. 

- O quinto compromisso, sobre os direitos 
da mulher, ratifica que a maioria dos pobres 
no mundo (60%) é constituída por mulheres. E 
revela um forte e competente trabalho de 
lobby das ONGs voltadas para a causa da mu
lher, já que a ponta para a próxima grande reu
nião da ONU sobre temas globais, que se reali
zará em setembro, em Beijing, e será centrada 
na questão feminina . 

Abril/1995 
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- O sexto compromisso, sobre o acesso de 
todos ao ensino básico e aos cuidados de saúde, 
é novo - quer dizer, não havia sido negociado 
em nenhum dos encontros preparatórios à cú
pula de Copenhague. Ele contém metas bem 
concretas e objetivas: até o ano 2000, pelo me
nos 80% das crianças em idade escolar deverão 
ter acesso ao ensino básico e à possibilidade de 
completar o ensino primário. Até o ano de 
2015, todas as crianças deverão ter esta possi
bilidade garantida. 

- O sétimo compromisso diz respeito à Áfri
ca e aos países menos desenvolvidos. É a única 
região mencionada em separado. Os países 
africanos, provavelmente, serão os únicos a se 
beneficiarem, no curto prazo, dos compromis
sos de Copenhague. Um retrocesso em relação 
à Agenda 21, assinada no Rio: os países ricos 
não têm mais data para atingir a meta de de
dicar 0,7% do seu PIB aos países pobres (an
tes, era até o ano 2000). 

- O oitavo compromisso diz respeito aos fa
migerados programas de ajuste estrutural e 
marca uma importante mudança de postura. 
Os governos se comprometem a examinar, cui
dadosamente, o custo social destes programas 
antes de sua execução. 

- O nono compromisso é um dos mais cri
ticados pelas ONGs, pois a linguagem, em 
relação a novos recursos para fins de desen
volvimento social, é extremamente vaga e 
imprecisa . . 

- O décimo compromisso deveria ser um 
dos mais fundamentais, mas deixa transpare
cer a falta da mecanismos do organismo inter
nacional para assegurar a execução das metas 
da reunião de cúpula. 

O lixo da 
civilização 
industrializada, 
como símbolo do 
desperdício e da 
exploração dos 
países pobres, 
ficou à mostra 
durante a 
conferência 
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Na Somália, crianças 
enfrentam toda sorte 
de dificuldades para 

se alfabetizarem 
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O raio X do mundo revela 
um planeta doente 

[D] abismo entre ricos e pobres dobrou 
nos últimos 35 anos. Ainda em 
1960, os 20% mais ricos da popula
çulação ganhavam 30 vezes mais do 

que os 20% mais pobres. Agora, ganham 61 ve
zes mais . Um raio X do mundo conduz a um 
triste diagnóstico, evidência de que o progres
so econômico não foi capaz de gerar o bem-es
tar na mesma proporção. 

Eis alguns números que mostram as diver
sas faces da miséria: 

- Pobreza: Há 1 bilhão· de pobres no mun
do, ganhando menos do que um dólar por dia, 
e que não tem acesso à alimentação, água tra
tada, empregos, escolas, hospitais (população 
mundial: 5,6 bilhões). 

- Urbanização: no ano 2000, metade da 
população mundial estará vivendo nas gran
des cidades, 391 cidades já contarão, então, 
mais de 1 milhão de habitantes. 

- Saúde: apesar de um aumento na expec
tativa média de vida, a mortalidade infantil 
ainda é altíssima nas regiões menos desenvol
vidas . Algumas doenças, como tuberculose, 
malária, lepra e hepatite estão ressurgindo. A 
Aids assola a África, onde vivem 11 milhões 
dos 18 milhões de HIV- positivos do mundo. 

-Fome: no mundo inteiro, 800 milhões so
frem de subnutrição crônica. 

- Crianças: todos os anos, 13 milhões de 
crianças, menores de 5 anos de idade, morrem 
em conseqüência de doenças que poderiam serfa
cilmente prevenidas ou por desnutrição. Há mais 
de 200 milhões de crianças de O a 5 anos mal nu
tridas no mundo. Há também por volta de 200 
milhões de crianças, no mundo inteiro, que tra
balham. No Sul da Ásia, a mão-de-obra infantil 
chega a 11 % da força de trabalho. Há por volta 
de 30 milhões de crianças que vivem nas ruas. 

- . Desemprego: segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), há 120 mi
lhões de desempregados e outros 700 milhões 
de subempregados no mundo. 

-Analfabetismo: existem 905 milhões de 
analfabetos no mundo (70% deles vivem em 
nove países: Bangladesh, China, Egito, Índia, 
Indonésia, México, Nigéria e Paquistão). Ape
sar de todas as campanhas, no final do milênio 
este número só deverá ter sido reduzido para 
870 milhões; 130 milhões de crianças em idade 
escolar não vão à escola. 

- Migrações e refugiados: no ano passa
do, mais de 125 milhões de pessoas estavam 
vivendo em outros países, devido a problemas 
políticos ou econômicos. As imagens de Ruan
da se multiplicam por vários países. Há mais 
de 100 milhões de pessoas em constante movi
mento. 

- Violência étnica: a miséria muitas ve
zes resulta em conflitos sangrentos. Dos 82 
conflitos armados que ocorreram entre 1989 e 
1992, 79 aconteceram dentro dos países e não 
entre nações. 

- Calamidades: só na década de 80, mais 
de 700 mil pessoas morreram em conseqüên
cia de catástrofes climáticas. Milhões de ou
tras pessoas ficaram desabrigadas. 

- Mulheres: 55% das pessoas que vivem 
abaixo da linha d,á pobreza são mulheres. Ca
da vez mais, a P/breza é feminina. As dispari
dades em ter!Jôs de salários são imensas: em 
algumas regjoes da África, onde as mulheres 
representam 60% da força de trabalho, sua re
muneração chega a 10% da dos homens. 

-Área rural: a pobreza é um problema ru
ral. Nas regiões mais pobres do mundo, mais 
de 7 5% da população vivem no campo.Na Áfri
ca subsaariana, metade da força de trabalho 
rural fica desempregada uma parte do ano. 
Menos de um terço tem acesso à água tratada 
e a saneamento básico. (K.M.) 
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Brasil: quadro 
estarrecedor 

D] Itamaraty entregou à ONU um re
latório sobre a situação social do 
país. Os dados não são novos, mas 
revelam, em seu conjunto, um qua

dro estarrecedor para um país que é o oitavo 
PIB do mundo. O Brasil é um dos campeões da 
disparidade de renda do mundo. Na década de 
60, os 10% mais ricos da população ainda ga
nhavam 34 vezes mais do que os 10% mais po
bres . Hoje, esta diferença dobrou para 78 
vezes. Ou: os 10% mais pobres têm direito a 
apenas 0,8% do bolo nacional. 

Cada país remeteu à ONU um diagnóstico 
com indicadores sociais, antes da conferência. 
Durante a cúpula, ficou acertado que cada país 
elaborará um plano nacional contra a pobreza, 
fixando datas de acordo com as condições es
pecíficas de cada região. 

Em seguida, alguns números do relatório 
nacional do Brasil levado à ONU: 

-Pobreza: há 40 milhões de brasileiros po
bres, dos quais 16,6 milhões são indigentes. Os 
indigentes representam 12% da população 
brasileira. Nas áreas urbanas, metade das 
crianças de O a 3 anos é pobre. Um entre três 
lares urbanos é pobre. Na área rural, metade 
das casas é pobre. 

- Fome e desnutrição: 31,6 milhões de 
brasileiros (9 milhões de fann1ias) sofrem de 
desnutrição crônica. 

- Expectativa de vida: varia de acordo 
com as disparidades regionais (64,22 anos no 
Nordeste e 68,68 anos no Sul) e a renda (57,5 
anos para quem ganha até um salário mínimo; 
73,4 anos para quem ganha mais de 5 salários 
mínimos). 

- Serviços básicos de saneamento: em 
1990, 63,5% dos brasileiros tinham acesso à 
água tratada, 37 ,2% tinham instalações sa
nifárias em suas casas e 61% contavam com 
serviço de coleta de lixo. Mais uma vez, a si
tuação varia enormemente entre a área ru
ral e a urbana. 

-Analfabetismo: existem 20,2 milhões de 
brasileiros, com mais de 10 anos, que não sa
bem ler nem escrever. No Sul, a taxa de anal
fabetismo é de 10,9%; no Nordeste, chega a 
35,9%. 

- Trabalho infantil: 16,9% das crianças 
entre 10 e 14 anos trabalham. 

- Emprego: no Nordeste, 25% da popula
ção economicamente ativa trabalham mais de 
40 horas por semana e ganham menos de um 
salário mínimo. 

No canavial 
brasileiro, o 
menino, sob 
o pesado 
trabalho do 
corte, é outra 
prova dos 
sacrifícios a 
que a pobreza 
lança milhões 
de crianças 
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O ~lobo mau' 
se defende 

O vice-presidente do Banco Mundial, Armeane 
Choksi, mostra o que considera serem as atenuantes 

da atuação da criticada instituição 

[M] ais uma vez, o Banco Mundial 
(Bird) e o FMI, com seus programas 
de ajuste estrutural, foram para o 
pelourinho em Copenhague. Mas 

para o vice-presidente do Bird, o indiano Ar
meane Choksi, muitos dos inimigos do Banco 
Mundial simplesmente nunca se deram ao tra
balho de examinar a atuação do banco, maior 
financiador individual do mundo de projetos 
de desenvolvimento social, com empréstimos 
estimados em US$ 15 bilhões ao longo dos pró
ximos três anos. 

O Banco Mundial virou bode expiatório, 
porque é fácil jogar pedras, sustenta Choksi. 
"Recentemente, tivemos um debate público, 
de cerca de duas horas, com 150 organizações 
não-governamentais, algumas delas com posi
ções realmente extremadas. Posso dizer que, 
várias vezes, o público nos aplaudiu. Há muitos 
e terríveis mal-entendidos sobre as nossas ativi-

A lição para os 
países do 
Terceiro 

Mundo é: 
relaxe. Pode 
levar até 15 

anos para 
extrair todos os 
venenos que se 

acumularam ao 
longo de 
décadas 

dades, e há organizações sérias que, sim
plesmente, são mal informadas." 

Choksi não nega que o Banco Mun
dial cometeu vários erros no passado, 
alguns com dramáticas conseqüências 
ambientais. Mas, recusa as críticas de 
que o Banco Mundial tem uma visão 
muito economicista, que considera as 
pessoas mais como variáveis macroeco
nômicas do que seres humanos. "Discordo 
totalmente. Somos o maior credor indivi
dual do mundo para programas de desen
volvimento social, muito mais do que as 
Nações Unidas ou qualquer agência bilate
ral. Não acho justas as acusações de que 
não colocamos o ser humano no centro." 

O economista indiano, no entanto, 
não abre mão da necessidade de refor
ma e liberalismo da economia. "É pre
ciso integrar os mercados; abrir os sis
temas de comércio e investimento, dar 
os incentivos necessários, para que o 
setor privado funcione bem. Nossos di-
versos estudos mostram que, se você ti
ver um sistema econômico razoavel-

mente aberto, a produtividade dos investimen
tos em programas sociais é bem mais alta." 

A crise do México, diz ele, aconteceu por 
causa de desequilíbrios internos e externos na 
economia, e não por causa do modelo de ajus
tamento econômico que tem sido aplicado pelo 
FMI e pelo Banco Mundial. "O ajustamento é 
um processo contínuo. Se você não adminis
trar bem a sua economia e deixar ocorrerem 
estes desequilíbrios, terá que haver um ajuste. 
Ele pode ser volur:tário, planejado e organiza
do, ou involuntário. Se for involuntário, pode 
haver um t'erremoto nos mercados. A lição pa
ra os países em desenvolvimento é: não relaxe. 
Pode levar até 15 anos, para extrair da econo
mia todos os venenos que se acumularam ao 
longo de décadas." 

Pelo menos num ponto, Choksi parece es
tar de acordo com as organizações não-gover
namentais que o atacam: a necessidade do cor
te de gastos militares. "Nossos estudos indi
cam que o total de gastos com defesa e arma
mento, nos países em desenvolvimento, é de 
US$ 200 bilhões. Uma redução de apenas 1% 
poderia significar a educação de 50 milhões de 
crianças. Há, no mundo, 130 milhões de crian
ças sem acesso ao ensino básico. Um corte de 
2,5% nos gastos militares poderia resolver es
te problema." 

Quanto ao cancelamento da dívida dos paí
ses pobres, Choksi é cauteloso: "Precisamos o
lhar os números e os fatos com atenção: 61 % 
da dívida dos países pobres são de dívida bila
teral. Os empréstimos do Banco Mundial só 
representam 4% da dívida destes países. Não é 
muito. Temos bastante créditos do tipo IDA (In
ternational Development Association), com 10 
anos de carência, 40 anos de prazo para paga
mento. Estes países gastam 0,6% de sua receita 
com exportações para pagar estes créditos, o que 
não é tanto. Além disso temos, no Banco Mun
dial, uma linha de crédito de redução da dívida 
para os países de baixíssima renda conseguirem 
reescalonar sua dívida com os bancos comer
ciais." (Kristina Michahelles) 
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A proposta 
alternativa 

Confirmando o papel que têm ganho no cenário 
mundial, as ONGs apresentaram, em documento 
próprio, as medidas e exigências que consideram 
necessárias para tirar do papel as boas intenções 

assinaladas pela conferência oficial 

Mais de 2.400 organizações não-go
vernamentais participaram do Fó
rum das ONGs, que se realizou pa
ralelamente à reunião de cúpula 

sobre Desenvolvimento Social da ONU. Ape
sar do espírito de quermesse que transparecia 
para os visitantes da Ilha de Holmen, onde se 
realizou o Fórum, cada vez mais as ONGs au
mentam sua presença e sua força de pressão, 
sobretudo dentro das delegações oficiais. 

Insatisfeitas com a natureza dos dois docu
mentos, que não obrigam nenhum governo sig
natário a seguir os princípios neles contidos, 
as ONGs divulgaram um documento alterna
tivo, mais radical, menos conciliatório, pedin
do soluções definitivas e urgentes para a dívi
da externa dos países pobres. As ONGs, quase 
todas, não querem mais um docu
mento solene de intenções. Querem 
compromissos claros e efetivos e 
mais dinheiro para investir no com
bate à pobreza. 

"Os pressupostos econômicos 
adotados nos documentos estão em 
contradição básica com os objetivos 
de um desenvolvimento social equi
tativo e sustentável", diz a Declara
ção Alternativa das ONGs. O texto 
afirma que o sistema neoliberal fal
hou como modelo universal para o 
desenvolvimento, e pede uma audi
toria independente sobre a forma de 
atuação do Banco Mundial e do FMI, 
até a reunião da ONU sobre a mul
her, em Beijing, no mês de setembro. 
O documento das ONGs reivindica a 
aplicação da taxa sobre transações 
financeiras internacionais (Tobin 

tax) e a instituição de um organismo interna
cional e independente, para modificar o com
portamento das grandes corporações transna
cionais. 

"Deveria haver um cancelamento imediato 
das dívidas bilaterais, multilaterais e comer
ciais de países em desenvolvimento, sem a im
posição de programas de ajuste estrutural. No 
longo prazo, a comunidade internacional deve
ria institucionalizar termos equitativos de co
mércio", diz o documento alternativo das 
ONGs. No plano nacional, essas organizações 
querem ver eliminadas todas as formas de 
opressão, reivindicam a garantia do acesso de 
todos à educação e o corte drástico dos gastos 
militares, convertendo-se tal dinheiro para 
fins sociais. (K.M.) 

No Saara, a 
precariedade do 

atendimento 
hospitalar comprova 
que a solidariedade 

internacional é ainda 
uma utopia 



Juan Somavía: 
acredita que o 

esforço coletivo 
internacional 

comece a minorar os 
dramas sociais do. 

mundo pobre 
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O aspecto social deve 
ser prioritário 

Para o idealizador da cúpula, o embaixador chileno 
Juan Somavía, o problema da pobreza não é a falta 
de recursos, e sim de vontade política para redefinir 
prioridades e enfrentar questões delicadas, como a 

especulação financeira e o corte nos gastos militares 

R 
o início da noite de domingo, 12 de 
março, o diplomata chileno Juan 
Somavía estava exausto, porém 
contente . E _não era para menos. 

Embaixador permanente do Chile junto às 
Nações Unidas desde 1990, Somavía é o pai in
telectual da reunião de cúpula sobre Desenvol
vimento Social , encontro que vinha 
preparando com uma disciplinada obsessão 
desde maio de 1991, e que acabou congregando 
o maior número de chefes de gàvemo e de Es
tado da História. 

Em mais de três décadas de carreira diplo
mática, Somavía, que tem 53 anos, é casado e 
pai de dois filhos, acumulou uma vasta expe
riência. Foi assessor dos presidentes do Méxi
co e da Venezuela de 1973 a 1975 e consultor 
do Gatt (Acordo Geral de Tarifas e Comércio, 
hoje Organização Mundial do Comérciol), do 
Programa das Nações Unidas para o Desen
volvimento (Pnud) e relator de um grupo de es
tudos sobre o papel das instituições multilate
rais. Entre 1976 e 1987, criou e dirigiu o Ins
tituto Latino-Americano de Estudos Transna
cionais (Ilet), sediado no México. Em seguida, 

fundou a Co
missão Sul
Americana 
pela Paz. Em 
seu país na
tal, presidiu 
as comissões 
intemaciona 
is da Aliança 
Democrática, 
da Assem
bléia Civil e a 
Coalizão de 
Partidos Po
líticos pela 
Democracia, 

e foi um dos líderes da campanha pelo Não no 
plebiscito convocado pelo ditador Augusto Pi
nochet2. 

Na ONU, Somavía é considerado uma "ra
posa velha". Conhece tudo, e já ocupou vários 
cargos eletivos. Formado em Direito, é deten
tor de vários prêmios pelas suas contribuições 
à paz e aos direitos humanos. 

Na cúpula de Copenhague, Somavía conse
guiu colocar lado a lado representantes de 185 
países, muitos deles com interesses opostos e 
conflitivos, só para falar de pobreza. Ao final 
da conferência, quando ainda discursavam os 
últimos delegados no plenário, o diplomata re
cebeu cadernos do terceiro mundo para 
uma conversa. 

E agora, embaixador, o que acontece 
depois da reunião de cúpula? 

-A cúpula de Copenhague terá desdobra
mento em três níveis: nacional, regional e in
ternacional. 

Destes, o mais importante é o nacional, 
pois é nesse plano onde ocorrem os processos 
sociais, onde as pessoas lutam pelas questões 
que foram debatidas na Dinamarca: pobreza, 
desemprego e desintegração social. O compro
misso para erradicar a pobreza absoluta vai 
ter data marcada em cada país . A discussão de 
uma data é um forte fator de mobilização na 
sociedade. Seria irreal marcarmos uma data 
única. Cada país tem o seu timing, de acordo 
com as suas condições, e estabelecerá a data 
em seu relatório sobre a situação social que fa
rá até o final do ano que vem. 

Em suma, o primeiro desdobramento será 
a nível nacional. Depois, vários países - por 
exemplo, na América Latina - poderiam se 
reunir e discutir o que fazer a nível regional. 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) anunciou que vai aumentar em 50% os 
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recursos para a área nacional, um acréscimo 
importante. · 

Qual foi a mais importante mensagem 
da conferência? 

- Este foi o primeiro encontro de cúpula 
global sobre o tema. Considero que esta confe
rência serviu para dizer que as sociedades dos 
diversos países precisam se juntar e ver como 
vão resolver seus problemas . É também um 
desafio ético para a maioria das sociedades. 

Neste sentido, o sr. não lamenta a au
sência do presidente do Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso? 

- Sim, é uma pena que ele não tenha vindo. 
Entendo seus motivos, mas sentimos muito a 
sua falta. Para o Brasil e para o mundo, ele 
representa um tipo de visão e uma experiência 
muito particular e importante. Mas tenho cer
teza de que, mesmo não tendo vindo, ele se 
comprometerá com os resultados da cúpula. 

Em sua opinião, não faltou aprofun
dar o debate sobre a instabilidade dos 
mercados financeiros internacionais? 

- Sim, precisamos discutir mais os efeitos 
das transações especulativas. E precisamos 
promover o investimento produtivo. Há uma 
série de implicações práticas quando se fala 
em transações no mercado financeiro. O es
cândalo envolvendo o banco Barings, na Ingla
terra, e tantas outras coisas que aconteceram 
no ano passado mostraram que esta discussão 

·· é mais do que necessária. 

O sr. está satisfeito com os resultados 
da conferência? 

- Acho que esta cúpula foi o equivalente, 
na área social, à primeira grande conferência 
internacional sobre meio ambiente em Esto
colmo, em 1972, que deu o pontapé inicial num 
processo de mudança de consciência. 

Na época da primeira grande conferência 
sobre mulheres, no México, em 1975, muita 
gente achou que era apenas um show. No en
tanto, ajudou a promover o assunto. O mesmo 
vai acontecer com pobreza e desenvolvimento 
social depois de Copenhague. 

Houve evidentes reações entre repre
sentantes das Nações Unidas e das cha
madas instituições de Bretton Woods 
(FMI e Banco Mundial) quando se abor
dou o custo social dos programas de ajus
te estrutural. 

- Bem, existe um compromisso claro, as
sinado aqui, de redução do custo social. Não 
é que o ajuste não seja necessário. Sabemos, 
a partir da nossa própria experiência pessoal 
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CAPA 
CÚPULA DE COPENHAGUE 

e doméstica, que é preciso corrigir os desequi
líbrios . 

Mas a questão é: por que é que a correção 
dos desequilíbrios acaba caindo nas costas dos 
mais fracos da sociedade? Por isto, a mensagem 
para quem tem desequilíbrio a corrigir é a se
guinte: pensem no custo social no início para evi
tar ter que mandar uma ambulância depois. 

Qual a sua resposta aos que acharam 
o documento fraco? 

- O cinismo sempre existe na sociedade. 
Há dois tipos de críticos. Os primeiros são os 
cínicos, que não acreditam em nada, que 
arrasam tudo. Mas para estes eu não ligo. A 
única maneira pela qual as transformações 
acontecem é através de gente que acredita, 
que põe a mão na massa, que tem valores e 
idéias. 

Há outro grupo de críticos. São os que 
acham que a cúpula não foi suficientemente 
longe em suas metas. Esta é uma objeção legí
tima. São as pessoas que querem ver mais en
volvimento, mais rapidez na ação. 

Mas é preciso ter claro as funções relati
vas ao governo e à sociedade civil. Os gover
nos têm limitações naturais, e o papel da so
ciedade civil é o de sempre: esticar estes li
mites. Neste sentido, o encontro de Copen
hague foi muito bem-sucedido. Foi o maior 
encontro de chefes de Estado do mundo, o do
cumento tem um claro valor de orientação, e 
esta foi ainda a maior reunião de ONGs da 
história das Nações Unidas. 

Haverá recursos suficientes para esta 
imensa tarefa de erradicar a pobreza no 
mundo? 

- Ninguém pode afirmar que não existam 
recursos suficientes. Se você juntar todos os 
recursos disponíveis no setor público e no setor 
privado no mundo, chegará a un:ia soma gigan
tesca. O problema é definir prioridades. O de
senvolvimento social precisa voltar a ser a 
prioridade. Os gastos militares precisam ser 
muito mais reduzidos. Um pequeno corte nos 
gastos com armamentos representa escola, 
hospital, segurança para milhões de crianças 
no mundo inteiro. • 

(Kristina Michahelles) 

10 Acordo Geral de Tarifas e Comércio-Gatt transformou-se na Organi
zaço Mundial de Comércio-OMC. no dia 1' de janeiro de 1995. Em mar
ço, o diplomata italiano Renato Ruggiero foi eleito para a direção-geral 
da organização (ver seção Ping-Peng nesta edição). 

20 plebiscito, que determinou a volta da democracia chilena, foi 
realizado no dia 5 dé outubro de 1988. O não à continuidade do regime 
militar, até 1997, obteve o apoio de 54,4% dos· chilenos, enquanto o 
sim alcançou 43,04%. Como conseqüência do plebiscito, realizaram
se e leições em 1989, que deram a vitória ao democrata-cristão 
Patrlclo Aylwin. 
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AMÉRICA LATINA 
ARGENTINA 

A culpa não foi anistiada 

[E] 
m 1991, o capitão-de-coverta 
da Armada argentina, Adolfo 
Scilingo, decidiu que tinha 
chegado a hora de falar. 

Como militar, tinha participado duran
te a ditadura, principalmente entre 
1976 e 1977, das "operações" realizadas 
na Escola de Mecânica da Armada 
(Esma), para onde foram levados mi
lhares de presos políticos. Ele queria 
que a opinião pública soubesse quais fo
ram os "métodos que os superiores ti
nham ordenado empregar para deter, 
interrogar e eliminar o inimigo durante 
a guerra contra a subversão e, caso exis
tisse, fosse divulgada a lista dos equivo
cadamente chamados desaparecidos". 

Como não obtivesse nenhuma res
posta das Forças Armadas, Scilingo 
decidiu procurar um jornalista para 
relatar o que sabia. Escolheu um pro
fissional que durante os últimos anos 
tem denunciado insistentemente os ca
sos de corrupção no governo: Horacio 
Verbitsky. 

O fruto desse diálogo, um amplo re
latório do destino que tiveram esses 
presos políticos, foi resumido no livro O 
vôo, recentemente lançado na Argenti
na, e que está levando a sociedade a rei
vindicar o total esclarecimento dos fa
tos aí mencionados. 

Nesta entrevista (transcrita do se
manário uruguaio Brecha), o jornalista 
argentino Horacio Verbitsky, um anti
go colaborador 
de cadernos do 
terceiro mun
do, afirma que 
está convencido 
de que os arqui
vos com o nome e 
destino que teve 
cada um dos de
sapareci d os 
existe e é neces
sário agora criar 
as condições 
para que seja di
vulgado. 

Para o autor do livro 
"O vôo", no qual um 
capitão da Marinha 
argentina reconhece 
que presos políticos 
ainda vivos foram 
atirados ao mar 

durante a ditadura, 
é hora da sociedade 

discutir como foi 
possível se 

cometerem crimes 
hediondos como este 

quebrado pela culpa, arrependido 
do que fez? 

-Alquebrado não é o termo. No caso 
dele, foi um lento processo de tomada de 
consciência. Não utilizaria tampouco a 
palavra arrependido, porque no jargão 
político ela adquiriu uma conotação que 
equivale à de alquebrado. 

Acredito que é um homem que está 
envergonhado do que fez. Mas não quer 
identificar os que fizeram os vôos com ele. 
Porém, diz uma coisa mais grave: foi toda 
a Armada. A única pessoa que ele dá o 
nome é o chefe que lhe deu a ordem. 

Scilingo começou a se questio
nar durante a ditadura? 

- Seu processo teve várias etapas. 
Começou em um dos vôos, quando es
corregou e esteve a ponto de cair no 
vácuo. Isto lhe permitiu se distanciar 
do processo de desumanização e des
personalização que é próprio da for
maçã o militar . Pôde ver o inimigo 
como um ser humano, pensou que ele 
poderia estar no lugar da vítima. 

Depois disso, passou a ter sonhos, 
pesadelos, sentimentos de culpa, mas 
como ser humano, porque como militar 
continuava convencido de que havia 
agido corretamente. 

O seu segundo momento de dúvida 
aconteceu quando percebeu que dentro 
da Armada não se podia falar do tema. 

Ele se dá conta então que o preço 
é o esquecimento ... 

- Confirma que não se pode falar. E 
considera que é inadmissível não poder 
falar do que fez por ordem de seus supe
riores. Isso o deixa em conflito como ser 
humano. Por isso, pede a baixa. 

A terceira etapa de seu processo 
acontece em 
1990, com o in
dulto presiden
cial, quando o 
ex-chefe da jun
ta militar Jorge 
Rafael Videla 
(julgado e preso 
durante o gover
no de Raúl Al
fonsín) faz uma 
declaração hipó
crita e mentiro
sa sobre os desa
parecidos. 

Como o sr. 
definiria o 
processo psico
lógico do capi
tão Scilingo? É 
um homem al-

Mães da Praça de Maio fazem um protesto em frente à Escola de Mecânica da Armada, 
um dos principais centros de interrogatório e tortura durante a ditadura militar (1976-83) 

Aí então ele 
escreve uma 
carta, onde con
ta o que fez, obe
decendo a or
dens superiores 
- a hierarquia 

34 terceiro mundo/ 184 



terminava em Videla -, e decla
ra que era chegada a hora de di
zer a verdade. Mas Videla não 
lhe responde. 

Scilingo manda então a cópia 
dessa carta para o chefe da Ma
rinha, dizendo que ainda há 
muito o que revelar à sociedade 
sobre o que se fez e dar a lista dos 
mortos, das pessoas que eles ma
taram. O chefe da Armada não o 
contesta também. Ele lhe manda 
uma outra carta, mais dura ainda, 
onde diz que na Escola de Mecâni
ca da Armada lhe deram ordens 
para não obedecer à lei e o conver
teram em um delinqüente. Tam
pouco lhe respondem. 

ARGENTINA 

Depois disso, recebe a visita de 
um companheiro, seu melhor ami
go dentro da Marinha, que, meio 
sem jeito, lhe diz que ó mandaram 

O depoimento do capitão Scilingo, dado ao jornalista Horacio Verbitsky (foto ao alto), permitiu 
lançar as primeiras luzes sobre o trágico destino de milhares de desaparecidos 

saber quanto ele queria em dinheiro 
para ficar calado. Ele lhe diz para não 
se intrometer nessa história, pois a úni
ca coisa que deseja é uma resposta. 

Tempos depois, recebe uma citação 
do oficial número três na hierarquia da 
Marinha (hoje é o número dois da Secre
taria de Segurança Interna do gover
no), um almirante que foi assistente de 
Emílio Eduardo Massera, chefe da Ar
mada, durante o regime de exceção. 
Este oficial diz a Scilingo que ·ele deve
ria pensar em sua família e que, se con
tinuasse a proceder dessa forma, iriam 
dar sua baixa e suspender seus benefi
cias da previdência social. 

Até isso? 
- Sim. Diante de uma das tragédias 

mais terríveis que este país viveu no sé
culo XX, a resposta é uma atitude mes
quinha, como essa ameaça de tirar-lhe 
os beneficias da previdência ou tratá-lo 
como vigarista. 

Bom ... depois disso tudo, Scilingo 
manda cópia de todas as cartas para o 
presidente Carlos Menem, que também 
não lhe responde. 

O que desencadeou esse processo? 
- Em outubro do ano passado dois 

capitães - Pernías e Rolón - se a presen
taram ao Senado, que iria aprovar suas 
promoções, e, entre as coisas que disse
ram, admitiram que a tortura era o ins
trumento usado nos interrogatórios. 
Em conseqüência, o Senado não lhes 
concede a promoção. 
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Ao tomar conhecimento da decisão, 
Scilingo a considera injusta, já que toda 
a Marinha participou, na medida em 
que havia um rodízio. Para ele, que al
guns sejam promovidos - como quem 
lhe deu a ordem de fazer os vôos, que 
chegou a almirante e hoje está reforma
do - e outros não, faz parte da mesma 
hipocrisia. E a partir daí ele torna as de
núncias públicas. 

No fundo, o mais importante é que 
trata-se do grito de uma consciência 
corroída pela culpa, como sempre 
acontece na história. Os grandes se
gredos sempre foram descobertos as
sim, por alguém que não suportou a 
culpa. É a velha história magistral
mente colocada por Dostoievsky em 
Crime e castigo. 

Esta confissão implica uma mu
dança para a sociedade argentina? 

- Sim, foi algo muito chocante. Hou
ve uma comoção muito grande. As pes
soas mais velhas já sabiam disso. Na 
Argentina, ao contrário de outros paí
ses, houve um julgamento. No Brasil, a 
lei de anistia visava a impedir os julga
mentos de militares da ditadura envol
vidos em casos de violações dos direitos 
humanos. Aqui tinha por objetivo impe
dir que continuassem. Mas houve um 
julgamento que durou um ano e gerou 
um grande debate. 

Com esta confissão começa uma 
nova etapa: já não há duas histórias, 
existe uma só. Ou seja, ficou definitiva
mente esclarecido como muitas daque-

las pessoas desapareceram. Ninguém 
mais pode tapar o sol com a peneira ... 

Agora o que se tem que discutir é 
como isso foi possível, por que se chegou 
a esse ponto e quais as suas conseqüên
cias . Mas sobre os fatos, já não há mais 
nada a discutir. 

Todos os dirigentes com os quais 
você falou estão totalmente conven
cidos de que os arquivos ainda exis
tem? 

- Scilingo também tem certeza dis
so. E eu também. Em primeiro lugar, 
não há dúvida de que existem listas e 
arquivos. E, em segundo, é possível que 
se tenham destruído cópias , que esta
riam em diferentes lugares, para evitar 
que caíssem em mãos da justiça. Mas, 
sem dúvida, há um arquivo central bem 
guardado. 

Os melhores testemunhos que fo
ram obtidos sobre os campos de concen
tração da II Guerra Mundial são os fil
mes feitos pelos próprios nazistas, que 
não os destruíram. A experiência inter
nacional indica que os arquivos são pre
servados em algum lugar. Talvez este
jam fora do país. É uma hipótese ... 

Mas tudo leva a crer que os arqui
vos existem e que é possível obter a 
lista dos assassinados. Mas isso não é 
uma decisão das Forças Armadas; o 
governo é quem deveria ordenar a 
abertura desses arquivos. Mas, com 
um presidente que já justificou publi
camente a tortura, isso está muito 
longe de acontecer. a 
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ASIA 
CHINA 

A militarização do gigante 
Enquanto um setor do exército pressiona o poder político 
diante da possibilidade de morte do líder Deng Xiaoping, 

a China eleva seu orçamento militar 

Yojana Sharma 

[A] 
s nações asiáticas manifesta
ram sua inquietação depois 
de se saber que a China pode
ria incrementar em 25% seu 

orçamento militar este ano. Segundo 
fontes chinesas, o orçamento para este 
ano será de cerca de 7,8 bilhões de dó
lares, um quarto a mais que em 1994. 

Disputa antiga -A China mantém 
uma disputa com as Filipinas sobre 
uma parte dessas ilhas, supostamente 
ricas em petróleo e reclamadas também 
por Vietnã, Malásia e Formosa. As Fi
lipinas garantem que em um arrecife 
das ilhas - cuja soberania reivindica -
tremula atualmente uma bandeira 
chinesa, e apresentou fotografias co
mo prova. O governo filipino, que tam
bém se queixou de ter visto na zona 
barcos chineses, aparentemente de 
guerra, reagiu enviando aviões de ca
ça para a região . 

O aumento, o maior registrado desde 
1979, quando Deng Xiaoping destinou re
cursos da Defesa para a economia, coin
cide com a postura agressiva de Beijing 
(ex-Pequim) em relação às Ilhas Spartly, 
localizadas no mar da China do Sul. 

Por sua vez, a Índia observa com 
desconfiança os planos da China no 

36 

D eng, um reformista 
E m 1976, quando faleceram Mao Zedong (Mao Tsé Tung) e outros ve

lhos líderes do Partido Comunista, ocorreu uma acirrada disputa in
terna. Os líderes da facção maoísta - conhecidos como "o bando dos qua
tro', entre os quais estava a viúva de Mao -foram detidos em 1981 e con
denados. 

V árias ex-funcionários do governo, autoridades do partido e intelectuais 
que tinham sido destituidos durante a chamada Revolução Cultural (1966-
76) foram reabilitados. Deng Xiaoping encontrava-se entre eles. Embora 
formalmente não tenha sido declarado líder, a autoridade de Xiaoping 
foi reconhecida dentro e fora do país. Em dezembro de 1978, no terceiro 
plenário do 11º Comitê Central do Partido, foi reabilitado. Desde então 
promoveu um período reformista, caracterizado por mudanças radicais 
na economia. 

O debate levado a cabo entre os dirigentes em relação ao ritmo e ao 
alcance das mudanças econômicas chegou até a discussão sobre a sepa
ração entre o partido e o Estado. Os partidários de Deng reivindicavam 
uma maior descentralização, enquanto que os dirigentes mais antigos 
solicitavam maior obediência aos princípios ideológicos originais. 

Em 1986, os setores conservadores iniciaram uma campanha 
contra o "liberalismo burguês" e as "idéias ocidentais" dos segui
dores de Deng, debate que continua até hoje. 

Embora, segundo diferentes fontes, ele esteja moribundo, o veterano 
líder, de 90 anos, foi confirmado na Presidência da Assembléia do Povo 
(o Parlamento chinês), na última sessão plenária anual, que normalmen
te acontece todo mês de março. Durante esta plenária, segundo vazou 
para a imprensa, pela primeira vez os deputados exigiram da cúpula 
dirigente maior poder político . 

Oceano Índico, principalmente a coope
ração militar de Beijing com Birmânia. 

Segundo o semanário Jane's De
fense , em 1994 a China assinou um 
contrato com a Rússia para a aquisi
ção de quatro submarinos.O contra
to, de um bilhão de dólares, signifi 
cou para a frota de Beijing, "um gran
de salto tecnológico". Agora, teme-se 
que estes barcos sejam utilizados com 
intenções expansionistas, afirmou o 
jornal. 

Pressões militares - O periódico 
de Hong Kong Eastern Express infor
mou que o governo da China aprovou o 
aumento do orçamento da Defesa a co
meço deste ano, apesar das tentativas 
de funcionários da área de Economia de 
aplicar medidas de austeridade. As ten
tativas de conter os gastos militares te
riam sido frustradas por insistentes 
pressões de um setor do exército, sinal 
de uma crescente influência das forças 
armadas na estrutura de poder ante a 
possibilidade de um rápido falecimento 
do líder Deng Xiaoping. 

Ziang Zemin, atual secretário geral 
do Partido Comunista da China, consi
derado um seguidor de Deng e seu pro
vável sucessor, carece de força nos 
meios militares, embora tenha promo
vido generais leais a posições chaves 
para tentar conseguir um respaldo 
maior quando chegar a hora da suces
são para chefe de governo. 

De acordo com meios diplomáticos, 
Ziang, que encabeça a Comissão Mili
tar do Partido Comunista, desautori
zou as objeções ao orçamento da Defe
sa apresentadas pelo Ministério da 
Economia e aprovou as exigências or
çamentárias do exército com poucas 
emendas . 

O alto comando militar pede um au
mento de salário para seus efetivos, a 
fim de recuperar a perda do poder aqui
sitivo dos soldos causada por um au
mento de 22% da inflação no ano passa
do. Há previsão de que a alta dos preços 
supere este ano 15%. • 
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ESPECIAL 
MOÇAMBIQUE 

Um país encontra 
seu caminho 

Após 16 anos de guerrilha contra os portugueses, 17 de guerra civil e 
dois anos d_e negociações internas, Moçambique retoma o caminho 

da liberdade, do desenvolvimento, da democracia e 
principalmente da paz, patrocinada pela bem-sucedida missão das 

Nações Unidas, a Onumoz 

Pedro Sutter 

a ano de 1994 foi talvez o mais 
importante da história deste 
jovem e sofrido pedaço de 
terra africano desde a disso

lução e perda dos reinos Mwenwmuta
pa (Zimbábue, até séc. XVIII) e Gaza 
do Império Marave (Norte, até séc. 
XVIII) para os colonizadores euro
peus1. Sem sombra de dúvida, foi o 
mais agitado e interessante. Os mo
çambicanos reencontraram-se com o 
país e com o mundo ao mesmo tempo: 
milhares de militares, policiais e civis 
dos quatro cantos do planeta contribuí
ram para essa grande virada, como 
componentes da Operação das Nações 
Unidas em Moçambique, a Onumoz, 
missão que ajudou a organizar as pri
meiras eleições multipartidárias livres 
de Moçambique. 

O presidente Joaquim Chissano, da 
Frelimo (Frente de Libertação de Mo
çambique, no poder desde a inde
pendência, em 1975), saiu-se vitorioso 
dentre doze candidatos (ver quadro). 
AI, urnas mostraram que a Frelimo -
que liderou a luta pela independência 
do país do colonialismo português -
continua com o apoio da maioria da po
pulação. Porém, vai ter que dividir o po
der político com a Renamo (Resistência 
Nacional Moçambicana), liderada por 
Afonso Dhlakama, movimento que en
frentou a Frelimo com as armas duran
te décadas e, após um delicado e longo 
processo de negociação, aceitou se 

Fotos: Pedro Sutter 

Jovem mãe 
moçambicana: 

um discreto 
sorriso volta a 

iluminar o rosto 
da nova geração 



transformar em partido político e dis
putar o poder nas urnas. 

A expectativa da opinião pública 
em relação às eleições era grande. E, 
seis meses após o anúncio dos resulta
dos, pode-se dizer que nem tudo foi fácil 
para Chissano. Logo após a posse, em 8 
de dezembro de 1994, houve um impas
se na eleição do presidente da Assem
bléia Legislativa. O cargo era reivindi
cado pela Renamo, mas finalmente foi 
ocupado por Eduardo Malembwê, re
presentante da Frelimo, que detém a 
maioria das cadeiras no Legislativo, 
enquanto os três vice-presidentes fo
ram indicados pelos partidos repre
sentados na Casa - Frelimo, Renamo e 
UD (União Democrática). A Renamo 
não compareceu à primeira sessão da As
sembléia, obstruindo temporariamente 
a votação do Orçamento deste ano. 

Logo em seguida, Chissano indicou 
ministros oriundos em sua totalidade 
dos quadros governamentais, como 
Pascoal Mocumbi no cargo de primeiro
ministro e Manuel António para o Mi
nistério do Interior. O ministro não tem 
bom trânsito em Map..:to junto à opi
nião pública, que o respo1t.:1abiliza pela 
crescente onda de violência na capital 
do país. 

Chissano também sofreu conside
rável desgaste pela indicação de gover
nadores de sua confiança para três das 
cinco províncias onde a Renamo foi vi
toriosa - Sofala, Zambézia e Nampula 
-, por sinal os únicos que substituíram 
os anteriormente no cargo. "Se nomeas
se governadores da Renamo provocaria 
uma divisão do país", justifica-se. 

Dhlakama criticou duramente tal 
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Liberdad~ de expressão: candidata a deputada pela Frelimo em plena campanha 
eleitoral em Sofala, berço da Renamo, principal partido de oposição 

atitude, afirmando que o Centro e o 
Norte querem mudanças significati
vas: "Chissano optou por manter ames
ma Frelimo e as mesmas caras quando o 
povo quer mudanças. E como presidente 
vai assumir as conseqüências." 

De fato, as eleições mostraram uma 
clara polarização entre a Frelimo e a 
Renamo, já que os pequenos partidos 
que surgiram em função da campanha 
eleitoral caíram no esquecimento. Sal
vo algumas poucas figuras de expres
são - como Máximo Dias, "o candidato 
didático", da Aliança Patriótica, que 
tem uma espaço de atuação próprio -, 
para o restante desses novos quadros 
sobra só acompanhar o comportamento 
da União Democrática, fiel da balança 
na Assembléia Legislativa. 

O problema dos desmobilizados 
- Muitos moçambicanos se mostram 
decepcionados com o processo de des
mobilização. Mas, como 85% da popula-

ção vivem da agricultura - no mato, co
mo se diz no país -, e as chuvas volta
ram a cair regularmente na região cen
tro-norte, plantar passou a ser a maior 
preocupação. 

Já para os que possuem certo grau 
de escolaridade, como os milhares de 
jovens ex-brigadistas que participaram 
- heroicamente - de todo o processo de 
organização das eleições, o jeito é en
contrar um trabalho em alguma orga
nização não-governamental, como os 
motoristas Abibo Mamede e Carlos Ro
seta, da Beira, ou estudar muito e ten
tar uma vaga na Universidade Eduar
do Mondlane, em Maputo, o sonho de 
quase todos os jovens moçambicanos. 
"Perdi seis anos da minha vida na tro
pa; agora eu estou voltando a estudar 
para cursar Economia", diz o soldado 
desmobilizado Antonio (sobrenome 
omitido a pedidos), também da Beira. 

A grande dor de cabeça tanto para 
o governo quanto para a Renamo, sem 
falar na população em geral, é o destino 
dos soldados desmobilizados. Eram 
49.638, numa proporção de dois da Fre
limo para um da Renamo, que passa-

Ponte ferroviária D. 
Ana, principal 
corredor de 
exportação do vizinho 
Malaui e do carvão 
produzido na região 
moçambicana de 
Moatize. Destruída 

ram pelos Cen
tros de Acanto
namento das 
Nações Uni
das. Os planos 
originais esti
mavam em 30 
mil recrutas 
para as FADM 
(Forças Arma

durante a guerra, uma das para a De
firma norte-americana fesa de Moçam
tentou reconstruir bique), mas no 
parte dela, em janeiro final de 1994, 
último, sem sucesso pouco mais de 
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11.700 soldados aceitaram continuar 
empunhando armas, enquanto a maio
ria voltou para suas famílias ou ma
chambas (hortas). 

Mas nem todos os milicianos opta
ram pela vida civil, se é que realmente 
tiveram escolha. Em junho de 1994, fi
cou famoso o bloqueio da entrada de 
Dombe - quartel-general da Renamo 
na província de Manica - , no distrito 
central de Chibabava, Sofala, na estra
da mais importante do país, protagoni
zado por ex-soldados. 

Naquela ocasião, cerca de 300 pes
soas ficaram retidas durante cinco dias 
- incluindo o chefe dos militares da 
Onumoz para a região central e diver
sos policiais estrangeiros. Os desmobi
lizados reivindicavam alimentos e o din
heiro prometido pela Renamo ou pela 
ONU, que costumava atrasar - quando 
não era desviado numa média de 10% pe
los próprios oficiais superiores encarre
gados da distribuição, segundo fonte da 
própria Nações Unida s . Na grande 
maioria destes casos, porém, os desmobi
lizados não ostentavam armas. 

Mangunde, onde Dh/akama nasceu. Do antigo colégio, só restam escombros 

Criminalidade - Outros ex-solda-

dos formaram grupos de ninjas, coman
dos armados que assaltam comercian
tes e ônibus de passageiros nas áridas 
estradas moçambicanas. Eles também 
atuam nas capitais provinciais - prin
cipalmente Maputo - onde o índice de 
assaltos e roubos a mão armada atin
giu proporções alarmantes . Em março 
último um diplomata angolano e dois 
russos tiveram seus carros roubados 

em assaltos a mão armada em pleno 
Sommerschield, o bairro elegante da 
capital. A Polícia de Intervenção Rápi
da recuperou os veículos, mas a popu
lação em geral sofre com a onda de vio
lência. 

O mais famoso grupo paramilitar é 
o dos ''Naparamas", constituído de ex
guerrilheiros que durante os enfrenta
mentas combateram a Renamo ao lado 

Os números das eleições 
População estimada: 15.000.000 
Eleitores recenseados: 6.148.842 
Total de votos para presidente: 5.405.836 (88%) 
Total de votos para Assembléia Legislativa: 5.405.611 

TOTAL DE VOTOS (presidente): 

1º . Joaquim Alberto Chissano: 2.633.740 (53,30%) 
2°. Afonso Macacho Marceta Dhlakama: 1.666.965 
(33,73%) 
3°. Wehia Ripua: 141.905 (2,87%) 
4°. Máximo Dias: 115.442 (2,34%) 
5º. Carlos Reis: 120.708 (2,44%) 

TOTAL DE VOTOS (eleições legislativas, onde 
estavam em disputa 250 cadeiras) 

1°. Frelimo: 2.115.793 (44,33%) 129 parlamentares 
2°. Renamo: 1.803.506 (37,78%) 112 parlamentares 
3°. UD (União Democrática: Panamo, Palmo e 
Panade): 245.793 (5,15%) 9 parlamentares 
4°. AP (Aliança Patriótica): 93.031 (1,95%) 

5°. SOL (Partido Social-Liberal e Democrático): 79.622 
(1,67%) 

PROVÍNCIAS E PARTIDOS: 

1. SUL 
Maputo (capital - 90%), Maputo, Gaza (97%) e 
lnhambane: Frelimo 

2.CENTRO 
Sofala e Manica (Corredor da Beira- 80%), Tete e 
Zambézia (60%): Renamo 

3. NORTE 
Nampula (mais populosa - 55%): Renamo 
Cabo Delgado, Niassa: Frelimo 

Participantes do processo eleitoral: 100 mil pessoas 
Orçamento: US$ 63 milhões (US$ 26,2 milhões da 
· União Européia) 
Treinamento do pessoal: US$ 4,5 milhões. 
Gasto por cidadão: US$ 11,5 
Fontes: CNE/Pnud 



das forças governamentais. Dizendo-se 
"com o corpo fechado a balas" após te
rem tomado certa poção tradicional, 
costumam atacar transeuntes em 
Nampula e Zambézia, as duas provín
cias mais populosas de Moçambique. 
Sua atuação mais espetacular foi du
rante o recenseamento eleitoral, quan
do entraram na capital da Zambézia, 
Quelimane, disparando a esmo rajadas 
de metralhadora. 

Em Moçambique toda morte, assal
to ou crime hediondo é atribuído aos 
ninjas e, sem confiança na PRM (Polí
cia da República de Moçambique), a po
pulação continua fazendo justiça com 
as próprias mãos. Um pneu, combustí
vel e um fósforo vingam os pobres e in
defesos em plena praça pública. 
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dras preciosas e minerais - ainda é o 
quartel-general militar da Renamo, po
rém o líder da oposição montou base em 
Quelimane, onde obteve maior apoio 
eleitoral. Ainda assim mantém uma re
sidência em Maputo, "casa do inimigo", 
e sua mansão de US$ 300 mil em Cas
cais, Portugal. 

Sempre atento à sua imagem no ex
terior, em março último Dhlakama via
jou para a Europa, quando Moçambi
que negociava a obtenção de recursos 
destinados a financiar 60% do Orça
mento de 1995. A Renamo também par
ticipou das negociações. 

Mas Dhlakama não pode descuidar 
dos assuntos internos: em março último, 
no seu primeiro congresso pós-eleições, a 
Renamo ouviu muitas críticas dos mili-

-, que revela o descontentamento dos 
moçambicanos com os serviços públicos 
(entre 70 e 90% da população os consi
dera insatisfatórios). 

Também significativo foi o motim 
que abalou Maputo em 3 de outubro, 
quando a população em massa se revol
tou contra o aumento do chapa-100, o 
transporte público local, que passaria 
de 500 a 1000 meticais (US$ 0,15). Para 
quem ganha 80 mil meticais (US$ 12) de 
salário mínimo ao mês e outro tanto em 
pequenos serviços, o aumento era um 
acinte. O governo acabou voltando atrás. 

A busca por recursos externos -
Após a torrente de dólares da Onumoz, 
que redundaram em milhares de empre
gos diretos ou indiretos, o momento é de 

• 

ressaca. Quando per
guntados sobre o futu
ro econômico do país, 
alguns moçambicanos 
de nível superior, como 
Latifah, educadora cívi
ca da Beira, e Carlos, ci
negrafista da RTP (tele
visão portuguesa) afir
mam, para espanto de 
muitos, "que sempre há 
de vir dinheiro das 
ONGs". 

É notório que ain -
da existem esconderi
jos de material bélico, 
mesmo obsoleto e en
ferrujado, em várias 
regiões do país, cons
tituindo-se num moti
vo a mais de inquieta -
ção dos moçambica
nos, que responsabili
zam a Onumoz pelo 
trabalho incompleto. 
As minas, porém, são 
o grande perigo para a 
volta ao campo. Já fi
zeram incontáveis ví
timas e transforma
ram-se num grande 
negócio para as mes
mas firmas que as co
locaram, que hoje su
gam boa parte dos re

Mulheres à beira de um poço seco em Chibabava, Sofala. Chuvas recentes 
atenuaram a seca no centro, mas no sul a situação é desesperadora 

Mas, num momento 
de retração das verbas 
destinadas pelo Norte 
à cooperação interna
cional, será preciso 
muito lobby por parte 
das ONGs que traba
lham em Moçambique 
para conseguir ajuda 

cursos internacionais na operação de 
desmontagem das minas . 

O general Aldo Ajello, chefe das for
ças da ONU em Moçambique (ver en
trevista nesta mesma edição) aceita as 
críticas, mas defende a atuação da 
Onumoz, afirmando que não se poderia 
desmobilizar, desarmar e desmontar 
as minas completamente em apenas 
dois anos de mandato da ONU. 

Dhlakama em ação - Nestes pri
meiros meses de governo constitucio
nal, Afonso Dhlakama usa o seu tempo 
para garantir um lugar no terreno po
lítico. A idéia de fazer da poeirenta Ma
ringue sua "nova capital" não deu certo. 
Perdida no centro da província de Sofa
la, a aldeia - cujo subsolo é rico em pe-
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tantes jovens aos seus quadros.Já duran
te a campanha eleitoral, os jovens, reuni
dos na Liga da Juventude, decidiram bus
car um caminho próprio, insatisfeitos com 
os rumos tomados pelo partido. 

Protestos de rua - Nesse quadro, 
as maiores expectativas estão no com
portamento da população que, com os 
debates promovidos durante a cam
panha, levou um banho de consciência, 
exigindo agora melhores condições de 
trabalho e uma chance para viver de 
forma decente. 

Nesse sentido, são repre
sentativos os resultados de uma pes
quisa feita em outubro pelo instituto 
brasileiro Vox Populi - responsável 
pela propaganda política da Frelimo 

externa para a reconstrução. 
O norte-americano Ricardo Due

ftez, diretor da organização não-gover
namental Africare, que atua na recupe
ração de postos de saúde em Sofala, e 
sua esposa, a professora Lisa, que de
senvolve projetos na área de educação, 
observam que a longa guerra e o poste
rior processo de reorganização coorde
nado pela ONU fizeram com que os jo
vens perdessem a noção da necessidade 
de irà luta. "Querem tudo de bandeja", 
reclama Lisa. 

Os principais esforços das ONGs -
como a Médécins Sans Frontieres (Mé
dicos sem Fronteiras), há dez anos no 
país - são voltados prioritariamente 
para as vítimas de guerra: crianças 
abandonadas e mutilados. • 
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AldoAjello 

"O sucesso da ONU nasceu 
do desejo de paz do povo" 

Após chefiar com sucesso a missão da ONU 
em Moçambique, o militar italiano concedeu 
uma entrevista exclusiva ao enviado especial 
de cadernos do terceiro mundo, na qual 

faz um balanço da atuação da Onumoz 

omo representante especial · 
do secretário-geral das Na
ções Unidas em Moçambi
que , o italiano Aldo Ajello 

chefiou a Onumoz durante dois anos. 
Sempre muito falante - o que facilitava 
o trabalho da mídia mas lhe valeu áci
das charges nos jornais-, Ajello pode 
vangloriar-se de ter levado a cabo a 
missão mais bem-sucedida das Nações 
Unidas. Eis a seguir as principais de
clarações ao nosso enviado especial a 
Moçambique: 

Quais são os principais motivos 
para o sucesso da missão das Na
ções Unidas em Moçambique (Onu
moz)? 

- São três os motivos: primeiro, a 
enorme vontade de paz do povo moçam
bicano, mesmo com sua participação 
restrita devido aos poucos canais para 
expressar-se. Esta é uma condição pre
liminar: sem vontade de paz não há 
paz. As duas partes envolvidas no con
flito (Frelimo e Renamo) estiveram dis
postas a negociar. 

O segundo elemento importante foi 
a grande flexibilidade que a missão da 
Onumoz demonstrou face às regras da 
burocracia da ONU e ao Acordo de Paz. 
Adaptamos o mandato à realidade; 
houve pressões de todos os lados, as 
partes envolvidas obstruíam, mas nós 
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não permitimos que nada disso interfe
risse. 

O terceiro elemento foi a enorme 
coesão da comunidade internacional 
presente em Moçambique (Grupo de 
Supervisão e Controle, Comunidade 
Européia, países nórdicos, embaixado
res). A cooperação estreita e permanente 
me permitiu representar não a burocra
cia de Nova Iorque (sede da ONU) mas 
efetivamente a comunidade internacio
nal. Isto me deu uma força enorme. 

O sr. faz questão de frisar que 
não pertence à burocracia das 
Nações Unidas ... 

-Apesar de fazer parte dela, não fui 
considerado como tal, mas como repre
sentante político da comunidade inter
nacional. Houve um alto nível de poli
tização na gestão da Onumoz. 

Ainda há muita gente para des
mobilizar. Isso limita o sucesso da 
Onumoz? 

- Tivemos como mandato a coleta 
das armas e munições dos soldados. 
Era nosso dever recolhê-las a centros 
de acantonamento e supervisionar todo 
o processo durante três anos. Não foi 
possível completá-lo pois a desmobili
zação atrasou e o tempo para a veri
ficação foi reduzido a menos de dois 
meses. 

A/do Ajel/o: missão bem-sucedida 

Entretanto, isto não significa que 
exista a possibilidade de um retorno à 
guerra. As armas não disparam sozi
nhas, precisam de alguém para fazer 
isso . São um instrumento de guerra, 
mas é preciso ter vontade política para 
acioná-las. 

A idéia de que seria possível desar
mar todo um país em dois anos está fo
ra da realidade. A. enorme quantidade 
de armas ainda existente demandaria 
um esforço internacional de cooperação 
para continuar o desarmamento . Te
nho certeza de que se for requisitado 
pelo novo governo, a ONU considerará 
tal pedido seriamente. O risco repre
sentado por essas armas reside no 
banditismo e na violência por ele en
gendrada. 

Em 27 de outubro, o líder da Re
namo, Afonso Dhlakama declarou 
um boicote às eleições. O que havia 
por trás dessa atitude? 

- Não acredito que o seu objetivo 
fosse desestabilizar o processo. Nin
guém foi impedido de votar. Dhlakama 
realmente pensava que houve fraude e 
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Refugiados na ponte de Gorongosa: retorno possível graças, em grande parte, ao 
apoio da comunidade internacional, representada pelos efetivos da Onumoz 

que, retirando-se das eleições por não 
considerá-las limpas, a comunidade in
ternacional iria compreendê-lo. 

Neste ponto ele errou completa
mente. A opinião pública mundial não 
acatou as acusações de fraude e deixou 
claro que essa posição não receberia 
apoio. Um grande esforço de coordena
ção foi posto em marcha para persuadi
lo a reapresentar-se no pleito. O que, fi
nalmente, foi conseguido. 

O que Dhlakama queria era dife
renciar-se de Savimbi. No telefone ele 
me disse claramente: "Não sou Savim
bi; ele sabia claramente que as eleições 
eram uma fraude, aceitou-as mesmo 
assim e depois reagiu, recomeçando a 
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guerra. Eu prefiro não participar de 
uma eleição que não considero livre." 
Com a atitude da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) e, principalmente, 
da comunidade mundial, que mostra
ram de maneira absolutamente clara o 
seu desgosto com a atitude do líder da 
Renamo, o caso foi contornado naquela 
mesma noite . 

A eleição, prevista para durar 
dois dias, após esse episódio foi 
prolongada por mais 24 horas. O 
terceiro dia de votação ( que foi o 29 
de outubro) foi um ''presente" para 
Dhlakama? 

- Absolutamente. A CNE já tinha 

previsto um terceiro dia de eleições, ca
so chovesse muito ou para uma situa
ção como esta. Surgiu como compensa
ção para as complicações da tarde do 
dia 27. 

Publicou-se em diversos jornais 
que a Renamo foi um partido fi
nanciado com capitais de fora; que 
transformaram o movimento ar
mado em partido político com mui
to dinheiro e que o objetivo teria si
do fazer com que todo esse contin
gente de homens armados se man
tivesse calmo ... 

-A Renamo nunca pediu dinheiro 
para ficar quieta. Ficou combinado que 
o governo moçambicano daria o apoio 
logístico para que o movimento se 
transformasse em partido e, se isso não 
acontecesse, seria então preciso recor
rer à comunidade internacional, parti
cularmente à Itália, patrocinadora dos 
Acordos de Paz. O governo comunicou 
à Onumoz que não teria condições de 
arcar com essas despesas e necessita
ria do apoio internacional. 

Baseado neste pedido do governo 
moçambicano, foi criado o Trust Fund , 
estipulado inicialmente em US$ 19 
milhões - 15 da maneira tradicional, 4 
de maneira mais flexível para a Rena
mo. Mas, no total foram pouco menos 
de US$ 18 milhões . 

De fato, havia desníveis entre o go
verno e a Renamo. De uma parte, esta
vam a estrutura do Estado e um parti
do consolidado no governo há vinte 
anos; de outra, combatentes no meio do 
mato, sem estrutura de base. Era pre
ciso elevar uma parte a um nível míni
mo para que pudesse dialogar com a ou
tra. A Renamo demoraria dez anos pa
ra concluir o processo de paz se houvés
semos deixado as coisas acontecerem 
num ritmo normal; era indispensável 
fornecer todos os instrumentos neces
sários para poder funcionar. Enfim, 
criamos as condições para a paz, não a 
compramos. 

Os pequenos partidos são prati
camente inexistentes - com exceção 
da UD (União Democrática). Há 
lugar para o multipartidarismo 
em Moçambique? 

- Multipartidarismo não significa 
mais de três partidos; significa tam
bém dois . Existem democracias que 
funcionam com dois partidos, como Es-
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tados Unidos e Inglaterra. Ao contrá
rio: a presença de muitos partidos - co
mo ocorre em tantos países - é um fator 
de instabilidade. No caso moçambica
no, se os partidos políticos não-arma
dos tivessem tido o bom senso de coli
gar-se em uma, duas ou três formações 
ao máximo, ao invés de apresentar lis
tas próprias, teriam tido muito mais 
chances de ultrapassar os 5% I. 

É interessante ver como se desen
volverá o sistema bipartidário, qual
quer que seja a razão de ter-se apresen
tado um terceiro partido. 

Qual é a sua previsão para o fu
turo próximo de Moçambique? 

- O futuro de Moçambique depende 
exclusivamente das escolhas políticas 
que forem feitas daqui por diante. A 
economia é uma conseqüência da polí
tica. Se o novo governo for capaz de con
solidar a paz, a estabilidade política e 
a conciliação nacional, a economia se
guirá esta tendência. Ninguém inves
te dinheiro em um país instável, seja a 
nível público ou privado, e Moçambi
que para poder crescer precisa de mui
tos investimentos privados. 

Atualmente o panorama interna
cional lhe é desfavorável: a África não 
é mais prioridade. Moçambique tem 
uma carta muito importante para jo
gar, após o término da Guerra Fria e do 
apartheid, que é a continuidade do pro
cesso democrático. Serve como forte in
centivo aos países desenvolvidos. Os fa
tores essenciais são: as escolhas políti
cas, a consolidação da paz, a estabilida
de política e a reconciliação nacional. 

Quais as lições que o sr. tirou da 
missão das Nações Unidas? 

- Cada missão tem a sua história e 
deve ser modelada de acordo com as 
exigências reais. É importante conti
nuar com certas metodologias: flexibi
lidade, capacidade de adaptação e tam
bém é necessário manter este tipo de 
relacionamento com a comunidade in
ternacional. Mas uma coisa eu aprendi: 
um elemento que a ONU não pode in
troduzir por si só em um país em guerra 
é a vontade de paz. E nenhum processo 
avança se não houver esta premissa 
fundamental. (Pedro Sutter) • 

' Mínimo requerido pela lei eleitoral para obter representação 
na Assembléia da República (Congresso) . Apenas a União 
Democrática. além da Frellmo e Renamo. conseguiu este nú
mero 
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Uma rica experiência 
Quando Moçambique teve que criar uma 

comissão para a organização das primeiras 
eleições da sua história, chamou um 

ex-padre e professor de Filosofia para 
coordenar essa desafiadora tarefa 

Eleitoras fazendo "bicha" (fila) durante as eleições, transcorridas tranqüilamente 

rofessor da Universidade 
Eduardo Mondlane (Mapu
to) d? ~ilosofia da Ed~cação, 
matena em que se pos-gra

duou na Universidade de São Paulo 
(USP) e ex-padre, Brazão Mazula foi 
designado presidente da poderosa Co
missão Nacional de Eleições (CNE), 
por unanimidade. Tornou-se a grande 
figura política do processo eleitoral, 
com a sua atuação reconhecida e elo
giada por todos os moçambicanos, pela 
ONU e pela comunidade internacional. 

Modesto, discreto e formal, mas ao 
mesmo tempo loquaz, Mazula - que é 
casado com uma mineira, Sheila -, re
cebeu o enviado especial de cadernos 
do terceiro mundo e falou sobre a sua 
experiência à frente da CNE. 

Sem titubear, reconhece que acha
ve do seu sucesso foi realizar um tra
balho na CNE baseado na confiança 
mútua entre os seus membros, inde-

pendentemente de um ou outro perten
cer a diferentes partidos. Isso permitiu 
tomar decisões - "mesmo as mais difi
ceis" - por consenso. 

''Não aceitamos pressões de ne
nhum tipo (como, por exemplo, de fi
xar as eleições para o dia 24 de outu
bro, aniversário das Nações Unidas, 
além de outras, vindas dos partidos). 
Aceitar qualquer tipo de pressão sig
nificaria descumprir a Lei Eleitoral", 
afirma. 

Mazula destaca o apoio recebido do 
chefe da missão da ONU, Aldo Ajello, o 
que atribui, basicamente, à sua postu
ra apartidária. "Obtivemos apoio mo
ral e a comunidade internacional, ao 
perceber isso, passou a nos apoiar não 
só financeiramente. Havia partidos 
que não queriam a informatização do 
sistema; outros não queriam o voto do 
imigrante, que nós defendíamos, e as
sim por diante." 
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Dia 27/10/94, momentos antes do início 
da votação em Chibavava: o boicote 
momentâneo de Dhlakama não surtiu 

efeito. Abaixo, Brazão Mazula 

Consultado sobre a conveniência de 
se adotar um sistema como o de Trust 
Fund (ver entrevista de Aldo Ajello), o 
presidente da CNE assinala que "a pró
pria comunidade internacional, vendo 
as dificuldades dos novos partidos para 
se organizarem, apresentou a proposta 
de um financiamento através do Trust 
Fund, independente da consistência 
dessas agrupações políticas." 

Na sua opinião, a iniciativa teve 
conseqüências positivas, como a exis
tência de mais de dois partidos nas elei
ções, alertando a população de que "há 
várias correntes políticas além da Fre
limo e da Renamo". Porém, reconhece 
que hoje em dia alguns desses parti-

ESPECIAL 
MOÇAMBIQUE 

dos estão em processo de desintegra
ção, "devido à dependência de financia
mento externo". 

Consultado sobre uma questão 
muito comentada em Moçambique - se 
a União Democrática entrou na Assem
bléia pelo fato de, na célula de votação 
para presidente, Chissano estar por úl
timo, e a UD ocupai: essa mesma posi
ção na cédula de partidos candidatos a 
uma vaga na Assembléial - Mazula 
afirma não ter argumentos para discu
tir a questão, mas declara que não par
tilha dessa suposição. 

E acrescenta: "Pode ser que seja is
to, mas todos os partidos fizeram cam
panha em cima desta ordem nos bole-

Brigadistas (recenseadores) em Machanga: trabalhando em péssimas condições, 
garantiram o êxito do processo eleitoral. Hoje, estão à procura de emprego 
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tins, e todos estavam de acordo com os 
sorteios." 

A Lei Eleitoral manda extinguir a 
CNE 150 dias após o resultado. E, se
gundo afirma Mazula, esse organismo 
não tem nada a ver com a realização 
das próximas eleições, que serão orga
nizadas e realizadas pelo governo ou 
pela Assembléia da República. Mas re
conhece que "é preciso pensar já nelas", 
pois as eleições autárquicas (munici
pais), serão já no próximo ano. "Nossa 
experiência demonstrou que não é fácil 
dirigir um processo eleitoral." 

Mazula assinala que o processo 
eleitoral possibilitou, pela primeira 
vez, a formação de um quadro de pes

soal para as eleições. "Para um 
país como o nosso foi sorte con
tar com o ap0io internacional: 
vamos ter quase 30 mil pessoas 
formadas para esta tarefa. Esta
mos cadastrando todas estas 
pessoas, para posterior aprovei
tamento." 

Sobre o seu futuro político, 
Mazula afirma que recebeu um 
convite para lecionar de novo na 
UEM (Universidade Eduardo 
Mondlane, de Maputo) e que 
gostaria de dar a sua contribui
ção para questões de pacificação 
na Africa. Mas faz uma ressalva: 
"Não voltaria a dirigir as elei
ções; só o fiz por questões patrió
ticas." (P.S.) • 

A ordem dos candidatos e partidos não 
era igual nas cédulas correspondentes ao voto 
para a Presidência e para o Congresso 
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de negócios e a
cordos que en
volvem esta inte
gração. 

Lendo a REVIS-

Para você en
tender como 4 
corpos ocupam 
o mesmo espa
ço, não é neces
sário consultar 
nenhum livro de 

------------- TA DO MERCO

Física, Basta ler a REVISTA DO MER
COSUL, A única publicação l 00% 
bi língüe (português/espanhol), que 
trata dos mais importantes aconte
cimentos e de toda a movimentação 

REVISTA DO MERCOSUL. 
O MUNDO DOS NEGÓCIOS 
ESTÁ NAS SUAS MÃOS 

SUL, você literal-
mente tem tudo nas mãos para 
realizar ótimos negócios. E quanto a 
isso não precisa se preocupar, pois o 
que não falta neste mercado é 
espaço para você ocupar. 
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IMPLANTAR. 
QUALIFICAR. 
EVOLUIR. 

Acompanhando as tendências do mercado. Perse

guindo qualidade e produtividade. É assim que ô 

Mercantil tem conquistado seu crescimento. Fun

dado em 1970, o banco expandiu-se numa re

Admlstraçã~ Sul do Banco Mercantil, em São Paulo 

Ocupar espaços. 

Consolidar parcerias. 

perseguir qualidade e 

produtividade. 

Evoluir. Solidamente. 

Conquistar novos mercados. 

Valorizar, mais que tudo, o cliente. 

Ser um baoco contemporâneo. 

de supra-regional, implantando agências nos 

principais centros financeiros do país. Uma 

prova de trabalho bem estruturado. Uma 

evolução direcionada pelo claro objeti

vo de situá-lo, solidamente, entre as 

mais importantes instituições finan

ceiras do país. 

MERCANTIL +l · 
Banco Mercantil S.A. 

O Banco que dá valor a você. 
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