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FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 

PRIMERA EXIBICIÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AMBIENTAL -PRIMEIRA EXPOSIÇAO INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

Os mais recentes avanços 
da tecnologia mundial de 
proteção ao meio ambiente 
estarão sendo apresentados 
na ENVIRONTECH '95. 

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 

l:JI 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 Recuperaçã 
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 d 

Engenharia 
• Materiais Perigosos e 

Gerenciamento Ambiental 
• Água e Meio Ambiente: 

Novas Tecnologias, Produl 
e Serviços 

• Progressos Mundiais: 
Equipamentos, Veículoc:; e 
Bombas 

Riocentro 
SECRETARIA 

EVENTOS 
NACIONAIS 

SA 

Estrada Miguel Sa lazar M. Moraes, 680 
22770-33 1 Rio de Janeiro, RJ · 

Tel. : (021) 445-6969 - Fax: (021) 445-0303 
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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 LfBERDADE 

• 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. 253 
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 

Escritos da 
Maturidade 

Cod. 431 

t 

• ESCRITOS DA MATURIDADE 
Albert Einstein 
Ciência, religião, racismo, 
educação e relações sociais 
são abordados nas reflexões 
do cientista que revolucio
nou o mundo 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 Gradliano. 
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, làteritas, 
águas subterrâneas, alteração 
de sedimentos e aspectos do 
Amapá, Guaporé e Rio Branco. 
440 pp Cod. 416 
R$ 28,00 

ITAMAR, O HOMEM QUE REDESCOBRIU O BRASIL 
José de Castro Ferreira 
Ex-consultor geral da Repúbli
ca, o autor conviveu com 
Itamar Franco durante mais de 
três décadas e traça a trajetó
ria do ex-presidente, além de 
contar histórias sobre os bas
tidores da política 
284 pp Cod. 436 
R$ 17,00 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
NA ESCOLA 
Elaboração, acompanhamento e avaliação 
Angelo Dalmás 
O encontro de pessoas, por meio 
do diálogo e do debate, provoca 
crescimento pessoal e comunitá
rio, tomando possível uma edu
cação mais humana e partici
pativa. O planejamento 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. 



Francisco A. Daria e outros Alba Zaluar 
1, 

' Rastreando a história de algu- 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 
cmwersão destes jovens à car
reira criminosa. O livro tanta 
desmontar a máquina destes 
"círculos infernais", para irem 
busca de uma sociedade de 
pas, justiça e liberdade. 

mas familias no Brasil, o au
tor mostra o modo "de pai 
para filho" que caracteriza a 
transmis.são do poder da elite 
dirigente em n0&50 país, com 
uma análise sociológica 
apoiada numa rica exposição 
de árvores genealógicas. 
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 

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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Assinale a forma de pagamento do(s) seu(s) pedido(s): 
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Aceitamos todos os cartões de crédito 

Data Assinatura do comprador 

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 

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 

CHATÔ, O REI DO BRASIL 
Fernando Morais 
A vida de um dos brasileiros 
mais poderosos e controverti
dos deste século. Dono de um 
império de quase 100 jornais, 
revistas, rádios e TVs, Assis 
Chateaubriand atuou como um 
cidadão acima do bem e do mal 
entre as décadas de 1910 e 1960. 
732 pp Cod. 435 
R$ 31 ,00 
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Apresente, todos os meses, pelo 
menos 4 pessoas para 

1 conhecerem nossas revistas. 
; Podem ser seus amigos(as}, 
1 • alunos(as}, professores(as}, 

colegas de curso ou trabalho. 

COMO FUNCIONA E COMO VOCÊ GANHA 
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. 

INDICAÇÕES 

1 Nome: 
End .: ________________________ _ 

Bairro : _______ Cidade: _____ UF: CEP: ___ _ 

Profissão: Tel.: 

Bairro: _______ Cidade: _____ UF: CEP: ____ _ 

Profissão: Tel. : 

3 Nome: 
End .: ________________________ _ 

Bairro : _______ Cidade: _____ UF: CEP: ____ _ 

Profissão: Tel. : 

4Nome: 
End .: ________________________ _ 

Bairro : _______ Cidade: _ _ ___ UF: CEP: ___ _ 

Profissão: Tel.: 

REMETENTE 
Se dentro de até 6 meses algum indicado 
tornar-se assinante por intermédio de mala 
direta oriunda exclusivamente desta promoção, 
desejo como brinde, pela ordem: 

Código de brinde 

12 ( ...•... ) 22 ( .•..•.• ) 32 ( •..•••. ) 

Nome: ___ ______ ____ _ 

End .: ______________ _ 

Bairro : _ _____ ____ ___ _ 

Cidade: _ _________ UF: 

CEP: _ ______ Tel. : _ _ ___ _ 

Profissão : _ _ __________ _ 

Data: __ ! __ ! __ 

Sou:o L . d b eItor e anca 

D Assinante da revista: D CTM D ECO 

D Indicado por leitor de: D CTM D ECO 

Assinatura do remetente 

IMPORTANTE: 
Enviar para editora Terceiro Mundo Ltda. 1 _ No caso de duplicidade de indicados prevalece a primeira. j 
Rua da Glória, 122 -1 º andar - Glória Após o prazo, será considerada como indicação, a do 2 11 re:metente. 
CEP 20241-180 -Rio de Janeiro , RJ 2 - Com a finalidade de aumentar as probabilidades de assinatura, 

___ D_e,__pt_o_d_e_as_s_in_at_u_ras_ -_FAX_,_(0_21_,_)_2_52_-8_45_ 5 __ _,__~o _remetente pod_e __ mandar __ mais __ n _o _mes __ ern ... U:l.!.ª .ç ·ªº···ªº-~~-ª -~---



SUPLEiV\E~ITO 
ESPAÇO DE REFLEXÃO SOBRE TEMAS ALTERNATIVOS 

BEIJING'95 
As mulheres e o poder 

Vinte anos após a I Conferência Mundial sobre a Mulher, 
no México, as feministas avaliam os feitos e as derrotas na 

luta por um novo papel na sociedade 
Página 2 

HANSENÍASE 

A dor do 
preconceito 

DIREITOS DO PACIENTE 

A informação 
ajuda a saúde 



2 MULHER 

CONFERÊNCIA DE BEIJING 

Uma luta de décadas 

A procura de uma maior fatia de poder é uma das metas das mulheres 

185 - terceiro mundo/ suplemento 

Vinte anos depois da Primeira 
Conferência Mundial sobre a 
Mulher, realizada no México, 
os movimentos feministas 
demonstram sua maturidade 
ao questionar o tipo de poder 
que defendem para as mulheres 

R 
os últimos tempos, os Estados Unidos vêm 
assistindo a um fenômeno interessante: o 
surgimento como grupo assumido e organi
zado dos hewmies - high-school-educated

white- males: homens brancos com educação secun
dária. Principais beneficiários e defensores do ame
rican way of life, da sociedade de consumo, das idéias 
neoliberais, atualmente representam a base política 
do statu quo. E, de certa forma, simbolizam o grupo 
dominante ao longo da história. Umjornal os descre
veu como contrários ao feminismo e à ecologia, racis
tas, muito machos e violentos com as mulheres. 

Neste fim de século XX, poderiam ser quase uma 
caricatura, se não fossem milhões e se não tivessem 
em suas mãos as rédeas do poder. Pode-se dizer que 
foi contra o tipo de sociedade e de relações humanas 
que eles defendem que se insurgiram as pioneiras do 
feminismo e que hoje mulheres de toda a parte do 
planeta continuam lutando. 

Quando, no próximo mês de setembro, as Nações 
Unidas inaugurarem a Quarta Conferência Mundial 
sobre a Mulher, em Beijing (Pequim), a capital chi
nesa estará em debate - duas décadas depois da reu
nião precursora do México1 

- justamente essa visão 
de mundo defendida pelos hewmies norte-america
nos, na qual à mulher só cabe um papel subalterno. 
Estes anos serviram para mostrar de forma um pou
co mais clara que é impossível discutir o tema da par
ticipação da mulher dissociado do modelo econômico 
que dá sustentação ao comportamento daqueles que, 
como os hewmies norte-americanos, organizam a 
contra-ofensiva ante o que consideram inaceitáveis 
avanços de setores sociais excluídos, em particular 
das mulheres. 

Como a questão ecológica - que não tem solução 
sem uma revisão do próprio modelo de desenvolvi
mento - o tema da crescente participação feminina 
não pode ser equacionado sem um questionamento 
da estrutura da sociedade. Mas esse é, justamente, 
o problema da Conferência de Beijing: vinte anos de
pois de haver lançado na I Conferência Mundial a pe
dra fundamental da proposta para alcançar a plena 
igualdade entre a mulher e o homem, a ONU vive o 



Só uma populaç~o feminina 
com elevado nível educativo 

poderá desempenhar novo 
papel na sociedade 

drama de saber que os problemas em 
debate são os mesmos e existe inclusi
ve a possibilidade de retroceder a pos
turas anteriores a 1975. 

Discussão ampla - "Durante a 
Conferência da ONU sobre Meio Am
biente de 1992, no Rio, reivindicou-se 
a inclusão do papel da mulher na 
Agenda 21 : Na Conferência de Viena 
de 1993, a luta foi para que os direitos 
de mulheres e crianças figurassem 
como par1;e específica do conceito ge
nérico de direitos humanos; no 0.3.iro, 
em 1994, se buscou e conseguiu que o 
ponto de vista da mulher fosse respei
tado no capítulo de direitos reproduti
vos e, este ano, em Copenhague, a 
meta do movimento feminista foi de
finir a participação da mulher nas es
tratégias para se superar a pobreza. O 
problema é que na conferência de Bei
jing não existe um tema principal. Ao 
ter como eixo a mulher, tudo está em 
discussão." Esse é o diagnóstico da jor
nalista Thaís Corral, que coordenou 
os trabalhos do Planeta Fêmea, no Fó
rum Global, o evento organizado pelas 
ONGs paralelamente à Rio-92. 

Membro do Conselho Consultivo 
do Women Environment and Deve
lopment Organization (Wedo), Thaís 
considera que nas duas décadas 
transcorridas desde a primeira confe
rência no México, o eixo do trabalho 
foi conseguir o que em inglês se resu
me com a palavra empowerment das 
mulheres: a conquista de crescentes 
quotas de poder. Tratou-se de criar 
mecanismos de participação política, 
social, sindical, etc. Nesse sentido, 
destaca a contribuição do Comitê para 
a Eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a Mulher, que 
em 1979 elaborou um documento de
talhado sobre a situação da população 
feminina em cada país do mundo. As 

MULHER 
CONFERÊNCIA DE BEIJING 

estratégias definidas por esse comitê 
para superar a marginalização femi
nina até hoje não foram implementa
das em quase nenhum país. 

O poder pelo poder? - No entan
to, alguns avanços foram conquista
dos, o que permitiu aprofundar a re
flexão sobre a participação nas esfe
ras do poder, fazendo aflorar diver
gências teóricas no movimento de mu
lheres. Maria Aparecida Schumacher 
("Schuma"), integrante da Secretaria 
Executiva da Articulação Nacional 
das Mulheres Brasileiras para Bei
jing e coordenadora da Redeh, uma 
rede de ONGs feministas , afirma que 
nestes 20 anos a mulher conquistou o 
poder em algumas áreas, "mas não se 
produziram mudanças significativas 
como conseqüência dessa ascensão". 
Isso fez com que as mulheres questio
nassem para que vão ocupar o poder. 
E também perguntassem qual o tipo 
de poder que querem. 

Nesse debate se definiram dois 
conceitos, parecidos, mas não iguais: 
igualdade e eqüidade. "Enquanto al
gumas feministas se limitam a defen
der o exercício do poder por parte da 
mulher, sem se questionar para que 
ele será usado, outras defendem a 
idéia de que a mulher deve usar as 
crescentes quotas de poder que con
quista para impulsionar um novo mo
delo de sociedade", disse Schuma. 
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Ao debater o controle do poder, a 
discussão se impregna de um conteú
do ideológico: "O Grupo dos 77, que 
representa os países do Terceiro Mun
do , defende o conceito de eqüidade, 
mas a União Européia defende o de 
igualdade", afirma Schuma. A solu
ção salomônica foi lutar para que to
dos os documentos da ONU prepara
tórios da Conferência de Beijing tra
tem da .conquista para mulher da 
igualdade e a eqüidade. Para Thaís 
Corral, "longe de ser uma bobagem, 
este debate, na verdade, encerra duas 
visões de mundo diferentes". 

Discriminação na ONU? - As 
dificuldades quanto ao conteúdo dos 
documentos que serão debatidos em 
setembro na China se somam a ou
tras , de caráter operacional. O fato de 
ter como tema a mulher teria levado os 
responsáveis das Nações Unidos a dar 
menos atenção à Conferência de Beijing 
que as anteriores,, do Rio, Viena, Cairo 
e Copenhague. "E a primeira de toda 
essa série de conferências que não terá 
um jornal. E quanto aos document:os, ao 
contrário do que sempre ocorre, nem to
dos os que estavam originalmente em 
inglês foram traduzidos para as demais 
línguas oficiais da ONU. Em resumo: 
não se sente o mesmo empenho no seu 
sucesso", resume Thaís. 

Outro fator que conspira contra a 
conferência é o fato de as delegações 

suplemento/ terceiro mundo - 185 
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oficiais dos países nem sempre esta
rem integradas por pessoas com domí
nio dos temas em debate·ou que co
nheçam os antecedentes do evento. 
"Em geral, por uma certa irresponsa
bilidade dos governos , os delegados 
presentes às reuniões preparatórias 
(Prepcom) desconheciam os temas 
tratados nas três conferências ante
riores da ONU sobre a Mulher, as do 
México, Copenhague e Nairóbi. Dessa 
forma, é muito pouco o que podiam con
tribuir aos debates", assinala. Por outra 
parte, os países, em geral, tampouco 
exigem dos delegados um relatório so
bre sua atuação, de modo que o aprovei
tamento dos governos sobre os debates 
nos Prepcom é muito limitado. 

De fato, são as ONGs e grupos fe
ministas que participaram de todas 
as conferências das Nações Unidas os 
que atuam como fio condutor. As dele
gações oficiais - salvo poucas exceções 

MULHER 
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Shuma: "Participação política, 
acesso aos meios de comunicação 
e direito à educação, o tripé chave" 

- não podem desempenhar essa fim
ção. "Como os movimentos de mulhe
res de 20 anos atrás e os de agora são 
praticamente os mesmos, as mulhe
res que representam a sociedade civil 
é que estão garantindo a continuidade 
do debate", afirma Thaís. 

"É necessário desmistificar os al
cances da Conferência", alerta Schu
ma. Na sua opinião, as Nações Unidas 
deveriam repensar essas grandes con
ferências que acabam sendo extrema
mente caras e têm poucos resultados. 
"As resoluções da ONU não têm cará
ter obrigatório. Só quando são ratifi
cadas pelo Poder Legislativo dos paí
ses se transformam em lei. E ainda as
sim, nem sempre essa lei é respeitada. 
Tomemos como exemplo a Rio-92: seu 
principal documento, a Agenda 21, 
nem sequer no país mais poderoso do 
mundo, os Estados Unidos, foi distri
buída no Congresso!". 

Thaís Corral estima que a dificul
dade para impulsionar muitas das de
cisões adotadas nas conferências da 
ONU reside na fragilidade crescente 
demonstrada pelo Estado. "Que po
der tem hoje um Estado diante das 
grandes corporações transnacio
nais?", se pergunta. Mas, por sua 
vez, curiosamente, é a globalização 
da economia mundial que justifica a 
existência de um organismo como as 
Nações Unidas: "Hoje em dia, a 
maior parte dos problemas exige so-
1 uções em escala planetária. Se o 
mundo caminha para a globalização 
econômica, temos que globalizar a 
cidadania." E para isso servem, e 
muito, as conferências da ONU. "Foi 
nelas, participando através das 
ONGs, que aprendi como funciona o 
mundo, conhecimento que nenhuma 
universidade poderia me dar com 
tanta riqueza", afirma Thaís. 

Uma boa parceria 
A criação do Fórum de 

..t"1Mulheres Latino-Ame
ricanas e Caribenhas, que 
hoje está trabalhando em 
todo o continente na prepa
ração da (;;onferência de 
Beijing, é um grande feito. 
Quem afirma é Maria do 
Espírito Santo Tavares dos 
Santos, a Santinha, médi
ca coordenadora da Comis
são de Saúde do Conselho 
Estadual dos Direitos da 
Mulher (Cedim) do Rio de 
Janeiro e integrante da Se
cretaria Executiva da Arti
culação Nacional de Mu-
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lheres para Beijing. Nesse 
sentido, ela destaca que o 
Fórum está realizando um 
trabalho pioneiro de apro
ximação entre mulheres la
tino-americanas e busca 
incidir na elaboração do do
cumento oficial, colocando 
nele as suas reivindica
ções, que incluem o respeito 
às tradições culturais, exi
gindo o respeito às diferen
tes características locais. 

Para Santinha, outro 
avanço foi a presença, no 
Prepcom, realizado em 
Nova Iorque em março pas-

sado, de um grupo de par
lamentares. ''Nas reuniões 
da ONU quem participa é o 
Poder Executivo, o governo 
do país e a sociedade civil, 
através das ONGs. O Con
gresso não está contempla
do. Mas todos os documen
tos elaborados pelas confe
rências da ONU têm que 
ser ratificados pelos res
pectivos Congressos, a pos
teriori. O que as parlamen
tares defenderam foi a ne
cessidade delas participa
rem antes, isto é, durante a 
discussão dos documentos. 

A ONU acatou o pedido e 
está estudando uma forma 
das parlamentares partici
parem em Beijing", assina
la Santinha, ela mesma 
presente em Nova Iorque. 

No Brasil, a Conferên
cia de Beijing serviu para 
reorganizar O· movimento 
de mulheres. "Estamos tra
balhando em todos os esta
dos e buscamos detectar os 
motivos que levaram ao 
bloqueio da participação 
das mulheres. Todo esse 
debate vai culminar num 
encontro nacional entre 19 



MULHER 
CONFERÊNCIA DE BEIJING 

Thaís: "O desafio das mulheres 
em Beijing é encontrar um eixo 

para os debates" 

Justamente um dos méritos da 
ONU foi ter aberto espaço à participa
ção da sociedade civil em debates que 
anteriormente só os governos podiam 
acompanhar. Desde a reunião do Mé
xico, em 1975, as mulheres partici
pam nas conferências oficiais e reali
zam seus próprios eventos paralelos. 
"Talvez o maior avanço alcançado te
nha sido proporcionado não apenas 
pela presença nas conferências, mas 
pelo poder de articulação que conse
guimos estabelecer entre grupos de 
mulheres de diferentes partes do 
mundo, na luta por objetivos comuns", 
afirma Schuma. 

Nesse sentido, ela defende que as 
mulheres em Beijing se concentrem em 
torno de três objetivos: a participação 
política, o acesso aos meios de comuni
cação e o direito à educação. "Com es
ses três instrumentos, daremos um 
grande salto." 

O Fórum Paralelo 
Como sempre acontece, Beijing 

vai sediar não somente a IV Conferên
cia das Nações Unidas sobre a Mulher 
mas, simultaneamente, o Fórum de 
ONGs. As mulheres estão preparando 
eventos paralelos à conferência ofi
cial, entre os quais destaca-se um con
cebido com a mesma ótica que o Pla
neta Fêmea, que tanto sucesso obteve 
durante o Fórum Global, no Aterro do 
Flamengo, em ocasião da Rio-92. 

Organizado pela Organização Mu
lher, Meio Ambiente e Desenvolvi
mento (WEDO) o evento está previsto 
para começar em 31 de agosto. Os de
bates incluirão temas do momento 
atual, como as políticas macro-econô
micas e a crítica situação da dívida ex
terna. A coordenadora é Thaís Corral, 
e o objetivo é mostrar alternativas às 
posições neoliberais defendidas pelos 
governos. 

e 21 de maio1
, no Rio, du

rante o qual vamos trans
formar os relatórios dos di
ferentes estados num docu
mento único, com as reivin
dicações das mulheres bra
sileiras para a Conferência 
da ONU." Esse documento 
será enviado ao governo 
brasileiro para tentar sen
sibilizar os membros da de
legação oficial à Conferên
cia de Beijing. 

que nós propuse
mos, é um dado 
importante. Mos
tra que no proces
so de elaboração 
do documento ofi
cial brasileiro as 
organizações de 
mulheres tive
ram uma partici
pação ativa." 

Por outro 
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Um debate pitoresco 
Em Nova Iorque chamou a aten

ção das delegadas o fato de que na tra
dução dos documentos, cujo original era 
em inglês, nunca aparecer a palavra gê
nero, sendo sempre substituída por 
sexo. O que estava acontecendo era uma 
politização do debate: enquanto a pala
vra sexo diz respeito a uma questão bio
lógica - homem ou mulher -, gênero é 
uma caract.erização cultural. 

"As delegações do Irã e do Vatica
no, entre outras, não aceitavam as re
ferências ao gênero, porque, incluiria 
conceitos inaceitáveis, como o homosse
xualismo. Assim, um ser humano do 
sexo masculino poderia enquadrar-se 
no gênero feminino, e vice-versa, caso 
fosse assumidamente homossexual. 

Essa foi a forma sutil de desvirtuar a 
luta das mulheres que defendem a 
igualdade, respeitando-se a singulari
dade feminina. (Beatriz Bissio) • 

Na prática, a prepara
ção da conferência está ser
vindo para aproximar os 
movimentos de mulheres e 
o governo. "O fato do gover
no ter programado realizar 
quatro seminários para 
elaborar o seu relatório ofi
cial e ter aceito mais dois 

lado, Santinha 
destaca como 
muito positiva a 
atitude da chefe 

'Santinha': "A participação das 
mulheres foi bloqueada" 

sivelmente chefiará a dele
gação oficial brasileira2 

para Beijing. "Não somen
te teve um comportamento 
extremamente democráti
co - tendo convidado as 
ONGs a se integrarem à 
delegação oficial - como to
dos os seus aportes nas 
reuniões, inclusive as do 
Grupo dos 77, foram extre
mamente construtivas e 
sempre a favor das nossas 
rei vindicações", elogia 
Santinha. (B.B.) • 

da delegação oficial brasi
leira à reunião preparató
ria de Nova Iorque, embai
xadora Teresa Maria Ma
chado Quintella. Depois de 
ter representado o Brasil 

na Comissão do Estatuto 
da Mulher em Genebra e 
atualmente desempenhan
do-se como Embaixadora 
na Rússia, ela foi escolhida 
para ir a Nova Iorque e pos-

'O Encontro Nacional das Mulheres será 
realizado no Instituto Bennet. Rua Mar
quês de Abrantes, 55, Flamengo 
2Na delegação oficial brasileira participou 
também. como representante da socieda
de civil e da Articulação das Mulheres Bra
sileiras para Beijing, Rosiska Darcy de 
Oliveira 
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A colônia de 
Curupaiti (RJ) é 

umdos33 
hospitais 

brasileiros 
especializados 

na doença 

A dor do preconceito 
A ignorância é o pior mal para quem sofre de hanseníase, uma 

doença que tem cura, se detectada a tempo 

Glória Dias da Cruz 

[E
mbora o Ministério da Saúde 
tenha expedido, em 1976, 
uma portaria proibindo o uso 
do termo ''lepra" e seus deri

vados, a hanseníase é até hoje estig
matizante. O preconceito que ainda 
envolve esta doença demonstra que a 
ignorância é o seu pior mal. Ela tem 
cura e, tão logo iniciado o tratamento, 
não existe mais o perigo de contágio. 

A situação no Brasil é endêmica, 
com dois casos registrados por mil 
habitantes. Sem falar nos "bolsõ
es", como os do Acre, Amazonas e 
Pará; onde existem sete casos por 
mil habitantes. O governo preten
de, até o ano 2000, reduzir o índice 
para menos· de um caso em cada 10 
mil habitantes. 

A Índia está em primeiro lugar nas 
estatísticas, com um milhão e 200 mil 
casos. O -Brasil vem logo depois, com 
250 mil doentes ativos, o que representa 
85% dos casos conhecidos nas Américas. 

Até o final do ano passado, exis
tiam um milhão e 900 mil casos regis
trados no mundo, mas a Organização 
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Mundial de Saúde (OMS) estima que 
o número real seja três vezes maior. No 
Brasil, a incidência é grande nas princi
pais capitais, como São Paulo (com 36 
mil hansenianos), Rio de Janeiro (30 mil, 
sendo 90% na Baixada Fluminense) e 
Belo Horizonte (quase 29 mil registros). 

A doença,já erradicada no Chile e com 
índices insignificantes na Argentina e no 
Peru, tem um agravante no Brasil: 43% 
dos pacientes abandonam o tratamento, 
por motivos que vão desde o fanatismo re
ligioso até a falta de dinheiro para o trans
porte de casa até o ambulatório. 

No Brasil, a doença é controlada pelo 
governo federal, que distribui remédios 
para as 26 mil unidades que atuam no 
combate à hanseníase no país. Em 1994; 
foram gastos cerca de R$ 7 milhões na 
importação de medicamentos. 

Sintomas que confundem - A 
hanseníase é benigna, curável, causada 
por um bacilo que ataca a pele e os ner
vos periféricos, após ter entrado no cor
po humano, geralmente pelas vias res
piratórias. 

Através da corrente linfática, oba
cilo percorre o corpo, até se alojar em 

um ponto. Seu maior período de incu
bação varia de três a cinco anos. 

O bacilo, por não ser tóxico, no início 
não dá coceira nem febre. A sua reprodu
ção, por meiose, acontece a cada 15 dias. 
Fora do corpo não se reproduz, por isso 
não se deve ter receio, por exemplo, de be
ber no mesmo copo que um hanseniano. 

O contágio ocorre quando o contato 
é prolongado e de proximidade com a 
respiração. Se o micróbio estiver em 
pequena quantidade, o sistema de de
fesa de uma pessoa saudável pode rea
gir. A transmissão somente acontece se 
o hanseniano não estiver se cuidando. A 
partir da primeira quinzena de trata
mento, não há mais risco de contágio. 

A hanseníase tem vários sinais ini
ciais (não associados), como dormên
cia contínua (por 24 horas) em qual
quer parte do corpo. Também podem 
aparecer na pele manchas esbranqui
çadas ou cor-de-rosa. Outro sintoma é 
a perda dos pêlos das sobrancelhas, 
onde o micróbio prefere se alojar. Are
gião frontal, às vezes, apresenta caro
ços que não doem. Pode ocorrer incha
ção da borda da orelha. 

Um dos empecilhos na identifica-



ção do mal de Hansen é a sua seme
lhança com outras doenças, como o 
reumatismo e a artrose, apresentando 
inchação, dores e vermelhidão em co
tovelos, tornozelos e juntas dos dedos, 
ou seu encurvamento. 

As faculdades de medicina ofere
cem apenas uma aula sobre hansenía
se, e só os estudantes que se especia
lizam em dermatologia aprendem a 
identificá-la em seu estágio inicial. 

Os sintomas - São quatro os tipos 
de hanseníase. O primeiro surge de for
ma indeterminada, não é contagiante, e 
depois que se estabelece passa a ser tu
berculóide (com microtubérculos). A 
partir daí pode haver o contágio, sobre
tudo quando o paciente vive em um en
torno sócio-econômico precário. 

O paciente pode cuidar-se em sua 
própria casa, indo mensalmente ao am
bulatório. Em seu estágio adiantado, re
comenda-se a internação em hospital. 

O hanseniano deve ter cuidado 
com certas atividades. Caso tenha 
perdido a sensibilidade térmica, não po
derá trabalhar como soldador, cozinhei
ra ou passadeira, por exemplo. Em casa, 
as panelas devem ter longos cabos de 
madeira adaptados em suas abas, para 
manter o doente longe do fogo. 

Como ocorre também falta de sen
sibilidade geral, o doente não deve se
gurar pregos com as mãos e sim com 
alicates. Alguns destroem os dedos 
sem sentir. As amputações são feitas 
devido ao tétano. Quando artérias e 
veias são atacadas, as úlceras do pa
ciente não fecham. 

A hanseníase pode atingir pessoas 
de qualquer idade, sexo, raça ou con
dição social e não é hereditária. Não 
mata, mas aleija. Deve-se evitar que 
se alastre e ataque órgãos como os 
rins, o que pode ser fatal. 

O tratamento - Oitenta por cento 
da humanidade têm imunidade con
tra a hanseníase. Esses dificilmente 
serão afetados pelo mal. Os 20% restan
tes, se entrarem em contato com o bacilo 
de Hansen, estarão contaminados, e a 
ciência ainda não sabe o porquê. 

Em matéria de pesquisa, no Brasil 
destaca-se o Dr. Dilton Oppromola, do 
Hospital Lauro de Souza Lima, de 
Bauru (SP). Ainda não existe uma va
cina específica para a doença, mas já 

SAÚDE 

Antigas colônias 
agora são abertas 

Existiam, no passado, 101 hospitais-colônia no _Brasil._ Até 1976 foi 
mantido o regime de isolamento dos doentes. Ainda existem 33 hos

pitais especializados, onde são mantidos cerca de 10 mil doentes que, 
mesmo curados, não conseguiram se integrar na sociedade. Alguns fo
ram abandonados pelas farm1ias, ou não têm emprego, outros levaram 
seus familiares para morar com eles. Existem também aqueles q:Ue tr~
balham fora, mas não conseguem outro lugar para morar. A legislaçao 
diz que só se deve internar pacientes com mais de 60 anos ou que sofram 
de graves deficiências fisicas. 

Cada estado tem, pelo menos, um hospital especializado. Em São 
Paulo há cinco em Minas Gerais quatro, e no Rio de Janeiro, dois: o Ins
tituto EstaduaJ de Dermatologia Sanitária (IEDS), em Jacarepaguá (que 
mantém um programa contínuo de treinamento para profissionais) e o 
Hospital Tavares Macedo, de Itaboraí. 

O IEDS (que se chamava Hospital-Colônia de Curupaiti~ recebe 
apoio do governo do estado e uma verba mensal do Fundo Nacio~lll: de 
Saúde além de contar com a doação de alimentos, roupas e remed10s, 
levadds por várias caravanas que costumam visitar os hansenianos. 

Amazonas Hércules 83 anos é hanseniano desde a época em que 
servia ao Exército em Manaus, ~nde nasceu. Ele teve baixa, devido à 
doença, em 1938. Conseguiu uma vaga como agente itinerante do d~
partamento de estatística local, até que a d_oença se agra_vou e ele ve10 
para o Rio, se tratar. Submeteu-se aos mais dolorosos tipos de ~rata
mento. Não conseguiu se estabelecer em novos empregos, devido ao 
preconceito. Várias vezes chegou perto da morte. Foi iI_iternad~ em 
Curupaiti, em 1954. Atualmente, curado e sempre sorridente, e um 
incansável trabalhador em beneficio de seus semelhantes. 

se sabe que a BCG estimula o sistema 
de defesa a combater o bacilo de Han
sen. Na Venezuela, é comum pessoas 
com duas marcas da vacina, pois uma 
nova aplicação da BCG evita as for
mas contagiantes da hanseníase. 

O tratamento mais adotado é o 
multidrogas: os pacientes que têm a 
doença tuberculóide tomam doses su
pervisionadas de Rifampicina e de 
Dapsona, mantido ainda depois com 
um comprimido. 

Já os doentes dos tipos dimorfa e 
virchoviana, chamados de multibacila
res (porque existem bacilos em suas le
sões), demoram cerca de dois anos para 
ficarem curados. Até o final desse ano, 
o tratamento poderá 
passar a ser feito em 
apenas 30 dias. 

A OMS está coor
denando uma expe
riência - com dura
ção de dois anos -
com mil doentes do 
mundo inteiro. No 

se curam e 
continuam 

morando nas 
colônias, pela 

dificuldade de se 
reintegrarem na 

sociedade 
F~=::.;-,....:..:. ... -2,i 
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Brasil, o teste está 
sendo feito em 300 
pacientes do Insti
tuto Estadual de 
Dermatologia Sani-

A falta de 
higiene ajuda 

a propagar 
a hanseníase 

tária (RJ), Hospital Lauro de Souza 
Lima (SP) e Hospital São Julião (MS). 

Nem os médicos nem os doentes 
sabem que estão testando o novo mé
todo. Os nomes dos pacientes são man
tidos em sigilo, em Genebra, na sede da 
OMS. Os primeiros envelopes, com os 
resultados, começam a ser abertos, para 
se analisar a eficácia dos novos remé
dios contra o bacilo de Hansen. 

Contra o preconceito - A legis
lação sobre o controle de doenças na 
área da dermatologia sanitária, expe
dida pelo Ministério da Saúde, garan
te a permanência dos hansenianos no 
trabalho em qualquer estágio da 
doença. Mesmo assim, na prática, eles 
ainda costumam perder seus empregos 
e outras oportunidades, como a de alu
gar um imóvel, como conta Edgar Mon
teiro Machado, do Grupo Educar para 
Erradicar a Hanseníase (Gepeh). 

.. 
SAUDE 

Também no Rio, o Projeto de Reco
nhecimento Precoce da Hanseníase 
promove eventos e distribui materiais 
educativos, além de manter o telehan
sen (021-242-3098), que atende de se
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O 
projeto foi montado por duas entida
des: o Instituto Brasileiro de Inova
ções e Saúde Social (uma organização 
não-governamental ligada à Associa
ção Holandesa para o Combate da Le-

No passado, 
humilhação e abandono 
A lepra existia no Egito e na Índia 1.500 anos a.C. e era conhecida de 

.l"1gregos, árabes e chineses. 
Importada para a Europa pelos exércitos romanos, alastrou-se sobre

tudo na época das cruzadas. Fundaram-se, então, os chamados leprosá
rios. No século XIII, havia na Europa cerca de 20 mil deles. 

Durante a Idade Média, os doentes ficavam vagando nos mares, junto 
com loucos e outros párias, sem poderem aportar, devido ao preconceito. 
Considerado o mais negativo termo médico, a doença era conhecida popu
larmente por lepra até recentemente, por ter o bacilo recebido o nome My
cobacterium leprae (micobactéria da lepra). 

Na Bíblia (em Levítico, 13) podemos ver como eram tratados os doen
tes .no passado: "O leproso andará com as vestes rasgadas, gritando: im
puro, impuro! Habitará a sós e terá sua morada fora do acampamento." 

Os sacerdotes observavam os doentes durante 15 dias e, se a doença 
não regredisse, classificavam-nos de impuros, mandando-os para os "va
les dos imundos". 

O termo em hebraico que designa a doença é tsarah-at (degradação). 
A tradução da Bíblia para o grego (no século III) trouxe para o público o 
termo leprae ou imundície. Lepra, na época, significava qualquer doença 
de pele, como psoríase, pitiríase etc. As edições da Bíblia, a partir de 1986, 
passaram a trazer, ao pé da página, a explicação de que a doença, que hoje 
se conhece como lepra, é específica e chama-se hanseníase. 
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pra) e a Sociedade Morhan (Movimen
to de Reabilitação do Hanseniano), se
diada em São Paulo e com filiais em 
todo o país. 

As associações têm lutado por novas 
campanhas pela TV. Em 1988, a utiliza
ção da mídia possibilitou que a desco
berta de casos aumentasse em 35%. 

Dr. Célio Mota, encarregado do pro
grama de hanseníase no Rio, conta que a 
colocação de cartares em murais públicos 
e a realização de palestras também são 
usados para divulgação. Em sua opinião, 
a comunidade deve exigir que as autorida
des municipais desenvolvam os seus pró
prios programas de controle da doença. 

A busca da cura - Gerhard Ar
mauer Hansen, médico e botânico no
rueguês, isolou e identificou o bacilo 
da lepra em 187 4, durante um surto 
em seu país. O óleo de chalmogra (da 
Índia) é o medicamento de uso mais 
antigo em todo o mundo, produzindo 
efeitos paliativos. 

O especialista Dr. Jacob Sheskin, da 
Hadassah Medical School, da Universi
dade Hebraica, de Jerusalém, começou 
a usar talidomida, que regride as reações 
agudas da lepra, podendo também evitar 
perturbações provocadas por neurites. 
Foram feitos testes em 22 países, até que 
a talidomida sofreu restrições de uso, 
apontada como responsável pela defor
mação de cerca de 10 mil bebês de mu
lheres que a empregavam. (ver cader
nos do terceiro mundo nº 144) 

O tratamento passou a ser eficaz e 
· seguro com a descoberta das sulfonas, 

em 1943, drogas capazes de modificar 
acentuadamente a evolução, o prog
nóstico e o contágio. • 



A crise do sistema 
de saúde no Brasil 
dificulta o acesso 

do paciente às 
informações sobre 

a doença e o 
tratamento. Nos EUA, 

a participação 
popular nesta área 
é bem mais ativa 

SAÚDE 9 

Informar o doente sobre suas condições ajuda a torná-lo 
agente responsável por sua própria saúde 

Paulo Marinho 

[A] 
pouca informação dada ao 
paciente sobre sua doença e 
o tratamento adotado são 
responsáveis por boa parte 

de diagnósticos errados, exames des
necessários e até erros médicos. Inse
ridos no contexto maior da cidadania, 

as chamadas prerrogativas do pacien
te, contidas em todos os códigos de éti
ca médica brasileiros, reacendem a dis
cussão sobre as deficiências do setor 
de saúde-que não garante sequer o aten-

-dimento às necessidades básicas da 
população. Popularizados pela massi
ficação de assuntos médicos na mídia, 
os direitos do paciente, no entanto, 

ainda engatinham, seja pela falência 
dos serviços públicos, seja pela pouca 
preocupação social que a medicina 
privada dedica a suas atividades. 

Contido nos códigos de ética médi
ca adotados no Brasil em 1965, 84 e 
88, o direito de acesso a todas as infor
mações sobre a doença e o tratamento 
ministrado ganhou um novo capítulo, 
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em maio do ano passado: mencionada 
por vários regimentos da legislação bra
sileira, a po.sse de uma cópia do prontuá
rio, quando da alta hospitalar, tam
bém foi formalizada através de porta
ria publicada pela Secretaria de Assis
tência à Saúde, do Ministério da Saúde. 

Autor do livro Os direitos dos pa
cientes, o psiquiatra Christian Gaude
rer estudava na Universidade do Tenes
see (Estados Unidos), em 1973, quan
do o governo norte-americano criou ale
gislação que autorizava a liberação do 
prontuário para o paciente: <;A inova
ção significou uma reviravolta no se
tor, já que o médico teve de abandonar a 
postura autoritária, que costuma 
marcar o comportamento daqueles que 
detêm o saber na maioria das culturas." 

Enxergando, na questão dos direi
tos do paciente, a possibilidade de am
pliar o nível de compreensão da popu, 
lação a respeito da saúde de seu corpo, 
o psiquiatra entende que o ato de in
formar o doente faz parte do processo 
educacional. Favorável a que as prer
rogativas do doente sejam observadas 
em toda sua extensão (ver quadro), 
Christian Gauderer defende a popula
rização do saber médico e a conse
qüente participação do indivíduo no 
seu tratamento. Ele cita, como argu
mento, as estatísticas que informam 
que os principais problemas de saúde, 
no Brasil, se devem à falta de educa
ção e saneamento básico. "Bem traba
lhada na área da saúde, a informação 
conscientiza num primeiro momento, 
dá poder às pessoas e faz com que elas 
interfiram e se responsabilizem pelo 
funcionamento de todo o sistema." 

Desníveis sociais - Objeto de 
portarias, códigos de ética, de defesa 
do consumidor e da própria Constitui
ção, o chamado direito do paciente não 
pode ser olhado simplesmente à luz da 
letrà fria da lei, já que, na delicada re
lação médico/paciente, dizer que todos 
têm direito é uma coisa, e fazer com 
que todos saibam pode se transformar 
em tragédia. Quem explica é o presi
dente da Academia Nacional de Medi
cina, Sérgio Aguinaga: "Os desníveis 
culturais e sócio-econômicos encon
trados no Brasil e o fato de sermos um 
povo latino, com reações marcadas 
pela emoção, exigem que o profissio
nal estude as reações do doente, antes 
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de liberar informações e alertá-lo so
bre a gravidade da situação. Os direi
tos do paciente sempre existiram, mas 
o segredo médico é outra obrigação a 
que podemos recorrer, dependendo da 
situação." 

Com boa parte de sua vida acadê
mica e clínica vivida nos Estados Uni
dos, o urologista Sérgio Aguinaga lem
bra que, ao voltar para o Brasil, teve 
de se reeducar, para enfrentar nosso 
temperamento e realidade. Ele expli
ca que um paciente norte-americano, 
informado de que tem um câncer na 
próstata, pergunta quanto tempo vai 
viver após a operação - naquilo que 
vem a ser um cálculo pragmático e ini
maginável para a mentalidade de um 

O fornecimento de 
informações aos 

pacientes sobre seus 
casos contribuiria 

para a conscientização 
de um grande número 
de pessoas, que assim 
poderiam colaborar 
para a melhoria do 
sistema de saúde 

brasileiro. O direito à visita no período 
pós-operatório (outra prerrogativa do 
doente) também deixa entrever a con
trovérsia que envolve o tema: "Se, 
para nós, é inconcebível deixar um 
ente querido sozinho no hospital após 
uma cirurgia, em países como a Ingla
terra, Alemanha e Estados Unidos a 
presença de parentes é proibida, por
que constatou-se que os que não rece
biam visitas convalesciam melhor do 
que os acompanhados." 

Autoritarismo -À frente do Con
selho Regional de Medicina do Rio de 
Janeiro (Cremerj), o médico Mauro 
Brandão vê nítidos contornos dialéti
cos no processo, que marca a relação 
médico/paciente nas últimas décadas. 

Ele aponta o crescente acesso da popu
lação às informações e o contexto polí
tico da ditadura como as forças anta
gônicas, que serviram como pano de 
fundo para o desdobramento da ques
tão: "Enquanto a elevação do nível cul
tural e a inserção de assuntos médicos 
na mídia favoreciam uma participa
ção mais ativa do indivíduo, o autori
tarismo reforçava a postura tradicio
nal do médico com plenos poderes, já 
que, na época, os direitos individuais 
básicos não eram respeitados e as pes
soas assimilavam a cultura do não
questionamento." 

Presidindo o Cremerj, no ano em 
que o órgão comemora seu cinqüente
nário, em outubro, Mauro Brandão 
lembra que o conselho, responsável 
pela fiscalização do exercício da pro
fissão, está desenvolvendo, em con
junto com a Fundação Oswaldo Cruz, 
um estudo comparativo dos códigos de 
ética, para apreciar sua evolução. Ele 
adianta que a progressiva falência do 
setor de saúde pública vem quebrando 
a relação médico/paciente, "porque é 
dificil abordar a questão dos direitos 
do paciente, quando a maior parte da 
população não desfruta dos direitos 
básicos que a Constituição de 1988 as
segurou". Para Brandão, a antiga con
cepção do médico de família só será 
resgatada na medida em que o Estado 
cumprir seu papel e propiciar ao con
tribuinte um sistema de saúde pleno, 
capaz de assegurar consultas, exames 
e condições de tratamento. 

Salto qualitativo - O médico 
Eraldo Bulhões, diretor do Sindicato 
dos Médicos do Estado do Rio de Ja
neiro, concorda que o restabelecimen
to das liberdades democráticas e de
t ermin ado s episódios, como o im
peachment do ex-presidente Fernan
do Collor, fizeram com que o povo bra
sileiro começasse a questionar, com ri
gor, o procedimento dos homens públi
cos e o funcionamento dos órgãos fi
nanciados com a receita proveniente 
dos impostos. "Na área específica da 
medicina, isso significou um salto 
qualitativo, porque, até então, a pala
vra ética soava pejorativamente no 
contexto da classe médica, com nítidos 
contornos corporativistas." 

Com participação ativa em um dos 
movimentos mais atuantes e reivindi-



catórios do país, o Sindicato dos Médi
cos contribuiu para garantir os avan
ços que a Constituição de 88 dedicou 
ao setor, estabelecendo que saúde é di
reito de todos e dever do Estado. Eral
do Bulhões adverte, no entanto, que os 
direitos do paciente só serão observa
dos, em toda sua extensão, quando os 
princípios contidos no texto forem res
peitados: "Com o sucateamento dos 
estabelecimentos hospitalares públi
cos, o acompanhamento do histórico 
do paciente deixou de ser feito ade
quadamente, e com isso o tratamento 
fica comprometido." 

Bulhões cita o Hospital dos Servi
dores do Estado do Rio como uma ex
ceção,jáque, na unidade, o prontuário 
com todas as informações é preserva
do por funcionários que trabalham no 
arquivo: ''Na marcação da consulta, o 
setor administrativo é acionado e, na 
véspera do atendimento, o processo já 
está na mesa do médico. Além de tirar 
do doente o peso da preocupação com 
receitas antigas e exames, a medida 
evita perda de tempo, diminui o nú
mero de idas ao médico e impede erros 
causados por eventuais lapsos de me
mória do paciente." 

Pasta da Saúde - Pensando em 
viabilizar a portaria que dá ao pacien
te o direito de obter um dossiê com seu 
histórico hospitalar, o psiquiatra 
Christian Gauderer idealizou a cria
ção do que chamou de "Pasta da Saú
de" - na qual o serviço público arqui-
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varia todos os documen
tos relativos ao tratamen
to do contribuinte. Ele en
caminhou a sugestão ao 
prefeito carioca César 
Maia e aos grupos de saú
de privada Golden Cross, 
Amil, Bradesco e Sul
América, mas não obteve 
resposta. A pasta evitaria 
tratamentos mal encami
nhados, exames desne
cessários, erros médicos, 
perdas de vidas e os pre
juízos materiais daí de
correntes. Gauderer sus-
tenta, ainda, que opa-

A lei 
Contidos nos Códigos de Ética Médica e de 

Defesa do Consumidor, e na própria 
Constituição, os chamados "Direitos do Pa
ciente" foram endossados por portaria do Mi
nistério da Saúde. A medida administrativa 
prevê que ,"as unidades hospitalares do SUS 
(Sistema Unico de Saúde) deverão emitir de
monstrativo aos pacientes internados ou ao 
seu responsável quando da alta hospitalar". 
As informações previstas vão do dossiê, com 
todos os procedimentos adotados, até os va
lores gastos com a internação, exames e tra
tamento. 

Além do prontuário, o paciente pode exi
gir uma séij.e de outros direitos previstos no 
Código de Etica Médica - e freqüentemente 
desrespeitados, tanto nos hospitais públicos, 
quanto na rede privada. Entre outras coisas, 
o doente pode receber a visita de parentes, a 
qualquer hora; tem o direito de saber a espe
cialização do médico que o está atendendo; de 
escolher o médico ou especialista dentro do 
ambiente hospitalar; questionar a medica
ção prescrita; e tem ainda o direito de recusar 
tratamento, medicamentos ou intervenções 
cirúrgicas. 

O Código dispõe, também, que todos os 
pacientes são iguais perante a lei, sejam 
crianças, doentes mentais ou portadores de 
qualquer outra anomalia, tendo o direito de 
receber a atenção prevista nos estatutos e re
gimentos existentes. 

l l 

ciente poderia, ele mesmo, confeccio
nar sua própria pasta, com as cópias 
de todo o material relativo ao seu tra
tamento. 

prio tem de refazer toda sua trajetória, 
para cumprir as exigências estabeleci
das pelo Estado", critica. 

Bulhões adverte, ainda, que a fa
lência do sistema público hospitalar e 
a mercantilização da medicina estão 
provocando um fenômeno semelhante 
à automedicação. Ele explica que, no 
passado, não se necessitava dos docu
mentos, porque o clínico geral diag
nosticava, tomava as decisões e enca
minhava o paciente. Mas, hoje, o indi
víduo marca consulta onde não tem 
prontuário, corre de hospital em hos
pital e acaba gerindo seu próprio tra
tamento. "Quando inverte os papéis, 
pede medicamentos e exames e não é 
atendido pelo médico, que o está vendo 
pela primeira vez. O paciente reclama 
sem razão e acaba tendo uma visão dis
torcida da categoria", finaliza. • 

A favor de que o próprio Estado 
cumpra a tarefa de conservar o histó
rico dos pacientes, Eraldo Bulhões en
tende que transferir essas atribuições 
para o doente é uma temeridade: 1'A 
guarda aleatória de resultados de exa
mes pode acabar neurotizando a pes
soa, acometendo-a de uma nova doen
ça." Para ele, induzir o usuário a cole
cionar documentos aproximaria o ser
viço público dos grupos de medicina 
privada, que fazem questão de dar to
dos os exames, porque a filosofia é 
não ter nenhum vínculo com o pa
ciente: "A situação é tão absurda 
quanto a do cidadão que trabalha a 
vida toda, vai se aposentar e ele pró-
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eriê cios em pobre-s 
Os efeitos e índices da radiação de estrôncio 90, elemen

to altamente radioativo, foram testados em ossos de 61 ca
dáveres de brasileiros não-identificados em pesquisas da 
Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos na déca
da de 50. Documentos do órgão do governo norte-americano 
registram o sexo, idade e a data em que os brasileiros fale
ceram, mas os nomes não estão catalogados. Os esqueletos 
recolhidos eram de pessoas de várias idades: de bebês de 14 
dias a adultos com 48 anos. 

O autor da denúncia, o deputado federal Fernando Ga
beira (PV-RJ), define a operação como um "crime". O parla
mentar acredita que os ossos tenham sido retirados de ce
mitérios sem autorização dos familiares. Médicos brasilei
ros e técnicos dos ministérios da Saúde e da Agricultura te
riam atuado clandestinamente na pesquisa secreta do go
verno dos EUA, batizada de Operação Sunshine. Também 
foram recolhidos esqueletos em outros países da América 
Latina e ainda na África, num total de 26 localidades. 

Setor naval de 
vento em popa 

A economia do estado do Rio de Janeiro deverá ser dire
tamente beneficiada com o crescimento previsto do setor na
val neste final de século. Pesquisa realizada pela Booz, Al
len & Hamilton (uma das mais respeitadas empresas de 
consultoria dos Estados Unidos) demonstra que a maioria 
da frota naval mundial precisará ser renovada devido ao 
longo tempo de uso. 

Os estaleiros instalados no Rio de Janeiro detêm 89% do 
mercado brasileiro de construção de navios. Empresários do 
setor acreditam que o reaquecimento da indústria naval po
derá gerar seis mil empregos diretos no país. O setor tinha 
6,8 mil vagas em 1994. 

Difusão de 
conhecimentos 

Diante do distanciamento entre as novas descobertas da 
ciência e o que é ensinado em escolas da Segundo Grau, a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência criou o 

.. projeto SBPC Vai à Escola. O objetivo é levar pesquisa
dores brasileiros para informar a estudantes secundaris
tas de colégios públicos e particulares , em linguagem 
acessível, sobre as mais recentes e importantes discussões 
da área científica. 

Um dos participantes é o fisico José Leite Lopes (foto aci
ma). Para ele, os pesquisadores devem sair "de suas torres 
de marfim" e incentivar o gosto pela ciência nos jovens. 
Para o físico, só serão solucionadas as dificuldades da 
área científica "quando a universidade abrir os olhos para 
a sociedade brasileira". 

Diretores de escolas interessados devem entrar em con
tato com a SBPC pelo telefone (021) 295-4846. Na primeira 
fase, o projeto só atenderá colégios do Rio de Janeiro. 

Prêmio para @scritores 
A Rádio França Internacional (RFI) está recebendo 

inscrições para o Concurso Guimarães Rosa 1995, onde o 
melhor conto original em língua portuguesa receberá um 
prêmio de 15 mil francos (R$ 2,9 mil, aproximadamente) . O 
texto deverá ter no máximo 20 páginas datilografadas, em 
tamanho 21x29,7cm, com espaço dois. As inscrições serão 
aceitas até o dia 31 de agosto e o resultado será anunciado 
em 13 de dezembro. A escolha será feita por seis jurados, 
dentre eles, o escritor moçambicano José Craveirinha, o 
editor Pedro Paulo de Sena Madureira e o presidente da 
Funarte, Márcio de Souza. Mais informações na seção 
Brasil da RFI, Caixa Postal 1.187, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP 20001-970. 
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Arma contra a anemia 
Pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma 
espécie de pão contendo ferro e vitaminas A e B que reduziu 
os casos de anemia entre crianças que ficam em creches das 
periferias de Belo Horizonte, Contagem e Santa Luzia. 
Além de farinha de trigo, entram na composição do pão en
riquecido arroz, feijão de soja, fubá, amendoim, óleo de soja 
e açúcar. Apesar de todos esses ingredientes, o custo unitá
rio é de R$ 0,03. Nas padarias do Rio, o pão francês (50 gra
mas) sai por R$ 0,07. O pão vitaminado de 50 gramas teria 
o mesmo valor nutritivo de meio quilo de carne, de dois litros 
de leite ou de seis ovos, segundo o professor Munir Chamo
ne, um dos idealizadores do alimento. 

Pesquisa realizada em março de 1993 revelou que 
40% das crianças que ficavam em creches das periferias 
dos municípios mineiros em período integral tinham al
gum grau de anemia. Após a inclusão do pão vitaminado 
no cardápio das unidades duas vezes por semana, os ca
sos de anemia foram reduzidos para apenas 9% em dezem
bro do mesmo ano. O índice da doença não caiu entre as 
crianças que ficavam nas unidades por meio período e que 
não receberam o pão enriquecido. 

Violação à liberdade 
de expressão 

Apesar de a censura a publicações ser considerada coisa 
do passado no Brasil, ainda existem casos isolados em que 
a livre expressão de opiniões é impedida. Desde junho do 
ano passado, o livro O calvário de SôniaAngel- uma hist~
ria de terror nos porões da ditadura está com a venda pr01-
bida devido à liminar obtida na 8ª Vara Cível do Rio pelo bri-
gadeiro João Paulo Burnier. . 

Na obra os autores João Luiz de Moraes e Az1z Ahmed 
acusam o militar de ter participado da sessão de torturas na 
Base Aérea do Galeão em 1971 que causou a morte do mi
litante de esquerda Stuart Angel Jones. Burnier t~ri~ sido 
o principal coordenador do Plano Parasar, que ob~etivava: 
entre outras coisas, "explodir o gasômetro do Rio", e f01 
quem forçou Stuart Angel a "aspirar gases ~óxicos expeli~~s 
pelo cano de descarga de um jipe em movimento, no patio 

da Base Aérea do Galeão". 
João Luiz de Moraes diz 

que as afirmações estão calca
das em depoimentos do briga
deiro Eduardo Gomes e do es
critor AlexPolari ejá são de do
mínio público. João Luiz é co
ronel reformado e pai da mili
tante Sônia Angel, casada com 
Stuart, que foi torturada e 
morta com dois tiros em 1973 
no DOI-Codi de São Paulo. Os 
autores do livro estão recorren
do da sentença. 

Estudo realizado pelo Centro Médico da Universidade 
Duke, no estado da Carolina do Norte (Estados Unidos), 
constatou que os problemas familiares podem causar um 
tipo de estresse mais prejudicial à saúde do que os associa
dos a questões financeiras ou de trabalho. 

Do grupo de 413 pacientes de uma clínica analisada, os 
que viviam maior estress_e familiar se consultavam e eram 
internados com mais freqüência e enfrentavam doenças 
mais graves. A média de idades dos pacientes era de 40 
anos. As mulheres sofrem mais de estresse familiar do que 
os homens, afirma Allen Elkin, diretor do Centro de Acon
selhamento e Gerenciamento de Estresse de Nova Iorque. 
Elkin recomenda que o clínico geral, ao se deparar com um 
paciente com o quadro de estresse familiar, o encaminhe a 
um psicólogo ou psiquiatra. 

Aler.ta cootra o baiuJbo---1 
Depois da norma que prevê que certos eletrodomésticos, 

como geladeiras, devem apresentar um aviso informando 
o consumo de eletricidade do produto, uma resolução do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) também 
procura beneficiar o consumidor. O órgão aprovou reso
lução inédita no mundo que obriga fabri~antes _de eletro
domésticos a anexarem nos aparelhos etiqueta mforman
do o nível de ruído produzido pelo equipamento. A previsão 
é de que até o final do ano a etiquetagem seja inicia~a. 
Numa segunda fase, a obrigatoriedade deverá ser estendida 
a brinquedos e máquinas. As medições serão feitas por la
boratórios credenciados. 

A expectativa de técnicos do Instituto Nacional de Metro
logia, Normatização e Qualidade Industrial (Inme:ro) e da~
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que a dec;1-
são faça com que os consumidores optem por aparelhos m~ 
silénciosos, obrigando os produtores a desenvolverem pesqUI
sas que reduzam o ruído. Para que a medida tenha sucesso, de
verá ser iniciada este ano campanha de esclareciment.o sobre 
os níveis de ruídos suportados pelo ser humano. 
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Angra li-------, 
O programa brasileiro de geração de energia pela 

via nuclear ganhou novo impulso no último trimes
tre de 1994, quando o Congresso Nacional aprovou 
a transferência para Angra II de financiamentos de 
bancos alemães inicialmente destinados à Angra III, 
visando a conclusão da segunda central nuclear do 
país. Com a posse de Fernando Henrique Cardoso, 
Furnas recebeu sinal verde para retomar o processo 
de conclusão de Angra II. Depois da audiência pú
blica em 3 de abril , estava prevista para o dia 8 de 
maio a publicação do edital para a contratação da 
empresa que fará a montagem eletromecânica dos 
principais equipamentos da usina. Somente em
presas brasileiras podem participar da licitação. 

O mais recente cronograma de Furnas prevê que 
a usina entrará em operação comercial em dezembro 
de 1999. Segundo um técnico da Superintendência 
de Construção Nuclear de Furnas, o cronograma es
tabelecido é "apertado". Em duas outras oportunida
des, o processo de licitação foi iniciado, mas cancela
do posteriormente. Os defensores da conclusão da 
usina citam como argumentos pró-Angra II que 
69,89% do empreendimento já estão prontos (em no
vembro de 1994), 84,87% dos equir,amentosjá foram 
adquiridos (dados de março de 95) e que sem a cen
tral o risco de interrupção do fornecimento de ener
gia na área Sudeste/Centro-Oeste poderia chegar '.1 
7% em 2001. O limite aceitável é de 5%. O custo di
reto (sem contar o combustível) para a conclusão da 
central seria de R$ 1,214 bilhão (valor de agosto de 
94, com o dólar a R$ 0,889). Até dezembro de 1993, 
US$ 4,649 bilhões já haviam sido investidos em An
gra II, segundo Furnas. 

X FESTIVAL 
MUNDIAL 

DE PUBLICIDADE 
DEGRAMADO i 
"INTEGRAÇÃO E ÉTICAu 

Para comemorar os 20 anos de trajetória do 
maior evento latino-americano de 

propaganda com assiduidade, no início de 
junho, nos anos ímpares, desde 1977, as 
entidades de comunicação organizadoras 
do X Festival de Gramado, programado 

para os dias 7 ,8 e 9 de junho próximo, 
pesquisaram e escolheram estes temas 

para avaliação no Seminário 
Internacional: A Arte de Criar na 

Publicidade. Como é a Agência de 
Propaganda do Primeiro Mundo, Os 

Admiráveis Criativos Tigres Asiáticos, A 
Ética dos Leões e Galos da Propaganda, A 

Publicidade mais Brilhante da Espanha e do 
Resto da Europa, Novos Tempos para os 
Veículos Impressos e Eletrônicos, Como 

Fica a Propaganda nos Mercados Comuns: 
Nafta, União Européia e Mercosul, 

Os Desafios do Planejamento de 
Mídia Diante da Interatividade 
Propiciada péla Multimídia e o 

Marketing Direto, e Os 
Reflexos da Política de 
Comunicação Social na 

Propaganda e nas 
Comunicações.Feras, peso

pesados, astros ou estrelas da 
indústria públicitária estarão 

presentes na Cidade Turística 
de Gramado, Brasil. 

Venha aplaudí-los e colocar em dia seus c?n~ecimentos. As insc~~ões são para 
profissionais e estudantes de comunicação hm1tadas em 1.200 part1c1~antes. Para
lelamente, acontecerá uma mostra das melh~res peças de Pro~aganda d1;11lgada_s de 
31/05/93 a 31/05/95, através de Jornal, Revista, Outdoor, Produção Grafica, Radio 
e Televisão. Estas peças inscritas nas categorias: Mercado, Varejo, Serviços, 
Institucional e Turismo, concorrerão aos troféus Galo de Ouro, Prata e Bronze. 
Inscrições até 31 de maio 95. 

~ ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA 
~ DE AGENCIAS DE PUBLICIDADE 
Álvaro Chaves, 655, fones (051) 222.52.22 fax: 222.54.90, CEP 90220-040, Porto Alegre, RS, 

' 

&oclialioda.s ~na!'5 dJqJ ASSÇ)CIAc;:AOBRASILEIRA Fenapro 
de ~ndii do t:&ado DE AGENCIAS DE PROPAGANDA 

do Qio randedo&I Federação Nacional das 
A ências de Pro a anda 
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Proteção de 
Primeiro Mundo 
Programa de cooperação entre Brasil 

e Itália promove maior vigilância 
contra acidentes nos ambientes de 

trabalho em São Paulo 

Márcia Schmidt 

R
um momento em que os paí
ses desenvolvidos estão 
priorizando financiamentos 
de projetos de países do Les

te europeu em detrimento dos demais, 
particularmente dos latino-america
nos, a Itália mantém um projeto de 
cooperação internacional com o Bra
sil: Proteção da Saúde nos Ainbientes 
de Trabalho no estado de São Paulo. O 
programa, em fase operacional des
de maio de 1994, terá a duração de 
três anos e verba de US$ 2,5 mi
lhões, cedidos pelo Ministério do Ex
terior italiano. 

O objetivo principal é desenvolver, 
em São Paulo, a rede. de referência 
para os serviços de vigilância epide
miológica e de prevenção de doenças e 
acidentes de trabalho. O órgão coorde
nador do programa da parte italiana é 
o Instituto Superiore de Sanitá (ISS), 
e da brasileira, a Secretaria de Saúde 
do estado de São Paulo . Segundo 
Francesco Ripa di Meana, funcionário 
do Ministério do Exterior italiano e 
responsável pela execução dos proje-

Um dos 
setores que 

registra mais 
acidentes de 
trabalho no 
Brasil é o de 
construção 

civil 

tos de cooperação no Brasil, foram es
colhidos para o programa dez Centros 
de Referência para a Saúde do Traba
lhador. Estas unidades funcionam, 
em geral, dentro de universidades ou 
de áreas hospitalares, sempre inte
grados ao sistema de saúde pública, e 
atendem de 500 mil a um milhão de 
habitantes de regiões bastante indus
trializadas. 

Três fases-Os centros localizam
se no município de São Paulo, Santos, 
Botucatu, Ribeirão Preto, Araçatuba e 
Campinas. A idéia da cooperação ita
liana é aprimorar e desenvolver a me
todologia de trabalho dos serviços de 
prevenção, que já existem, e investir 
na capacitação profissional dos nm
cionários. Eles pretendem implantar 
e testar modelos experimentais para a 
organização e avaliação dos serviços. 

A primeira fase do projeto, que 
deve durar um ano, consiste de treina
mento de recursos humanos, que será 
feita pelo ISS, em Roma, e da compra 
e expedição para o Brasil de equipa
mentos básicos para os serviços de 
prevenção, análises químicas, vigilân-
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eia sanitária e documentação técnico
científica e didática. 

O treinamento de pessoal constará 
de módulos para o ensino de técnicas 
de monitoramento ambiental e bioló
gico, sistemas de vigilância epidemio
lógica e uso de aparelhos. Estes tes
tam o funcionamento dos pulmões, fa
zem análises químicas do sangue, me
dem a audição, o nível de barulho, a 
presença de gás e pólvora, ajudando 
no diagnóstico das doenças e da conta- · 
minação ambiental. 

Para a segunda parte do programa 
estão previstos dez períodos de treina
mento, na Itália, para os executores 
do projeto no Brasil, para finalizar a 
implantação metodológica e técnica. 
Um último curso, multidisciplinar, 
cuidará da avaliação final do projeto. 

O Instituto Adolfo Lutz fará are
taguarda laboratorial do projeto, atra
vés da análise e avaliação de amostras 
de poluentes. O órgão já tem uma li
nha de pesquisa que inclui o trabalha
dor, iniciada com a criação de um la
boratório, para analisar amostras de 
isoclorobenzeno de um acidente am
biental ocorrido em Cubatão. O proje
to deve, então, transformar análises 
ocasionais numa rotina de referência 
laboratorial para os centros de saúde 
do trabalhador. Também o Centro de 
Vigilância Epidemiológica e a Vigilân
cia Sanitária do estado de São Paulo 
darão suporte institucional, epide
miológico, estatístico e normativo aos 
Centros de Referências para a Saúde 
do Trabalhador. 

Modelo integrado -O Ministério 
da Saúde do Brasil estará envolvido 
no projeto, tentando reproduzir o mo
delo dos centros em outros estados, 
coordenando a política estadual com a 
nacional. O diretor do Laboratório de 
Higiene Ambiental do Instituto di Sa
nitá, Antonio Regiani, diz que o proje
to é importante para se fazer uma 
comparação entre as doenças e causas 
de morte que acometem os trabalha
dores italianos e brasileiros nos seus 
ambientes de trabalho. 

Para Ripa di Meana, o projeto servi
rá para avaliar o próprio sistema de 
saúde italiano, porque no Brasil existe 
uma concentração maior de trabalhado
res de risco e maior flexibilidade no sis
tema público de saúde. • 

sup emen o erce1ro mun o-
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A pesquisa 
revitalizada 
Universidade cria centro de estudos em 
pesquisa, dando novo impulso ao padrão 
de qualidade da tecnologia nacional 

Ted Vidal 

[A] Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), atra
vés da Coordenação de Pro
gramas de Pós-Graduação 

em Engenharia (Coppe), se prepara · 
para criar no Brasil o 1 º Centro de Es
tudos em Pesquisa. O projeto I 2000 
tem como objetivo fornecer ao Rio um 
centro que elevará o padrão da tecno
logia nacional em nível de excelência 
internacional. 

A idéia nasceu há um ano com a 
posse da nova diretoria da Coppe. Se
gundo Carlos Alberto Cosenza, seu 
vice-diretor, o projeto deve se tornar 
uma referência no ensino do país. Dos 
US$ 10 milhões que serão utilizados 
no projeto, US$ 2 milhões serão desti
nados às obras de recuperação do pré
dio que abrigará as instalações, e os 
US$ 8 milhões restantes divididos na 
reestruturação fisica, reequipamento 
e modernização do 
espaço. 

Com uma área de 
mais de 40 mil m 2

, o 
prédio da Coppe não 
está completamente 
aproveitado, além da 
neces_sidade de refor
mas. A maior parte 
dos equipamentos 
ali existentes é anti
ga, não servindo 
para o ensino de 
graduação de Enge
nharia Moderna. 

inspirado no contraste entre proble
mas e potencialidades do Centro de Tec
nologia. A recuperação do espaço fisico 
atende não só às escolas de Engenharia, 
Química e Coppe, como também à pró
pria UFRJ. Com isso, há uma maior in
tegração entre universidade, empresas 
e estado. 

De acordo com Cosenza, o projeto I 
2000 é a reengenharia do Espaço I. Só 
que, agora, há uma maior abertura e 
integração do que se faz ali com o res
tante da cidade, graças à sua remode
lação. Mas a Coppe quer mais. Depois 
de reaquecer um espaço precioso como 
o do bloco I, planeja-se a substituição 
das máquinas obsoletas por equipa
mentos modernos. 

História antiga - A Coppe está, 
há 32 anos, se dedicando ao ensino de 
Pós-Graduação e à pesquisa em dife
rentes áreas da Engenharia, organi
zadas em 12 programas. Até hoje, 

mais de quatro mil teses de mestrado 
e doutorado foram produzidas, contri
buindo para a consolidação no país da 
Engenharia Científica. Integram a 
entidade 250 docentes, 130 pesquisa
dores, 400 funcionários técnico-admi
nistrativos e mais de dois mil alunos. 

No momento, a Coppe está imple
mentando quatro novas áreas inter
disciplinares, baseadas em recursos 
humanos e atividades de pesquisa já 
disponíveis na instituição. Entre os no
vos setores estão: Computação de Alto 
Desempenho, Engenharia Ambiental, 
Materiais Compósitos e Tecnologia 
para Exportação dos Recursos do Mar. 

Criado em 1988, o Núcleo de Com
putação Paralela representa uma ini
ciativa pioneira no Brasil na área de 
processamento de alto desempenho, 
contribuindo para o desenvolvimento 
da informática nacional, linguagens e 
compiladores, sistemas operacionais 
etc. Já o curso de Mestrado e Doutora
do em Computação de Alto Desempe
nho proporciona uma visão ampla e 
atualizada das bases e formas de de
senvolvimento tecnológico em compu
tação científica. 

Com a formalização do convênio de 
colaboração entre a Petrobrás e a 
UFRJ em 1977; a Coppe passou a 
atuar em diversas áreas de interesse 
para atividades off-shore. Como resul
tado dessa parceria já foram elabora
das 20 teses de doutorado e uma defen
dida, uma outra centena em Mestrado, 
além de mais de 200 trabalhos científi
cos em publicações e congressos. 

Maior integra
ção - Na verdade, o 
Projeto I 2000 vive o 
paradoxo de estar Campus da UFRJ abrigará o primeiro centro de estudos em pesquisa do país 

Pioneira na cria
ção de mecanismos 
institucionais de in
teração com a socie
dade, a Coppe fun
dou também, em 
1970, a Coppetec, 
que administra 
uma carteira com 
200 projetos, contra
tados por empresas, 
entidades públicas e 
organismos interna
cionais, e estabelece 
parcerias com clien
tes como Aracruz Ce-
1 ulos e, BarraShop
ping, CSN, União 
Européia, prefeitura 
do Rio. • 

185 - terceiro mundo/ suplemento 



Os 50 anos do fim d·a 
Segunda Guerra 
Mundial são 
lembrados em matéria 
especial, que aborda 
vários aspectos do 
conflito, inclusive suas 
conseqüências 
políticas e econômicas, 

> que ainda marcam o 
panorama internacional A fi;orância é o pior 

ma para quem sofre 
de hanseníase, uma 
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O que esperar de Copenhague 
No momento em que as Nações 

Unidas promovem em Copenhague 
uma reunião sobre desenvolvimento 
social, é oportuno falar sobre a nova 
ordem econômica internacional, 
pois são as duas faces de uma mes
ma moeda. 

A nova ordem econômica teve 
talvez como ponto de partida a 
perestroika de Mikhail Gorba
chev, ocorrida na URSS a partir 
da metade dos anos 80, ou da 
queda do muro de Berlim, em 
1989. A falência de uma alterna
tiva ao capitalismo deixou livre o 
caminho para a ação dos defenso
res das forças de mercado como 
as únicas capazes de promover o 
bem-estar da humanidade. 

O desenvolvimento social não 
era então um problema só dos pa(
ses do "socialismo real"; o capitalis
mo também vivia uma crise marca
da pela miséria, exclusão social e 
desemprego. O liberalismo, que as
sistia vitorioso ao "fim da história", 
se renovou com a radicalização de 
seus próprios princ(pios. O neolibe
ralismo é só o velho liberalismo sem 
pudor, caracterizado pela plena li
berdade ao capital financeiro e pela 
obsessão pela mercadoria. 

O capital financeiro perdeu sua 
forma clássica, ou seja, a de ser re
sultado da acumulação capitalista, 
gerada no processo de produção e 
destinada, pelo menos em parte, a 
investimentos produtivos. Origina
do principalmente no descontrole 
dos balanços fiscais das economias 
mais desenvolvidas, o capital finan
ceiro se tornou predatório e é hoje si
nônimo de capital especulativo. 

A mercadoria, por sua vez, é o 
produto mágico do capital. Tudo se 
tornou mercadoria, tudo pode ser 
comprado e vendido, até mesmo os 
prindpios éticos que vêm sustentan
do nossa cultura e nosso processo ci.
vilizatório. Além diss,o, como bem 
de consumo durável ou não, ou 
como um serviço, a mercadoria é o 
centro para o qual convergem todas 
as atenções. O produtor não partici
pa mais do processo de produção 

como força de trabalho, ele é somen
te mais um insumo. 

Quando 30% da população mun
dial potencialmente ativa, ou seja, 
2,5 bilhões de pessoas, não partici
pam de atividades produtivas, as 
discussões que dominam o.receituá
rio neoliberal se chamam "qualida
de total", reengenharia e outras se
melhantes, que têm por objetivo me
lhorar os padrões das mercadorias, 
eliminando ainda mais a participa
ção dos produtores. Não há qual
quer referência às condições daque
les que produzem. A aposta é de que, 
investindo na produção como sím
bolo de mecanismo, se terá um novo 
produto e isto será suficiente para 
promover a felicidade da humani
dade . Os indivíduos perderam a 
condição clássica de produtores
consumidores; ficaram reduzidos a 
simples consumidores. 

A Conferência de Copenhague 
não teve a capacidade de denunciar 
o fato de que hoje os sistemas de saú
de, de ensino e o próprio desenvolvi
mento cienUfico e tecnológico são al
tamente excludentes e, sob a apa
rente extensão de condições básicas 
de bem-estar, na verdade partici
pam de uma estrutura que cada vez 
marginaliza maiores contingentes 
de pessoas, mesmo naquelas socie
dades ditas do Primeiro Mundo. 

A iniciativa da ONU com a con
ferência marchou na contracorrente 
dos interesses e das ações dos pode
rosos na comunidade internacio
nal. Após oito anos de dif(ceis nego
ciações, foi concluída em abril de 
1994, com o Acordo de Marrakesh, 
a Rodada Uruguai do Gatt. Ali 123 
países decidiram, finalmente, a 
dissolução do próprio Gatt e a 
criação da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), que deixa de 
ser uma simples secretaria execu
tiva e passa a ser um órgão formu
lador de políticas, se situando as
sim ao lado de instituições como o 
FMI-e o Banco Mundial. 

Desde o infrio estava claro, prin
cipalmente para os pa(ses mais po
bres, que seria sempre melhor levar 
a Rodada Uruguai a um acordo 



multilateral do que encerrar as dis
cussões sem nenhum consenso e, 
desta forma, ficar à mercê da lei das 
selvas das relações bilaterais. 

Embora contrariando os seus in
teresses, para chegar a um acordo 
os países menos industrializados 
se curvaram à imposição norte
americana, e também européia, de 
incluir a agricultura, os serviços e 
os direitos de propriedade intelec
tual nas negociações de uma nova 
ordem do comércio internacional. 
A expectativa era de que as novas 
regras passariam a ser válidas 
realmente para todos. 

A realidade, mais uma vez, des
faz as ilusões. Sob a forte pressão da 
extrema-direita, reunida no Busi
ness Roundtable, a aprovação pelo 
Congresso norte-americano do 
acordo firmado em Marrakesh 
criou para os Estados Unidos a 
prerrogativa de poder rever unilate
ralmente decisões da OMC, sempre 
e quando julgar que elas podem pre
judicar os interesses do país. Ou 
seja, entre outras coisas, fica aberta 
a possibilidade de os Estados Uni
dos continuarem a invocar a famo
sa "super 301" em suas relações de 
comércio exterior. 

Quando fatos como este ainda 
são os determinantes das relações 
internacionais, em clara contradi
ção com as regras do jogo democrá
tico, quando alguns países conti
nuam a manter seus privilégios, se 
permitindo usar a força contra o di
reito, infelizmente não há muito o 
que se esperar de iniciativas em fa
vor do desenvolvimento dos povos 
menos favorecidos. 

Como em Marrakesh, a declara
ção de Compenhague tem tudo para 
não passar de mais um documento 
de retórica, cujo único efeito é apla
car as más consciências. A pergunta 
que fica é até onde será preciso che
gar a miséria para sensibilizar 
aqueles que detêm o poder e conven
cê-los de que é urgente substituir in
teresse pelo produto por interesse 
pelo produtor, substituir a merca
doria pelo homem sem fazer do ho
mem uma mercadoria. 

Prof. Dr. Franklin Trein 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ 

Academia 
Em fevereiro de 1995, inaugu

rou-se a Academia Sertaneja, cujo 
objetivo será desenvolver perspec
tivas de crescimento sócio-cultural 
das populações alemãs e sertane
ja, através de intercâmbio educa
cional e cultural. 

Serão promovidos cursos, semi
nários, palestras e projetos. Para 
maiores informações, escreva para 
Instituto Cultural de Cariri, Praça 
Juarez Távora n º 950, Crato, Cea
rá, CEP: 63100-000. 

Marília Dírcia da Costa 
Crato - CE 

Aldeia global 
Queremos expressar a alegria 

que sentimos quando tivemos co
nhecimento da existência de sua re
vista e do trabalho tão belo e huma
no que ela realiza ao fazer, com sua 
publicação, que se contactem pes
soas de outros países e, assim, apa
reçam novas amizades e amor. 

Por isso, queremos saudar a to
dos e desejar-lhes muito êxito em 
seu trabalho. 

Luisa Beatriz Vega e Ramon 
Sanchez Castillo 
Havana - Cuba 

Assinante 
Sou leitora-dessa revista, e atra

vés da sessão "Intercâmbio" fiz ma
ravilhosas amizades, dentro e fora 
do país. Gostaria que meu endereço 
fosse publicado mais uma vez. Que
ro aproveitar para elogiar cader
nos do terceiro mundo pelos seus 
artigos tão interessantes. Tenho fei 
to sua divulgação a pessoas amigas 
que se interessam por fazerem uma 
assinatura. 

Betânia Mayrink 
Recife-PE 

Intercâmbio 
• Yemonjara Souza Barata 
Trav. XIV de Março, 1.605 
Cremação 
66055-490 Belém-PA 

• Ney Brumassio 
R. Conrado Fancelli, 540 
Jardim Progresso 
87700-250 Paranavaí-PR 

• Bruno Manuel de Sousa Carvalho 
R. Tipografia Mamã Tita, prédio 
27, apto B 
Ingombotas 
Luanda - República de Angola 

• Tatiana Rubina Thomaz 
R. Alfredo Varela, 214, M.V.I. 
94110-090 Gravataí-RS 

• Mariana Thomaz Dei Pino 
R. Dr. Egydio Michaelsen 63 
Ipanema 
91750-140 Porto Alegre-RS 

• Orlando Oliveira 
R. dos Inválidos 185/405 
Centro 
20231-020 Rio de Janeiro-RJ 

• Franciela Rizello 
Barra Grande, CEP 85580-000 
Itapejara D'Oeste - PR 

• Pusini Garcia Truyillo 
Av. 55 # 2617-126 
San Nicolas, CEP 33200 
La Habana-Cuba 

• Bárbara Montesino 
Norte # 194 A% Esperanza y Sta 
Clara Parraga 
ZP 9 CEP 10900 C Habana-Cuba 

• Amparo Mayorquin Maqueira 
Correa # 266, apto. 9 e/ Serrano y 
Durege 
10 de Octubre 
10500 C. Habana - Cuba 

• Sandra Sierra Becerra 
Apartado Postal # 25 
San Nicolás de Bari 
33200 Habana - Cuba 





has de Moraes (ao centro) comanda, ao lado do norte-americano Mark Clark, solenidade 
r na Itália, onde a FEB marcou o nome do Brasil na luta contra o nazi-fascismo 

mundo relembra os 50 anos da rendição alemã, 
neste mês de maio, e logo, em agosto, estará 
comemorando também a derrota japonesa. É 
um velho filme, revisto a cada ano através de 
desfiles militares, onde ainda se encontram os 
velhos companheiros que sofreram os perigos 
das batalhas e viveram o sentimento da pátria 
ao nível mais extremo. 

Mas, estes 50 anos - além da magia que envolve o sentido 
· de meio século - transcorrem num cenário mundial 
radicalmente mudado, talvez o mais diferente, desde que 
o último soldado depôs as armas, em 1945, e percebeu que 
teria que reaprender o mundo. O mundo novo, em 
escombros, dividido em áreas estanques, mas obrigado a 
conviver sob a ameaça do cogumelo atômico. Eram novos 
impérios, varrendo impérios que pareciam eternos. 
Neste cinqüentenário, aqueles novos impérios parecem 
tão incertos, que relembrar a guerra pode se transformar 
num exercício proveitoso. As fronteiras ideológicas 
implodiram, interesses invertem repentinamente suas 
direções, potências militares sucumbem à discreta 
invasão econômica, certezas viram incertezas. O mundo 
desenhado pela Segunda Guerra Mundial está abalado. 
A multifacetada reportagem, que cadernos do terceiro 
mundo oferece ao leitor, analisa não apenas o fato 
militar e diplomático que convulsionou o planeta por 
quase seis anos, mas também aspectos decisivos de nossa 
realidade e que são fruto daqueles terríveis eventos. 
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Como preparar um 
grande conflito 

Marco André Balloussier 

[AJ Primeira Guerra Mundial terminou 
em 1918, deixando um trágico le
gado de cerca de 9 milhões de mor
tos. Este até então inédito grau de 

mortandade de um conflito bélico ajudou a criar 
a esperança de que aquela tinha sido "a guerra 
para acabar com todas as guerras". 

Algumas medidas foram tomadas para 
afastar a ameaça de uma nova conflagração. 
Em 1919, foi criada a Liga das Nações, tam
bém conhecida como Sociedade das Nações 
(SDN), com sede em Genebra (Suíça). Esta or
ganização internacional, predecessora da 
atual Organização das Nações Unidas 
(ONU), tinha como objetivo principal manter 
a paz mundial. 

Em 1928, era dado um outro grande, 
porém utópico , passo em direção à tão son
hada paz. Foi a assinatura do Pacto 
Briand- Kellog, que tem o nome do minis
tro francês dos Negócios Exteriores e do 
Secretário de Estado norte-americano. 
Todos os signatários deste pacto, cerca de 
60 nações , comprometiam-se a renunciar 
à guerra como recurso para a resolução ele 
crises internacionais . 

Entretanto, o sonho de que o mundo esta
va livre da tragédia da guerra não passava de 
uma doce ilusão. A Liga das Nações logo se re
velaria impotente para resolver as questões 
internacionais. E o Pacto Briand-Kellog, ape
sar de suas boas intenções, provou ser apenas 
idealista e ingênuo, pois não atentou para o 
pequeno detalhe de que as guerras não se aca
bam por decreto. 

Algumas mentes mais aguçadas já pre
viam o futuro sombrio que se avizinhava. Em 
1925, diplomatas europeus reuniram-se na ci
dade de Locamo (Suíça), para ratificar as deci
sões do Tratado de Versalhes (1919), que pôs 
fim à Primeira Guerra Mundial. Stalin, nessa 
época iniciando sua escalada para se tornar o lí
der da União Soviética, comentou a respeito do 
encontro: "Pensar que a Alemanha irá tolerares
te estado de coisas é confiar em milagres. Locar
no que sanciona a perda pela Alemanha da Silé
sia, do corredor (polonês) e Dantzig partilhará do 
velho tratado franco-prussiano que privou a Fran
ça da Alsácia e Lorena (. .. ) Locamo está prenhe de 
uma nova guerra européia." 

O rigor de Versalhes alimentou 
o ódio dos derrotados 

O Tratado de Versalhes havia sido espe
cialmente impiedoso com a Alemanha. Ela foi 
obrigada a pagar bilhões de dólares em inde
nizações de guerra, perdeu 1/7 de seu territó
rio e todas as suas colônias, além de sofrer 
grandes limitações no campo militar (quanti
dade de soldados e armamentos). Com este 
tratado, a França procurava humilhar os ale
mães, e dar vazão a um sentimento revan
chista que nutria desde 1870, quando fora fra
gorosamente derrotada na famosa Guerra 
Franco-Prussiana. 

Também a Itália tinha motivos para estar 
descontente. Antes da Primeira Guerra Mun
dial ela formava, junto com a Alemanha e o 
Império Austro-Húngaro, um pacto conheci
do como Tríplice Aliança. Contudo, em 1915, 
a Itália traiu os seus aliados e entrou na guer
ra ao lado da Tríplice Entente (Inglaterra, 
França e Rússia). Quando a guerra terminou, 
a Itália estava, portanto, do lado dos vencedo
res . Mas, a maior parte de suas reivindicações 
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desencadeado por 
Adolf Hitler, em 

1939, retirou parte 
de suas motivações 

da paz mal 
construída após a 
Primeira Guerra, 
quando o cenário 
internacional foi 
modelado para 

proveito dos 
vencedores 

não foram atendidas pelo Co,ngresso de Ver
salhes, onde a França e a Inglaterra impera
vam como líderes absolutos. A região do Fiu
me, que os italianos ambicionavam, acabou 
sendo entregue à nascente Iugoslávia. 

Benito Mussolini e AdolfHitler tornaram
se líderes, respectivamente da Itália e da Ale
manha, em parte porque souberam explorar 
a retórica de um nacionalismo ferido e humi
lhado pelas decisões do Tratado de Versalhes. 

O Período do Entreguerras, como é conhe
cido o intervalo de 20 anos entre os dois con
flitos mundiais, caracterizou-se pela chama
da crise das democracias liberais, quando 
muitos países se encaminharam para regi
mes políticos de extrema-direita. 

Por ter sido a Itália o primeiro país a se
guir esta tendência (o Partido Fascista che
gou ao poder em 1922), a denominação de fas
cismo acabou se estendendo, por analogia, às 
várias ditaduras surgidas na Europ·a e na 
América, e que tinham em comum o fato de 
serem antidemocráticas, antiliberais e, acima 
de tudo, anticomunistas. 

Embora em sua origem o fascismo contives
se um certo sentimento anticapitalista, sobre
tudo contra o capital financeiro, na prática ele 
era estreitamente ligado ao grande capital, do 
qual rornou-se um instrumenro contra o "perigo 
vermelho" que colocava a burguesia em pânico. 

Na Alemanha, a crise econômica 
e social favorece Hitler 

O Nazismo foi a versão alemã do fascismo . 
Em 1923, um ano depois de Mussolini tornar
se primeiro-ministro, marchando sobre Roma 
com os seus "camisas negras", Hitler tenta 
dar um golpe de Estado na Alemanha. O gol
pe, que ficou conhecido como o "putsch da cer
vejaria", fracassou e os principais líderes na
zistas foram presos. 

Na prisão de Landsberg, Hitler escreveu a 
obra Mein Kampf(Minha luta), considerada a 
Bíblia do nazismo, onde estão expressas as 

-: Se os checos nõo me e ntregarem Cstes territórios, se não permitirem 0 

plcblsc:1to nos outros, se não me entregarem intotos os fábricas usinas fortifi ~ 
coc:ões , viveres, etc .. , será o guerra! Mos o Sr. pode estar certo' de qu~ 0 meu 
ma ior desejo ti a paz ... 

idéias da superioridade d.a raça ariana, dane
cessidade da Alemanha conquistar o "Lebens
raum" (o espaço vital) etc. Hitler saiu da ca
deia convencido da necessidade de chegar ao 
poder pela via constitucional. Inicialmente, 
não obteve muito sucesso: em 1928, os nazis
tas c0nseguiram eleger apenas 12 deputados 
para o Parlamento. 

A oportunidade do nazismo se fortalecer 
veio em 1929, com o crack da Bolsa de Nova 
Iorque e a Grande Depressão. Os reflexos da 
crise atingiram violentamente a Alemanha, 
bastante prejudicada com a suspensão da aju
da norte-americana. O colapso da economia 
provocou um grande aumento do desempre
go. O Partido Nazista viu aumentar sua base 
de apoio, pois suas teses sensibilizavam a pe
quena burguesia, pauperizada pela crise, e 
também parte do operariado, que confiava na 
promessa do fim do desemprego. 

A crise econômica provocou uma radicali
zação do quadro político. O apoio da alta bur
guesia, preocupada com o crescimento eleito
ral da esquerda, e as expressivas votações do 
Partido Nazista le-·aram Hitler a ser nomea
do chanceler, em 1933. Com a morte do pre
siden,te Hindenburg, no ano seguinte, Hitler 
passou· a acumular os dois cargos. Era o início 
da ditadura nazista . 

· Os governos radicais formam 
frente expansionista 

Na década de 30, a Alemanha nazista, a 
Itália-fascista e o Japão, dominado por mili
tares ultranacionalistas, formavam o grupo 
dos chamados "países insatisfeitos". Estes 
três Estados foram bastante afetados pela on
da de protecionismo econômico que se seguiu 
à crise de 1929, pelo fato de terem reduzidas 
possessões coloniais. O caso da Alemanha era 
mais grave, pois ela perdera todas as suas co
lônias com o Tratado de Versalhes. 

De outro lado, havia os "países satisfei
tos", como Inglaterra e França, que manti
nham seus impérios coloniais, e os EUA, que 
aumentavam cada vez mais sua área de in
fluência. Alemanha, Itália e Japão vão pres-
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- O Sr. foloró co"' Dolodiar, o Franco "º1 entregará o Córsega, o Tunísia 
• Dllbutf, a gvene será evitada • o ltôllo aumantoró 11111 imp4rlor 

- ( euP Que • que vou 9onhorP 
- O St. gonharó polMat quando voltar o Londres ... 

sionar por uma redivisão dos mercados mun
diais, o que acabaria levando à eclosão da Se
gunda Guerra Mundial, em 1939. 

A iniciativa foi do Japão que, em 1931, in
vadiu a Manchúria. A Liga das Nações come
ça a mostrar sinais de fraqueza, pois seus pro
testos de naq.a valeram. O Japão retirou-se da 
Liga, em 1933, e continuou sua expansão im
perialista pela China. 

Em 1935 foi a vez da Itália, que invadiu 
a Etiópia, um dos únicos países inde
pendentes da África. Sanções econõmicas são 
impostas à Itália, mas não são tomadas me
didas efetivas que poderiam ter barrado a in
vasão, como o embargo de petróleo e o blo
queio do Canal de Suez. A impotência da Liga 
das Nações evidenciava a falência do princí
pio da segurança coletiva. 

Ao mesmo tempo, a Alemanha, desrespei
tando flagrantemente o Tratado de Versa
lhes, iniciava uma acelerada corrida arma
mentista e remilitarizava a Renânia, região 
fronteiriça com a França. O exército francês, 
na época superior ao alemão, nada fez diante 
de tão grave ameaça à segurança nacional. 
Em 1936, a aproximação entre a Alemanha e 
a Itália formaliza o Eixo Roma-Berlim. Estes 
dois países, mais o Japão, formam também o 
Pacto AntiKomintern, voltado contra o comu
nismo e a União Soviética. 

O ano de 1936 é também o período em que 
se inicia a Guerra Civil Espanhola, considera
da uma espécie de ensaio geral da Segunda 
Guerra Mundial. A Alemanha e a Itália, que 
apoiaram os falangistas do general Francisco 
Franco, aproveitaram a oportunidade para 
testar suas novas armas. Aviões alemães rea
lizaram bombardeios sobre cidades índefesas, 
como Guernica, imortalizada na célebre tela 
de Pablo Picasso. Contando apenas com um 
pequeno apoio da URSS e das Brigadas Inter
nacionais, formadas por voluntários de diver
sos países, as forças republicanas são final
mente derrotadas em 1939. 

A partir de 1938, as relações internacio
nais tornaram-se extremamente tensas. De
pois de anexar a Áustria, processo conhecido 
como Anschluss, a Alemanha exigiu uma re
gião da Tchecoslováquia, os Sudetas, habita
da por povos de origem germânica. A guerra 
parecia prestes a estourar. 

O problema foi resolvido na Conferência 
de Munique, na qual a Tchecoslováquia não 
foi convidada a participar. Inglaterra, França 
e Itália reconheceram o direito alemão sobre 
os Sudetas. A independência da Tchecoslová
quia era sacrificada, para que o mundo pudes
se viver mais um ano de paz. Posteriormente, 
a Alemanha ocuparia o país quase inteiro, 
sem que a Inglaterra e a França nada fizes
sem. Estas escandalosas concessões à Ale
manha nazista, feitas na inútil esperança de 
se evitar uma nova guerra, ficaram conheci
das como "política de apaziguamento", cujo 
maior expoente foi o primeiro-ministro inglês 
Neville Chamberlain. 

O Tratado de Versalhes era letra morta 

A Conferência de Munique reforçou a sus
peita, na União Soviética, de que as potências 
ocidentais "empurravam" a Alemanha em sua 
direção. Isto ajuda a explicar o famoso e polêmi
co Pacto de Não-Agressão Nazi-Soviético, assi
nado em agosto de 1939, e que deixou o mundo 
perplexo. O nazismo era notoriamente antico
munista, e Hitler já deixara claro, no Mein 
Kampf, que algumas ricas regiões da UJ;IBS fa
ziam parte do ambicionado espaço vital. 

No entanto, os dois países tinham seus mo
tivos para assinar o pacto. A URSS ganhava um 
pouco mais de tempo para se preparar para 
uma guerra contra os nazistas, que considerava 
quase inevitável. Além disso, o pacto tinha cláu
sulas secretas que permitiam à URSS estender 
seus domínios pelos Países Bálticos (Letônia, 
Lituânia e Estônia) e parte da Polônia. Estes te
rritórios eram vistos como uma barreira defen
siva contra um futuro avanço nazista, Na ve:r
dade, todas estas supostas vantagens mostra
ram-se de pouca utilidade quando os alemães 
invadiram a URSS, pois eles rapidamente con
seguiram chegar às portas de Moscou. 

A Alemanha, por sua vez, se sentiu bas
tante beneficiada com o pacto, pois ficava li
vre do fantasma da guerra em duas frentes 
(Europa Oriental e Ocidental), que já a havia 
prejudicado na Primeira Guerra Mundial. 
Depois que a neutralidade soviética estava 
garantida, a Alemanha invadiu a Polônia no 
dia 1 º de setembro de 1939. Desta vez, a Fran
ça e a Inglaterra não hesitaram: rapidamente 
declararam guerra à Alemanha. Começava a 
Segunda Guerra Mundial. 
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· Opoder 

mudade -maos 
O conflito cria um 

mundo novo 

[I] 
invasão da Polônia, em setem
bro de 1939, detonou a Segun
da Guerra Mundial e foi a pri
meira de uma série de 

fulminantes campanhas militares ale
mãs, conhecidas como blitzkrieg (guer
ra-relâmpago) . Era um novo estilo de 
guerra, de movimentação rápida , em 
que se coordenava a atuação de forças 
blindadas (tanques) combinadas com a 
aviação. 

Esta estratégia permitiu que a Ale
manha conquistasse, em menos de um 
ano, a Polônia, Dinamarca, Noruega, 
Bélgica, Holanda e França. As vitórias 
alemãs foram relativamente fáceis, 
porque seus adversários, inclusive o 
poderoso exército francês, ainda esta
vam presos às ultrapassadas concep
ções militares da Primeira Guerra 
Mundial. 

Na Europa Ocidental, o único obs
táculo que restava à Alemanha nazista 
era a Inglaterra. Hitler achava, erro
neamente, que, depois da capitulação 
da França, poderia persuadir a Inglate
rra a negociar a paz. Mas, os ingleses 
permaneceram obstinados na intenção 
de resistir. Nesta época, a Inglaterra já 
tinha um novo primeiro-ministro: o 
apaziguador Chamberlain havia sido 
substituído pelo determinado Winston 
Churchill. 

Pouco antes da queda da França, 
Churchill discursava no Parlamento: 
"Nada tenho a oferecer, exceto fadiga, 
sangue, suor e lágrimas(. .. ) Iremos até 
o fim. Lutaremos na França, lutaremos 
nos mares e oceanos, combateremos 
com confiança cada vez maior e com po
derio crescente nos ares; defenderemos 
nossa Ilha, custe o que custar. Comba
teremos nas praias, combateremos nas 
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O ocôrdo anglo-russo... segundo os idéias britânicas 

pistas de pouso , combateremos nos 
campos e nas ruas, combateremos nas 
colinas; jamais nos renderemos ." 

Não foi preciso tanto. A Batalha 
da Inglaterra foi travada exclusiva
mente nos ares, de agosto de 1940 até 
meados de 1941. A Alemanha acabou 
desistindo da invasão, pois sua força 
aérea, a Luftwaffe, não conseguiu ob
ter a supremacia, tendo sido derrota
da pela Royal Air Force, a RAF. Ao co
mentar o heróico desempenho dos pi
lotos ingleses , Churchill proferiu a 
célebre frase: "Nunca tantos deveram 
tanto a tão poucos." 

Hitler desistiu de invadir a 
Inglaterra e atacou a URSS 

A Batalha da Inglaterra evitou a in
vasão alemã, assim como a Batalha Na
val de Trafalgar ( 1805) acabou com ases
peranças de Napoleão Bonaparte. Coin
cidentemente, Hitler, frustradas suas 
ambições inglesas, fez o mesmo que Na
poleão: voltou-se contra a Rússia. 

Depois de ter garantido o domínio 
dos Bálcãs, a Alemanha lançou-se a 
seu maior empreendimento: a inva
são da União Soviética. Os nazistas, 
como de hábito, atacaram sem prévia 
declaração de guerra, no dia 22 de 
junho de 1941. 

O avanço inicial dos alemães foi 
arrasador, ocupando a Ucrânia , cer
cando Leningrado e atingindo as ime
diações de Moscou. Mas, as precarieda
des do terreno e as imensidões da Rús
sia acabaram dificultando uma cam
panha no estilo blitzhrieg. Aos poucos, 
a ofensiva foi perdendo o ímpeto, e os 
soviéticos começaram a organizar me
lhor as defesas. 

A arrogância alemã, de achar que 
poderia conquistar Moscou rapidamen
te, teve graves conseqüências. Seus 
exércitos não possuíam agasalhos sufi
cientes para enfrentar o frio russo. 
Uma divisão Panzer, por exemplo, per
deu 63 soldados em combate e 325 por 
ulcerações produzidas pelo frio. Da 
mesma forma que na guerra napoleôni
ca, o "General Inverno" ajudava a der
rotar os invasores. 

Richard Sorge, um comunista ale
mão que espionava para os soviéticos 
em Tóquio, também deu uma contri
buição importante para salvar Moscou. 
Acreditando em suas informações de 
que o Japão não atacaria a URSS, 
Stalin tomou a decisão de transferir 
tropas siberianas para a defesa da ca
pital. Para homens que vinham da Si
béria, o inverno moscovita parecia 
até um clima ameno. 

Um general alemão, que os enfren
tou , disse: "Ficamos por demais im
pressionados. Fomos atacados no início 
da manhã, numa temperatura de apro
ximadamente 35 graus abaixo de zero. 
O ataque foi repelido. Os soldados so
viéticos permaneceram quase imóveis 
durante oito horas, estendidos sobre a 
neve. Ao cair da noite, eles atacaram 
novamente, com a mesma disposição." 

A Grande Guerra Patriótica 
mobilizou os soviéticos 

Moscou foi salva, mas não havia 
muitos motivos para otimismo. Acha
mada Grande Guerra Patriótica estava 
apenas começando. A União Soviética 
ainda teria que enfrentar, praticamen
te sozinha, durante longos e sangren
tos anos, a maior quantidade e as mais 



Hitler elegeu Stalingrado como troféu 
pessoal, pois a conquista da cidade 
que celebrava o líder soviético 
quebraria o moral do inimigo. O 
melhor do exército alemão viu-se 
imobilizado, disputando trechos de rua 
por semanas (acima). Stalin ganhou 
tempo, com a resistência heróica e a 
ajuda do inverno. Filas de soldados 
alemães (abaixo) são conduzidos ao 
campo de prisioneiros 
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bem equipadas divisões do 
exército alemão. Entre sol
dados e civis, a União Sovié
tica perdeu cerca de 20 mi
lhões de pessoas na guerra. 

Em toda a Europa ocupa
da, os nazistas implantaram 
uma "nova ordem", baseada 
no terror policial-militar. 
Mas foi no Leste que as atro
cidades atingiram o ápice da 
selvageria. Um soldado ale
mão, de licença em casa, con
tou à mulher: ''Você sabe co
mo nos comportávamos em 
relação aos civis? Como dia
bos saídos do inferno ( ... ) 
Acredite em mim, Else, se al
guma vez os russos batessem 
nessa porta e aqui fizessem 
metade do que lhes fizemos , 
você nunca mais iria sorrir 
ou cantar." 

A repressão nazista esta
va a cargo principalmente da 
polícia política, a Gestapo, e 
das temíveis tropas de cho
que, as Waffen- SS. As SS fo
ram responsáveis pela ope
ração da "solução final", que 
resultou no extermínio de 6 
milhões de judeus e de outros 
povos "indesejados", como os 
ciganos e os eslavos. 

Justificando o adjetivo de 
mundial, a Segunda Guerra, 
muito mais do que a Primei
ra, extrapolou os limites do 
continente europeu. Em ter
ras americanas, a guerra se 
fez sentir, sobretudo, pela ati
vidade dos submarinos ale
mães no Oceano Atlântico, dos 
quais diversos navios mercan
tes brasileiros foram vítimas. 
No Atlântico Sul, chegou a 
ocorrer um combate naval no 
estilo clássico, a Batalha do 
Rio da Prata, quando cruzado-
res britânicos conseguiram 

afundar um dos melhores navios ale
mães, o encouraçado Graf von Spee. 

Na África do Norte houve guerra de 
1940 até 1943. Alemães e italianos ten
taram, sem sucesso, arrebatar dos ingle
ses o controle do estratégico Canal de 
Suez. Neste cenário da guerra, destacou
se o comandante alemão doAfrika Korps, 
o lendário general Erwin Rommel, con
hecido como a ''Raposa do Deserto". 

Na Ásia, a guerra foi levada 
pelo Japão à China 

A China estava em guerra com o 
Japão desde 1937. O conflito na Ásia 
se expande a partir de 7 de dezembro 
de 1941, dia em que aviões japone"ses 
atacaram, de surpresa, a base aero
nava! norte-americana de Pearl Har
bour. Iniciava-se um previsível con
flito entre os EUA e o Japão, pela he
gemonia no Pacífico. 

O ataque destruiu a maior parte da 
frota americana do Pacífico. Só mais 
tarde se percebeu que o desastre não 
fora tão grande como se imaginara. 
Para a sorte dos Estados Unidos, nen
hum dos porta-aviões disponíveis es
tava na base, quando os japoneses 
atacaram. O futuro da guerra de
monstraria o papel fundamental 
desse tipo de navio, compensando 
um pouco a perda dos cruzadores e 
encouraçados afundados em Pearl 
Harbour. 

Além de atacar os EUA, os japone
ses também invadiram as possessões 
européias na Ásia, formando um imen
so império que incluía parte da China, 
as Filipinas, a Indochina, a Malásia, a 
Indonésia , Cingapura, além de cente
nas de ilhas espalhadas pelo Pacífico. 
Esta expansão japonesa se fez com a 
mesma rapidez das conquistas alemãs 
do início da guerra. 

Logo depois do ataque japonês a 
Pearl Harbour, a Alemanha e a Itália 
declararam guerra aos EUA. Após o 
fim da Primeira Guerra Mundial, a 
política externa norte-americana ca
racterizara-se por um crescente isola
cionismo em relação aos problemas 
da Europa. Mas, na verdade, desde 
1940 os EUA já não estavam propria
mente neutros diante do conflito eu
ropeu, pois cada vez mais aumentava 
su a solidariedade com a Inglaterra. 
Em março de 1941, o Congresso nor
te-americano aprovou a Lei de Em
préstimos e Arrendamentos, que pre
via o fornecimento de material bélico, 
em condições bastante facilitadas de 
pagamento. 

O ano de 1941 termina com uma de
finição mais clara dos blocos em luta: 
de um lado, os países do Eixo (Alema
nha, Itália e Japão), e, do outro, o bloco 
dos Aliados (EUA, URSS e Inglaterra). 
Muitos países do mundo se engajaram, 
em maior ou menor grau, à causa alia-



da. O mesmo aconteceu, em escala bem 
mais reduzida, em relação ao Eixo. 

O governo brasileiro, que chegou a 
nutrir simpatias pelo nazi-fascismo, 
acabou declarando guerra aos países 
do Eixo, em agosto de 1942. Dois anos 
depois, com o envio da Força Expedicio
nária Brasileira (FEB) para a Itália, o 
Brasil se transformava no único país 
latino-americano a participar direta
mente do conflito, o que justifica sua . 
presença, neste ano, nas comemora
ções européias do cinqüentenário do 
fim da Segunda Guerra Mundial. 

Com seus imensos potenciais eco
nômicos, a entrada da URSS e dos EUA 
na guerra acabaria por definir o conflito, 
a longo prazo, em favor dos Aliados. A 
URSS conseguiu transferir boa parte da 
sua estrutura produtiva para além dos 
Montes Urais, região a salvo da invasão 
alemã. O presidente Roosevelt definiu os 
EUA como o "arsenal da democracia". A 
indústria norte- americana foi totalmen
te convertida para a guerra, e no auge do 
conflito ela era capaz de produzir um 
avião a cada cinco minutos. 

A partir de 1942, a guerra 
começa a mudar de direção 

Na frente russa, a grande virada co
meçou com a Batalha de Stalingrado, 
uma das maiores da guerra, cuja fero
cidade pode ser comprovada neste de
poimento de um oficial alemão: "Para 
tomarmos uma única casa lutamos 
quinze dias, lançando mão de mortei
ros, granadas, metralhadoras e baione
tas. Já no terceiro dia, 54 cadáveres de 
soldados alemães estavam espalhados 
pelos porões(. .. ) Perguntem a qualquer 
soldado o que significa meia hora de lu
ta corpo a corpo, numa peleja deste ti
po. Depois, imaginem.Stalingrado por 
oitenta dias e oitenta noites só de luta 
corpo a corpo. As ruas já não se medem 
por metros, mas por cadáveres." 

No Pacífico, a expansão japonesa, 
que agora ameaçava a Austrália, foi de-

tida com as vitórias norte-americanas 
nas batalhas aeronavais de Midway e 
do Mar de Coral. No Atlântico, o aper
feiçoamento de técnicas defensivas, aos 
poucos diminui os efeitos devastadores 
que os submarinos alemães causavam 
nos comboios aliados. 

Em julho de 1943, ocorre um de
sembarque anglo-americano na Sicília, 

Diário de guerra 

O jornalista não costuma enfren
tar uma jornada de trabalho 

tranqüila. A profissão está entre as 
dez com maior risco de estresse. 
Imagine, então, a tensão enfrenta
da por um correspondente de guer
ra. Não de um conflito "eletrônico", 
como a Guerra do Golfo, mas da Se
gunda Guerra Mundial. 

O jornalista Joel Silveira, então 
com 26 anos, viveu durante quase no
ve meses, na Itália, a experiência de 
enfrentar o front do maior conflito ar
mado do planeta. E sobreviver. 

" A guerra é suja, nojenta. Os 
jornalistas não estavam lá a pas
seio. Sofremos muito nos Apeninos: 
muito frio, medo, desconforto, e 
aquele constante odor de sangue 
velho e óleo diesel, que é o cheiro da 
guerra. E Jllais o tédio dos longos 
dias e noites em locais inviáveis, si
tiados pela neve", relata o repórter. 

Joel trabalhava para o grupo 
Diários Associados, que distribuía 
os textos para 54 jornais brasilei
ros. Contava com uma franquia te
legráfica exclusiva, privilégio com
partilhado somente por Egydio 
Squeff, de O Globo, o que permitia 
que os textos fossem publicados até 
no mesmo dia nos jornais vesperti
nos, dependendo do horário do en
vio. Os textos de Rubem Braga 
(Diário Carioca), Raul Brandão 

A aviação foi arma decisiva na Segunda 
Guerra e manteve a Alemanha e áreas 
ocupadas sob a constante destruição 
dos bombardeios 

iniciando-se a invasão da Itália. Mus
solini foi deposto e o novo governo ita
liano negociou a rendição com os Alia
dos. Os alemães então ocuparam o cen
tro e o norte do país, resgataram Mus
solini, e a campanha na Itália se arras
tará lentamente, até o final da guerra. 

Desde 1942 que a URSS clamava 
pela abertura de uma segunda frente na 
Europa Ocidental, que aliviaria a pres
são sofrida por seus exércitos. A invasão 
da Itália não atendeu as suas expectati
vas, pois se fosse realizada na França te
ria um peso militar bem maior. 

A invasão da França ficou decidida 
na Conferência de Teerã, realizada em 
novembro de 1943, a primeira a reunir 
os três grandes líderes aliados: Stalin, 
Roosevelt e Churchill. O desembarque 

Joel Silveira 

(Correio da Manhã) e Thassilo Mit
ke (Agência Nacional) levavam em 
média 20 dias para chegar ao Brasil. 

Segundo Joel Silveira, a presen
ça dos correspondentes na frente de 
batalha "era sempre bem-vinda",já 
que levavam jornais (de 20 dias 
passados) e cartas com notícias do 
Brasil para os combatentes, além 
de repassarem para o Brasil, sema
nalmente, mensagens curtas escri
tas pelos membros da Força Aérea 
Brasileira, publicadas nos jornais. 
No início, o seu comando foi arredio 
à presença dos jornalistas: "Tive
mos de vencer a frieza e mesmo a 
desconfiança, que nunca chegou a 
ser uma declarada hostilidade, do 
comando da FEB. Mas o ambiente 
frio foi se descongelando, logo que 
chegaram (à Itália) os nossos primei
ros despachos publicados no Brasil. 
Perceberam que estávamos ali para 
ajudar e não para atrapalhar." 

(Marcelo Monteiro) 



O Dia D (6/6/1944) marca a abertura da segunda frente européia, 
reclamada pelos soviéticos, que suportavam sozinhos o confronto 

direto com os nazistas desde 1941. O desembarque na 
Normandia foi a maior operação aeronava/ já realizada 

na Normandia, que passou para a His
tória como o Dia D, ocorreu em 6 de ju
nho de 1944. Foi a maior operação ae
ronava! realizada até hoje. 

O Dia D deixou cerca de cinco mil 
soldados aliados mortos ou feridos. 
Um dos sobreviventes , o diretor Sa
muel Fuller, posteriormente faria um 
filme (Agonia e glória) bastante re
alista sobre o episódio. Mesmo assim, 
ele não ficou satisfeito, dizendo na es
tréia: "O desembarque não foi isso. Se 
quisesse dar uma idéia da guerra , te
ria de jogar umas granadas e metral
har vocês." 

Apesar das baixas elevadas, a ope
ração foi coroada de êxito. Nas come
morações do cinqüentenário do Dia D, 
realizadas Iio ano passado, especulou
se sobre o que teria acontecido, se o de
sembarque tivesse fracassado . Entre 
outras, foram levantadas as hipóteses 
de um ataque nuclear à Alemanha, e de 
que não teria havido um Muro de Ber
lim, mas um Muro de Roma, ou de Pa
ris, pois o avanço irresistível do Exérci
to Vermelho poderia não se deter na ca
pital alemã. 

Realmente, o fato é que quando foi 
aberta a tão almejada segunda frente, 
os russos já não precisavam dela como 
antes . É bastante provável que a União 
Soviética, a esta altura, tivesse condi
ções de derrotar a Alemanha sozinha e 
mesmo ocupar a Europa Ocidental. En
tretanto, não há nenhum indício con
creto de que ela tivesse esta intenção, e 
Stalin saudou com alívio o Dia D: "A 
história da guerra não conhece outro 
feito comparável ao desembarque da 
Normandia, seja por sua concepção, 
grandeza ou perfeita execução." 

Os líderes aliados voltam a se reu
nir em Ialta, no sul da Rússia, em feve
reiro de 1945. As principais questões 
debatidas foram a delimitação das esfe
ras de influência no pós-guerra e adi
visão da Alemanha em zonas de ocupa
ção. A URSS se comprometeu a entrar 
na guerra contra o Japão, depois da der
rota da Alemanha. 

Os soviéticos foram os primeiros a 
entrar .em Berlim. A Alemanha se ren
deu incondicionalmente, no dia 8 de 
maio de 1945. Adolf Hitler já havia se 
suicidado no dia 30 de abril. 

Após a bomba e a 
rendição, um toque de 

ironia: Hiroíto é 
convocado ao local 
onde se hospedá o 

general Mac Arthur, 
para receber 

instruções. O 
militarismo japonês -

expirava, todas as 
forças seriam 

revertidas para o 
triunfo econômico 

A nova paz surgiu sob o terror 
da bomba atômica 

A guerra prosseguia no Pacífico. Os 
japoneses estavam utilizando pilotos 
suicidas, os kamikases, que se jogavam 
contra os navios dos EUA, com seus 
aviões carregados de explosivos. 

Com a morte de Roosevelt, em abril 
de 1945, coube a Harry Truman tomar 
a polêmica decisão de lançar as bombas 
atômicas sobre Hiroxima e Nagasaki, 
nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamen
te. Sem alternativas, o Japão acabou se 
rendendo incondicionalmente, no dia 
14 de agosto de 1945. 

A Segunda Guerra Mundial chega
va ao fim, e iniciava-se a Era Nuclear. 
Ao receber a notícia da destruição de 
Hiroxima, o físico nuclear Albert Eins
tein comentou: "O homem não seria ca
paz de fazer isso, mas o fez. Certamen
te não seria capaz de fazer a terceira 
guerra mundial, mas a fará. Não sei co
mo ela será disputada, mas já sei como 
será travada a quarta: com paus, pe
dras, tapas e mordidas." • 

(Marco André Balloussier) 



O desembarque na 
Normandia 

Na redação do Diário da Noite, no Rio de Janeiro, os primeiros 
rumores da invasão foram recebidos com cautela e dúvidas 

Neiva Moreira 

[I] 
eu primeiro contato direto com a 
guerra foi a longa travessia de duas 
semanas navegando noltaité, de São 
Luís ao Rio de Janeiro. Como tantos 

outros jovens, tomara um "Ita no Norte" em 
busca de novos horizontes. 

Viajávamos num dos primeiros comboios 
- dizia-se que eram 15 barcos - que navega
vam sob a proteção das esquadras brasileira 
e norte-americana. As noites eram particu
larmente preocupantes, mas para um es
treante do jornalismo fora da província, aque
le espetáculo de poder, aventura e desafio era 
excitante e revelador. 

Pouco tempo depois, já engajado no 
jornalismo carioca, nos Diários Associa-

dos, me envolvera, como todos os colegas, na 
informação de guerra, que dominava a pauta 
das redações . 

Pirâmides de metal -As grandes mani
festações de massa da época estavam sempre 
ligadas a episódios da conflagração mundial, 
sobretudo de indignado protesto contra os 
afundamentos de navios na costa brasileira. 
Durante um longo período as pirâmides de 
metais ( doadas pela população para ajudar no 
esforço de guerra) foram os pólos da mobiliza
ção popular brasileira. As pirâmides passa
ram a ser um dado da mobilização, uma ma
neira de se dar uma contribuição pessoal para 
a derrota do Eixo. 

No Rio, a gigantesca montanha de ferro e 
outros metais do Largo da Carioca - uma en-



A ação de 
submarinos 

alemães contra 
navios brasileiros 

levou o país à 
guerra contra o 

Eixo e a proteger 
seu transporte 

marítimo com o uso 
de comboios 
vigiados por 

belonaves 

tre as muitas que apareciam em toda a cidade 
- crescia sem cessar e o fazia já com o toque 
da criatividade popular. Para os repórteres do 
Diário da Noite que, como eu, cobríamos oco
tidiano daquela campanha - que esvaziava 
casas, depósitos e ruas de todo metal que pu
desse ajudar o Brasil a fundir canhões e cons
truir barcos para a guerra - houve muitos mo
mentos sugestivos. Cartas de crianças, casais 
que se desfaziam de jóias de estimação, pes
soas que enviavam poesias de apoio e estímu
lo aos nossos pracinhas em luta. Mas houve 
uma continuada mensagem que, além de 
patriótica era romântica, e que desafiava 
nossa curiosidade: uma mulher que não se 
identificava, limitando-se a cobrir de beijos 
estampados de baton, cartas e objetos que 
todos os dias deixava na pirâmide. Só na co
memoração da vitória se identificou com 
uma senhora de pouco mais de 30 anos, que 
encontrara método tão carioca para expres
sar seu patriotismo. 

Em pouco tempo, as pirâmides se espalha
ram pelo Brasil afora e talvez a contribuição 
mais estranha e original tenha ocorrido em 
Teresina. O jovem médico Clidenor de Freitas 
Santos, recém-nomeado para a direção do 
hospital psiquiátrico local, fundiu no aço cole
tado duas metas: ajudar o esforço de guerra e 
libertar os doentes das correntes, levadas por 
eles mesmos em uma singular procissão até a 
pirâmide de metais. 

Barão no bonde - O esforço de guerra, 
que se tornou uma preocupação generalizada, 
não parava aí. Expressava-se de diferentes 
formas, inclusive nas silenciosas privações 
que atingiam muitos lares, com os reflexos da 
guerra na economia nacional. Mas tinha tam
bém o seu marketing. 

Recordo-me das campanhas de Assis Cha
teaubriand, que nós, dos Diários Associados, 
deveríamos promover. Uma delas visava à 
substituição da gasolina e do diesel pelo gaso
gênio. Essa meta levou o ministro da Agricul
tura, Fernando Costa, um dinâmico e corpu
lento paulista que devorava mangas com um 
apetite voraz, a aparecer guiando um peque
no trator adaptado ao novo combustível, uma · 
espécie de pioneiro do pró-álcool. 

Em outro momento, coube ao 
Diário da Noite fazer a reporta
gem do chanceler Oswaldo Ara
nha dirigindo-se ao Itamaraty em 
um coletivo. Eu deveria entrevis
tar o barão de Saavedra, dono do 
Banco Boa Vista, pendurado no 
bonde a caminho do trabalho. 
Chateaubriand estimulava os ri
cos e os altos funcionários do go

verno e das empresas privadas a aceitarem de 
boa vontade esses prosaicos sacrifícios e se di
vertia com os sustos que o novo transporte 
pregava nos seus amigos da alta burguesia. 

'Senta a Pua' - Quando Vargas decidiu-se 
pela participação do Brasil na guerra - que o 
Diário da Noite, como milhões de brasileiros, 
vinha exigindo-, o conflito tornava-se mais pró
ximo de todos nós. A reportagem passou a ser 
mais objetiva e os personagens podiam ser uma 
fanu1ia de Cascadura ou um lar em lágrimas de 
São João del Rey (MG), pela morte de um jovem 
da cidade, nas escarpas dos Apeninos. 

Ou ainda aqueles momentos inesquecí
veis da ocupação do Clube Germânia pela 
União Nacional dos Estudantes (UNE), na 
praia do Flamengo, que, de um centro de sim
patia pelo Eixo, passou, daí para adiante, a 
converter-se num formidável baluarte da luta 
democrática e nacionalista no país. 

O Diário da Noite fervia. Foi de lá que Ed
mar Morel, o grande repórter dos Associados, 
saiu à frente de ruidosas multidões, para 
substituir nomes de estabelecimentos que 
lembravam o Eixo. Sumiram o bar Berlim e o 
bar Adolfo (mesmo nada tendo a ver com o ou
tro Adolfo, o Hitler); este passando a ser o 
simpático ponto de reunião da boemia de hoje, 
rebatizado de Bar Luís, na Rua da Carioca. 

Fiquei orgulhoso de ser designado pelo se
cretário Carlos Eiras para a repórtagem da 
partida de jovens aviadores brasileiros para a 
etapa de treinamento nos Estados Unidos. 
Em um hangar do aeroporto Santos Dumont 
entrevistei o então major Nero Moura eco
nheci um jovem tenente: Fortunato Câmara 
de Oliveira, uma espécie de porta-voz do gru
po e com o qual iria conviver até hoje nas lutas 
nacionalistas e populares. Mas meu entusias
mo maior tinha origens bem maranhenses. 
No grupo, para o qual os aviadores escolhe
ram como símbolo o avestruz guerreiro com a 
frase nordestina do "Senta a Pua", estava um 
colega do Liceu de São Luís, Rui Moreira Li
ma. Para mim, era como se pessoalmente es
tivesse partindo para a guerra, com toda a 
aguerrida turma do Liceu. 

Ao ingressar na Escola Militar de Rea
lengo, em 1939, de onde foi para a aviação, 



o turbulento e inquieto liceísta de São Luís-re
cebeu do seu pai, desembargador Bento Mo
reira Lima, um juiz de exemplar correção (o 
que era muito pouco comum na Justiça mara
nhense da época) a seguinte recomendação: 
"Sê um patriota verdadeiro e não te esqueças 
de que a força somente deve ser empregada a 
serviço do Direito. O povo desarmado merece 
o respeito das Forças Armadas. Estas não de
vem esquecer que é este povo que deve inspi
rá-las nos momentos graves e decisivos. O sol
dado não conspira contr_a as instituições às 
quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai os seus 
companheiros e pode desgraçar a nação." 

De jovem tenente ao brigadeiro de hoje, 
Rui cumpriu rigorosamente as proféticas re
comendações do desembargador Bento. Tor
nou-se um herói nos céus da Itália com muitos 
aviões abatidos e, por cada um deles, talvez 
ele tenha feito na sua pistola aquele cortezi
nho cruel com que os nossos compatriotas do 
sertão maranhense costumavam enfeitar e 
atualizar a sinistra estatística das matanças 
no cabo do seu revólver. 

Os Associados já tinham na Itália o seu 
"pracinha", o hoje conspícuo conselheiro da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Au
gusto Villas Bôas, que, com a cumplicidade de 
Nero Moura, furava a proibição militar e en
viava suas crônicas de guerra. 

O trabalho na redação passou a voltar-se 
muito para a cobertura da atuação da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) e a guerra 
ganhou, para o nosso povo, significado espe
cial. Os políticos e os meios de comunicação, 
acostumados à dura luta ideológica com a 
União Soviética, demoraram algum tempo 
para aceitar aqueles russos, "inimigos da re
ligião e comedores de crianças", como heróis, 
libertadores da humanidade. 

Quando a guerra avançava para o fim, as 
ruas e, sobretudo, as redações, estavam pola
rizadas em duas torcidas. Procurava-se acer
tar uma "loteria": o local onde desembarca-
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riç1.m os norte-americanos e quem iria içar pri
meiro sua bandeira no Reichstag, o símbolo 
do poder nazista em Berlim. Os dois podero
sos exércitos - dos aliados e russos - conver
giam dramaticamente no rumo da devastada 
capital alemã. Emergindo cautelosamente da 
clandestinidade, o PCB engrossava a torcida 
em favor dos russos . Não sei por onde andava 
nesse tempo o Dr. Roberto Campos, mas devia 

. estar apostando tudo na dianteira das forças 
do general Patton, comandante das divisões 
blindadas de vanguarda dos aliados. 

Madrugada tensa - O ambiente nas re
dações, sobretudo no serviço telegráfico (a 
editoria ainda não era um nome de moda) era 
eletrizante. A notícia esperada podia estou
rar a qualquer momento e, não poucas vezes, 
os jornais chegaram a anunciar o começo que 
ainda não era. Por exemplo, a poderosa expe
dição exploratória da cidade francesa de 
Dieppe, realizada por uma divisão canaden
se, chegou a ser noticiada como a própria in
vasão. Mas essa veio numa noite que não é pa
ra se esquecer. 

No começo da madrugada de 6 de junho de 
1944, a turma que fazia a primeira edição do 
Diário da Noite começou a captar no serviço 
telegráfico e nas rádios de onda curta, de 
enorme importância na guerra, que algo de 
grave e decisivo estava acontecendo. 

Quanqo a invasão à Normandia de fato co
meçou, estávamos muito escaldados das ''bar
rigas" (notícias erradas ou falsas) n;i.as, tudo 
indicava que nos encontrávamos diante do 
desembarque no continente dos 11 milhões de 
combatentes do general Eisenhower. Chega
vam, sem cessar, telegramas de agências com 
indícios da Hora H do Dia D. Havia rumores 
na Austrália, boatos no Canadá e estranhos 
movimentos no Canal da Mancha, revelan
do a decisiva natureza da operação. Sobre
t udo em face dos concentrados bombardeios 
à costa francesa da Normandia, considera-

O alto comando: 
Gen.Bradley (EUA), 
Alm.Ramsey (lngl.), 
Mar. Tedder (lngl., 
subchefe geral), 
Gen.Dwight 
Eisenhower (EUA, 
Chefe Geral), 
Gen.Montgomery 
(lngl.), 
Sir.Leigh-Mallory 
(lngl.), Gen. Walter 
Smith(USA) 



CAPA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

chance de soltar a notícia em primeiro lugar 
e nos deixar para trás. 

Pilotos 
brasileiros 

chegam aos 
Estados 

Unidos para 
estágio 

dos pelo porta-voz do alto comando ale
mão indicadores de que o ataque ao conti
nente começara . 

Foram momentos de extrema tensão. 
Adiantar ou não o lançamento do jornal nas 
ruas era o dilema crucial. Cada minuto deva
cilação podia dar ao concorrente A Noite a 

Com a visão profética do "furo" jornalísti
co, o secretário Carlos Eiras, informado pelo 
subsecretário de plantão, deslocou-se de ime
diato para a redação e mobilizou todo o pes
soal para o trabalho. Advertiu as oficinas e pe
diu que reforçassem os estoques de papel ao 
pé da rotativa. "Vamos ver em que vai dar", 
disse quase em monólogo. E deu! 

Brig.Rui 
Moreira Lima 

"A participação brasileira 
na II Guerra Mundial foi extre
mamente interessante e reco
nhecida pelos aliados. Quem diz 
que a Itália era um teatro de 
operações secundário, se enga
na. Reunia mais de 1 milhão de 
soldados e grande quantidade 
de aviões de ataque." A análise é 
do brigadeiro Rui Moreira Lima, 
piloto do 1º Grupo de Caça da 
FAB, grupo brasileiro que lutou 
na Itália, formado por 372 ho
mens, sendo 32 pilotos. Rui Mo
reira Lima realizou 94 missões a 
bordo de aviões P-49. 

O militar cita números para 
comprovar a eficiência da ação 
dos pilotos brasileiros. De 6 a 29 
de abril de 1945, o esquadrão bra
sileiro fez 5% das saídas totais do 
XXII Comando Aerotático Alia
do. Essas missões foram respon
sáveis por 85% dos danos a depó
sitos de munição das tropas do Ei-

Minutos depois, a rede Tupi-Tamoio, dos 
Diários Associados, despertava a população 
para a notícia bomba: a invasão começara. 
Um terremoto sacudia as redações e as mul
tidões se lançaram às ruas gritando, cantan
do, chorando. 

Quase ao romper da aurora, o Diário da 
Noite era disputado nas mãos dos jornaleiros 
com a manchete tipo catástrofe: "Invasão". 
Mas como desejasse cobrir-se de uma nova ''bar
riga" publicava também um grande título: "Fala 
Churchill". O leão inglês dava a primeira notícia 

Papel de destaque no 'front' 
xo, e por 15% da destruição de 
veículos motorizados inimigos. 

Este ~sempenho foi obtido 
logo após o coronel norte-ameri
cano, ao qual els brasileiros esta
vam ligados, ter solicitado, em 6 
de abril, que as ações do grupo fos
sem interrompidas, devido ao nú
mero de pilotos, que havia sido re
duzido para 23. "O governo brasi
leiro não plànejou um esquema-dê 
substituição dos aviadores. En
quanto, com 35 missões, o piloto 
norte-americano voltava para ca
sa, nós não tínhamos substitutos, 
chegando a fazer duas a três mis
sões por dia, o que era criminoso. 
Realizei 94 missões. Mas não acei
tamos o pedido do coronel dos EUA 
e continuamos lutando até o fim." 

Após 6 de abril, dois pilotos 
brasileiros perderam a vida em 
combate, outros dois ficaram fe
ridos, um foi feito prisioneiro 
pelos alemães (libertado depois 
pelos aliados) e mais dois tive
ram os aviões abatidos e resga
t.1dos por soldados amigos. "Se a 
guerra durasse mais 15 dias, 
provavelmente o grupo brasilei
ro teria que interromper sua 

ação por falta de pilotos", afirma 
Moreira Lima. 

Os aviadores brasileiros 
treinaram no Panamá e nos 
EUA, mas a experiência ante
rior de vôos no Brasil foi funda
mental para o sucesso das mis
sões. "Voávamos no Correio Aé
reo muitas vezes sem mapa, 
num esforço redobrado. En
quanto um piloto norte-ameri
cano tinha 250 horas de vôo em 
média, os brasileiros tinham en
tre 400 e 3.000 horas. Eu, por 
exemplo, cheguei à Itália com 
870 horas." 

O Grupo de Caça brasileiro re
cebeu a Medalha Presidencial dos 
Estados Unidos em 1986, 41 anos 
depois do final da guerra. Os úni
cos grupos estrangeiros a recebe
rem a premiação foram os brasi
leiros e um esquadrão da Royal 
Air Force (RAF) da Inglaterra. 

O brigadeiro, no início de 
maio, ao lado de outros vetera
nos brasileiros, participou de 
homenagens prestadas aos ex
combatentes nas cidades italia
nas de Pisa e Tarquínia. (Mar
celo Monteiro) 



de vitória: "O fogo das baterias alemãs de ter
ra, na costa do Canal, foi dominado ." 
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aviões." O chanceler Oswaldo Aranha acorda
va Getúlio pela madrugada para lhe transmi
tir o grande fato histórico. O general Eisenhower era menos eufórico 

na sua proclamação: "Foi efetuado esta 
manhã o desembarque de tropas das Forças 
Expedicionárias Aliadas na costa da França. 
Este desembarque constitui parte do plano 
ajustado entre as Nações Unidas para liber
tação da Europa conjuntamente com os nos
sos grandes aliados, os russos ." 

A confirmação alemã logo chegou, nesse 
telegrama de Londres, da agência norte
americana INS: "A rádio de Berlim a nun
ciou que desembarques aliados realizam-se 
em extensas áreas da costa da França, des
de o Havre até Cherburgo, numa extensão 
de cerca de 150 milhas." E mais tarde: "Os 
marechais Rommel e Rundsedt estão no co
mando dos exércitos alemães e preparam os 
contra-ataques." 

O vespertino Associado comemorava: "A 
cidade está em delírio pela notável irradiação 
da rede Tupi-Tamoio." As duas rádios, por 
sua vez, destacavam o fato de o Diário haver 
saído à frente dos outros. 

Poucos dias depois, entre 7 e 8 de junho, 
os russos , sob o comando do marechal Zukov, 

Família francesa 
saúda as tropas 

de libertação 

O quadro da guerra era dramático. Um 
despacho da Reuters , de Estocolmo, infor
mava: "Os choques são de proporções aluci
nantes.'' E acrescentava: "O oceano está 
coalhado de navios e o céu cob erto de 

A guerra vista por olhos jovens 
"Me lembro de 8 de maio 

de 1945, dia do fim da guerra. 
Fazia um tempo lindo em Pa
ris. Foi todo mundo convocado 
para ir aos Champs Elysées, 
mas um colega meu do Liceu, 
cujo pai lutou na resistência, 
reuniu uns amigos . Melem
bro que foi um dia triste , pois 
todos ali choraram pelas pes
soas perdidas na guerra. Eu 
não vi o grande desfile da vitó
ria no Champs Elysées, fiquei 
chorando." 

As palavras de Edouard 
Bailby, jornalista francês 
que, em 1945, tinha 18 anos, 
refletem as duas faces da vitó
ria dos aliados na guerra. 
Bailby lembra que o conflito o 
marcou profundamente. Du
rante muitos anos , inclusive 
quando já morava no Brasil, 
duas ou três vezes por sema
na tinha pesadelos de tortu
ras e fuzilamentos: "É que, ao 
final da guerra, a gente já co
meçava a saber o que ocorria. 

_Antes, com a censura, era di-

fícil. Levei muito tempo para 
me reconciliar com a Alema
nha. Minha mãe nunca mais 
quis falar com um alemão, de
pois da guerra", conta ele. 

Mas o tempo foi passando, e 
uma Alemanha democrática 
surgiu, lá pelos idos dos anos 
50: "Comecei a encontrar ale
mães que não eram nazistas, e 
descobri outros, que tinham lu
tado na Resistência Francesa 
contra o próprio exército de 
ocupação alemão. A maioria 
dos nazistas foi expulsa ou j ul
gada e o país parecia se recupe
rar do horror." Hoje, afirma 
que é quase impossível existir 
um francês antialemão. 

Tal qual um visionário , 
Bailby escreveu, ainda em 
1949, um artigo sobre a juven
tude européia: "Depoisdaguerra, 
começou um movimento da ju
ventude francesa pelo federa
lismo da Europa. Eu não sabia 
muito bem qual seria o futuro, 
como reconstruir o velho conti
nente, mas sentia que não po-

<líamos ficar 
brigando 
entre nós . 
Concordei 
que a me
lhor solução 
seria uma federação de países 
europeus, e militei nesse movi
mento. Queríamos fazer da 
Europa uma nação pacífica e 
próspera ." 

Para ele, o fato mais impor
tante e marcante do conflito foi 
o desembarque dos aliados na 
Normandia, no dia do seu ani
versário, 6 de junho. "Meu pai 
tinha perguntado um dia antes 
o que eu queria ganhar de pre
sente, e respondi que queria 
que os aliados chegassem e ex
pulsassem os alemães da nossa 
terra. Meu pai, então, me acor
dou às 4 da madrugada do dia 
6 e me disse: 'Você ganhou o 
presente. Pára-quedistas alia
dos estão saltando na Norman
dia. Agora, a guerra vai termi
nar.' E terminou mesmo", lem
bra, sorrindo. (Patrícia Costa) 

Edouard 
Bailby 



O 911 Exército soviético 
cercou Berlim em 2614 e 

no dia 215 hasteou a 
bandeira sobre as ruínas 
do Reichstag. A rendição 
formal da Alemanha foi 

no dia 8 de maio 

Outra foi eleito 
presidente na 

redemocratização 
propiciada pelo 

fim da guerra. Na 
foto, ao lado do 

presidente Harry 
Truman 
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desfechavam ofensiva, cujo objetivo final era 
Berlim. A guerra avançava para o fim. O exér
cito soviético conseguiria o feito histórico: içar 
a bandeira vermelha nas ruínas do Reichstag. 
Pouco depois a Alemanha capitulava. 

Ocidentais e russos descobriam-se e con
fraternizavam nas trincheiras. Parecia que, 
sob as ruínas da Alemanha, o confronto com 
a URSS desaparecera. 

Mas não era bem assim. Com a morte de 
RoQSevelt, Truman e a direita do P~rtido De
mocrata chegavam ao poder e Churchill reto
mava sua velha pregação anti-soviética. Por 
sua vez, os russos passavam a ocupar os países 
da Europa Oriental. A Guerra Fria começava. 

Abertura política - No Brasil, o fim da 
guerra acelerou a retomada do debate políti
co. Os adversários do regime tentavam trans
formar a vitória dos aliados em poderoso ins
trumento de luta contra Getúlio. Parecia que 
fora Vargas, apesar da abertura democrática 
que o seu governo propiciava, e não o Eixo, 
quem havia sido derrotado. Nos jornais, já 
não era o general Góis Monteiro quem dava 
entrevistas opinando sobre tudo, como ocor
ria antes. Os generais Juarez Távora e Cor
deiro de Faria (este retornado das trincheiras 
italianas) ocuparam o seu lugar com fortes 
acentos antiVargas. 

A campanha da sucessão estava nas ruas. 
Já como redator político do O Jornal, o carro
chefe dos Diários Associados, participei de 
episódios que marcaram o lançamento das 
duas candidaturas à Presidência da Repúbli
ca: do general Eurico Dutra e do brigadeiro 
Eduardo Gomes. Recebi de Chateubriand 
uma tarefa considerada dificil à época: conse
guir de Eduardo Gomes uma declaração defi
nitiva confirmando a candidatura pela oposi
ção. O brigadeiro era extremamente fechado 
e infenso a declarações. 

Recorri a um amigo, Virgílio de Melo 
Franco, secretário-geral da UDN, que me deu 
o "mapa da mina". Devia ir a Petrópolis e 
madrugar à porta do edificio onde veranea
va Eduardo Gomes, para abordá-lo no per
curso até a igreja , às primeiras horas da 
manhã. Assim o fiz. 

Com todas as armas da persuasão, tentei 
ao menos um monossílabo do herói sobrevi
vente do Forte de Copacabana. Mas o briga
deiro não movia a pestana ou o lábio. Nem 
mesmo sob o fiash da máquina do fotógrafo 
Sebastião Pinheiro. Eduardo Gomes entrou 
silencioso na igreja e ajoelhou-se. Também 
me ajoelhei a seu lado. "O senhor me deixe re
zar em paz. Espere-me na saída da igreja", de
clarou ele entre sisudo e irritado. 

Não me recordo da frase precisa que pro
nunciou, mas sei que era uma nova indicação 
de que poderia ser candidato. 

Mais tarde fui à residência do general Du
tra, no Leme, enquanto a convenção do PSD 
estava reunida no Palácio Tiradentes para 
homologar sua candidatura. O ministro da 
Guerra de Getúlio era o azarão do páreo su
cessório e sua candidatura despertava pouco 
interesse na opinião pública e na imprensa, 
embora terminasse, com a força de Vargas, 
ganhando a eleição. Além do repórter, só es
tava ao seu lado em momento tão importante 
Georgina Avelino, seu velho amigo do Rio 
Grande do Norte. A casa povoou-se rapida
mente de políticos e jornalistas, quando a co
missão oficial chegou para informar ao gene
ral que havia sido indicado candidato à Pre
sidência da República. A onda democratizan
te, resultante da guerra, começava a mudar 
os destinos do Brasil. 

Quando os canhões silenciaram, os Diá
rios Associados, que tiveram em Joel Silveira 
um brilhante e competente correspondente 
de guerra, fizeram uma excelente cobertura 
sobre os novos rumos do mundo. Nesse pe
ríodo fui à Itália (a viagem era em um Cons
telation da Panair, 30 horas do Rio a Roma) e 
visitei, em Pistóia, o cemitério onde repousa
vam os brasileiros mortos na guerra, que sim
bolizava nossa presença numa luta devasta
dora pela liberdade e a democracia . Era o nos
so pesado tributo a uma guerra que custou, aos 
países nela envolvidos, 25 milhões de mortos, 
milhares de cidades, vilas, fábricas, hospitais, 
escolas e tesouros de arte destruídos. 

Não era possível imaginar nesse momento 
que o mundo, liberto do pesadelo de uma tira
nia que ameaçava escravizar a espécie huma
na, continuaria, 50 anos depois, lutando pela 
paz e a justiça social e enfrentando guerras 
inexplicáveis, reflexos de interesses econômi
cos ·e lutas pelo poder. • 
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Guerra Fria, a paz cheia de medo 
Quase 50 anos foram vividos sob o temor do conflito nuclear 

Procópio Mineiro 

g m clima de relaxamento mili
tar internacional acompanha 
este fim de século, cuja marca, 
porém, foi a confrontação dire

ta ou sua ameaça entre nações . O confli
to de interesses econômicos determinou 
a primeira Guerra Mundial e preparou a 
Segunda. Após esta, quase 50 anos foram 
vividos na expectativa sinistra de uma 
terceira guerra, a ser travada com bom
bas nucleares, entre dois blocos ideológi
cos - a guerra final que determinaria um 
novo c0meço para uma humanidade de 
poucos sobreviventes. 

Se às bombas não explodiram, arse
nais imensos, no entanto, foram forma
dos e recursos infinitos consumidos na 
pesquisa e construção de artefatos de 
guerra cada vez mais letais, por vezes 
testados em conflitos localizados, nos 
quais se antevia o desastre derradeiro. 

Esta herança da Segunda Guerra 
Mundial foi a Guerra Fria, a expectati
va do confronto apocalíptico. 

Política de blocos-Tendo por ba
se as diferenças ideológicas entre o 
mundo do capital e o mundo socialista 
- que vinham desde o triunfo da Revo
lução Soviética na Rússia, em 1917 - o 
final da Segunda Guerra marcou a re
tomada do clima hostil entre os dois la
dos. Do ponto de vista soviético, os re
centes ex-aliados da luta contra o Eixo 
esqueciam compromissos de coopera
ção com Moscou, e passavam a desen
volver políticas que, no fundo, visavam a 
isolar, outra vez, o "vírus" comunista do 
cenário internacional. Do ponto de vista 
norte-americano, a URSS, agora protegi
da por um cinturão de países sob seu con
trole na Europa Oriental, era uma espé
cie de dragão fortalecido pelos triunfos 
contra Hitler e disposto a atrair países 
ocidentais para sua órbita. 

Talvez a saída de cena dos dois ou
tros protagonistas aliados - o presiden
te norte-americano Franklin Roosevelt 
faleceu em abril de 1945 e pouco depois 
o primeiro-ministro inglês WinstoIJ. 

Churchill foi derrotado nas eleições -
tenha colaborado para a deterioração 
das relaçõe~. O líder soviético Josef Sta
lin, o único dos três ainda em comando, te
ve assim que se entender com os novatos 
Harry Truman e Attlee, nos últimos me
ses da guerra. Truman era um anti-sovié
tico assumido, bem diferente de Roosevelt 
e o entendimento se tornou difícil. 

na e o segundo, sob a da União Soviéti
ca. Cada um formou sua aliança militar 
(Otan, ocidental, contra o comunista 
Pacto de Varsóvia). Ao gesto de um, co
rrespondia um contragesto do outro. A 
mistura de desconfiança e temor de
senvolveu a disputa em todos os cam
pos, particularmente naqueles que tin
ham algum significado militar: corrida 

Henry Kissinger e o Le Duc Tho, negociando a paz em Paris (1973), dois anos antes 
que o conflito cessasse pela vitória militar dos comunistas vietnamitas 

Disputa e segurança - Truman 
diri a, em 1947, que "regimes totalitá
rios, impostos a povos livres por agres0 

sões diretas ou indiretas, solapam o 
fundamento da paz internacional e, por 
isso mesmo, a segurança dos Estados 
Unidos". Era a Guerra Fria em concei
to, sob a ótica dos interesses de Wa
shington. Tal base de raciocínio viria a 
inspirar a chamada Doutrina de Segu
rança Nacional, .nos países em desen
volvimento do mundo ocidental, e criar 
ditaduras militares em nome da luta 
anticomunista. 

Da multipolarização internacio
nal anterior passava-se, assim, à bis 
polarização. Já não vigoravam os in
teresses regionalizados , mas a dispu
ta planetária: Ocidente (capitalismo) 
contra o Oriente (comunismo), o pri
meiro sob a liderança :1orte-america-

armamentista, corrida espacial, corri
da tecnológica. 

Se Truman pôde em 1945 despejar 
a bomba sobre Hiroxima e Nagasaki, 
Stalin já em 1949 podia iniciar a cons
trução de seus arsenais nucleares. Em 
1954, a URSS abria a primeira central 
nuclear para geração de energia; em 
1957 dava outro passo pioneiro, colo
cando em órbita da Terra um satélite 
artificial, o Sputnik , e, em 1962, coloca
va em órbita, pela primeira vez, um ho
mem, Yuri Gagárin. 

A URSS pousou máquinas em Vê
nus e Marte, antes dos norte-america
nos, mas estes chegariam primeiro à 
Lua, em 1969, e colocariam em órbita 
uma estação permanente, o Skylab, e 
também partiriam na frente na cons
trução de ônibus espaciais. Mas, os so
viéticos desenvolveram logo depois 
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uma estação muito melhor, a Mir, que 
funciona até hoje e onde o ser humano 
vem batendo seguidos recordes de per
manência em órbita. Tanto um, ctuanto 
outro, aproveitavam o interesse cientí
fico para aperfeiçoar seus foguetes , os 
futuros transp01tadores de armas nu
cleares contra as cidades inimigas. 

Em alguns momentos , pareceu 
que isso ia mesmo a contecer. Em 
1956, a URSS confrontou a França e 
a Inglaterra em favor do Egito, na crise 
de Suez, e, em 1962, os Estados Unidos 
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ameaçaram Moscou, no caso dos fogue
tes em Cuba. Em muitos outros episó
dios, a confrontação foi indireta, como 
nos casos das guerras da Coréia, do 
Vietnã e do Afeganistão, onde uma das 
superpotências se envolveu diretamen
te , ou na de Angola, onde não chegou 
haver participação direta, mas susten
taç-ão aos lados em guerra . 

Em termos regionais, a América 
Latina foi palco de lutas e intervenções 
contra movimentos nacionalistas e so
cialistas, a partir dos anos 60, gerando 

ONU, a mesa de negociações 
A Segunda Guerra Mundial evidenciou o fracasso da Liga das Nações, 

.t'1criada após a Primeira Guerra. Assim, a nova guerra estimulou idéias 
para a criação de novo organismo capaz de manter a paz e promover a coo
peração internacional. 

A Carta do Atlântico, firmada por Roosevelt e Winston Churchill, em 
agosto de 1941, e a Declaração das Nações Unidas , assinada por 26 países 
aliados, em janeiro de 1942, foram embriões do que viria a ser a maior or
ganização mundial de todos os tempos. 

Em abril de 1945, já no final da guerra, realizou-se a Conferência de São 
Francisco, da qual resultou a Carta das Nações Unidas, assinada por 50 
países. No dia 24 de outubro de 1945 foi oficialmente constituída a Orga
nização das Nações Unidas (ONU), com sede em Nova Iorque, nos EUA. 
Esta localização já insinuava o papel a ser desempenhado por Washington 
na nova instituição. Afinal, os EUA emergiam da Segunda Guerra Mun
dial, ao lado da URSS, como uma das superpotências do planeta, sendo a 
única nação, na época, a deter o controle da energia nuclear. 

A estrutura orgânica da ONU é composta de seis órgãos: a Assembléia 
Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho 
de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. 

De todos estes órgãos, o mais importante e o mais exclusivo é o Conselho 
de Segurança, composto por 15 membros: cinco são permanentes (China, 
EUA, França, Reino Unido e Federação Russa, que ocupou o lugar da ex
URSS, em 1991) e os outros dez rotativos. Além do poder de influência nas 
votações, os membros permanentes são os únicos a deter o poder de veto. 

Entre êxitos e fracassos , a ONU foi o fórum por excelência, onde se de
bateram quase todas as grandes questões que marcaram o mundo do pós
guerra e constituiu-se em espaço de extraordinário valor para as nações em 
desenvolvimento. 

Nos anos 90, com a desintegração da URSS e o fim da Guerra Fria, vie
rain à tona algumas discussões sobre a necessidade de reformulação do or
ganismo, que hoje congrega 185 países dos 192 existentes. Uma das ques
tões que têm sido debatidas é a ampliação do Conselho de Segurança, onde 
potências econômicas, como o Japão e a Alemanha, não possuem o status 
de membros permanentes. 

O Brasil desenvolve, há algum tempo, um trabalho diplomático, visan
do a conseguir também um lugar permanente no Conselho de Segurança. 
Pelo seu porte, pelo tamanho de sua população, pela dimensão adquirida 
por sua economia - uma das dez maiores do mundo - o Brasil reivindica 
essa posição. A crescente participação em forças de paz, como nos casos de 
Angola e Moçambique, demonstra o nível desse interesse. (Marco André 
Baloussier) 

longa lista de ditaduras militares. No 
Oriente Médio, a garantia de acesso ao 
estratégico petróleo árabe norteou as 
políticas dos dois blocos, por entre as 
diversas guerras árabe-israelenses. No 
mundo socialista, movimentos como o 
da Hungria (1956) e Tcheco-Eslová
quia (1968) foram reprimidos pela 
União Soviética, de modo a manter seu 
bloco sem fissuras. 

Presença da Europa - Ao longo 
desse caminho, a crescente inde
pendência européia em relação aos Es
tados Unidos permitiu a consolidação 
de uma brecha de respiração e os anos 
70 puderam assistir à chamada coexis
tência pacífica: os dois gigantes concor
davam em relaxar e deixava-se a Euro
pa estabelecer sua política de bloco eco
nômico próprio. 

A dissolução do mundo soviético, no 
inicio dos anos 90, sob a descontrolada 
descompressão promovida por Mikhail 
Gorbachev, eliminou as razões da Guerra 
Fria: o comunismo evaporou-se, da noite 
para o dia. O quadro internacional pas
sou a registrar apenas um conjunto de 
nações sob tumultuada reciclagem men
tal e econômica, na Europa Oriental. 

Falcões sempre alertas - As vo
zes da Guerra Fria perderam seus ar
gumentos, mas já procuram outros. O 
senador republicano Robert Dole, um 
pré-candidato a presidente dos Esta
dos Unidos no ano que vem, lançou um 
alerta, em março passado: "Os soviéti
cos perderam a Guerra Fria, mas os 
norte-americanos não a ganharam", ci
tando Richard Nixon. "A Rússia quer se 
reabilitar, a China tem ambições inter
nacionais, os terroristas estão espalha
dos por aí, com apoio de certos Esta
dos." O senador acentuou a necessida
de de os Estados Unidos imporem sua 
liderança mundial, para estabelecer 
disciplina, por exemplo, no comércio in
ternacional: "Muitos países que estão 
desejosos de participar do comércio 
mundial não entenderam nem aceita
ram completamente as regras e disci
plinas dessa atividade", referindo-se 
diretamente à China. E o fecho de seu 
pensamento nada fica a dever aos pio
res momentos da Guerra Fria: "A riva
lidade geopolítica com a Rússia não ter
minou com o fim do comunismo sovié
tico ." Os falcões são incansáveis. • 

A matéria de capa continua na página 23 
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Márcia Nahu 

Ana em Veneza, romance "histórico" de João Silvério Trevisan, além 
das qualidades de sua carpintaria literária, parece propor uma inda
gação sobre a tão discutida modernidade. Tal discussão adentra com 
fôlego nas 579 páginas do texto ficcional, se configurando, principal
mente no capítulo I, na conclusão do livro, no diálogo entre o maestro 
Alberto Nepomuceno e um jornalista, que são "trazidos" aos dias atuais 
- a narrativa se passava até então nas últimas décadas do século XIX -
graças talvez à única vocação do discurso ficcional: aquela que acolhe no 
seu interior toda a espécie de imaginário. 

Os principais personagens são a sinhazinha Julia da Silva Bruhns Mann; 
a negra Ana, mucama de Júlia, e o músico erudito cearense Alberto 
Nepomuceno, personagens reais que têm um encontro imaginário em 
Veneza. Julia é levada ainda menina da sua Paraty natal para a Europa, onde 
se casa com o senador Mann e vem a se tornar mãe dos escritores Thomas e 
Heinrich Mann. 

A idéia de "pátria enquanto exílio", a discussão sobre nacionalismo e pro
víncia, o etnocentrismo europeu em contraste com o mundo novo, "negro e 
exótico" do qual Ana, juntamente com os lundus de Nepomuceno, são os gran
des representantes, perpassam todo o livro. E podem até ser o mais visível 
dessa longa e pesquisada narrativa, vez ou outra avivando-nos uma certa nos
talgia dos Buddenbrooks ou mesmo da Montanha mágica, de Thomas Mann. Mas, 
sem dúvida, o melhor, aquilo que "escapa" (talvez às intenções do autor), produ
zindo inúmeros sentidos e possibilidades de reflexão, são os quase solilóquios de 
Ana, a ex-escrava, em Veneza. 

As histórias de Ana e seu amado pintor bêbado, suas inúmeras vicissitudes pelo circo 
Krenz, equilibrista da sobrevivência, são uma pequena obra-prima, uma máscara 
entre tantas outras a escolher, como diria o conde Basucello (outro grande mo
mento do romance), nesse mundo onde a melhor opção é o simulacro, onde a 
criação de se poder ser até Deus _"porque Deus é uma máscara", tornava a violên
cia da miséria humana mais humana, menos banalizada - no mínimo, comovente. 

#OFU 

João Silvério Trevisan: 
personagens reais e 
situação ficcional para 
discutir o exílio 

Nobel machista Bienal amplia 

Desde que o Prêmio Nobel foi criado, em 
1901, mais de 300 homens já foram laureados 
na área de ciências . No mesmo período, 
apenas nove mulheres foram premiadas . A 
jornalista Sharon Bertsch McGrayne mostra as 
razões no seu livro Mulheres que ganharam o 
prêmio Nobel em Ciências. Entre estas cientistas 
pioneiras, algumas ficaram anos trabalhando 
apenas por amor, sem salário; e outras foram 
proibidas de se casarem, sob a ameaça de 
serem demitidas. Madame Marie Curie, por 
exemplo, foi premiada duas vezes com o 
Nobel por suas contribuições ao estudo da 
Física. No entanto, sofreu horrores com a 
perseguição da imprensa por ter se apaixona
do, já viúva, por um cientista cinco anos mais 
moço. 

A Bienal do Livro de São Paulo 
de 94 recebeu 1.200 .000 pessoas, 
vendeu 13 milhões de livros e 
faturou US$ 66 milhões. O sucesso 
foi tanto que o espaço do Ibirapuera 
ficou pequeno. Este ano, o evento 
muda de local e se instala no Expo 
Center Norte, que tem 14 .000 m 2

, 

fica perto da Marginal Norte, do 
Metrô e da Estação Rodoviária da 
capital paulista . Também está previs
ta a criação de uma linha de ônibus 
circular, interligando estes pontos . A 
Câmara Brasileira do Livro, que 
organiza a bienal, calcula que 15 
meses antes dela , cerca de 80% do 
seu espaço já tinha sido vendido . 
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Muito se escreveu e ainda se escreve sobre a Amazô- fr 
nia, uma região repleta de mistérios, estórias e lendas. A 
amazonense Haydée de Carvalho, romancista com traba
lhos publicados em jornais e revistas, acaba de lançar mais 
um livro sobre o tema: Amazônia - A saga de uma família, 
pela Litteris Editora. 

• Por que resolveu fazer esse livro? 
HC - Há muito tempo queria escrevê-lo, mas sempre 

acontecia algo que adiava o projeto. Até que, em 1993, es
crevi e lançei Teia de Aranha - Um romance à moda antiga, 
que teve boa aceitação. Isso me encorajou. 

• Ama_zônia é um livro autobiográfico? 
HC - E quase autobiográfico. Narra a trajetória de meus 

antepassados. Cresci ouvindo pedaços dessa história e, 
quando me tomei escritora, decidi que, algum dia, a trans

Haydée de Carvalho: histórias familiares 

formaria num livro. 
• E qu~l é a história? 

HC-Sou uma pessoa simples. Relato os fatos com sim
plicidade pois acho que é a maneira mais fácil de se atingir 
o coração e a sensibilidade do leitor. 

HC - E sobre uma familia abastada de Manaus que, 
por problemas de inflexibilidade do patriarca, se muda 
para o Acr,e, para um grande seringal, na época áurea da 
borracha. E a história da viagem e da instalação dessa fa
mília no seringal. Vem recheada de lendas e estórias lo
cais; falo dos índios Jamamadis, hoje uma tribo extinta, 
mas que na época vivia na região. E romanceada, mas é 

• De onde vem o fascínio pela Amazônia? 
HC - A região é um paraíso verde, uma selva miste

riosa que atrai o imaginário das pessoas. Só que atual
mente está sendo desprezada e muito maltratada. No fi
nal do livro faço um libelo condenando a exploração 
desenfreada dos recursos naturais, o extermínio dos ín
dios, o descaso das autoridades. Tudo isso é muito triste 
e tem de parar. Espero que meu livro contribua para essa 
conscientização. 

uma história real. 
• Qual a linguagem usada no livro? 

Notícia ruim 
Pelo menos dois milhões de 

exemplares de livros foram 
comercializados em forma de tiras de 
papel cortado, vendidas diretamente a 
indústrias de reciclagem. A distribui
dora F. Souto ganhou uma licitação 
promovida pela Fundação de Assis
tência ao Estudante (FAE), do Ministé
rio da Educação, para distribuir livros 
didáticos nas escolas públicas do país. 
Só que, segundo descobriram técnicos 
da FAE, em vez de fazê-lo, passou a 
vender os· volumes como papel 
reciclado. Em 1991, quando estourou o 
escândalo, pelo menos 3 milhões de 
alunos ficaram sem receber os livros. 

Notícia boa 
Na Argentina, desde a década de 

60, as bancas de revista, os clubes de 
leitores e os supermercados têm se 
constituído em pontos importantes de 
venda de livros. Estas novas possibili
dades de comercialização e distribui
ção modificaram a estrutura do 

mercado local e obrigaram editores e 
livreiros a repensar suas estratégicas. 
O grupo editorial Planeta, por exem
plo, revelou que, graças a estes novos 
espaços, as vendas de seus livros 
triplicaram nos últimos três anos. 

Um novo 1darling1 

Histórias malditas, violência 
gratuita, diálogos brilhantes, humor e 
fascínio pela transgressão. Esses são 
alguns dos ingredientes da obra do 
roteirista, ator e diretor Quentin 
Tarantino, o novo "queridinho" de 
Hollywood. 

Seu filme Pulp fiction - Tempo de 
Violência ganhou a Palma de Ouro em 
Cannes em 1994 e o roteiro acaba de 
ser publicado em livro no Brasil. 
Amante do mistério, das citações 
cinematográficas e mestre em cenas de 
impacto, Quentin Tarantino almeja a 
que o público tente desvendar os seus 
filmes. Ele diz: "O que mais gosto no 
cinema é que, enquanto eu faço meu 
filme, o espectador, na sua poltrona, 
está prestes a fazer o seu." Quentin Tarantino: violência e humor 
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O pós-guerra e os 
desafios do amanhã 

A Conferência de 
Bretton Woods, em 
julho de 1944, traçou 
as linhas da economia 
do pós-guerra, tendo o 
dólar como eixo e 
instituições, como o 
FMI e Banco Mundial, 
na função de 

, instrumentos 

A consolidação dos Estados Unidos como 
superpotência nos anos posteriores ao conflito 

mundial está em crise, dando origem a um cenário 
multipolar, que projeta para um futuro não muito 

longínquo o surgimento de uma civilização planetária 

Theotonio dos Santos* 

[A] 
vitória aliada na Segunda Guerra 
Mundial encerrou um longo perío
do de fracionamento do sistema 
geopolítico do planeta e inaugurou 

nova fase de integração. Entre 1914 e 1945, a 
economia mundial viveu uma fase marcada 
por fortes depressões econômicas e pequenas 
recuperações (1916-22, forte depressão; 1923-
26, pequena recuperação; 1927, crise; 1928-29, 
falsa recuperação; 1929-36, fortíssima depres
são; 1936-38, pequena recuperação que se es-

Maio/ 1995 

tendeu devido aos gastos militares até 1944-
45, nos Estados Unidos). 

Durante esta fase, marcada por duas guerras 
mundiais, disputou-se a hegemonia do planeta 
em substituição à decadente Inglaterra. Esta 
questão foi resolvida pela afirmação incon
testável da nova hegemonia nmte-americana. 

Durante a Segunda Guerra emergiu tam
bém a União Soviética como alternativa ideoló
gica e potência militar regional. Apesar de apre
sentada como alternativa ao sistema capitalista 
mundial, seu poder econômico era restrito e seu 
poder geopolítico somente regional. 

23 
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Guardas 
holandeses e 

alemães serram 
a cancela da 

aduana, ná 
fronteira entre os 

dois países, em 
19 de janeiro de 

1993, quando se 
consumou a 
Comunidade 

Européia 
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O nazi-fascismo, que se apresentara como 
alternativa ao liberalismo, foi derrotado de
pois de um fantástico auge durante os anos 
30, até o começo dos anos 40. 

Não se creia, contudo, que os Estados Uni
dos emergiram da Segunda Guerra Mundial 
como uma economia tipicamente liberal. Du
rante a Primeira Guerra, e particularmente 
na crise de 1929, o Estado se viu obrigado a 
intervir na economia em todos os países capi
talistas. Esta intervenção aumentou drasti
camente durante a Segunda Guerra Mundial 
e nunca mais retrocedeu (nem nos períodos de 
governos neoliberais, como o de Reagan). 

A hegemonia norte-americana se fortale
ceu não só pelo seu poder econômico, mas, so
bretudo, devido à sua posição privilegiada du
rante a guerra. Seu território não foi atacado 
(exceto a base naval de Pearl Harbor) e seu 
poderio industrial foi elevado ao extremo du
rante os anos de conflito. No período do auge 
nazi-fascista, a democracia norte-americana 
atraiu os melhores cientistas da Alemanha e 
da Europa Central e iniciou projetos científi
cos e tecnológicos revolucionários, que deram 
às suas empresas o monopólio da economia 
mundial durante o pós-guerra. 

Seu poder financeiro cresceu durante a 
guerra, quando o dólar se transformou em 
moeda universal, reforçado pela posse de cer
ca de 70% das reservas de ouro do mundo. As 
Forças Armadas norte-americanas saíram do 
confronto com mais de 150 bases militares em 
todo o mundo e orgulhosas de terem realizado 
a ocupação do Japão e de parte da Alemanha. 

Bretton Woods: o começo - O encontro 
realizado em Bretton Woods, em 1944, consa-

grou a hegemonia norte-americana. O dólar 
transformou-se em moeda mundial ao estabe
lecer-se sua conversibilidade em ouro, a preço 
estável. Criaram-se o Banco Mundial (Bird) e 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), do
minados pelos Estados Unidos. O Acordo Ge
ral de Tarifas e Comércio (Gatt), criado em 
194 7, fez predominar a concepção comercial 
livre-cambista (em termos, pois este país não 
se submeteu a nenhuma restrição livre-cam
bista) dos Estados Unidos, o maior mercado e 
o maior exportador mundial (detinha cerca de 
45% das exportações de todo o globo). 

Além disso, os norte-americanos criaram 
o Eximbank para financiar suas exportações, . 
o Plano Marshall para dirigir a recuperação 
européia, o Ponto IV, programa criado para 
orientar sua ajuda aos países menos desen
volvidos e escoar seus excedentes agrícolas. 
As Nações Unidas, criadas sob clara influên
cia norte-americana, consolidaram esta hege
monia incontestável. 

Os Estados Unidos necessitavam de um 
inimigo para justificar a manutenção dos gas
tos militares e para unir ideologicamente 
seus aliados e suas novas áreas de influência. 
Stalin, que fora apresentado pela imprensa 
ocidental como o grande aliado democrata, 
passou a ser most_rado como um sanguinário 
ditador, que ameaçava os seus vizinhos e até 
o poder interno norte-americano. Os aliados 
comunistas se converteram em inimigos e fo
ram expulsos dos parlamentos e dos governos 
de coalizão. 

Em 194 7, Stalin, que detivera os ímpetos 
revolucionários dos partidos comunistas pelo 
mundo afora e das organizações de resistên
cia ao fascismo comandadas por eles, reverte 
sua posição e conclama à revolução universal. 
Dessa onda revolucionária emergem a revolu-· 
ção chinesa, as repúblicas populares na Euro
pa, a resistência uietcong e coreana, além de 
movimentos derrotados em várias partes. 

Aliados no Sul ..:. Mas a Guerra Fria, 
que se deflagrou entre o campo capitalista 
e o campo socialista em formação, não impe
diu a negociação e a convergência em mui
tas situações. Os EUA e a URSS se aliavam, 
sobretudo, na tarefa de diminuir e até liqui-. 
dar o poder colonial europeu no chamado 
Terceiro Mundo. Os Estados Unidos se pro
punham a suceder este poder como potência 
econômica protetora contra a ameaça comu
nista. A URSS só tinha como possibilidade o 
caminho revolucionário (democrático e an
tiimperialista), aliando-se às burguesias na
cionais ou às burocracias e classes médias lo
cais, ou ao movimento camponês, quando es
te se fazia presente. 

terceiro mundo 1185 
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Mas os Estados emergentes no Terceiro 
Mundo não tardaram em afirmar sua inde
pendência sempre que podiam. A conferência 
de Bandung (Indonésia, 1955) reuniu as prin
cipais lideranças das novas po1:ências pós-colo
niais: Gamal Al?del Nasser, do Egito; Jawahar
lal Nehru, da India; Sukarno, da Indonésia, 
Chu-en-Lai da China. Os quatro, aliados ao lí
der da Iugoslávia socialista, Josep Broz Tito, 
que foi um dos seus principais ideólogos, fonna
ram a liderança desta conferência que postulou 
o background ideológico para o Movimento dos 
Não-Alinhados, que surgiu na década de 60 (ver 
artigo sobre a descolo,úzação, a seguir). 

A experiência latino-americana mostrava 
as dificuldades de superar a condição colo
nial, mesmo quando a independência política 
é proclamada. O colonialismo se reproduzia, 
através da dependência econômica e da par
ticipação periférica numa economia mundial 
dominada pelas potências industriais. A 
Conferência das Nações Unidas sobre Comér
cio e Desenvolvimento (Unctad) nasceu desta 
constatação. Raul Prebish, dirigente da Comis
são Econômica para a América Latina (Cepal) 
formulou a tese da necessidade de uma união 
dos produtores de matérias-primas. 

A Organização de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) foi talvez o exemplo mais re
finado desta estratégia terceiro-mundista . A 
década de 70 foi marcada pela reação dos pro
dutores de óleo cru, que pôs em xeque a estru
tura industrial dos países centrais, baseada 
no uso extensivo e irresponsável de energia 
barata, apesar de não-renovável. 

Rearticulação geopolítica mundial -
Já na década de 50 a Europa e o Japão recu
peravam-se dos danos da guerra. Durante as 
décadas de 60 e 70, se aliavam à recuperação 
destas economias o avanço ec.onômico e tecno
lógico da URSS e a emergência dos países do 
Terceiro Mundo. Mas o fator mais profundo 
de rearticulação geopolítica mundial foi o pró
prio esgotamento dó ciclo expansivo do pós
guerra, com o início de uma fase recessiva de 
longo prazo, a pa1tir de 1967. 

A crise do ciclo expansivo fez tremer a eco
nomia mundial. O dólar entrava em seu novo 
período de instabilidade, que levou ao fim da 
sua conversibilidade em ouro ( 1971) e o sur
gimento da serpente monetária. A própria no
ção de desenvolvimento econômico foi coloca
da em questão pelos amplos movimentos con
testatórios de 1968. Surgia a anticultura, o 
anti-sistema, os movimentos das minorias 
éticas e da emancipação da mulher, que apro
fundavam esta contestação. 

Por sua vez, o conflito do Yietnã mostrava q 
limite das guerras coloniais, já anunciado na 

descolonização da Índia e da China, na guerra 
da Coréia, na derrota francesa na Indochina 
e na Argélia, na revolução .cubana, etc. 

A invasão da Tcheco-Eslováquia por tro
pas. soviéticas, por outro lado, justificada na 
necessidade de conter o socialismo-de face hu
mana de Alexander Dubcek, anunciava o fim 
ao stalinismo como doutrina hegemônica no 
campo socialista (já debilitado pela desestali
nização de Kruschev, pelo conflito sino-sovié
tico e pela revolução cultural chinesa). 

A crise de 1973-75 foi somente agravada 
pelo aumento do preço do petróleo e a emer
gência da Opep como força política do Tercei
ro Mundo. A derrota dos Estados Unidos no 
Vietnã aprofundava este sentimento de que 
um novo mundo se anunciava. 

A era Reagan-Thatcher- Não faltaram, 
contudo, as demonstrações de força contra-re
volucionárias. A década de 80 foi dominada 
pela ofensiva de Reagan e Thatcher contra a 
poderosa ascensão destas forças contes
tatórias do sistema geopolítico do pós-guerra 
e suas projeções ideológicas. 

A Guerra Fria era invocada em suas ex
pressões mais extremas. A ela se juntou uma 
ofensiva ideológica em defesa do livre mercado, 
apoiada num retorno ao pensamento liberal dos 
séculos XVII e XVIII. O neoliberalismo, doutri
na da volta à plena competitividade e ao equilí
brio macro-econômico como fatores de alocação 
de recursos e definição de prioridades, não -po
dia ocultar contudo seu arcaísmo total. 

Atrás dessas afirmações neoliberais veio a 
mais brutal intervenção estatal de toda a his
tória: o aumento gigantesco do déficit fiscal nor
te-americano para financiar wna política in
dustrial baseada no gasto militar, voltado sobre
tudo para a pesquisa de ponta (a chamada Guer
ra das Estrelas, grandes projetos de pesquisa ou 
"grande ciência", etc.) e na intimidação dos seus 
próprios aliados em todo o mundo. 

O presidente dos 
EUA, Ronald Reagan, 
e a primeira-ministra 
inglesa, Margaret 
Thatcher, foram os 
grandes 
propagadores do 
neoliberalismo como . 
receita para o 
Terceiro Mundo 
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Entre 2/4/93 e 9/4/95, o 
dólar perdeu 30% de seu 

valor frente ao iene, 
indicando a extensão 
das transformações 

econômicas que 
desenham um novo 

panorama internacional 
para o próximo século 
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Neste contexto, Japão e Alemanha apro
veitam a sua condição de economias não-mi
litarizadas para levar às últimas conseqüên
cias a aplicação das inovações tecnológicas , 
que põem em marcha.um novo paradigma tec
nológico e científico, base de uma nova fase 
expansiva da economia mundial. 

A zop.a do Pacífico é a principal beneficiá
ria desta nova realidade, enquanto a América 
Latina e'a África se afogam no pagamento de 
suas dívidas internacionais durante a "déca
da perdida". 

A resposta soviética a esta ofensiva foi 
surpreendente para a maioria das pessoas , 
que não entendiam a profundidade da crise do 
equilíbrio geopolítico, gerada no pós-guerra, 
que se inaugurara em 19-67-68. A URSS se vê 
impossibilitada de competir com esta aventu
ra militarista e parte para o desarmamento 
unilateral e a ·liquidação da Guerra Fria. 

Esta foi a maior conquista da humanidade 
neste século e, possivelmente, o golpe mais 
profundo no capitalismo como sistema mun
dial. Certamente, foi um golpe definitivo na 
tentativa de restabelecer uma hegemonia 
mundial exclusiva norte-americana. Apesar 
das teorias que apresentam estes aconteci
mentos como a afirmação definitiva de um 
mundo unipolar dominado pelos Estados 
Unidos, eles antecipam.o fim desta hegemo
nia, já em plena decadência desde os anos 70. 
O fim da Guerra Fria obrigou os Estados Uni
dos a retirar suas tropas da Europa e de parte 
da Ásia, permitiu o fim do projeto da guerra 
das estrelas. A resposta norte-americana a 

esta situação foi a guerra do Golfo, que reve
lou os limites de uma guerra tecnológica lim
pa, a falta de recursos dos norte-americanos 
para financiá-la e encerrou a possibilidade 
dos Estados Unidos guerrearem com o dinhei
ro de seus aliados. 

Re.speito à diversidade humana - As 
cartas se embaralharam no cenário interna
cional. A crise financeira de 1990 a 1993-94 
terminou de liquidar o sistema geopolítico 
posterior à Segunda Guerra. 

Neste momento, armam-se os elementos 
de uma nova fase dos ciclos longos de Kondra
tiev. Estes ciclos ou ondas longas descoberto_s 
pelo célebre economista russo repetem-se em 
períodos de 50 anos , divididos numa fase (a) 
de 25 anos de crescimento e uma fase (b) de 
25 anos de recessão ou crescimento modera
do. A economia mundial deverá entrar· numa 
nova fase de crescimento que se caracteriza, 
contudo, por importantes novidades. Em pri
meiro lugar, a incorporação e generalização 
de um novo paradigma tecno-científico - ba
seado na introdução maciça da automação na 
produção (via robotização) e em gn:nde parte 
das rotinas do setor de serviços - anunciam 
um novo período de expansão da produção 
sem crescimento do trabalho produtivo. 

Se for mantida a atual jornada de traba
lho, a conseqüência será o crescente desem
prego (que vem se aprofundando paralela
mente ao crescimento econômico). A diminui
ção da jornada de trabalho é a única solução 
para esta revolução ná produtividade. Ela le
vará, porém, à consolidação de uma sociedade 
onde o tempo livre ganhará uma dimensão 
fundamental na existência -humana. Nesta 

.. sociedade, a miséria e a pobreza se converte
rão numa aberração inaceitável. Será neces
sário uma reorganização dramática das :rela
ções sociais em nível planetário. 

Por outra parte, a ameaça de destruição dos 
equilíbrios básicos, que geraram e reproduzi
ram a vida na Terra, obriga a uma concertação 
dos Estados mundiais numa base sólida de con
senso. E a emergência dos fundamentalismos 
dos povos excluídos questiona, radicalmente, a 
possibilidade de fundar uma sociedade planetá
ria com qualquer forma de etnocentrismo. So
mente o pluralismo cultural e o respeito às di
versidades humanas poderão assegurar a cria
ção de uma civilização planetária. 

Estas profundas mudanças no quadro ins
titucional internacional e a afirmação das for
ças políticas e ideológicas capazes de imple
mentá-las ter-ão de ser o marco sobre o qual 
construiremos o futuro da humanidade. • 

• Professor titular da Universidade Federal Fluminense 
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A hora dos povos 
Ao terminar o conflito, 50 países integravam 

a Sociedade de Nações, que antecedeu a ONU. 
Hoje, esse número triplicou. No pós-guerra, 

ao mesmo tempo em que os EUA e a URSS surgiam 
como as principais potências, chegava a vez 

dos "condenados da terra" 

Roberto Bardini 

g uando ainda se ouviam os ecos da 
Segunda Guerra Mundial, foi rea
lizada nos EUA a Conferência de 
São Francisco (abril-junho de 

1945), na qual se estabeleceram as bases que 
deram origem à Organização das Nações Uni
das (ONU). Ao término do encontro, 50 .países 
assinaram o acordo. Trinta anos depois, o nú
mero de integrantes da ONU ultrapassou a 
casa dos 15'0, a maioria do Terceiro Mundo. 

A partir do fim da grande conflagração, 
iniciou-se um dos fenômenos político-sociais 
mais importantes do século XX: a inde
pendência das colônias inglesas , francesas, 
holandesas, belgas e portuguesas na Ásia e 
África, esboçada ao longo do século XIX. Des
de então, gradualmente, novas repi,íblicas so
beranas se integraram à comuni
dade internacional, da qual ti
nham· permanecido separadas, 
subjugadas ou ignoradas. 

A esse respeito, o filósofo frana 
cês Jean-Paul Sartre sintetizou 
em Les Temps Modernes (março
abril de 1956): "A colonização é um 
sistema que foi posto em prática 
em meados do século XIX, come
çou a dar frutos em 1880, entrou 
em queda depois da Primeira Gue
rra Mundial e se volta, hoje, contra 
a nação colonizadora." 

A era colonial - No início da 
Segunda Guerra Mundial, o impé
rio britânico era rico e poderoso. 
Mantinha-se até nos lugares mais 
longínquos da Europa, em Chjpre 
e no estreito de Gibraltar. Na Afri
ca Oriental, havia sé apoderado de 

Quênia e Uganda, e ocupava Sudão e Somá
lia. Na África Ocidental1 se instalou na Costa 
do Ouro e Nigéria. Na Asia, em nome da de
fesa da Índia, anexou Birmânia e Malásia . Na 
América tinha possessões nas Antilhas, e no 
Atlântico Sul ocupava as Ilhas Malvinas. 

Os domínios ingleses se estendiam sobre 
um quarto da população do planeta. A Grã
Bretanha dominava a produção mundial de 
arroz, cacau, chá, lã, borracha, estanho, man
ganês , ouro, 1;1íquel, açúcar, carvão, cobre e, 
além disso, o petróleo do Oriente Médio. Con
trolava 15% da produção mundial de trigo, 
carne, manteiga, algodão, ferro e aço. Só ha
via um "detalhe": 85% de seus 500 milhões de 
súditos eram negros, amarelos e hindus. 

O império colonial francês não ficava 
atrás : em 1939, véspera da guerra, ocupava 
áreas em três continentes que, somadas, 

/ 
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equivaliam a 20 vezes o território da metrópo
le. Estendia-se sobre 13 milhões de quilôme
tros quadrados, que abrigavam 110 milhões 
de habitantes. Vinte e cinco por cento do co
mércio exterior da França provinham das ex
portações e importações coloniais. No norte 
da África, na região conhecida como Magreb, 
a França ocupava a Argélia (de cujos 8 mi
lhões de habitantes apenas um milhão eram 
franceses) e exercia um protetorado sobre Tu
nísia e Marrocos. No Saara, se estendia para 
o sul, até o Golfo de Guiné e o Congo. Essa ex
tensa zona se dividia, para fins administrati
vos, em duas federações: África Ocidental 
Francesa e África Equatorial Francesa. Gra
ças a uma permissão da Sociedade de Nações 
(que antecedeu à ONU), a França exercia, 
além disso, seu poder em Togo e Camarões, 
duas ex-colônias alemãs. Também possuía 
poder de custódia sobre regiões no Oriente 
Médio: Síria e Líbano. 

No Sudeste Asiático, os franceses se man
tinham na Indochina (Anam, Laos, Camboja, 
Conchinchina e Tonquin ). Na Oceania, fa
ziam-se presentes na Nova Caledônia, além 
de pequenas ilhas, como Taiti. Nas Antilhas, 
conservava, entre as mais importantes, Guia
na, Martinica e Guadalupe. 

A pequena Holanda, com apenas 35 mil 
quilômetros quadrados de superfície e 8 mi
lhões de habitantes, tinha possessões no ar
quipélago de Sonda (no Pacífico Sul), em Su
matra, Borneo, Célebes, Nova Guiné e Java, 
que se converteria na atual Indonésia. Total: 
dois milhões de quilômetros quadrados e 70 
milhões de habitantes. 

Bélgica, outro país pequeno, nascido em 
1830, não tinha vocação colonial. No entanto, 
seu rei Leopoldo II (segundo monarca belga, 
1865-1909) era empresário. Impulsionou um 
dos mais cruéis e devastadores empreendi
mentos coloniais da história: a conquista e ex
ploração do Congo, entregue a empresas in
ternacionais. Em 1886 proclamou o Estado 
independente do Congo, do qual se tornou "so
berano absoluto". 

Portugal era "o primo pobre" dos impérios 
coloniais, mas foi o que mais resistiu à desco
lonização. De suas antigas possessões, con
servava algumas "sobras": Goa, no Índico; Ti
mor, no arquipélago de Sonda; Macau, na 
China, e, o melhor de suas conquistas, Ango
la, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, 
S. Tomé e Príncipe, na África. 

Mundo bipolar - Quando a guerra ter
minou, os países europeus, vencedores e ven
cidos, ficaram debilitados. Houve um declínio 
transitório da Alemanha e Itália, além de 
grandes perdas na Grã-Bretanha, França, 
Holanda e Bélgica. 

Um caso ilustrativo é a Inglaterra. Aos 
enormes danos em seu território, causados 
pelos bombardeios alemães, há que se somar 
sua participação no Oceano Índico e no Sudes
te Asiático, contra os japoneses e, no norte da 
África e Itália, contra os germânicos. Resultado: 
400 mil mortos, cerca de 30% de seus edifícios 
destruídos pelas bombas, 300 bilhões de dólares 
de gastos militares, uma dívida externa de 14 
bilhões de dólares e uma inflação de 80%. 

Os Estados Unidos, ao contrário, emergi
ram como a primeira potência do Ocidente, lí
der de um capitalismo sem igual. Por outro la
do, a participação da União Soviética no con
flito e sua vitória sobre o nazismo -a um custo 
de 20 milhões de mortos - teve uma. dupla 
conseqüência: o reconhecimento da revolução 
bolchevique de 1917 e a afirmação do socialis
mo, que se apresentava como um corpo de 
idéias que podia levar desenvolvimento e 
bem-estar aos países e classes sociais que gi
ravam na órbita do capitalismo. 

Pela primeira vez, os destinos do mundo 
ficaram marcados pelas decisões dos dois no
vos pólos hegemônicos. Ambas as potências, 
uma a Leste e outra a Oeste, detinham o po
der material - armas, ciência, tecnologia, in
dústria - e ideológico. Uma tinha como ban
deira o capitalismo, sinônimo de democracia 
e liberdade. A outra, o socialismo, como ins
trumento de libertação dos povos e setores 
historicamente oprimidos. 

A China desempenhou papel importante 
na luta contra o Japão. Seu tamanho e popu
lação a colocava m como a "terceira maior" 
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junto aos EUA e URSS. No entanto, o 
pouco desenvolvimento econômico, o 
desgaste da guerra e as disputas in
ternas - que opunham os contra-revo
lucionários de Chiang Kai Shek e os 
comunistas de Mao Tsé Tung - impe
diram que ela .surgisse como uma po
tência. Deveria esperar até 1949, 
quando aconteceu a vitória da revolu
ção liderada por Mao. O poder mun
dial, antes dividido entre os Estados eu
ropeus, se transfere assim para outros 
espaços geográficos. A Europa - que na 
véspera da Segunda Guerra Mundial 
dominava a quase totalidade da Ásia e 
África, além · de pontos estratégicos no 
Oriente Médio - passa a ocupar lugar 
secundário no cenário internacional. 

Terceiro Mundo em armas - O caráter 
mundial que a guerra européia assumiu -
com o alinhamento do Japão com Alemanha 
e Itália e a aliança dos EUA com a Europa -
pôs em cheque a soberania das colônias. Por 
um lado, as metrópoles exigiram esforço do
brado de suas possessões, :>.través de campa
nhas de produção de abastecimento e alista
mento de nativos para combater. Por-outro, a 
invasão japonesa na Indochina, Malásia e In
donésia mostrou que os senhores brancos não 
eram tão poderosos. 

Em 1945, após a retirada dos japoneses do 
Sudeste Asiático e antes da volta das autori
dades coloniais, a população local - que havia 
combatido os invasores - se apoderou do arma
mento e recobrou a autoconfiança. O fenômeno 
não se limitou à região do Pacífico. Nesse mes
mo ano, Marrocos manifesta sua intenção de 
pôr fim ao protetorado francês, na Argélia come
ça a rebelião, Indochina e Indon~sia proclamam 
sua independência. Em 194 7, a lndia consegue, 
de forma relativamente pacífica, sua emancipa
ção da Grã-Bretanha. 

Dez anos depois, em 1955, 29 países se 
reúnem na conferência afro-asiática de Ban
dung (Indonésia), e se apresentam como um 
Terceiro Mundo que se distancia do Ocidente 
e da URSS, se revelam favoráveis ao socialis
mo e anunciam seu compromisso de ajudar a 
libertar os povos dependentes. Surgia, assim, 
o embrião do que depois seria conhecido como 
Movimento de Países Não-Alinhados. 

O Magreb, à exceção da Argélia, consegue 
sua independência em 1956. No ano seguinte, 
Costa do Ouro - que foi batizada com o pome 
de Gana - se tornou o primeiro país da Africa 
Tropical a conquistar sua soberania. A desco
lonização nos territórios controlados pela 
Grã-Bretanha avançou desde 1957 até 1960, 

quando quase todos os países dominados ob
tiveram sua independência formal. 

Nos doze primeiros meses da década de 
60, conhecidos como "o ano da África" , 17 paí
ses conquistaram independência:· Camarões, 
Congo francês e Congo belga, Gabão, Chade, 
a República Centro-Africana, Togo, Costa do 
Marfim, Daomé, Alto Volta, Níger, Nigéria, 
Senegal, Mali, Madagascar, Somália, Mauri
tânia e Suazilândia. 

Em 1968, já há anos Portugal havia perdido 
suas glórias como império mercantil. Era um 
pequeno e pobre país, com pesada e anacrônica 
herança fascista legada por Oliveira Salazar, 
seu ditador desde 1932. A partir dos anos 60, An
gola, Moçambique e Guiné-Bissau se levanta
ram em armas. Entre 1969 e 1972, a maior par
te do exército português (142 mil horp.ens) esta
va mobilizada em suas colônias na Africa. 

Quando o regime salazarista se desinte
grou com o movimento de 25 de abril de 1974, 
a "Revolução dos Cravos", um africano co
mentou: "O povo português foi o primeiro a 
ser libertado, em parte graças à heróica luta 
dos guerrilheiros africanos." Em poucos me
ses, a partir de então, as nações do antigo im
pério colonial português na África conquis
tam a independência. 

Em fins dos 70, estava praticamente con
cluída a descolonização - ficando apenas al
guns casos anacrônicos - uma das conseqüên
cias mais imprevisíveis e transcendentes, pa
ra toda a humanidade, da Segunda Guerra 
Mundial. • 
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Uma cultura de 
violência e morte 

A rotina de violência - gerada por décadas de disputas políticas, 
confronto entre guerrilha e exército, expansão do narcotráfico, ação 
de grupos de extermínio - impõe uma macabra lógica à sociedade 

colombiana, onde matar ou ser morto se tornaram as únicas 
alternativas, inclusive para muitos jovens 

Em poucos países 
do mundo, os 
assassinatos por 
motivações 
políticas são tão 
corriqueiros como 
na Colômbia (ao 
lado, enterro de um 
dirigente de 
esquerda) 

Mario Osava* 

E] Ajornalista tinha ido visitar 
o monumento a Carlos Gar
del. Claro, era argentina. 
Medellín tem, além da está

tua em homenagem ao cantor, uma rua 
que é fechada nos fins de semana para 
se dançar o tango. É que Gardel morreu 
lá, num acidente de avião. A morte con
solidou os laços entre a cidade, Gardel 
e o tango. 

Logo depois de saltar do táxi, a jor
nalista foi abordada por um assaltante, 
que queria sua bolsa e a máquina foto
gráfica. Antes que pudesse ter plena 
consciência do que acontecia, o taxista 
saiu do carro armado de uma navalha 
e gritando. O ladrão, apavorado, bateu 
em retirada. 

Na volta ao hotel, o motorista foi fa
lando sobre a violência na cidade e con
tou que tinha sido de uma milícia popu
lar organizada pelo Exército de Liber
tação Nacional (ELN), um dos maiores 
e mais antigos grupos guerrilheiros da 
Colômbia. Daí o seu "traquejo" e tran
qüilidade em enfrentar bandidos. 

As milícias são uma vertente da 
chamada "limpeza social", uma tradi
ção colombiana que leva comunidades 
ou grupos de pessoas a se organizarem 
para o extermínio de delinqüentes e ou
tras pessoas consideradas anti-so
ciais ... apenas uma das numerosas in
dústrias da morte no país. A Colômbia 
registra anualmente cerca de 30 mil 
homicídios, um índice elevadíssimo pa
ra um país de 35 milhões de habitantes. 

A morte faz parte da relação dos co
lombianos com muitas coisas, além de 
Gardel. Com a política, por exemplo. A 



Federação Colombiana de Municípios 
listou 23 prefeitos assassinados de ju
nho de 1993 a outubro passado, quando 
as eleições programadas não puderam 
se realizar em várias cidades, por falta 
de gente com suficientes ímpetos suici
das para se candidatar. 

Sindicalistas, líderes comunitários 
e mesmo professores são também siste
maticamente mortos, seqüestrados ou 
ameaçados de morte. Contam-se aos 
milhares os que tiveram que refugiar
se em outras regiões para escapar a 
ameaças que, como se sabe, na Colôm
bia em geral se cumprem. Há sempre 
muitos seqüestrados no país. Contabi
lizavam-se mais de 300 no começo de 
março, muitos dos quais mantidos du
rante longos meses no ca-
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tiveiro. Nesse tipo de vio
lência se destaca a guer
rilha, mas também o pra
ticam as máfias de trafi
cantes e os paramilitares. 

Juventude suicida 
- Os grupos vão se multi
plicando e torna-se dificil 
ter uma visão geral e dis
tinguir as numerosas 
fontes de violência e mor-

Em Medellín, membros 
de uma das milícias 
urbanas depõem armas. 
O gesto é parte de um 
acordo com o governo, 
que iniciou negociações 
para "legalizar" as 
milícias, 
transformando-as em 
cooperativas de 
segurança pública 

depoimentos registrados 
por Salazar. Esses jovens 
de Medellín não são leva
dos à ação suicida pelo pa
triotismo, por ideal políti
co ou religioso, ao contrá-

te na Colômbia: os crimi-
nosos comuns, a guerrilha, as milícias 
populares, o narcotráfico e seus sica
rios (pistoleiros de aluguel), os parami
litares, as Forças Armadas, a polícia. 
Mas são as bandasjuveniles e as milí
cias que proliferaram em Medellín des
de a década passada que talvez melhor 
simbolizem a "cultura da morte" que se 
desenvolveu no país. 

A expressão maior dessa cultura é o 
"sicario suicida", um pistoleiro que, a 
exemplo dos kamikazes japoneses ou 
extremistas árabes, se dispõe a exe
cutar atentados sabendo que não sai
rá com vida, a não ser que ocorra um 
milagre. 

Esse fenômeno é revelado pelo jor
nalista Alonso Salazar, no seu livro 
''Não nascemos para semente", um hor
ripilante relato da violência que domi
na Medellín, que tomou como ponto de 
partida a ação das bandas juveniles, 
gangues que infernizaram principal
mente os bairros pobres da cidade des
de o início dos anos 80. 

"Contanto que eu faça o presunto 
p1imeiro, pouco me importa se vou jun
to", bravateou um adolescente num dos 

rio dos kamikazes e gue
rrilheiros, destaca o jor

nalista, hoje dedicado à pesquisa social 
numa ONG local, Corporación Región. 
"É uma questão cultural, tem a ver com 
a falta de perspectivas, a pobreza, a 
busca de afirmação e socialização que 
só encontra um caminho na violência, 
na criminalidade", conclui. 

As gangues juvenis de Medellín -
16 anos como média de idade - não se 
comparam às nossas galeras, aos funks 
brasileiros. São bem armadas, assal
tam, espalham o terror e a morte, se 
matam entre elas. Acabaram se consti
tuindo num exército de reserva para os 
traficantes e todo tipo de gente que bus
ca um acerto de -contas, inclusive polí
ticos que encomendam execuções como 
forma de solucionar divergências, algo 
muito comum na Colômbia. 

No auge da violência juvenil em 
Medellín, a inteligência militar identi
ficou 190 bandas. O tamanho é variado 
mas cada uma reunia algumas dezenas 
de membros, o que permite calcular em 
vários milhares de adolescentes e jo
vens metidos na delinqüência. 

O fenômeno fez baixar drastica
mente a média de idade das vítimas de 

morte violenta na cidade: de 35 a 45 
anos em 1986, 20-25 em 1988 e, em 
1990, os jovens de 14 a 20 anos já eram 
70% dos mortos. 

"Festas" nos cemitérios - Pode
se ter uma idéia da mortandade entre 
os jovens de Medellín, e da sua estra
nha relação com a morte, visitando o 
cemitério San Pedro, perto do centro da 
cidade. Uma ala de gavetas mais recen
tes guarda os ossos ou as cinzas de mais 
de mil adolescentes mortos de 1990 pa
ra cá. A grande parede é toda ornamen
tada de flores naturais que, pelo estado 
que apresentam, são trocadas religio
samente com intervalo de poucos dias. 

Aos domingos o local se converte 
numa grande festa, com os amigos, so
breviventes da "guerra", ouvindo músi
ca, bebendo e fumando maconha, tra
tando de partilhar alegrias passadas e 
presentes com os mortos. Tocam e can
tam as canções preferidas do falecido, 
encostam o baseado próximo à gaveta 
como se ele pudesse fumá-lo. 

O velório de alguns líderes desses 
grupos iniciaram essa "nova forma 
de assumir a morte, que contrasta 
com a nossa tradição cultural", es
creve Salazar. 

O ''Flaco" (Magro) foi velado quatro 
dias, com seus companheiros bebendo 
aguardente, fumando e escutando a 
música. O corpo foi levado às esquinas 
do bairro e a missa teve salsa em lugar 



de música sacra. Já o "Negro" foi acom
panhado ao cemitério por um conjunto 
de mariachi. 

As ganguesjuvenis não são um pro
duto direto do narcotráfico, como se 
costuma simplificar, adverte Salazar, 
ainda que o negócio das drogas tenha 
tido um papel fundamental 
no seu surgimento e dissemi
nação, ao apresentar-se como 
a única alternativa para esca
par à miséria e à insignificância social. 
Outras centrais da morte, como alguns 
setores políticos e sociais, estimularam 
e utilizaram sua violência, segundo o 
jornalista. A guerrilha, que treinou 
muitos jovens no uso das armas, tam
bém deu sua contribuição. 

Os jovens das bandas não são como 
os delinqüentes e matadores profissio
nais, que tratam de ocultar suas ativi
dades. Eles se expõem, ostentam o di
nheiro ganho, as armas e os "feitos"; 
têm que afirmar sua coragem, fazer-se 
temer e admirar. Não se trata só de 
uma questão econômica, mas de impor 
uma identidade individual e coletiva. 

O "trabalho" das milícias - A 
proliferação violenta das gangues ge
rou uma reação também mortífera: as 
milícias populares, uma versão mais 
comunitária e organizada, mais politi
zada e não-mercenária dos grupos de 
exterminio brasileiros, uma espécie de 
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linchamento armado. Surgiram ao fi
nal da década de 80, organizadas prin
cipalmente pelos grupos guerrilheiros. 

Oito delas se formaram nos bairros 
que compõem as "Comunas Nordeste e 
Noroeste" de Medellín. Chegaram a 
reunir 650 homens em armas. Seu pri

meiro objetivo foi o de eliminar 
as bandasjuueniles que assola
vam os bairros populares, mas 
passou também a executar ou 

expulsar todos os que a população local 
aponta como assaltantes, ladrões e 
malfeitores indesejáveis no bairro, in
cluindo estupradores, viciados em dro
gas e homossexuais. 

O governo iniciou no ano passado 
uma negociação com as milícias, numa 
tentativa de "legalizá-las", transfor
mando-as em cooperativas de seguran
ça pública. Três aceitaram a proposta, 
entregaram suas escopetas de cano cor
tado, os changones (do inglês shotgun), 
e ganharam armas mais modernas pa
ra a vigilância dos bairros, por um sa
lário de 160 reais. Cinco milícias popu
lares rejeitaram o acordo, supostamen
te cumprindo orientações da guerrilha. 

"Agora já não executamos os delin
qüentes, prendemos e entregamos à po
lícia", explicou-nos o coordenador da 
Cooperativa de Segurança e Serviços 
da Comunidade, que atua num bairro 
da Comuna Noroeste, ainda oculto sob 
o nome de guerra "Juan Carlos". Sua 

antiga milícia tinha um nome pompo
so, "Do povo para o povo", denunciando 
a inspiração guerrilheira, tal como o 
termo ')ustiçamento" com que os mili
cianos se referem à execução. 

Embora legalizados, ainda evitam 
ser fotografados sem capuzes. Um dos 
seus líderes foi assassinado depois de 
aparecer na televisão durante as nego
ciações com o governo. "Temos muitas 
dívidas de sangue", explicou um deles, 
"El Negro", que deixou clara sua deci
são de voltar à guerrilha ao menor sinal 
de descumprimento do acordo pelas au
toridades legais. "Não acredito na paz, 
serei sempre miliciano e andarei sem
pre armado, por não confiar no governo 
e temer uendetas", afirmou. 

A população parece agradecida a 
esses guardas comunitários com passa
do de exterminadores. "Antes deles 
limparem os bairros dos bandidos, era 
impossível subir o morro", aprovou o 
taxista que nos levou ao local. 

Mas alguns moradores mostram 
medo e desconfiança. Agora há tiro
teios entre os da cooperativa e os das 
milícias que rejeitaram o acordo com o 
governo. Estes ''lançam granadas con
tra o bairro", informa um velhinho. 
Além disso, não é fácil confiar na disci
plina e na obediência à lei por parte de 
quem já teve o poder de eliminar supos
tos delinqüentes. 
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Ciranda da morte -
A dialética da violência 
não se interrompe. É in
dexada como a inflação, 

A violência e pobreza não 
deixam muitas opções à 
juventude: na selva, 
jovem guerrilheiro limpa 
sua arma, preparando-se 
para o próximo combate; 
já num cemitério de 
Bogotá, menino de rua 
chora a morte do seu 
amigo, espancado até a 
morte, provavelmente 
pelas milícias 

quanto a prefeitura com
parece fornecendo infra
estrutura, como linhas de 
telefones. 

, O poder da droga -
E comum atribuir-se ao 
narcotráfico a origem da 
grande violência atual em 

se auto-alimenta de ódios, de famílias 
buscando vingar seus mortos, de uma 
cultura que exclui outras formas de so
lução de conflitos que não seja a violên
cia. Em Medellín ocorrem cerca de seis 
mil assassinatos por ano, segundo as 
autoridades locais. É praticamente o 
mesmo número do Grande Rio, numa 
população cinco vezes menor, de 1,8 
milhão de habitantes. 

As gangues e milícias se somam a 
outras variadas formas de violência, 
como a delinqüência comum indivi
dual, outros tipos de quadrilhas e o nar
cotráfico. A violência vem também da 
polícia, em quem ninguém confia e cuja 
inoperância, corrupção e arbitrarieda
de são apontadas como uma das princi
pais causas dessa ciranda da morte. 

Curioso é que outros serviços públi
cos funcionam. A empresa de sanea
mento básico de Medellín é considera
da um modelo de eficácia até pelos nor
te-americanos e atende a 98% da popu
lação. Há escolas suficientes, a tradição 
comunitária da população permite a 
construção de bibliotecas e diversas 
benfeitorias, através de mutirões, en~ 

cidades como Medellín e o Rio de Janei-
ro (ver matéria coordenada). O tema se 
presta à "satanização", porque envolve 
moralismo e preconceitos, adverte o 
psiquiatra colombiano Luís Carlos 
Restrepo, que defende a descriminali
zação do consumo de drogas como con
dição para o desenvolvimento de uma 
política democrática de prevenção, que 
substitua o autoritarismo reinante. 

Esquece-se de que as drogas ilegais 
irromperam como um grave problema 
social muito recentemente, aproveitan
do-se justamente de uma cultura ante
rior de ilegalidade e violência. O caso 
da Colômbia é exemplar. O grande 
marco de violência no país foi a guerra 
cívil dos anos 50 que ceifou 300 mil vi
das e gerou uma dinâmica de matança 
política e social que perdura até hoje. 

Por outro lado, a tradição generali
zada de contrabando e uma forte mi
gração para os Estados Unidos foram 
decisivas para que as máfias colombia
nas dominassem o mercado da cocaína, 
segundo o historiador Dario Betan::, 
court, autor de um longo estudo a res
peito, que publicou sob o título "Contrii,-

bandistas, marimbeiros e mafiosos" 
(marimbeiros eram traficantes de ma
conha, que tiveram seu auge antes dos 
barões da cocaína). 

Dos 30 mil assassinatos que ocor
rem na Colômbia a cada ano, "no máxi
mo 15%" têm a ver com grupos de tra
ficantes e com a guerrilha; a maior par
te é resultado da delinqüência comum, 
garante Betancourt, que prefere con
ceituar como máfias os cartéis da droga 
que se formaram no seu país, como a da 
cocaína. 

Outro mito são as "cifras aleatórias 
e exageradas" que se divulgam sobre o 
mercado das drogas, critica o economis
ta Eduardo Sarmiento, da Universida
de de Los Andes, Bogotá, depois de es
tudar detidamente a questão do ponto 
de vista econômico. Segundo algumas 
fontes, as vendas de cocaína no mundo 
chegariam perto dos 150 bilhões de dó
lares anuais. Na sua opinião, isso seria 
um paradoxo, já que esse montante 
representa mais do dobro do PIB soma
do da Colômbia, Peru e Bolívia, os 
grandes produtores. Todos reconhecem 
que só a Colômbia detém 70 a 75% da 
oferta de cocaína no mundo. 

Sarmiento calculou em 13 bilhões 
de dólares o mercado mundial da cocaí
na e entre 900 milhões a 1,3 bilhão o 
dinheiro que entrava na Colômbia 
anualmente, até 1990, pela exportação 
da droga. Essa quantia chegou a cerca 
de 2 bilhões, com a abertura da econo
mia e a liberalização do câmbio nos úl-
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veis . O México aparece como um inter
mediário que permite maior seguran
ça, por isso estaria se tornando um só
cio cada vez mais importante dos co
lombianos. Os indícios de que mexica
nos já se organizaram como máfia da 
droga aparecem, inclusive, nos recen
tes assassinatos políticos naquele 
país. (ver cadernos do terceiro 
mundo, no 183 ). 

Extensa rede - O narcotráfico po
de não ser a origem da criminalidade, 
mas é um enorme fator de potencializa-

Os massacres são 
realizados por 
profissionais e em geral 

ção e articulação dos vá

-=--"""--::.=_..__,_ __________ .!._...;___;~-'-~~---__:_,::..__~c....:...ic....=.~~-- permanecem impunes 

rios tipos de violências e 
ilegalidades, pelas gran
des fortunas que movi
menta e a forma em que é 
obrigado a organizar-se 
para expandir-se. Isso fi
ca claro na Colômbia e 
nos países consumidores, 
como o Brasil. 

timos anos, o que corresponde a mais 
de um quarto do total das exportações 
legais do país. 

Ainda que reduzidas às dimensões 
estimadas por Sarmiento, as receitas 
do tráfico ajudaram a Colômbia a esca
par à crise da dívida externa que asso
lou a América Latina e agravou proble
mas sociais. Mas o economista argu
menta longamente, com cifras e crité
rios técnicos, para provar que os danos 
na sociedade colombiana foram maio
res que os beneficias. A repressão nos 
mercados consumidores é nada mais 
que uma forma de transferir custos pa
ra os países produtores e isso torna di
ficil a solução do problema que, na sua 
avaliação, seria legalizar as drogas. 

O tino empresarial dos trafican
tes - O preço final da cocaína nas ruas 
dos Estados Unidos chega a 25 vezes o 
custo da sua produção na Colômbia, 
uma rentabilidade monumental que 
gera fortunas capazes de corromper Es
tados e vastos setores da população e de 
gerar distorções perigosas na econo
mia, violência e destruição de valores 
sociais, adverte Sarmiento. 

A chave do negócio não é tanto a 
produção, concordam Eduardo Sar
miento e outros colombianos que estu
dam o narcotráfico. A coca do Peru e da 
Bolívia é, inclusive, mais produtiva, e 
desses países provém grande parte da 
pasta básica que os colombianos refi
nam e exportam. 

A parte do leão fica com quem con
trola a industrialização final e o trans-

porte da cocaína para o 
maior mercado consumi
dor, os Estados Unidos. O 
México aparece como pos
sível grande competidor 
da Colômbia, porque é on
de se concentra o know-

(acima, a população da 
localidade de Calota 
observa os cadáveres de 
20 camponeses, mortos 
por um grupo de 60 
homens fortemente 
armados) 

how da entrada ilegal nos Estados Uni
dos, produto de um fluxo migratório in
controlável na fronteira mais vulnerá
vel do grande mercado. 

A Colômbia chegou ao domínio do 
mercado da droga pela capacidade em
presarial dos seus traficantes, avalia 
Sergio Uribe, um assessor do governo 
colombiano. O segredo foi baixar o pre
ço da cocaína oferecida nos Estados 
Unidos, de 230 mil dólares o quilo em 
1973, para 20 mil dólares em 1993, am
pliando assim o mercado consumidor e 
abastecendo-o regularmente. 

A heroína vai pelo mesmo caminho 
depois que os colombianos entraram 
nesse ramo: baixou de 250 mil dólares 
o quilo para 80 mil dólares nos dois úl
timos anos, garante o especialista em 
desenvolvimento alternativo para 
substituir o cultivo da coca. 

O transporte e o controle das rotas 
para os grandes mercados garantem os 
maiores lucros do negócio, que estão em 
relação direta com os riscos . Um dos 
meios usados pelos cartéis colombianos 
são aviões pilotados por veteranos do 
Vietnã, que as autoridades norte-ame
ricanas temem derrubar porque signi
ficaria um processo judicial de grande 
repercussão, segundo Uribe. 

Ainda assim, as perdas são inevitá-

O crime organizado 
dá um salto qualitativo, 
passa a dispor de uma 
fonte de renda que lhe 



possibilita importar as melhores ar
mas, subornar a polícia e populações 
inteiras, constituir uma grande fonte 
de "emprego", com suas extensas redes 
de aviões, olheiros, seguranças, mulas, 
cúmplices. 

A multiplicação das bandasjuveni
les em Medellín coincide com o boom 
das drogas. Ainda que partindo de mo
tivações distintas, foi o enriquecimento 
dos sicarios - que freqüentavam suas 
comunidades com motos e carros de úl
timo modelo, além de outras ostenta
ções - o grande estímulo para que ado
lescentes ingressassem em massa no 
mundo do crime, diagnosticou Alonso 
Salazar. 

A culpa também é da guerrilha 
- A guerrilha colombiana, que hoje se 
constitui em mais um "modo de vida" 
do que num movimento que busca o po
der, segundo muitos analistas, em par
te deve sua sobrevivência ao narcotrá
fico, na opinião de Restrepo. Os grupos 
guerrilheiros dominam hoje muitas 
áreas de produção da folha de coca e 
pasta básica, são a "força reguladora" 
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dessa produção, por cuja proteção ob
tém uma abundante arrecadação. 

"A guerrilha cobra impostos sobre 
as drogas ilícitas, enquanto o Estado fi
ca com os das drogas lícitas", resume 
Restrepo. Com isso, dispõe de recursos 
sem precedentes para armar-se e forta
lecer-se militarmente, inclusi
ve atraindo combatentes pela 
remuneração. p 

Os cálculos são de que a 
guerrilha colombiana ainda mantém 
14 mil homens em armas, distribuídos 
por várias regiões do país e diferentes 
grupos. Com mais de 40 anos, trata-se 
de um fenômeno de longevidade e ana
cronismo, para quem vê de fora. É ou
tro indicador da singularidade da Co
lômbia. 

A guerrilha está no centro de outra 
torrente de violência, desta vez nas re
giões predominantemente rurais. Para 
combatê-la, o exército, os latifundiários 
e o narcotráfico criaram os grupos pa
ramilitares que passaram a dar sua 
"contribuição" à matança e truculência 
de todas as forças em confronto. São tro
pas irregulares que escapam ao controle 

e que o governo agora 
tenta "legalizar", tal co
mo o faz com as milícias 
populares das cidades. 

Poderes paralelos 
- Todas essas forças ile
gais - guerrilha, as má
fias de traficantes com 
suas tropas de sicarios, 
as milícias urbanas , os 
paramilitares, as gan
gues juvenis - fazem 
suas próprias leis nas 
áreas que controlam, es
tabelecem regras, im
postos , aplicam puni
ções, se arrogam pode
res de juiz e carrasco. 
Tendem a comportar-se 
como Estados, dilace
ram o país. São numero
sos os estudos que vêem 
o Estado colombiano co
m o "inacabado", "em 
construção" ou "frag
mentado", por sua debi
lidade e incapacidade de 
arbitrar conflitos. Alon
so Salazar prefere dizer 
que o problema do seu 
país não é, como pensa a 

maioria, a falta de Estado, mas sim o 
"excesso de Estados". 

Todo esse quadro mostra uma Co
lômbia perigosamente dividida entre 
um país oficial e outro ilegal, em que o 
segundo alcança dimensões inimaginá
veis noutras nações e retira do Estado 

2 legal capacidade para exercer 
muitas das suas funções. Com 
a entrada de bilhões de dólares 
do narcotráfico , o governo é 

impotente para fazer política cambial, 
explica Eduardo Sarmiento. 

Por sorte, uma aliança entre tantas 
forças do mundo ilegal parece impossí
vel, pois do contrário a própria sobrevi
vência do Estado oficial estaria amea
çada. A guerrilha e o narcotráfico, as 
mais poderosas dessas forças , têm inte
resses comuns em momentos como o da 
produção de drogas, a primeira garan
tindo o fornecimento de matérias-pri
mas ao segundo, mas se chocam em ou
tras frentes. 

"Viva la muerte!" -Agravando tu
do, como conseqüência e causa dessa si
tuação, está a política colombiana. Por 
40 anos vigorou o estado de sítio. Só no 
ano passado vieram a se realizar elei
ções diretas para governadores de vá-· 
rios departamentos (estados). A abs
tenção chega a 70% nas eleições parla
mentares e a 60% nas presidenciais. Os 
partidos Conservador e Liberal se al
ternam no poder, nunca se viabilizou 
uma alternativa social-democrata, 
muito menos de esquerda. Os que o ten
taram foram sistematicamente assas
sinados, assim como grande número de 
sindicalistas. 

Isso ajuda a explicar a persistência 
da guerrilha, único caminho para quem 
tem idéias de esquerda, e a contrapar
tida em termos de fuzilamentos e se
qüestros de latifundiários e políticos lo
cais de direita. 

Chamar isso de "narcodemocracia" 
soa um duplo contra-senso. Tal como 
estão as coisas hoje, o narcotráfico é a 
negação da democracia, tanto pelos que 
o praticam como, freqüentemente , pe
los que o combatem. E é difícil conciliar 
a idéia de democracia com a existência 
de tantos seguidores daquele general 
espanhol franquista, cuja palavra de 
ordem era Viva la muerte!. • 

• Maria Osava é correspondente da agência Inter Press Ser
vice (IPS) no Brasil e participou recentemente de um seminá
rio sobre drogas em Medellín 
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O Rio não é Medellín 
Apesar de algumas 
semelhanças, nem de 
longe a situação na 
Colômbia pode ser 
comparada ao 
contexto de violência 
vivido nas grandes 
cidades brasileiras 

É difícil imaginar o Rio de 
..... Janeiro desenvolvendo uma r cultura da morte ao ponto 
___ _, em que chegou em Medellín. 
As diferenças são muitas, a começar pe
las determinantes fisicas. A cidade co
lombiana, incrustrada num vale, é 
cercada de altíssimas montanhas, por 
onde escalam a pobreza e a falta de 
perspectivas. É sombria, não tem hori
zontes. O Rio de Janeiro tem seus mor
ros, mas é a cidade que rodeia as 
montanhas. E tem o mar, a baía e as 
praias, oferta natural de lazer. 

Em Medellín os bairros pobres, em 
geral melhores que nossas favelas, for
mam conjuntos contínuos, as extensas 
comunas cuja violência interna não in
comoda necessariamente as elites, à se
melhança da Baixada Fluminense e 
das periferias pobres de São Paulo. 

No Rio, as favelas são ilhas, encla
ves nos bairros ricos ou de classe mé
dia. Os tiros ali disparados atingem 
pessoas influentes da vizinhança, des
valorizam imóveis de luxo. A violência 
não fica circunscrita aos pobres, cruza 
a fronteira dos excluídos . A distância 
social não corresponde a uma distância 
física. Por isso, a sociedade dominante 
reage mais prontamente, chamando o 
Exército por exemplo, e impedindo que 
a situação se deteriore tanto como nas 
comunas de Medellín. O Rio é turismo, 
cuja atração tem efeitos locais ·e nacio
nais, e por isso haverá sempre pressões 
para recuperar sua imagem. 

O contexto, em termos políticos e 
institucionais do país, é também com
pletamente distinto. O Brasil nem de 
longe vive algo parecido à precariedade 

do Estado colombiano, os desafios de 
uma guerrilha que controla parte do terri
t:.ório, ocupando as Forças Armadas nu
ma guerra interna de inevitáveis trau
mas. Nada comparável também à violên
cia política de lá, somada à estreiteza 
representativa do jogo partidário. 

Quanto ao narcotráfico, a distância 
é igualmente enorme. A Colômbia é a 
cabeça do polvo, exporta bilhões, em
prega 300 mil famílias na produção de 
folhas de coca, quase a mesma quanti
dade que o café, principal produto de 
exportação nacional. Os enormes lu
cros levaram à formação de máfias, as
sim definidas pelo historiador Dario 
Betancourt porque obedecem às carac
terísticas das italianas e norte-ameri
canas: organizam-se em torno de fami
lias e de rígidos códigos de honra, e são 
muito ligadas a tradições locais. 

No Brasil, não se chegou a esse ní
vel de organização. Nem é possível 
comparar as somas em jogo. A violência 
que incomoda principalmente o Rio de 
Janeiro está ligada ao consumo e ao 
tráfico varejista, à disputa sangrenta 
de um mercado aparentemente peque
no e estagnado, pois não comporta mui
tos concorrentes. Aqui se fala de gra
mas e quilos de cocaína, enquanto os 
carregamentos apreendidos das máfias 
colombianas chegam a toneladas. 

O filé mignon do tráfico será sem
pre, até onde se pode prever, o domínio 
das rotas entre os três grandes produ
tores da coca - Bolívia, Peru e Colôm
bia - e os centros norte-americanos de 
consumo. Pela lógica, o Brasil conti
nuará um tentáculo menor, por mais 
que se alardeie o contrário. 

Colômbia: nos 
rostos dos parentes 
de vítimas da 
violência, a angústia 
da espera na porta 
dos necrotérios 

Nada disso elimina a gravidade da 
violência e da criminalidade no Rio de 
Janeiro e suas possibilidades de am
pliação. Uma prolongada e profunda 
crise econômica local constitui um fator 
decisivo para o desenvolvimento de tais 
situações. Em Medellín, foi a falência 
da indústria têxtil nos anos 70. 

Mas Alonso Salazar, que mergu
lhou no fenômeno da violência juvenil 
em Medellín, vê a questão cultural no 
centro do problema. Medellín é um 
caso mal resolvido de passagem da 
cultura rural para a urbana, segundo 
ele . Falta lazer na cidade de forma 
dramática. Pablo Escobar ganhou 
muito da sua popularidade espalhan
do centros esportivos pelos bairros 
pobres. Só recentemente a música lo
cal, nostálgica e pouco lúdica, vem ce
dendo espaço aos ritmos caribenhos 
que "fazem vibrar o corpo e alegram a 
alma", segundo Salazar. 

O Rio oferece obviamente condições 
melhores nessa área, para evitar o de
sen vol vimen to de uma "cultura da 
morte", com o carnaval, o samba e ou
tras formas de expressão próprias e 
alegres. Tem a praia e ofertas de lazer 
baratas e relativamente democráticas. 
O Projeto Olímpico da Mangueira 
aponta uma solução. Mas é preocupan
te que jovens da cidade, ainda que em 
pequeno número, busquem emoções no 
surfe ferroviário e sigam se engajando 
no tráfico, embora já se saiba da redu
zida expectativa de vida nessa ativida
de. E é um péssimo presságio que por
tar uma arma no morro seja para os 
adolescentes uma forma de afirmar-se 
e atrair garotas. (M.O.) • 

-
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Jericó: a bandeira palestina, ao lado da israelense, marca o início de uma nova era 

Só o avanço do 
processo de paz 
entre Israel e a 

OLP, com a 
construção do 

Estado palestino, 
assegurará ao 

Oriente Médio a 
estabilidade de que 

necessita para 
transf armar-se 

num promissor pólo 
econômico 

Superar o impasse 

Claudia Guimarães 

[ti o guichê de uma repartição 
pública do governo autônomo 
palestino, o funcionário es
tende um documento às pes

soas _que pacientemente esperam na 
fila. A primeira vista, trata-se de mais 
uma formalidade burocrática. Mas o 
momento, na verdade, é histórico: pela 
primeira vez, os palestinos estão emi
tindo seus próprios passaportes, um do
cumento ao qual até então só tinham 

Maio/1995 

acesso quando liberado por outros paí
ses. Como um dos símbolos de sobera
nia de qualquer nação, os passaportes 
emitidos a partir de abril representam 
um passo chave rumo à construção dos 
alicerces do futuro Estado palestino. 

Passados um ano e oito meses da as
sinatura dos acordos de paz entre Israel 
e a Organização para a Libertação da 
Palestina (OLP), os avanços são visí
veis, mas os obstáculos ao processo de 
pa z saltam muito mais aos olhos. Na 
Palestina, a OLP enfrenta o desafio de 

construir do zero o embrião de um Es
tado em duas pequenas áreas - Gaza e 
Jericó - cuja dependência econômica 
em relação a Israel é quase total. Poli
ticamente, a missão não é menos árdua: 
neutralizar os grupos mais radicais e con
vencer a população dessas áreas a conti
nuar apostando no processo de paz, ape
sar dele ter significado, a curto prazo, 
uma piora nas suas condições de vida. 

Já em Israel, grande parte da opi
nião pública, traumatizada pelos aten
tados realizados pelos grupos Ramas e 
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Jihad Islâmica, olha hoje os acordos de 
paz com ceticismo. Esse sentimento 
tem se traduzido na queda de populari
dade do governo do primeiro-ministro 
trabalhista, Yitzhak Rabin, e no cres
cente apoio ao discurso do direitista lí
der do partido Likud, Benjamin Neta
nyeuh, contrário a qualquer mudança 
no atual statu quo da Palestina. 

Para discutir estes desafios e as 
perspectivas do processo de paz , as 
Nações Unidas promoveram recente
mente no Rio de JaneÍ'ro um seminá
rio , que contou com a participação de 
delegações de dezenas de países , in
cluindo Israel. 

A escolha do Brasil para sediar o se
minário não foi aleatória. Segundo o 
presidente do Comitê das Nações Uni
das para os Direitos Inalienáveis do 
Povo Palestino, o embaixador senega
lês Keba Birane Cissél, o apoio do go
verno brasileiro à causa palestina, ex
presso através dos seus votos na ONU, 
pesou muito . "O Brasil é um país do 
Terceiro Mundo, mas com um marcado 
desenvolvimento em muitos campos, 
que já o coloca,.em determinadas áreas, 
no Primeiro Mundo. E tem mantido 
uma posição positiva em relação à pro
blemática do Oriente Médio, cujo centro 
é, sem dúvida, a Palestina. O Brasil tem 
procurado uma solução que contemple 
as duas partes, sempre olhando para 
frente, nunca para trás", assinalou. 

Esta visão ficou explícita nas pala-

vras do embaixador Pedro Paulo As
sumpção, chefe do Departamento de 
Oriente Médio do Itamaraty, ao afir
mar que "não acreditamos que a histó
ria possa ser corrigida. Acreditamos na 
evolução da história. Desejamos colabo
rar intensamente para o grande destino 
que está reservado ao povo palestino, 
mas sempre com uma visão de futuro". 

Porém, na prática, não é fácil dar as 
costas para o passado num conflito com 
raízes tão antigas. "As relações árabe
israelenses são muito influenciadas 
pela emoção. E ela é ainda mais forte 
entre palestinos e israelenses. Sem dú
vida, o fato de seus dois dirigentes aper
tarem as mãos foi um avanço extraordi
nário, saudado com entusiasmo. Mas 
há setores insatisfeitos com o processo, 
com a sua velocidade ou forma, e que es
.tão recorrendo à força para expressar 
seu descontentamento. Outros, embora 
não façam nada, estão céticos", disse o 
embaixador senegalês. 

Raios x da economia - O diagnós
tico da situação econômica da Palestina 
dominou grande parte dos debates. 
Houve consenso na reunião de que a so
lução da crise na região tem duas ver
tentes, a política e a econômica, sendo 
que esta última é fundamental para a 
viabilização do futuro Estado palestino. 

O desafio é realmente gigantesco. A 
região é pequena, tem limitados recur
sos naturais - o Produto Interno Bruto 

Momento histórico: os palestinos estão emitindo seus próprios passaportes 

38 

(PIB) não ultrapassa os dois bilhões de 
dólares - e a guerra destruiu boa parte 
dajá precária infra-estrutura. 

"Durante estas duas últimas déca
das2, Israel praticamente não investiu 
na Palestina. Eles querem a área ape
nas como mercado para seus produtos e 
reserva de mão-de-obra barata", criti
cou o professor palestino, naturalizado 
brasileiro, Omar J aber, que dá aulas de 
Economia na Universidade de Pelotas. 

Nem o Estado israelense, nem os 
empresários daquele país colocaram di
nheiro na região. Segundo revelou o 
professor Jaber, nesses 18 anos, 82% 
dos investimentos privados na Cisjor
dânia e Gaza foram feitos pelos pró
prios palestinos, e destes, 70% foram 
para a construção civil. O setor indus
trial estagnou, em grande parte devido 
às restrições impostas pelos israelenses 
para que os palestinos abrissem novas 
fábricas. 

Sem matérias-primas e carente de 
uma base industrial, a Cisjordânia e 
Gaza gastam atualmente 50% do seu 
Produto Interno Bruto em importações, 
criando um círculo vicioso difícil de 
romper. "Os dólares que poderíamoses
tar utilizando para investir em infra
estrutura, temos que usar para comer e 
nos vestir. Como a maior parte do orça
mento familiar é gasto na comida, não 
existe poupança. Se não se faz poupan
ça, não há recursos para investir. Sem 
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dia 22 de janei
ro, em Neta
nya, ao norte 
de Tel-Aviv, 
que deixou 22 
mortos, o gabi
nete de Yitz
hak Rabin en
carregou o mi
nistro da Polí
cia, Moshe 
Shahal, de tra
çar um plano 
para a instala
ção de uma 
cerca perma
nente que se
pare Israel dos 
territórios ára
bes ocupados. 

~rafat, na primeira ida do líder da OLP a uma área controlada por Israel 

Justifican 
do a medida, o 
ministro da 
Agricultura is
raelense Yaa

investimento, não há produção. Sem 
produção, não há melhoria na renda", 
resumiu Jaber. 

De agricultores a peões de 
obra - A estagnação industrial foi 
acompanhada de um acentuado declí
nio da agricultura. Enquanto em 1972, 
a contribuição do setor agrícola ao PIB 
foi de 47%, hoje não ultrapassa 27%. 

"Devido ao controle que os israelen
ses exercem sobre a água, um recurso 
muito escasso na região, nossa agricul
tura se tornou cada vez menos compe
titiva. Não há água suficiente ou subsí
dios que permitam concorrer com os 
produtos agrícolas israelenses", assina
lou Sari Nusseibeh, membro do Conse
lho Econômico Palestino para o Desen
volvimento e a Reconstrução e reitor da 
Universidade de Jerusalém. 

Essa situação teve um profundo im
pacto na economia palestina. A maioria 
dos trabalhadores, tradicionalmente 
agricultores, se transformou em operá
rios da construção civil em Israel. "Por 
isso, hoje em dia, se cria um enorme pro
blema quando os israelenses fecham a 
fronteira. É um desastre", acrescentou. 

Até recentemente, o fechamento 
das fronteiras era decidido, em geral, 
como represália a ataques terroristas 
contra cidadãos judeus. Porém, em bre
ve, a separação deverá se tornar uma 
realidade definitiva. Após o atentado do 
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kov Tsur, declarou que a separação de
finitiva dos territórios poderia servir 
aos interesses dos próprios palestinos, 
já_ que ajudaria a deter a instalação de 
novas colônias judaicas na região. 
"Hoje, a palavra separação pode ser en
tendida como proibição para que ostra
balhadores palestinos cheguem a Israel 
mas, a longo prazo, pode servir como de
marcação de fronteiras, possibilitando 
a formação de uma entidade palestina 
independente." 

Antes mesmo da decisão oficial de 
construir a cerca, as empresas israelen
ses já vinham promovendo a substitui
ção da mão-de-obra não-qualificada pa
lestina pela de imigrantes não-árabes, 
principalmente de origem asiática. 

O fechamento da fronteira engros
sou o número de desempregados, pio
rando as condições de vida da popula
ção, se comparado ao período anterior à 
assinatura dos acordos de paz. Já antes 
dessa medida, apenas 20% da população 
economicamente ativa encontravam tra
balho. Na prática, isso significa que cada 
palestino da Cisjordânia e Gaza sustenta 
uma família de cinco membros. 

O desemprego é agravado pelo alto 
crescimento populacional, particular
mente em Gaza (3% ao ano). Segundo 
dados da ONU, 67% dos palestinos têm 
menos de 25 anos. Essa massa de jo
vens chega à idade produtiva sem pers
pectivas de conseguir trabalho,.criando 

insatisfação e revolta, terreno fértil 
para a pregação contra os acordos feita 
por grupos radicais, como o Hamas. 

Carência de recursos huma
nos - Para reverter esse quadro, a mé
dio prazo, serão necessários investi
mentos maciços por parte da comunida
de internacional...e rápido. Este foi o 
tema de um seminário organizado pela 
ONU no ano passado, na sede da Unes
co, em Paris, que tratou especificamen
te das vias e meios para dar assistência 
econômica à Palestina. 

"Nosso problema é que todos os re
cursos têm que vir de doadores. Em ou
tras palavras, não temos dinheiro para 
gastar. Normalmente, um Estado tem 
reservas para investir, tem controle so
bre seus próprios recursos naturais, es
tabelece e cobra impostos , controla as 
exportações e importações, etc. Mas 
este não é o nosso caso. Por isso nós pre
cisamos tanto da ajuda externa", enfa
tizou Sari Nusseibeh. 

Outra dor de cabeça para as autori
dades palestinas e os doadores interna
cionais é a falta de recursos humanos 
para tocar à frente o aparelho do em
brião de Estado que está surgindo em 
Gaza e Jericó. O Banco Mundial destinou 
para o governo autônomo 12 bilhões até 
2002, mas este dinheiro não está sob 
controle palestino, e sim das organiza
ções internacionais. "Isto se deve, prin
cipalmente, à falta de instituições efi
cientes na Palestina, provocada por sua 
vez pela carência de mão-de- obra alta
mente qualificada. Precisamos de espe
cialistas em administração financeira, 
administração pública, legislação fis
cal, etc.", explicou o professor Jaber. 

De fato, uma das facetas mais amar
gas da diáspora é o fato da maioria dos 
palestinos com alto nível de instrução 
estar vivendo na Europa, Estados Uni
dos ou América Latina. Como conven
cer essas pessoas, que estão bem em
pregadas e numa situação de estabili
dade financeira, a jogar tudo para o alto 
e voltar para a Palestina, é um dos de
safios do novo governo. 

Para o psicólogo argentino Felix 
Ferreyra, da Fundação Argentina para 
o Terceiro Mundo, entidade que preside 
o Comitê Coordenador das ONGs de 
Ajuda à Palestina3, da América Latina 
e Caribe, essas entidades poderiam co
laborar para atenuar a carência de re-
cursos humanos. · 
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"Temos experiência no processo de 
reconstrução de países que passaram 
por guerras ou outras situações extre
mas, como, por exemplo, a Nicarágua. 
Podemos participar, principalmente, 
nos campos da saúde e da educação, 
promovendo a ida de grupos profissio
nais estrangeiros - por um terp.po limi
tado - , que ajudariam a capacitar os re
cursos humanos locais. Não queremos 
criar demandas artificiais e sim traba
lhar com a realidade." 

Disputa por investimentos pri
vados - E a realidade é dura. Faltam es
colas, hospitais, estradas, porto~, aero
portos. A rede elétrica é deficiente, assim 
como o sistema de comunicações. Hoje, a 
prioridade número 1 em Gaza e Jericó é 
o investimento em infra-estrutura. 

Mas de onde o governo autônomo es
pera que venham esses recursos? Da 
iniciativa privada, principalmente dos 
empresários palestinos espalhados pe
los quatro cantos do mundo. "É com eles 
que estamos contando. Os investimen
tos privados são a chave do desenvolvi
mento, não os recursos públicos, embo
ra estes últimos sejam uma pré-condi
ção para atrair a iniciativa privada", 
ressaltou Nusseibeh. 

O economista tem muito claro que o 
principal desafio é convencer os possí
veis investidores de que o governo autô
nomo é confiável e conseguirá manter a 
estabilidade política numa região tão 
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convulsionada. "Temos que competir 
com os nossos vizinhos para atrair os 
investidores. Para isso, precisamos dar 
garantias ao empresário, não só financei
ras como inclusive de segurança", disse, 
aludindo à ação de grupos radicais. 

Para estimular o hesitante investi
dor estrangeiro, as principais propostas 
feitas no Rio de Janeiro foram a forma
ção dejoint-uentures e o estabelecimen
to de programas de desenvolvimento 
regional, que incluiriam, além da Pa
lestina, Israel, Jordânia e Egito. 

''Não podemos esquecer que somos 
um país pequeno e, portanto, com um 
mercado reduzido. A única forma que 
temos de nos fortalecer é conectando 
nossa economia à dos nossos vizinhos. 
Mas, para isso, temos que superar 
obstáculos políticos", avalia Nussei
beh . O economista vê com otimis
mo, particularmente, a possibilidade 
de um trabalho conjunto no ramo do 
turismo, sobretudo o de natureza reli
giosa, já que Jerusalém é a cidade 
santa de três grandes religiões, cató
lica, judaica e islâmica. "Se trabalhar
mos conjuntamente, poderemos ofere
cer para o turista melhores pacotes." 

Estímulo a programas regio
nais - O embaixador Pedro Paulo As
sumpção também defendeu na reunião 
do Rio de Janeiro uma intensa partici
pação do setor privado. E lembrou que 
as informações sobre as possibilidades 

Na Faixa de Gaza, palestinos preparam um carregamento de morangos, que pela 
primeira vez serão vendidos ao exterior sem a intermediação de Israel 
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Cissé: "O processo de paz é irreversível" 

de investimentos na área são importan
tes, mas que eles só se materializarão 
mediante a apresentação, pelos palesti
nos, de "projetos específicos". 

O diplomata enfatizou, por outro 
lado, que há espaço para a colaboração 
governamental na Palestina. Nesse 
sentido, propôs iniciativas concretas 
que poderiam ser apoiadas por diferen
tes governos: a criação de um Banco Re
gional de Desenvolvimento, que poderia 
ajudar a canalizar investimentos para os 
países da área; de uma Câmara de Co
mércio Regional e de um Conselho de Co
mércio. "Através deste último se realiza
riam consultas de alto nível, que pode
riam ajudar na definição dos projetos 
mais necessários à região", assinalou. 

O apoio da comunidade internacio
nal também foi defendido pelo embai
xador Keba Birane Cissé, para o qual a 
participação dos empresários nesse pe
ríodo é muito importante, "mas não po
demos esquecer as iniciativas de cará
ter governamental e que visem a região 
como um todo". 

Nos bastidores do encontro, outra 
importante proposta, envolvendo a par
ticipação de governos, também foi dis
cutida. Segundo revelou Felix Ferrey
ra, existe um movimento para encon
trar um país árabe que concorde em ser 
avalista das operações comerciais entre 
a Palestina e a América Latina. "É uma 
proposta concreta dos empresários das 
câmaras de comércio. Naturalmente, 
isso envolve questões muito complexas. 
Mas dessa forma se poderia trazer pro-
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Jaber: "Prioridade é infra-estrutura" 

dutos da Palestina para a América La
tina. Já no sentido inverso, ou seja, 
para exportar nossos produtos, depen
demos de como o governo autônomo pa
lestino vai se organizar." 

Mudanças políticas - Se o tema 
econômico dominou os debates, nem 
por isso as questões políticas foram dei
xadas de lado. Na opinião de Sari Nus
seibeh, em última instância, o x da 
questão na Palestina não é econômico, 
é político. "As dificuldades pelas quais 
estamos e vamos passar para construir 
um Estado palestino não são novas; te
mos convivido com elas nos últimos 27 
anos. O que precisamos para alterar 
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Nusseibeh:"O maior desafio é político" 

esse quadro é de mudanças políticas. 
Temos primeiro que alcançar nossos ob
jetivos políticos para poder enfrentar os 
desafios econômicos." 

O atraso nos prazos previstos pelos 
acordos de paz são, em grande parte, 
fruto de dificuldades políticas. A Decla
ração de Princípios, base dos acordos, 
previa duas fases: a primeira, que está 
em andamento - com meses de atraso -
incluía, entre outros pontos, o reconhe
cimento mútuo, a instalação do governo 
autônomo palestino e a realização de 
eleições em Gaza e Jericó. 

Mas os pontos mais polêmicos fica
ram para a etapa seguinte, a chamada 
final stage: a volta dos refugiados, adis-

cussão em torno da possível indeniza
ção pelos bens que eles foram obriga
dos a deixar para trás ou simplesmen
te foram confiscados pelos israelen
ses, a libertação dos presos palesti
nos, a manutenção ou desmantela
mento dos assentamentos judeus, o 
estatuto de Jerusalém. 

''Nesse processo, cada lado vai ten
tar ganhar o máximo possível. Obvia
mente, Israel está numa posição privi
legiada, devido à sua força econômica e 
militar. Mas temos que seguir em fren
te. Não existe outra opção a não ser con
tinuar negociando", pondera o profes
sor Omar J aber. 

Na sua avaliação, existe um contex
to internacional favorável a esse pro
cesso: a formação de novos blocos inter
nacionais, a mudança da posição estra
tégica do Oriente Médio, o declínio da 
importância de Israel para os Estados 
Unidos. "Antes da queda da URSS, a 
paz era uma meta impossível. Agora 
que já não existe mais uma ameaça aos 
interesses norte-americanos, interessa 
a Washington estabilizar a área para 
mantê-la como fonte de matérias-pri
mas. E não existe estabilização sem re
solver a questão palestina." 

O presidente do Comitê da ONU 
para a Palestina também está conven
cido de que não haverá retro'cessos. 
Mas, para isso, as Nações Unidas têm 
se batido pela irreversibilidade do pro
cesso de paz. Esse ponto é particular
mente importante se for mantida a ten
dência à queda de popularidade de Yitz
hak Rabin, que poderá resultar na der
rota do seu governo nas eleições gerais 

~...-.~~ de 1996. 

Milhares de agricultores palestinos trabalham hoje na construção civil em Israel 

Para o embaixador Keba Bira
ne Cissé, é preciso ficar claro que, 
independente de qual partido assu
ma o poder em Israel, ele não pode
rá desconhecer os acordos assina
dos. "Mas para estabelecer uma si
tuação irreversível, é preciso criar 
condições mutuamente vantajosas. 
Se ambas as partes constatarem 
que ganharam mais que perderam, 
tornarão esse processo irre
versível." 

'O Comitê das Nações Unidas para o Exercício dos Di
rettos Inalienáveis do Povo Palestino foi criado há 27 
anos e. desde então, o Senegal tem sido reeleito para 
assumir a sua presidência. O diplomata Birane Cissé foi 
embaixador do Senegal no Brasil de 1968 a 1975 
2Israel ocupou a Palestina (Cisjordânia e Gaza) após a 
chamada Guerra dos Sete Dias, em 1968 
30 Comitê foi criado em Buenos Aires, em fevereiro de 
1990, e reúne 115 organizações não-governamentais 
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u As eleições não podem 
ser adiadas" 

O embaixador da OLP na ONU afirma que a implementação 
dos compromissos assumidos nos acordos de paz é, sem dúvida, 

um requisito para conter os grupos extremistas 

Beatriz Bissio 

[g momento que se vive nos ter
ritórios administrados pela · 
Autoridade Palestina (gover
no autônomo) é delicado. E o 

imobilismo está afetando o próprio Yas
ser Arafat. No entanto, o povo palestino 
ainda acredita que a paz é possível e os 
compromissos assumidos por Israel se
rão respeitados. Mas o tempo está cor
rendo contra e paciência tem limite. 

Esta é, na essência, a análise da con
juntura política em Jericó e Gaza do 
Observador Permanente da Organiza
ção de Libertação da Palestina (OLP) 
perante as Nações Unidas, Nasser Al 
Kidua, cargo que ocupa há quatro anos 
e que tem o status de embaixador na 
ONU. Por isso mesmo, pode ser consi
derado um exemplo da ascensão de 
uma nova geração aos mais altos cargos 
de direção da resistência palestina. 

Com pouco mais de 40 anos, Al Ki
dua não é um novato na diplomacia pa
lestina. Teve como "mestre" uma das le
gendárias figuras da OLP, Zehdi Terzi, 
que pertence à mesma geração de Yas
ser Arafat, e foi um dos fundadores da 
organização que reúne todos os grupos 
palestinos. 

Nasser Al Kidua foi, segundo suas 
próprias palavras, o "nº 2" de Terzi em 
Nova Iorque durante quatro anos, pre
parando-se para dar continuidade ao 
trabalho de seu antecessor. Como acon
tece com a maioria dos quadros da OLP, 
ele também alternou seu trabalho polí
tico entre Beirute, Túnis e outras capi
tais árabes nas quais a resistência pa
lestina foi obrigada a dispersar suas 

forças. Foi membro do Conselho Nacio
nal Palestino (PNC), o Parlamento no 
exílio, integrou temporariamente o 
Conselho Central da OLP e pertenceu 
ao Conselho Revolucionário da Al Fa
tah, o grupo de Arafat, que é majoritá
rio dentro da coalizão. 

Presente no Rio de Janeiro na reu
nião promovida pela ONU para avaliar 
o apoio da América Latina ao processo 
de construção do Estado palestino, Nas
ser Al Kidua concedeu com exclusivida
de a cadernos do terceiro mundo a 
seguinte entrevista: 

Como avalia o papel da comuni
dade internacional na implemen
tação dos acordos de paz entre Is
rael e a OLP? 

AI Kidua: "Os recursos não chegaram" 

- A comunidade internacional deve 
desempenhar um papel mais ativo do 
que teve até agora. Esse apoio deve vir, 
em primeiro lugar, das Nações Unidas. 
Acreditamos que a ONU tem uma res
ponsabilidade permanente em relação 
à questão palestina não só no processo 
de paz que se encontra interrompido -
o qual deve acompanhar até que esteja 
completamente implementado -, como 
também no que se refere à questão mais 
ampla do status permanente do povo 
palestino. Nesse sentido, a ONU tem o 
compromisso de ajudar para que a 
questão se resolva de forma definitiva, 
com o assentamento de nosso povo em 
um Estado independente. 

Este é um nível de responsabilida
de, mas há um segundo. A comunidade 
internacional, representada pelos co
patrocinadores do processo de paz - os 
Estados Unidos e a Rússia-, tem um 
papel a desempenhar para fazer com 
que seja retomado o processo de paz. A 
situação exige um papel mais ativo, em 
especial dos Estados Unidos. 

Mas há um terceiro nível de partici
pação: a contribuição da comul\idade 
internacional na viabilização da' auto
nomia palestina, através do apoio eco
nômico dos doadores. Quem são esses 
doadores? São todos os países em condi
ções de ajudar financeiramente o povo 
palestino. Mas nós usamos a palavra 
"doadores" em seu sentido mais amplo, 
que inclui também os países que estão 
em condições de nos ajudar não com re
cursos econômicos, mas, por exemplo, 
nos oferecendo treinamento de recursos 
humanos, bolsas de estudo, etc. 

Esses são os três níveis nos quais 



deveria se manifestar a comunidade in
ternacional. Esperamos que seu papel 
seja mais dinâmico no futuro. 

V árias reuniões foram realizadas 
para avaliar, do ponto de vista eco
nômico, o potencial dos territórios 
palestinos. E mais: chegou a ser rea
lizada uma reunião com grandes in
vestidores para estudar as perspec
tivas econômicas de toda a região do 
Oriente Médio, uma vez superada a 
guerra. Nenhuma permitiu realizar 
avanços concretos? 

- Houve muitas reuniões com os 
doadores, mas é um fato incontestável 
que até agora a maior parte da ajuda 
prometida não tenha chegado às nossas 
mãos . E para exemplificar com núme
ros, posso dizer que os doadores 
se comprometeram a dar mais de 
US$ 700 milhões em 1994 e, de 
acordo com dados do Banco Mun
dial, apenas US$ 250 milhões fo
ram efetivamente doados. 

Mas, ainda assim, essa não 
é uma cifra confiável, porque 
engloba tudo: desde o dinheiro 
das agências da ONU a recur
sos dos países doadores, in
cluindo capital que foi gasto 
pela burocracia desses países 
para financiar estudos de viabi
lidade de projetos e dinheiro 
usado em viagens. Ou seja, de 
concreto, é muito pouco o que 
efetivamente chegou aos terri
tórios controlados por nós. 
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bia, país no qual a ONU teve que im
plementar todo o processo de inde
pendência? 

- O caso palestino é diferente. Na 
Namíbia não houve, por parte dos sul
africanos que ocuparam o país, a inten
ção de destruir a economia, como ocor
reu no caso dos nossos territórios. 

Além disso, de fato, a ONU já esta
beleceu mecanismos através dos quais 
pode coordenar a ajuda prestada ao 
povo palestino através de suas agên
cias. Existe agora um coordenador es
pecial - com o cargo de secretário geral 
adjunto - exercendo essa tarefa em re
lação a toda a ajuda aos territórios ocu
pados. Certamente, esta é uma atitude 
muito positiva da ONU. Mas se são es
tabelecidos mecanismos para canali-

ras que estariam passando certos paí
ses da área. Quando falamos das res
ponsabilidades coletivas dos árabes em 
relação ao povo palestino, temos que 
entender as novas realidades, inclusive 
o quadro de dificuldades financeiras 
dos países da área. 

Israel justifica o estancamento 
das negociações de paz alegando 
que a negociação está sendo invia
bilizada pela ação dos extremistas 
palestinos. As ações terroristas, de 
fato, estão comprometendo o futu
ro dos acordos? 

- Devemos analisar corretamente 
as relações atuais entre os palestinos e 
os israelenses. O governo israelense 
não tem assumido como deveria a res-

Como romper esse blo
queio? 

Os palestinos querem a paz, porém desejam, também, melhorar a sua situação econômica 

- Necessitamos implementar rapi
damente todos os compromissos dos 
doadores e questionar os mecanismos 
normalmente utilizados pela ajuda in
ternacional. Nós, os palestinos, somos 
um caso especial: estamos tentando 
construir uma sociedade e um Estado 
depois de 25 anos de dominação duran
te os quais a potência que o ocupava 
destruiu virtualmente toda a infra-es
trutura do território. Num caso espe
cial, necessita-se de mecanismos tam
bém especiais. Não podemos aplicar as 
regras e regulamentos tradicionais; 
não é uma forma de enfrentar seria
mente o problema. 

Poderia se dizer que o caso pa
lestino é semelhante ao da Namí-

zar a ajuda, e o dinheiro não aparece, 
não se avança ... 

E quanto ao apoio árabe? 
- Os árabes, de uma vez por todas, 

têm que assumir sua responsabilidade 
em relação à causa palestina. Tampouco 
eles estão fazendo tudo o que deveriam. 
Mas, francamente, neste caso temos que 
entender a nova situação regional. 

A que emergiu depois da Guerra 
do Golfo? 

-Sim. O dinheiro "extra" que existia 
nos países árabes no passado, não exis
te mais. Esta foi uma das conseqüên
cias da guerra. O esforço de guerra con
sumiu esse dinheiro "extra". Mais que 
isso: já se fala de dificuldades financei-

ponsabilidade de pôr em prática a De
claração de Princípios e o primeiro acor
do de implementação da paz entre as 
duas partes, particularmente o acordo 
sobre Gaza e Jericó. 

Não é preciso ser um gênio para ver 
que a responsabilidade do estancamen
to dos acordos recai sobre os homens do 
governo de Israel. Essa situação ficou 
clara muito antes dos atentados. O pri
meiro-ministro de Israel foi o primeiro 
a afirmar que "não existe nenhuma 
data sagrada", revelando que não se 
sentia responsável pelo respeito à letra 
dos acordos. Posteriormente, usou o 
pretexto da falta de recursos para jus: 
tificar a não-transferência do poder à 
Autoridade Palestina no restante da 
Cisjordânia. 



A instalação de Arafat em Jericó gerou expectativas que não ainda foram satisfeitas 

O sr. acredita que essa atitude 
de Israel de dilatar os prazos se 
deve à correlação de forças entre o 
Partido Trabalhista e as correntes 
mais direitistas do governo de Is
rael? 

- Francamente, não estou certo de 
que essa seja a razão, mas é uma possi
bilidade; a correlação interna de forças 
pode não favorecer a paz. A situação 
dentro do Partido Trabalhista pode ser 
uma das razões . Até a personalidade do 
próprio Yitzhak Rabin possa ser uma 
das razões. Não posso julgar as causas, 
mas o comportamento objetivo é esse. 

O que sei é que - não como resultado 
desta atitude do governo de Israel, mas 
sim ajudadas por essa falta de compro
misso com os acordos - as forças extre
mistas palestinas encontraram um cli
ma propício para levar adiante seus 
atos violentos . A atitude do governo de 
Israel ajudou os extremistas que nunca 
apoiaram as negociações a justificar o 
uso da violência. 

E qual é a posição da Autorida
de Palestina a respeito? 

- Definitivamente não somos a fa
vor deste tipo de ação, às quais não he
sitamos em qualificar de criminosas. 
Desde a assinatura do acordo entre as 
duas partes, estabelecendo que as di
vergências se resolveriam de forma pa
cífica, começou para nós uma nova era 
nas relações com Israel, e condenamos 
toda a ação armada. 

Desde então, estamos lutando com 
todas as nossas forças para acabar com 
a violência e garantir a vigência da lei. 
Uma das nossas responsabilidades é 
construir uma sociedade democrática. 

Visto de fora, tem-se a impres
são de que a Autoridade Palestina 
não dispõe de condições objetivas 
para enfrentar esses grupos extre
mistas, muito bem armados e trei
nados. A Polícia Palestina não tem 
os mesmos meios ... 

- É verdade que a Polícia Palestina 
não está treinada ou possui o equipa
mento necessário para lidar com essas 
situações. Mas isso não tem impedido 
que fizesse de tudo para enfrentar as 
ações terroristas no contexto legal exis
tente e sem comprometer os passos que 
estão sendo dados para construir nos 
territórios que estão sob o nosso contro
le uma sociedade democrática. 

De forma suscinta, poderíamos di
zer que estamos absolutamente prepa
rados para aceitar a convivência demo
crática com as forças contrárias a nos
sos pontos de vista - contrárias inclu
sive aos acordos firmados com Israel. 
Mas, não estamos hesitando em comba
ter os que, discordando da orientação 
da Autoridade Palestina, fazem uso ile
gal das armas para tentar impor seus 
pontos de vista. 

Os fatos mostram que o presi
dente Arafat vive uma situação di
fícil. Seu regresso a Gaza e Cisjor
dânia gerou uma enorme expecta
tiva no povo palestino, mas, à medi
da que os acordos continuam a ser 
implementados, sua liderança so
fre um grande desgaste e sua credi
bilidade começa a ser afetada ... 

- A situação, sem dúvida, é dificil. 
No terreno político estamos atraves
sando uma situação complexa, já que a 
implementação dos acordos não está 

percorrendo o caminho que se previa, os 
compromissos não estão sendo cumpri
dos e a assistência financeira prometi
da pelos doadores não chegou. Tudo 
isso se reflete em nosso governo e no 
próprio Arafat. 

No entanto, não tenho nenhuma dú
vida de que a maioria esmagadora do 
povo palestino continua confiando nos 
acordos de paz e apoiando com entu
siasmo a Autoridade Palestina, e, natu
ralmente, o presidente Yaªser Arafat. 

A complexidade do momento exige a 
profunda convicção do povo palestino 
de que a única solução ·é a conquista da 
paz. Mas, exige, também, que alguma 
resposta seja dada às reivindicações 
desse povo por uma melhoria em seu ní
vel de vida. Não existem soluções mági
cas. A saída é clara: se devem dar pas
sos concretos, de acordo com o estabele
cido pelos acordos de paz, especialmen
te a retirada das forças israelenses e a 
realização de eleições. Estas medidas de 
cunho político devem ser acompanhadas 
de outras, que permitam ao povo palesti
no melhorar a sua qualidade de vida. Isso 
poderia ser conseguido através da ajuda 
prometida pelos doadores. 

Quando o sr. acredita que serão, 
finalmente, realizadas as eleições? 

- Não só acredito, como também 
penso que é imperativo que as eleições 
se realizem este ano, no mais tardar até 
meados deste ano. Já houve mais atra
sos do que seria aceitável. Temo que, 
com o aumento das dificuldades, nosso 
povo chegará a um ponto em que terá 
que optar: ou continua apostando no 
processo de paz, ou não. Se as eleições 
não se realizarem este ano, estaremos 
diante de uma situação totalmente 
nova. Mas espero que se realizem este 
ano e que a América Latina comemore 
este fato junto conosco. 

Foi importante o apoio político 
da América Latina à causa palesti
na? 

- Claro . Particularmente, quero 
agradecer o governo brasileiro pelas 
posições que vem defendendo, inclusi
ve o voto nas Nações Unidas. É ames
ma posição que assumiram quase to
dos os países da América Latina e do 
Caribe, com algumas exceções, como a 
Argentina. Mas a maioria esmagadora 
foi sempre muito solidária com a nossa 
causa. • 



Para você en
tender como 4 
corpos ocupam 
o mesmo espa
ço, não é neces
sário consulta r 
nenhum livro de 
Física. Basta ler a REVISTA DO MER
COSUL. A única publicação l 00% 
bilíngüe (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 

de negócios e a
cordos que en
volvem esta inte
gração. 

Lendo a REVIS
TA DO MERCO
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. 

REVISTA DO 

Rua da Glória, 122/105, Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP2024 l - l 80 - Brasil - Fax: [55-021 )252-8455 - Tel.: [55-02 1) 22 1-75 11 



QUEM TEM TECNOLOGIA 
E EXPERIÊNCIA NÃO 
ESCOLHE A OBRA 

Uma empresa com experiênda no exterior; 
que conhece como ninguém a variedade de 
solos da topografia brasileira; que constrói 
aeroportos, escolas, sambódromos,· estradas, 
barragens, estádios de futebol, está pronta 
para qualquer desafio. 

.. --ro------~ , 
Por trás desta empresa, um nomE; .. _ ~~.,'~?, 'ta: 
Affonseca, 41 anos de experiêncil ·!,216.~_q.~5- . 

~ AFFOl\iSECA 
Presente onde está o futuro. 

CONSTRUTORA AFFONSECA S.A. 

Rua México, 21 - 8? andar - CEP 20031-144 - Rio de Janeiro -RJ 
l;-el. : (021)210-1343 Fax.: (021)262-6698 Telex : 21 -22686 
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