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Leitor angolano 
Espero que os 20 anos de cader

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

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

Carlos João Ribeiro "Chora" 
Luanda - Angola 

Indignação 
Sou assinante desta revista e 

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

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

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

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

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

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

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

Adriana Lima de Oliveira 
Morro Grande - SP 

Mídia 
Quero manifestar minha mais 

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

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

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



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

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

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

Márcio Werner Lima Sathler 
Rio de Janeiro - RJ 

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

Abril/1995 

Educação holística 
Quero parabenizar a revista ca

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

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

Realizei minha dissertação de 
mestrado sobre Educação Holística. 

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

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

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

Clodoaldo Meneguello Cardoso 
Prof. de Filosofia, Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) 
Bauru-SP 
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• Yemonjara Souza Barata 
Trav. XIV de Março, 1.605 
Cremação 
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27, apto B 
Ingombotas 
Luanda - República de Angola 

• Tatiana Rubina Thomaz 
R. Alfredo Varela, 214, M.V.I. 
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• Mariana Thomaz Del Pino 
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• Orlando Oliveira 
R. dos Inválidos 185/405 
Centro 
20231-020 Rio de Janeiro-RJ 

• Franciela Rizello 
Barra Grande, CEP 85580-000 
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• Pusini Garcia Truyillo 
Av. 55 # 2617-126 
San Nicolas, CEP 33200 
La Habana-Cuba 

• Bárbara Montesino 
Norte# 194 A% Esperanza y Sta 
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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 
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33200 Habana - Cuba 
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