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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 

os Centros Urbanos. 

19 a 23 junho 1995 
COORDENAÇÃO 

SFERA 
Sociedade Brasileira para a Va lori zação do Meio Ambiente 

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

Temas Principais 

• Tratamento e Recuperação 

de Resíduos 
• Reciclagem 
• Purificação do ar 
• Águas Residuais e 

Tratamento de Efluentes 
• Tecnologias e 

Equipamentos de Limpeza 
Urbana 

• Controle de Ruídos 
• Tecnologia e Limpeza de 

Áreas Contaminadas 
• Geração de Energia 

Não-Poluente 
• Consultoria de Serviços de 

Engenharia 
• Materiais Perigosos e 

Gerenciamento Ambiental 
• Água e Meio Ambiente: 

Novas Tecnologias, Produtos 
e Serviços 

• Progressos Mundiais: 
Equipamentos, Veículos e 
Bombas 

Riocentro 
SECRETARIA 

EVENTOS 
~ NACIONAIS 

SA 

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

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



~lll'POSTAL NORTE SUL III~ 
O POVO BRASILEIRO 
Darcy Ribeiro 
O livro mais ambicioso de 
um dos nossos mais atuan
tes intelectuais e políticos. 
Reúne reflexões e estudos 
de mais de 30 anos para 
mostrar como os brasilei
ros se vieram fazendo a si 
mesmos para serem o que 
hoje somos. A busca da 
identidade nacional por 
um autor que confessa es
crever com o propósito de 
influir sobre as pessoas e 
modificar a realidade. 
470 pp Cód. 443 
R$ 22,00 t 

Darcy Ribeiro 
Opovo 

brasileiro 

LAMARCA 
O CAPnJ10 DII GUERRI.J!A ---

LAMARCA, 
O CAPITÃO DA GUERRILHA 
.Emiliano José e 

• 
Oldack de Miranda 
Trajetória do militar que 
abandonou o Exército 
para aderir à luta arm·ada 
contra a ditadura militar 
nos anos 70. O livro ser
viu de base para o filme 
sobre a vida de Carlos 
Lamarca. 
169 pp 
R$ 20,00 

Cód.445 

O BRASIL COMO PROBLEMA 
Darcy Ribeiro 
As questões brasileiras 
vistas com os olhos "in
dignados" de Darcy. Uma 
análise apurada dos ar
tifícios da "indoutrina
ção direitista" e dos "ve
lhos discursos da es
querda". O antropólogo 
propõe um novo discur
so, "socialmente respon
sável e suficientemente 
ambicioso para definir 
os desígnios mais altos 
para o Brasil" . 
326 pp Cód 444 
R$ 20,00 t 
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O EXÉRCITO SOVIÉTICO f 
NA li GUERRA MUNDIAL 
Leonid Ieremeev 
A humanidade comemora os 
50 anos da vitória da guerra 
contra o nazismo. A partici
pação da União Soviética nes
sa vitória foi, sob todos os as
pectos, decisiva. O livro é um 
relato dramático e fartamen
te documentado desse mo
mento histórico. 
127 pp Cód. 440 
R$12,00 

A DIFÍCIL IGUALDADE 
Fanny Tabak e Florisa Verucci 
(organização) 
Embora presente nas constituições 
da maioria dos países civilizados, 
a igualdade entre homens e mu
lheres ainda está longe de aconte
cerna prática. O Instituto Interna
cional de Sociologia Jurídica de 
Oflati, País Basco, Espanha, estu
da o assunto e o livro reúne textos 
de pesquisadores da instituição. 
181 pp Cód. 441 
R$ 16,00 

COLETÂNEA DE TEXTOS GEOGRÁFICOS 
Antonio José Teixeira Guerra (org.) 
Trabalhos de autoria do geó
grafo falecido em 1968. Estudos 
sobre sambaquis, lateritas, 
águas subterrâneas, alteração 
de sedimentos e aspectos do 
Amapá, Guaporé e Rio Branco. 
440 pp Cód. 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 Cód. 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 Cód. 414 
R$14,0b 

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



1994- IDÉIAS PARA UMA ALTERNA TIVA 
DE ESQUERDA À CRISE BRASILEIRA 
César Benjamim, Luiz 
Pinguelli Rosa, Emir Sader, 
Chico Alencar, Leo Lince, 
José Márcio Camargo, Sér
gio Goldenstein, Leandro 
Konder e José Ricardo 
Tauile desenvolvem idéias 
sobre como seria um go
verno popular e democrá
tico no Brasil. 
195 pp Cód. 342 
R$ 10,00 

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 Cód. E-349 
R$ 20,00 

VISÕES DO GOLPE - 1964 
Maria Celina D' Araújo, 
Gláucio Ary D. Soares e Cel
so Castro (organização) 
Depoimentos de militares, 
como Leônidas Pires Gon
çalves, Antônio Bandeira, 
Enio dos Santos Pinheiro e 
Gustavo Moraes Rego, sobre 
os acontecimentos de 1964 e 
seus desdobramentos políti
cos e institucionais. 
256 pp Cód. 346 
R$ 17,00 

A SOCIEDADE DO SONHO 
Everardo Rocha 
Um estudo antropológico 
sobre a indústria cultural, 
os mistérios dos meios de 
comunicação de massa e o 
fenômeno do consumo. 
Obra indicada para os que 
se interessam pelo tema e 
os que estudam marketing 
e propaganda a partir de 
uma perspectiva da Antro
pologia do Consumo. 
232 pp Cód. 442 
R$ 25,00 

GEOMORFOLOGIA - UMA ATUALIZAÇÃO DE BASES E CONCEITOS 
Antonio José Teixeira Guerra e Sandra Baptista da Cunha 
Formação de relevo, geomorfologia fluvial, costeira e cárstica, 
mapeamento geomorfológico e o ser humano como acelerador 
desses processos são alguns dos temas. Indicado não só para 
estudantes de Geografia, Geologia e Ecologia como também 
para quem trabalha em consultoria e avaliação de Relatórios de 
Impacto Ambiental. 458 pp Cód. 354 R$ 28,00 

Nome: -------------------------
Endereço: _______________________ _ 

Bairro: ____________ Cidade: __________ _ 

Estado: ____ CEP: _________ Tel.: ________ _ 

Profissão: ---------------------
Assinale a forma de pagamento do(s) seu(s) pedido(s): 

) Por telefone (fornecer o nº do cartão de crédito) 

) Cheque(s) nominal(ais) em anexo à Editora Terceiro Mundo Ltda. 

) Vale Postal - Agência Lapa 

) Pagarei por reembolso postal 

) autorizo débito no meu cartão -----------------
que tem validade até_~-- no valor de R$ _-_________ _ 

Cartão nº: 

Aceitamos todos os cartões de crédito 

Data 

SOCIALISMO 
Luiz Carlos Fridman (organização) 
Em te~tos inéditos em portu
guês, Emile Durkheim e Max 
Weber (autores clássicos da So
ciologia) discorrem sobre o so
cialismo, as possibilidades e as 
diferentes vias de construção de 
uma sociedade baseada na jus
tiça social plena. 
128 pp Cód. 344 
R$ 13,00 

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 Cód. 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 
Chateaubriànd atuou como um 
cidadão acima do bem e do mal 
entre as décadas de 1910 e 1960. 
732 PP Cód. 435 
R$ 31,00 

Código Quantidade 

Cadernos 186 

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

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20241-180 
Peça também pelo tel. (021) 221-7511 ou fax: (021) 252-8455 



Apresente, todos os meses, pelo 
menos 4 pessoas para 
conhecerem nossas revistas. 
Podem ser seus amigos(as), 
alunos(as), professores(as), 
colegas de curso ou trabalho. 

COMO FUNCIONA E COMO VOCÊ GANHA 

I 

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

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

End.: tornar-se assinante por intermédio de mala 
Bairro: Cidade: UF: CEP: direta oriunda exclusivamente desta promoção, 

-- desejo como brinde, pela ordem: 
Profissão: Tel.: 

Código de brinde 

2Nome: 12 (. •.• .... ) 2º ( ....... ) 32 ( ....... ) 
End.: Nome: 

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

Profissão: Tel.: Bairro : 

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

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

Data: _!_!_ 
Profissão: Tel.: 

Sou:o L . d b eItor e anca 4 Nome: D Assinante da revista: OcTM O Eco 
End .: D Indicado por leitor de: DcTM D Eco 
Bairro: Cidade: UF: CEP: - -
Profissão: Tel. : 

Assinatura do remetente 

Enviar para editora Terceiro Mundo Ltda. 
IMPORTANTE: 
1 - No caso de duplicidade de indicados prevalece a primeira. 

Rua da Glória, 122 - 12 andar - Glória Após o prazo , será considerada como indica9ão , a do 2 " remetente. 
CEP 20241-180 - Rio de Janeiro, RJ 2 - Com a finalidade de aumentar as probabilidades de assinatura, 

-, ... -.....•. Deoto de assinaturas - FAX (021) 252-8455 o .. remetente _pod.e .. mandar .. mais ... no_mes .. em_relação anexa. 
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Assine 
• as revistas 

que somam 
na sua 
informaião. 

VALIDADE l 0/07/95 

Assinatura anual de 
"cadernos" ou "Ecologia" 

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

Assinatura anual de 
"cadernos" + "Ecologia" 

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

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

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

3X deA$3000 
p/ 30/60/90 dias 

4 X de A$ 45,00 
p/ 30/60/90/120 dias 

CUPOM DE PEDIDO PARA UM AMIGO 

D cadernos D Ecologia 
Nome: ________________ _ 

Endereço: _______________ _ 

Bairro: _____ ...1-__________ _ 

Cldade: _______ Estado: _____ _ 

CEP: Te/.: 

Profissão: 

Editora Terceiro Mundo Ltda. • Deptº de Assinaturas 
Rua da Glória, 122 -1 º andar -Glória -CEP 20241-180 - Rio de Janeiro, RJ 

PEÇA TAMBÉM PELOS TELS (021) 221-7511 
OU PELO FAX (021) 252-8455 

MEU PEDIDO DE: 
D Assinatura "cadernos" D Assinatura "Ecologia" 

Nome: _____________ _ 

Endereço: 

Bairro: 
Cidade: _______ Estado: 

CEP: ______ Te/.: ______ _ 

Profissão: 
Minha opção de pagamento é: { A ) 

{E) 

A opção do meu amigo é: { A ) 
(E) 

Estou efetuando meu pagamento por: 

( B) 
(F) 

{ B) 
(F) 
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{ G) 

{-C) 
( G) 

(D) 
( H) 

(D) 
( H i 

0Cheque(s) nomfnal(ais) à Editora Terceiro Mundo Ltda, 

0Reembolso Postal 

QPor Telefone (fornecer o n!I do cartão de crédito) 

0Vale Postal Ag. Lapa 

D De acordo com a opção feita, autorizo o débito no cartão 

de crédito: , que tem validade até / 
(nome do cartão) 

Nome do titular do Cartão 

Nº do Cartão 

~ '=' J 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 

,g ACEIT MOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO 
Ü" 'õ DATA: _/__/_ 
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ESPAÇO DE REFLEXÃO SOBRE TEMAS ALTERNATIVOS 

DIREITO 

A polêmica 
Justiça brasileira 

Página 10 

CULTURA 

A poesia de 
Juana lnes de la Cruz 

Página 13 



Os homens estão cada vez mais realizando tarefas domésticas 

SEIO 
FORTE 

Patrícia Costa 

er homem hoje não é fácil . A mídia espalha 
imagens ambíguas, onde ele aparece fragi
lizado, como objeto de desejo ou dominado 
por uma mulher linda e fatal. 

Cada vez mais as mulheres se tornam chefes de 
família e conquistam espaços de trabalho, ao mesmo 
tempo em que o homem realiza tarefas domésticas 
consideradas femininas . 

Músicas como Super-homem, de Gilberto Gil, Me
ninos e Meninas, do Legião Urbana, e Masculino e Fe
minino, de Pepeu Gomes, provocam: "Ser um homem 
feminino/Não fere o meu lado masculino/Se Deus é 
menina e menino/Sou masculino e feminino." No ci
nema, estão na moda produções que questionam os 
papéis tradicionais do homem e da mulher e assu
mem que o homossexualismo ocupa um espaço signi
ficativo na sociedade e não precisa ser caricatural. 

186 - terceiro mundo/ suplemento 

_J 

Seminário reúne 
pesquisadores 
para discutir a 
crise da identidade 
masculina nos 
tempos modernos 

Exemplos não faltam: Três Formas de Amar, Banque
te de Casamento, Filadélfia, Amor e Restos Humanos, 
As Amantes, Henry e June. Parte dessa reavaliação 
de papéis vem da presença da Aids, que forçou uma 
modificação dos hábitos sexuais, liberados pela revo
lução sexual dos anos 60 . 

Um dos reflexos mais evidentes da crise está na 
violência familiar: mais de 95% dos casos no Brasil 
são de homens que espancam ou matam as compa
nheiras. Isto pode estar sendo gerado pela crise da 
autoridade que o indivíduo masculino vem sofrendo, 
sobretudo dentro de casa. 

Eduardo Liendro, antropólogo mexicano que 
trabalha no Programa de Estudos de Gênero da 
Universidade Nacional Autônoma do México, de
fende essa interpretação. Ele foi um dos participan
tes do II Seminário Internacional sobre a Condição 
Masculina - cujo tema foi Identidade Masculina -, 
ocorrido em abril passado no Fórum de Ciência e 
Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro 



COMPORTAMENTO 3 

(UFRJ), junto com a I Mostra de Vídeo sobre a Con
dição Masculina. 

Mudanças - Liendro· afirma que hoje se questio
na o modelo tradicional de família, que é reflexo do 
modelo de sociedade: "O conceito de pai se transfor
ma, por causa da crise de identidade e gênero que os 
homens estão sofrendo." 

Atributos tipicamente masculinos como dureza, 
sexualidade ativa, liderança, virilidade, força e equi
líbrio emocional são impostos há séculos aos homens, 
que passam a vida tentando corresponder a eles. "Só 
que tais atributos não são naturais e agravam as de
sigualdades. Vivemos ainda numa sociedade patriar
cal, ond€ a mulher é colocada num nível inferior", 
afirma o antropólogo. Por isso, segundo ele, a violên
cia é gerada pela crise da autoridade masculina, na 
qual a mulher questiona sua subordinação: "Os ho
mens sabem que as mulheres reivindicam iguais di
reitos; querem viver sua sexualidade, trabalhar e, 
muitas vezes, eles não querem ver essas necessida
des. Acham que o que está sendo colocado em dúvida 
é sua masculinidade." 

Liendro destaca que a categoria hómem não é in
dividual, e sim uma estrutura com aspectos econômi
cos, sociais, religiosos e políticos: "É o homem insti
tuição." Uma das saídas possíveis, para ele, é romper 
a organização cultural e social de gênero, derrubar 
barreiras e buscar uma democracia e uma pluralida
de da intimidade. 

O antropólogo coordena na Universidade do Mé
xico um programa de estudos de gênero, criado por 
mulheres há dois anos. "Iniciei pesquisas sobre mas
culinidade há um ano e meio, com seminários e cur
sos, cuja abordagem é sob a ótica do homem", explica. 

Questão de gênero - O gênero é uma categoria 
com enfoque muito significativo e específico, gerado 
pelo movimento de mulheres nos anos 60. Ele é defi
nido como um conjunto de dados sociais, econômicos, 
políticos, culturais e religiosos específicos para o ho
mem e a mulher. 

Sob essa ótica, o movimento de mulheres pôde in
terpretar a história da humanidade como marcada, 
ao longo dos tempos, por uma dominação '10 homem 
sobre a mulher. 

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, 
as funções sociais das mulheres começaram a ser al
teradas: elas e as crianças saíram de casa para tra
balhar em fábricas, sob uma condição inferior à do ho
mem. A modernidade dava seus primeiros passos ... 

No século XX, o desenvolvimento da ciência e tec
nologia gerou um redimensionamento da mulher 
diante dessa evolução. Da metade do século em dian
te, movimentos sociais e políticos começaram a ques
tionar a supremacia masculina. 

Dos anos 60 aos 90, muita coisa foi conquistada do 
ponto de vista social. Para a escritora Heloísa Buar
que de Holanda, do Centro Interdisciplinar de Estu-
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dos Contemporâneos da UFRJ -
outra participante do seminário, 
que trabalha teoricamente a 
questão do gênero há dez anos 
sob o ponto de vista da mulher -
a crise da modernidade está ul
trapassada porque "a própria 
modernidade se fez da crise. A 
novidade é o desgaste dessa cri-

Para Sócrates 
No/asco, a 
identidade 
masculina 
interessa tanto 
aos homens 
quanto às 
mulheres 

se, co_m sua ampliação e radicalização". Nesse contex
to, a luta por direitos individuais, que acentuava a po
laridade entre homem e mulher, foi iniciada pelo mo
vimento negro, sendo seguida pelo feminista e pelo 
gay . Tal polaridade, porém, está perdendo o sentido, 
pois hoje, segundo a escritora, a luta é pelos direitos 
coletivos: "A identidade deixa de ser atributo social, 
cultural e político e passa a ser um processo, do qual 
todos devem participar." 

O escritor paulista João Silvério Trevisan (ver re
senha sobre seu último livro em cadernos do tercei
ro mundo nº 185), que também participou do semi
nário, acrescenta que o masculino é um processo em 
construção: "Sempre houve dificuldade para os ho
mens discutirem sua identidade e, hoje, o estereótipo 
está ultrapassado. Todos e ·todas procuram novas 
identidades masculinas, basta ler os classificados dos 
jornais, que oferecem e procuram serviços de massa
gistas, modelos, trocas de casais e outras variações." 

Maior espaço- O clínico, professor, pesquisador 
e escritor Sócrates Nolasco, organizador do seminá
rio, afirma que o gênero é ainda visto como questão 
menor. E1e dá aula na Escola de Comunicação da 
UFRJ sobre psicologia social e comemora o fato de 

suplemento/ terceiro mundo - 186 



O homossexualismo ocupa hoje um espaço significativo 
na sociedade e não pode mais ser estigmatizado 

que, hoje, as pessoas estão mais interessadas nesse 
assunto, destacando-se a cobertura da mídia, mais 
eficiente e objetiva: "Descobriu-se que é possível dis
cutir a identidade masculina sem necessariamente 
falar de homossexualismo ou da mulher, apesar de 
serem dois referenciais importantes." 

Cita como exemplo a abordagem atual do homos
sexualismo no cinema: "O cinema tem papel essencial 
nesse processo, de divulgador de novas idéias; por 
isso fiz a mostra de vídeo paralela ao debate." Filmes 
como O mito do orgasmo masculino, Meninos: a pri
meira vez e Traídos pelo desejo, e os desenhos anima
dos No problem e Bob's Birthday- ambos canadenses 
- fizeram parte da mostra . 

Eduardo Liendro diz que os homens estão repensan
do seu papel não por conta própria: "Não é porque estão 
incomodados e querem uma reeducação. E tudo conse
qüência de problemas que os estão forçando a buscar no
vos ~os, como a crise do desemprego, que anula sua 

função de provedor, ou as novas formas de fa
mília, que excluem ou repensam o seu papel 
de pai, etc. O homem está se sentindo muito só, 
pois há muita dor e medo nesse processo." 

Paternal x maternal - O questiona
mento da supremacia masculina passa tam
bém pela reavaliação do papel de pai. Marina 
Massi, psicanalista e pesquisadora, da Socie-
dade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, 
afirma que as dificuldades da paternidade e 

da maternidade são conseqüência da crise da moder
nidade: "Quanto mais as mulheres avançarem no es
paço público, mais haverá uma fragmentação do es
paço privado." 

Em seu livro Vida de mulheres - cotidiano e ima
ginário, resultado da sua tese de mestrado, ela mos
tra a tentativa das mulheres de conciliar as vidas pú
blica e privada. "Um dos principais pontos era a pa
ternidade e como elas negociaram a relação do casal 
para dividir direitos e deveres. A negociação pode ser 
um caminho", diz a psicanalista. 

Sócrates Nolasco vai ainda mais longe. Para ele, 
a maternidade promove um natural poder da mãe so
bre a concepção e, muitas vezes, o homem se sente 
violentado por tal "poder": "Ele se torna mero pai pro
vedor daquela relação , sendo totalmente excluído. 
Tradicionalmente, cabe à mulher cuidar do bebê, é 
um direito dado pelo parto. E tudo se volta para essa 
relação: médicos, maternidade do hospital, família." 

A transformação da intimidade 
A antropóloga Maria Luíza Heilbom, 

.é1do Departamento de Ciências So
ciais da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj), é antiga pesquisadora 
da vida dos casais. A intimidade, segun
do ela, é um produto histórico e social 
com regras para o que é permitido e lícito 
fazer na esfera privada e na pública. O 
resultado foi a produção de dois espaços 
separados: um social e outro pessoal. 

No entanto, a divisão sexual do tra
balho, ocorrida nos últimos séculos, 
abalou uma certa naturalidade de fun
ções da mulher dentro de casa e do ho
mem fora de casa, provocando uma 
transformação da intimidade: "Essa 
revolução trouxe um questionamento 
sobre a dupla jornada da mulher, de 
sua função no mercado de trabalho, 
de sua posição como chefe de família, 
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etc. As mulheres que se articulam pas
saram a ser elemento hegemônico na 
construção da nova intimidade." 

A transformação da intimidade se 
traduz, nesse sentido, na perda da hege
monia do homem heterossexual, posição 
minada pelo movimento de mulheres ini
ciado a partir dos anos 60. Uma das con
seqüências disso, por exemplo, foi o cul
tivo do sentimento, exclusivo da esfera 
do privado, que deixou de ser privilégio 
da mulher e passou a ser desejado tam
bém pelo homem. 

O amor romântico, para a antropó
loga, passou por intensa metamorfose, 
pois a modernidade acabou com o mito 
de o par romântico ser formado por ho
mem e mulher. Além disso, os atributos 
de gênero não são mais determinantes, 
e ao homem já é permitido ser senti-

mental e sensível, e a mulher pode ser 
dura e líder. 

Várias formas de amar - Maria 
Luíza destaca também a mudança de 
valores nas práticas sexuais. Nos sécu
los XVII e XVIII, a esposa deveria ser 
uma santa e mera progenitora de her
deiros, e o homem ia buscar na rua a 
prostituta para satisfazê-lo na cama. 

1 

"Hoje, a liberação das práticas sexuais 
favorece as mulheres, que buscam rea
lizar o ideal de sexo dentro de casa. Não 
há mais santa, ela pode ser livre se
xualmente." 

Essa liberalização derrubou tam
bém os conceitos de monogamia e de fi
delidade, mas se acoplou ao mito do par 
romântico. "A revolução sexual não 
conseguiu derrubar o ideal de amor ro-
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Mudar essa concepção, eis o grande desafio. "O pátrio poder - assistência, guarda e proteção 
dos filhos, acrescentando a proteção moral, intelec
tual, etc. - hoje é exercido por pai e mãe, o que é um 
passo importante", segundo ela. Além disso, a Cons
tituição reconhece a união estável entre homem e mu
lher sem casamento depois de três anos. 

Eduardo Liendro crê que se deve repensar a paterni
dade: "Ela deve começar no direito reprodutivo, de 
querer ou não um filho . O homem deve optar pela pa
ternidade consciente, e não conseqüente. Ele deve 
participar da concepção, da gravidez e do parto, exer
cendo funções, direitos e deveres nesses processos." 

Muitos homens acham, por exemplo, que ficar mais 
com os filhos é o suficiente, mas Liendro destaca que se 
deve atentar para a qualidade desse tempo: ''Deve ser 
um tempo especial, cheio de carinho. O pai deve querer 
participar de fato da vida e do crescimento dos filhos." 

Na lei do divórcio, a supremacia de decisões do ho
mem é questionada. "Desde que foi aprovada em 1977 
até a Constituição de 88, a lei cresceu muito. Hoje, dois 
anos de separação de fato comprovada podem dar divór
cio, tirando o peso da culpa pelo fim do casamento. O Es
tado interfere cada vez menos no foro íntimo." 

Outro problema se refere aos conceitos. Segundo 
Liendro, não deveriam haver atributos específicos para 
pai e mãe. E dá um exemplo: "Ao se afirmar que cada vez 
há mais mulheres assumindo papel de pai e mãe, corre-se 
o risco de transferir os atributos culturais tradicionalmen
te masculinos para a mulher, e acabar estereotipando a 

Apesar de o espaço para a busca por novas formas 
de comportamento estar se ampliando, muito ainda 
há que conquistar. O movimento de mulheres tem 
sido importante e cabe aos homens contribuir para 
que se descubram e se revelem esse novo homem e 
essa nova mulher. a 

mulher também. Há que se buscar nova 
lógica de relacionamentos." 

Pátrio poder - As alterações 
na legislação também foram debati
das. Advogada especialista em Di
reito de Família e professora de Di
rei to da PUC-RJ, Tania Pereira 
abordou o tema do ponto de vista le
gal. Para ela, a área de família é a 
que mais evolui dentro do Direito e, 
mesmo assim, ainda há muitos 
problemas. 

mântico", diz ela. Atualmente, a inti
midade pode ser definida, na sociedade 
ocidental, como composta por três ele
mentos: sexualidade, amor e erotismo. 

Essas conclusões resultaram de sua 
tese de mestrado, que estudou o tema 
a partir da pergunta "O que faz um ca
sal ser casal?", entrevistando casais he
terossexuais, de gays e lésbicas. O ser 
casal, para essas três categorias, é pa
recido: "O amor é, acima de tudo, uma 
relação social, já que se expressa de de
terminada maneira, e é ele a força mo
triz que une os casais." 

Maria Luíza destacou alguns pontos 
comuns para construir uma vida a dois, 
que simbolizam o amor. Contar tudo 
para o parceiro de sua vida passada, por 
exemplo, mostra confiança no outro e 
gera um compartilhamento. Mas o amor 
implica ainda a idéia de que você é a pes
soa mais importante do mundo para o 
seu parceiro. "Isso vira uma camisa-de
força porque pode gerar uma cobrança, 
pois há uma delegação mútua da autori-

Para a vida a dois é necessário ter confiança no companheiro 

dade. Um exemplo são frases como 'não 
gosto do seu amigo, não fale mais com 
ele'", explica a antropóloga. 

Um fato que ela chamou de monito
ramento pessoal consiste no relatório 
cotidiano sobre o que se fez durante o 
dia. Outro ponto em comum é a educa
ção dos sentidos: "É permitido certo 
tipo de acesso ao corpo do outro que ex
trapola a relação sexual como, por 
exemplo, tirar o chiclete da boca do par
ceiro e comê-lo." Assistir às atividades 
higiênicas um do outro e eliminar adis
tância corporal mútua são outros pon
tos destacados pela pesquisadora. 

"Tudo isso é a base da intimidade. 
Porém, um dos maiores problemas é a 

intimidade em excesso, pois todo ser 
humano necessita um pouco de privaci
dade. É esse o grande desafio do casal 
moderno, preservar esse pequeno com
partimento", analisa. 

A antropóloga destaca também o 
envolvimento emocional observado 
entre os casais: "Casais gays diziam 
que as mulheres lésbicas eram muito 
solidárias. As mulheres heterosse
xuais, por sua vez, reclamavam da 
falta de solidariedade de seus ho
mens." E interpreta isso como a per
manência de uma capacitação da mu
lher de dar um tom de busca íntima 
ao dia-a-dia, fenômeno que chamou 
de celebração do cotidiano. 

suplemento/ terceiro mundo -186 
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O mito da violência 
[D] m dos trabalhos mostrados 

no seminário que mais sur
preendeu foi o do antropólo
go cultural David Gilmore, 

especializado em povos do Terceiro 
Mundo, membro do Departamento de 
Antropologia do Hunter College da 
Universidade de Nova Iorque. 

Segundo David, a violência liga
da ao homem é mais característica 
da sociedade norte-americana: "Ali, 
o machismo tem conotação de dure
za e ameaça com potencial violento." 
Os povos latinos preferem manifes
tar sua masculinidade através do 
seu interesse pelas mu
lheres e da coragem cívica :S 
e social. Estudando o z 
tema há mais de 15 anos, ·5 
David assegura que há li- 1 
gação entre violência eco- ~ 

1
. o 

ragem mascu 1na, mas u. 

ela não é determinante. 
O antropólogo destaca 

que o machismo varia 
pelo mundo, havendo pelo 
menos seis conceitos a seu 
respeito. Um deles afirma 
que ser homem é entrar 
em competição e luta de 
homem para homem, excluindo as 
mulheres, num ambiente masculino. 
Outro exemplo realça o comporta
mento sexual: virilidade, fertilidade, 
potência e competência sexual são 
coisas de homem. 

Além disso, o estoicismo diante de 
situações difíceis, o autocontrole, are
sistência à dor e ainda o trabalho duro 
são considerados características ex
clusivas de homem. A generosidade 
natural e a grandeza de espírito tam
bém. Destacam-se ainda a capacidade 
esportiva e a resistência à bebida 
como quesitos. 

O que o antropólogo pôde consta
tar é que, em todos os lugares, a mas
culinidade é um status social, não só 
um fator biológico: "Há em quase to
das as culturas testes de masculinida
de ." Um exemplo é a tribo dos masais 
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Mulheres protestam 
contra a violência 
masculina. Segundo 
David Gilmore, há 
vários tipos de 
machismo 

do Quênia, onde os jo
vens enfrentam um 
leão para provar sua 
masculinidade. 

Há três imperativos que são uma 
arquitetura adjacente da masculini
dade - com exceções-, identificados 
em estudos por todo o mundo, se
gundo David Gilmore. O primeiro é 
que o homem de verdade, em qual
quer sociedade, é um forte protetor, 
e defende sua família ou depen
dentes de inimigos externos, in
cluindo aí a obrigação militar. O se
gundo diz respeito a ganhar a vida: 
o homem deve prover todas as ne
cessidades da família e depend
entes. "É um papel alimentador 
também como o da mãe", diz o antro
pólogo, e cita como exemplo sua pró
pria experiência, como judeu norte
americano, pressionado a obter su
cesso econômico: "Há uma expressão 
em iídiche que diz que um homem de 
verdade é rico." E o terceiro fator é a 

competência sexual, a capacidade de 
dar prazer, a virilidade: o homem de 
verdade tem muitas amantes, satis
faz sua mulher e a mantém, tendo a 
obrigação de produzir muitos filhos; e 
jamais pode ser impotente. 

A masculinidade, para Gilmore, 
serve para demonstrar os atributos 
dos homens, além de reuni-los e in
tegrá-los, produzindo uma unidade 
política e normas sociais e compor
tamentais. 

Fica, porém, o desafio: como ca
nalizar a agressividade do homem 
de modo construtivo, sem atingir ou 
modificar as referências e os códigos 
masculinos? "A mesma energia mas
culina que criou Jack, o Estripador, 
criou Bethoven. É uma questão de 
conduzir a energia para outras for
mas de expressão. Precisamos de 
saídas para os homens", reivindica o 
antropólogo, que afirma ainda que a 
mudança do homem, tão esperada e 
alardeada pelas mulheres, será bem 
mais vagarosa do que o previsto. Ele 
afirma também que uma sociedade 
assexuada não é a solução: "O _res
peito e a igualdade mútuos é que 
são. Penso como os franceses: 'Vivre 
la Différence!'." • 



Importação de pneus 
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 

e Minorias da Câmara Féderal aprovou projeto do deputado 
Luciano Pizzato (PFL-PR) que permite a importação de 
pneus usados. O parlamentar apresentou substitutivo ao 
projeto do governo sobre bens usados, que não permitia a 
entrada no país de pneumáticos "meia-vida" importados. 
Tanto o ministro do Meio Ambiente, Gustavo Krause, como 
a titular da Indústria e Comércio, Dorothéa Werneck, são 
contra a permissão. O projeto será votado em plenário. 

A permissão é duramente criticada por ambientalistas, 
que a classificam como verdadeira importação de lixo. Se
gundo Marijane Lisboa, coordenadora para a América La
tina da campanha contra resíduos tóxicos da Greenpeace, 
ainda não se descobriu uma forma segura de destinação fi
nal para os pneus usados . Atualmente, eles são estocados, 
sendo uma morada ideal para agentes de doenças, ou são in
cinerados, levando para a atmosfera substâncias tóxicas, 
como mercúrio, cádmio, benzeno e toxinas . Segundo o 
Greenpeace, há interesse do Primeiro Mundo em exportar 
pneus usados para o Terceiro Mundo. Além disso, há o aspec
to da segurança. Muitos dos pneus teriam vida útil reduzida 
e, devido às diferenças entre estradas e veículos brasileiros e 
estrangeiros, poderiam colocar em risco o motorista. 

Engenharia genética 
Os pedidos de licenciamento para comercialização de 

alimentos alterados por engenharia genética são cada vez 
mais freqüentes na Europa e nos Estados Unidos, gerando 
reações opostas nos órgãos responsáveis pela liberação dos 
compostos. 

Na Grã-Bretanha, o Comitê para novos Alimentos e Pro
cessos desaconselhou a venda de tomates modificados co
mercializados nos supermercados dos Estados Unidos. As 
pesquisas genéticas produziram uma espécie de tomate 
mais saboroso, que não amolece e não precisa ser colhido 
verde, pois amadurece no pé. 

O órgão britânico teme que os alimentos modificados 
possam tornar a flora intestinal resistente a antibióticos.Já 
nos Estados Unidos, a FDA, órgão norte-americano respon
sável pela análise de alimentos, aceitou em novembro de 
1994 a venda ao público de sete alimentos modificados ge
neticamente, como abóboras amarelas resistentes a vírus e 
batatas que produzem seu próprio inseticida. 

Liberdade de imprensa 
O Brasil tem imprensa livre. A conclusão é da Freedom 

House, entidade sediada em Nova Iorque que acompanha 
direitos políticos e civis no mundo há mais de meio século. 
Dos 187 países analisados, o Brasil ficou em 52º lugar e por 
apenas um ponto não foi incluído na lista das nações com im
prensa parcialmente livre. Do total de países, 34% foram 
qualificados como livres, outros 34% como parcialmente li
vres e 32% (61 nações) como locais onde a imprensa - escrita 
e televisada - sofre controle do governo e seus profissionais 
recebem ameaças. 

Os critérios usados na classificação são a legislação e 
pressões políticas e econômicas sobre os veículos . Os países 
onde a imprensa atua de maneira mais liberada são Bélgica 
e Austrália. No outro extremo estão Birmânia, Cuba, Coréia 
do Norte e Iraque. 

A pesquisa apontou uma tendência de criar instrumen
tos de controle e limitação da ação dos veículos de comuni
cação em países da Europa Ocidental, se os órgãos de im
prensa não criarem códigos de atuação. "Os governos da 
França, Itália, Grã-Bretanha, Espanha e Alemanha têm 
uma atitude contrária, ainda que não-violenta, em relação 
aos jornalistas locais", afirma o documento. 

Vestígios do passado 
Ainda em 1995, deverá ser inaugurado o primeiro par

que paleontológico do Rio de Janeiro, na área da bacia se
dimentar calcária de Itaboraí onde foram descobertos fós
seis animais, com idades entre dois e 54 milhões de anos, e 
vestígios vegetais. O parque contará com um museu, salas 
e auditório onde serão mostrados audiovisuais sobre o de
senvolvimento de animais e vegetais através dos tempos. 

A unidade ambiental também será dotada de infra-es
trutura para a realização de passeios científicos, com o vi
sitante podendo ver fósseis encravados em rochas. O parque 
contará com verbas da Secretaria Estadual de Meio Am
biente, da prefeitura de Itaboraí e do Museu Nacional. Para 
viabilizar a iniciativa, ainda é necessária a aprovação da 
Fundação Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e a obtenção 
de patrocínio de empresas privadas. 
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Centros comunitários 
A Câmara Municipal de Campinas aprovou por unani

midade a criação, naquela cidade paulista, dos Centros Co
munitários de Defesa da Cidadania (CCDC), já atuantes no 
Rio de Janeiro, onde foram implantados a partir de 93 pelo 
advogado Nilo Batista, na época secretário de Justiça do go
verno Leonel Brizola. Através dos centros, o Poder Público 
oferece à população de comunidades carentes serviços gra
tuitos de identificação, assistência jurídica e de segurança 
(ver em cadernos ddterceiro mundo n º 175 a reportagem 
"O exercício da cidadania"). 

Água do mar potável 
O engenheiro paulista David Zumerkorn, formado pela 

USP, criou uma máquina que transforma a água do mar em 
potável. A tecnologia é barata e limpa, usa a energia solar 
para separar o sal do líquido e tem vida útil de 20 anos. 

O inventor de_senvolveu o equipamento ao longo dos dois 
anos em que estudou em Israel, onde as fontes de água doce 
são escassas. De volta ao Brasil, pretende adaptar o dessa
linizador para o ambiente brasileiro. A maior vantagem é o 
custo do equipamento: hoje, custaria cerca de R$ 5 mil e po
deria atender a mais de 100 pessoas. Substituindo o aço ino
xidável por plástico, usado para a confecção dos tambores, 
o custo baixaria para R$ l.500. A purificação é feita através 
da evaporação da água salgada e o resultado é água desti
lada, pronta para consumo. Zumerkorn acredita que seu 
dessalinizador pode também purificar as águas do Polígono 
das Secas, no Nordeste, cujos mananciais do subsolo são sa
lobros, e ainda contribuir para o abastecimento das peque
nas cidades litorâneas que, no verão, sofrem devido à explo
são de consumo d'água. 

Poluição espacial 
Um estudo feito por técnicos da N asa, a agência espacial 

norte-americana, mostra que a quantidade de detritos na 
órbita da Terra está transformando o céu numa lixeira. En
tre 250 e 1.000 km acima da superfície do planeta, existem 
hoje mais de 7.000 objetos grandes o suficiente para serem 
monitorados por radares. Uma verdadeira concentração de 
poluição espacial foi produzida em apenas quatro décadas 
de exploração do espaço pelo ser humano. 

Muitos objetos viajam a mais de 3.200 km por hora, 2,6 ve
zes a velocidade do som. Com tal velocidade, uma esfera de met
al do tamanho de uma unha que se chocar contra algo maior li -
bera uma energia semelhante à explosão de uma granada. 

Carne de canguru .---~-.----.----.------1 

Exportadores australianos estão de olho no mercado 
brasileiro de carnes, no qual querem introduzir um artigo 
novo e exótico: a carne de canguru. · • 

Com baixo t.eor de colesterol, rica em ferro e livre de resí
duos tóxicos, esta carne constituía importante font.e de alimen
tos para os aborígenes australianos há 200 anos. Até há pouco 
t.empo proibida para o consumo humano em alguns estados da 
Austrália por ser o canguru um símbolo nacional e espécie em 
extinção, hoje, derrubada a proibição, os produtores querem 
investir no mercado interno e na exportação. 

Segundo alguns fazendeiros, os mais de 18 milhões de 
cangurus - um milhão a mais do que a própria população 
humana - que vivem no território austrp.liano são uma pra
ga para as lavouras, além de responsáveis por um terço dos 
acidentes automobilísticos do país. 

Cadernos contra 
racismo 

A advogada Vera Lucia C. Vassouras e mais quatro pes
soas estão movendo uma ação contra a Rede Globo de Tele
visão, por causa de falas consideradas prnconceituosas era
cistas ditas pelo personagem de Tarcísio Meira na novela 
Pátria Minha. Trata-se do processo número 1. 770/94, na 15ª 
Vara Cível de São Paulo. Já houve uma audiência de conci
liação e julgamento, que não deu resultados, e o processo 
está aguardando despacho. Para instruir o processo, a ad
vogada informa que usou artigos publicados em cadernos 
do terceiro mundo. 

Qualidade e 
expectativa de vida 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aumento 
da expectativa de vida no Brasil pode ser um dado negativo, 
pois, em 25 anos, o país será o quinto mais populoso do mun
do. Em 1950, os brasileiros morriam aos 43 anos, em média; 



no ano 2000, morrerão com 70. Estima-se que 14% da popu
lação brasileira serão compostos por idosos na virada do sé
culo, que vão chegar a essa idade sem condições dignas de 
vida, doentes e desampar~dos. 

Ao contrário dos países ricos, como a França, onde a ex
pectativa de vida cresceu devido à melhoria da qualidade de 
vida, no Brasil o fenômeno se deu porque a mortalidade in
fantil diminuiu e novas tecnologias de saúde, como vacinas 
ê outras formas de controle de doenças, prolongaram o tem
po médio de vida. Hoje, nosso país tem 6,8 milhões de idosos. 

Latinos valorizados 
A arte latino-americana está bem cotada no mercado in

ternacional. A informação é das casas Sotheby's e Christie's, 
a partir de leilões realizados em Nova Iorque. A telaAuto
retrato com macaco e papagaio, da -pintora mexicana Frida 
Kahlo, foi vendida por US$ 3.192.500, um dos maiores va
lores já pagos por obra de artista latino-americano. O qua
dro Composition simetrique universale en blanc et noir, do 
uruguaio Joaquim Torres-Garcia, quebrou o recorde de 
obras deste artista, tendo sido vendido por US$ 937.500. O 
curioso é que o trabalho de Frida, que foi mulher do famoso 
muralista mexicano Diego Rivera, demorou décadas para 
obter o reconhecimento oficial. 

Menos violência 
Segundo pesquisa realizada pelo movimento Viva Rio, a 

violência em Copacabana diminuiu. Comparando o verão de 
93/94 com o de 94/95, a média mensal de roubo de carros 
caiu de dez para oito. Os assaltos também diminuíram 15% 
no bairro. Os organizadores da pesquisa crêem que o poli
ciamento comunitário, iniciado no ano passado, contribuiu 
muito para essa queda. Copacabana conta com 56 policiais 
militares no setor comunitário. Eles vigiam sempre o mes
mo trecho, travam relações com os moradores e ganham, 
com a ajuda destes, uma maior eficiência na atuação. O po-

liciamento comunitário na cidade do Rio começou experi
mentalmente, durante o último governo Leonel Brizola, em 
Laranjeiras, Grajaú e Urca, sendo este último considerado 
o mais bem-sucedido. 

Crime transnacional 
"Os cartéis do crime estão fora do alcance das leis nacio

nais e internacionais. Eles traficam drogas, lavam dinheiro, 
comercializam armas ilegalmente (inclusive nucle!lres), 
contrabandeiam metais preciosos. Aproveitam-se da libera
lidade da nova ordem econômica internacional e das dife
renças entre as leis de cada país. Movimentam quantias gi
gantescas, que usam para suborno e são mais ricos do que 
muitas nações. O combate a eles requer uma resposta bem 
coordenada, de amplitude global." As palavras são do secre
tário-geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali. Para tentar de
ter o avanço do fenômeno, a Organização das Nações Unidas 
propõe criar uma convenção internacional, com poder de lei, 
sobre o crime transnacional. 

Solução para lixo 
orgânico 

Uma solução brasileira pode ser uma nova alternativa 
para o destino do lixo urbano. O chamado processo de mi
neralização dos compostos orgânicos consegue reduzir até 
80% na quantidade do gás carbônico lançada no ar e reduz 
o volume dos materiais do lixo orgânico em 90 a 95%. O au
tor da idéia é o químico industrial e professor do Instituto 
Militar de Engenharia, Antonio Germano Gomes Pinto, que 
já tem a patente registrada. Pela nova técnica, o lixo orgâ
nico é aquecido a temperaturas de mil graus centígrados. A 
fumaça passa por uma tubulação e penetra nos lavadores. 
Ali, lança-se água sobre a fumaça, provocando reações quí
micas. As reações formam ácidos oxidantes, que se precipi
tam. Ao entrar em contato com a atmosfera, eles formam 
sais que são componentes naturais do solo e podem ser usa
dos como adubo. Um protótipo com capacidade para proces
sar até dez toneladas de lixo por dia custa R$ 1.377,12, se
gundo o inventor. 



10 DIREITO 

A Justiça na berlinda 
O Judiciário brasileiro está surdo, cego e mudo por falta de meios 
para atuar e corporativismos. Para melhorá-lo, as sugestões vão 

desde controle externo até voto direto para juiz. Estas questões 
foram discutidas durante o I Congresso de Direito do Trabalho 

Nereida Daudt 
e todo o poder emana do 
povo, não seria natural que 
os magistrados, aos moldes 
do Executivo e do Legislati

vo, também fossem eleitos por voto po
pular? E não seria interessante que 
um órgão isento fiscalizasse a ação da 
Justiça? 

Nem todos acham que esse é o cami
nho. "O Poder Judiciário tem que ser in
dependente para julgar os outros pode
res e os cidadãos", diz o ex-ministro do 
Supremo Tribunal do Trabalho, Arnal
do Süssekind, atual consultor jurídico 
da Vale do Rio Doce. Ele reconhece que 
tem havido decisões absurdas da Jus
tiça, mas acredita na eficácia dos re
cursos ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), além de considerar que no Bra
sil as eleições estão dirigidas pela mí
dia, e não representam uma instância 
realmente democrática. 

"Quem não tem poder econômico, 
não tem acesso à imprensa escrita, 

nem à TV. Por que adotar para o Poder 
Judiciário uma forma viciada e ainda 
quebrar a sua independência?", per
gunta. Süssekind reconhece que não 
existe sistema melhor para o exercício 
da democracia do que as eleições. Con
tudo, adotá-lo no Judiciário, segundo 
ele, implicaria a influência de partidos 
e do próprio governo. 

Poder desacreditado- Pesquisa 
da Vox Populi divulgada em abril 
mostra que 73% dos 3.075 entrevis
tados não confiam na Justiça. Apo
sentadorias de marajás, morosida
de, propinas, impunidade de crimi
nosos famosos, envolvimento de juí
zes em corrupção levaram a institui
ção ao descrédito. 

Herbert de Souza, o Betinho, não 
poupa a deusa Themis: "Nossa Justiça 
está surda, cega e muda. A balança 
não serve para nada." Na pesquisa, 
57% dos entrevistados se disseram fa
voráveis à criação de um organismo 
que controle a Justiça. Esta tese foi le-

vantada recentemente pelo senador 
Antonio Carlos Magalhães (PFIJBA). 
Para ele, há falta de interesse na cor
reção dos erros do Judiciário, fruto de 
uma mentalidade corporativista. "Os 
processos se acumulam e a insensibi
lidade se incrusta na mente da grande 
maioria dos magistrados", denunciou. 

Mas, neste caso, o político baiano es
taria agindo em função de demandas 
dos seus eleitores ou por motivações de 
outra ordem? Segundo a presidente da 
Associação dos Magistrados do Rio de 
Janeiro, juiza Eliete da Silva Telles, o 
senador está agindo mais por interesses 
políticos contrariados do que motivado 
por posturas altruistas. 

Ela cita dois fatos que mostram 
manipulação política e corporativis
mo. O primeiro foi a desautorização, 
através de liminar do Supremo, ao fi
lho de Antonio Carlos Magalhães, na 
recente eleição da mesa diretora do 
Congresso. O segundo refere-se a um 
processo (no momento no STF) que 
pede re.contagem dos votos para o Se-



nado na Bahia. A acusação de fraude 
no pleito foi feita pelo candidato der
rotado Waldir Pires e ficou seis meses 
retida pelo TRE de Sálvador, onde a 
influência de ACM é notória. 

Mas a discussão · sobre o controle 
externo do Judiciário tem procedên
cia; é um dos temas do momento. Por 
isso, a pergunta: quem iria nomear o 
órgão para controlar o Judiciário? 

Na opinião do ministro Süssekind 
seria como nomear o fiscal do fiscal: "E 
isso não leva a lugar nenhum, o que 
precisamos é melhorar o ser humano. 
Pela ·Constituição, o STF deve ser 
composto por pessoas de notável saber 
jurídico e elibada conduta moral." 

Para a presidente da Associação 
dos Magistrados, colocar a Justiça no 
banco dos réus favorece a dois políti
cos com grande poder na política na
cional: os senadores Antônio Carlos 
Magalhães e José Sarney. Com rela
ção ao último, está também para ser 
julgado pelo Tribunal Superior Eleito
ral (TSE), em Brasília, processo pe
dindo a cassação do mandato da filha, 
Roseana Sarney, atual governadora 
do Maranhão. O processo investiga a 
denúncia de que documentos forjados 
teriam implicado Epitácio Cafeteira, 
adversário de Roseana no segundo 
turno das eleições para governador do 
Maranhão, num suposto assassinato. 
Essa versão teria mudado o curso da 
eleição na reta final. 

Justiça do Trabalho - Nos últi
mos anos, muitas denúncias de cor
rupção envolveram Tribunais do Tra
balho. Segundo a Associação dos Ma
gistrados do Rio, os mesmos eram pre
sididos por juízes que, ao invés de se
rem concursados, foram indicados 
pelo Ministério Público e pela Advoca
cia, no que se convencionou chamar de 
"quinto'. Ou seja, uma parcela de juí
zes representando um quinto dos qua
dros existentes podem ser indicados 
diretamente e entrar sem concurso. 

A Constituição de 1988 estabelece 
que só com dez anos mínimos de ativi
dade e indicação de lista sêxtupla em
possa-se o presidente do Tribunal do 
Trabalho. Escolhas diretas e resquí
cios da ditadura militar, na opinião da 
magistrada, favoreceram o apareci
mento de casos de corrupção como o de 
José Maria de Mello Porto, ex-presi-

DIREITO l l 

Resposta do 
Judiciário 

A eleição e o controle externo foram discutidos por magistrados reu
nidos no I Congresso de Direito do Trabalho, em abril, no Rio de Janeiro. 
Eis algumas opiniões: 

* Valentin Carrion, juiz do Tribunal do Trabalho de São Paulo e pro
fessor de Direito Processual da Universidade de Ribeirão Preto: "O in
conformismo em relação à Justiça prova a incompetência das nossas ins
tituições e a fraqueza dos homens. A mudança é urgente, mas o controle 
só pode ser interno, feito pelo STF, porque os defeitos da política partidária 
e palaciana seriam péssimos para o Judiciário. Se há imperfeições na Justiça, 
elas existem em maior número no Congresso." 

* J. J. Calmon, professor de Pós-Graduação da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia: "Os juízes devem trabalhar em co
legiado. Na França, nos Tribunais de Família, a responsabilidade do 
julgamento é dividida entre psicólogos, educadores e representantes 
dos pais. O juiz participa como aquele que conhece a técnica jurídica. 
Isso seria trazer o Judiciário para a realidade social. Quanto à eleição 
para magistrados, iria gerar dividendos e compromissos com grupos de 
interesses." 

* Eugênio Roberto Haddock Lobo, secretário-geral da Academia N acio
nal de Direito do Trabalho e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Bra
sil (OAB) e do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB): "Em tese, sou favo
rável à eleição. Nos EUA, os juízes são eleitos. Mas falta ainda conscienti
zação popular para que a eleição aqui possa melhorar o Judiciário." 

dente do TRT do Rio; Nicolau dos San
tos Neto, ex-presidente do TRT de São 
Paulo, e o de Pernambuco, Clóvis Cor
reia, este já aposentado. 

Segundo a juíza Eliete, as exi
gências constitucionais vão surtir 
efeito dentro de dez anos: as correge
dorias vão melhorar, a repre
sentação classista vai ser extinta e o 
presidente de tribunal não vai mais 
poder nomear juiz. 

Com relação aos juízes classistas, 
que representam categorias profissio
nais e econômicas, a juíza Eliete afir
ma: "A representação classista deve 
ser extinta." Na sua opinião, ser juiz 
classista é um emprego de ouro. "Eles 
são indicados por assembléias fantas
mas, levados aos cargos por parentes 
e amigos", afirma. Outra questão é a 
cifra para remunerá-los- US$ 200 mi
lhões, em 94 - e as aposentadorias 
com cinco anos de serviço. E tudo isso, 
de acordo com a juíza, para nada faze
rem: "Porque não são necessários e ga
nham igual ao juiz togado, R$ 
6.200,00 no Brasil inteiro". 

O papel dos juízes classistas seria 
desempenhado, na proposta do minis
tro Süssekind, por uma comissão de 
conciliação, com dois representantes 
do empregador e dois representantes 
eleitos pelos trabalhadores, com esta-

. bilidade no trabalho. Toda empresa 
grande e média teria de criar essa co
missão, que estudaria as ações em 
duas semanas. Só casos sem solução aí 
passariam aos tribunais. 

Este projeto já foi apresentado ao 
Congresso, mas não passou. As enti
dades sindicais temem os acordos no 
âmbito da empresa, pois acreditam 
que seriam suscetíveis a pressões pa
tronais. No entanto, os defensores da 
idéia acham que tais comissões pode
riam resolver a maioria dos litígios -
de graça - nas próprias empresas, li
berando os tribunais para tratarem 
dos casos mais graves. 

Na Alemanha, onde vigora esse 
sistema, os Tribunais do Trabalho re
cebem por ano 300 mil processos, en
quanto no Brasil no ano passado in
gressaram 1.684.000 processos. • 
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Dilemas da nutrição 
Obesidade não é saúde. Um bom hábito alimentar deve levar 

em conta a realidade sócio-econômica das crianças 

Elizabeth von Zuben 

[A] 
s creches comunitárias todo 
ano sofrem do mesmo pro
blema: recebem um número 
enorme de crianças desnu

tridas e obesas. Para reverter esse 
quadro é preciso r eecl ucrí-las. ensi
na nd o como formar um bom hábito 
alimentar ele acordo com a realidade 
sócio-econômica de cada uma. 

Esse é o traba lho ela professora de 
nutrição Haydée Senào Lanzillotti, 
coordenadora cio projeto de monitora
mento elo estado nutricional, ela Uni- . 
versidade cio Estado cio Rio ele Janeiro 
(Uerj l. A atividade, que começou em 
1993, é ela pró-reitoria ele extensão, 
que tem o objetivo ele tornar útil a uni
versidade à soc iedade. 

Com dois bolsistas. estudantes ele 
gracluaçào do curso de nutriçào da
quela própria instituição. a professora 
realiza em duas creches comunitári as 
na Zona Norte elo Rio, a Esperança elo 
Amanhã, no Estácio. e Effatá, em Ira
já, programas ele ava li ações nutricio
nai s e orientações dietéticas. 

A execução do projeto passa por 
três etapas . A primeira é a avaliação 
antropométrica, onde se mede o peso 
e a altura das crianças para poder 
classificá-las co mo desnutridas, eu
tróficas (normais) e obesas. Depois, 
inicia-se o inquérito dietético: pesar 
todos os alimentos que elas costumam 
comer diariamente na creche para sa
bera compos ição deles e o quanto con
somem de proteínas. hicl rato ele carbo
no, sódio etc . 

A partir daí começa a terceira eta
pa : fazer o diagnóstico ela instituição e 
tomar as atitudes n ecessária co mo 
programar cardápios balanceados, 
orientar merendeiras na forma de co
zinhar e aproveitar melhor os a limen
tos, e pa lestras com mães e professo
ras . O dia gnóstico é feito, também, 
através el e uma comparação com o bo
letim ele vigilância nutri ciona l el a Es
co l a Nacional el e Saúde Pública 
(E ns p ), e m l\Ianguinhos. q ue sa i 
anua lmente. ·'Descobrimos através cio 

boletim que o per centua l da população 
desnutrida da Região Sudeste, em tor
no de 307,. é o mesmo que encontra
mos nas creches comunitárias. Depois 
que começamos esse trabalho, este ín
dice caiu, mas todo início de ano. quan
do entram n~vas crianças, tudo volta à 
-estaca zero. E um trabalho eterno'', ex
plica a coordenadora elo projeto. 

Gordura e desnutrição - As pes
quisas mostraram um foto curioso . 
Pensava-se encontrar mais meninos e 
meninas desnutridos el o que obesos, 
mas acontece u justamente o contní
rio ... É um contra-senso, a criança obe
sa, ou melhor, com sobrepeso, parece 

Ao invés de dar 
para a criança 

um copo de suco 
de laranja às 

nove da manhã, 
o horário mais 

indicado é a hora 
do almoço, junto 

com o arroz e 
feijão, 

aumentando a 
disponibilidade 

de ferro 

esta r bem-alimentada , mas na verda
de esüí comendo errado. com excesso 
de açúcares e carboidratos··. exp lica 
Haydée. 

·separa ndo o grupo elos gord inhos 
elos desnutridos e descobrindo o por
quê el e se encontrarem assim, a cozi
nh e ira progr am a o prato a limenta r 
pa ra cada um . "Em um ano consegui
mos mudar este perfil ", rela ta . Combi
nar os alimentos é ta mbém. muitas 
vezes. a so lução dada para essas cre
ches carentes para s ubstituir alimen
tos mais caros . como a carne. Dessa 
maneira se aproveita mais as proprie
dades deles . "Ao invés de dar ú criança 
um s uco de laranja às nove ela ma nhã, 
orientamos que é melhor dar na hora 
do almoço junto cio arroz e feijào, que, 
com a vitamina C complementando, 
aumenta a di sponibilidade do forro", 
informa Hayclée. 

As creches recebem pessoas ele 2 a 
G anos, de oito ela manhà às cinco da 
tarde. Elas suprem 707' da a limenta
çào cliríria das cri a nças . Os outros :307' 
restantes ficam por conta da fa míli a. 
''Um dos nossos maiores probl emas é 
co nsc ie ntiz a r as mã es qu e e ntr e 
comprar bal as para dar aos filhos é 
melhor um copo de leite, que a lim en
ta mais" . fola. 

A criança é um agente multiplica
dor. Além el e um número de indi ví
duo s, que chega a 70. form a lmen te 
atendidos, o trabnlho na verdade atin
ge 210 pessoas , já que e lns transmi
tem esse conhecimento aos fami li ares. 

A maiori a el as crianças desnutri
das que chega às creches vive o proble
ma cio desmame. O ideal seria a müe 
a ma menta r o {ilho a té um nno. Mas o 
probl ema é que logo depois cio pnrto, 
e la engrav ida el e no vo e passa a dar 
leite para dois filh os. O primeiro que 
nasce u. já com um ano e pouco el e ida
de, passa a se a limenta r da sobra cio 
outro . Essa criança acaba chegando 
des nutrida na creche. "Isto se mpre 
acontece. Depois el e um a no, ela perd e 
toda a fonte el e ferro e fica anêm ica, 
chega ndo desnu trida na creche", con
ta Ha_vclée Sel'!'ão. • 
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'Eu, a pior do mundo' 
Escritores e acadêmicos comemoram os 300 anos de morte de 

soror Juana Ines de La Cruz, cuja produção poética e intelectual 
rompeu os padrões sociais das mulheres de sua época 

Diego Cavallos 

[]j 
rezentos anos após sua mor
te, soror Juana Ines de La 
Cruz, a maior poetisa do 
México, continua agitando o 

ambiente cultural local. Em meio a 
controvérsias, diversos escritores, in
telectuais e grupos feministas lem
bram sua contribuição cultural e a co
ragem de romper os padrões sociais 
da sua época. 

Conferências, concertos, seminá
rios, exposições e peças de teatro são 
algumas das atividades realizadas 
em todo o México para lembrar a mon
ja, que morreu no dia 17 de abril de 
1695, aos 44 anos de idade, vítima de 
uma peste. 

Autora de vários textos em espa
nhol, latim e nahuatl, língua nativa, 
soror Juana desafiou a sociedade de 
sua época, onde a mulher era margi
nalizada por sua suposta inferiorida
de e pouca inteligência, e se transfor
mou em uma das intelectuais mexica
nas de maior projeção mundial. 

Já se passaram três séculos da sua 
morte e ainda se discutem quais fo
ram suas motivações 
intelectuais e as razões 
que a levaram a abra
çar a vida religiosa. 
Grupos de lésbicas e fe
ministas resgatam sua 
figura como uma de 
suas primeiras defen
soras, as religiosas a 
qualificam como a sua 
maior representante e 
os estudiosos de sua 
obra a colocam na cate
goria de "intelectual ex
cepcional". 

na é a figura mais universal que o Mé
xico já produziu. Embora tenha mor
rido há três séculos, suas obras conti
nuam sendo lidas e reeditadas", assi
nala Margo Glantz, coordenadora de 
uma cátedra universitária sobre a 
obra da religiosa. 

Segundo os historiadores, chegou 
a dominar mais de seis línguas e foi 
uma autoridade em matérias como 
teologia, filosofia, astronomia, mate
mática, música e pintura. Ela teria 
entrado para uma ordem religiosa 
justamente para desenvolver-se do 
ponto de vista intelectual, pois no 
mundo "profano" de sua época isso 
não era possível. Afirma-se que, em 
sua pequena cela, chegou a ter mais 
de 4.000 livros e vários instrumentos 
musicais e aparelhos astronômicos . 

"Eu não dou valor a tesouros ou ri
quezas. Me traz mais alegria pôr ri
quezas em meu pensamento do que 
meu pensamento nas riquezas", dizia. 

A partir da sua clausura, que não 
impediu que fosse visitada por bispos 
e autoridades atrás de conselhos ou 
para fazer críticas a seus escritos, a 
monja chegou a estabelecer corres-

pondência com personalidades da Es
panha monárquica e do vice-reinado 
do Peru. 

Críticas ao machismo - Soror 
Juana abandonou uma posição econô
mica confortável e entrou para a clau
sura quando tinha 20 anos. Segundo 
grupos de lésbicas, tinha inclinações 
homossexuais, afirmação rejeitada 
categoricamente pela Igreja católica. 
Gloria Carega, porta-voz de um grupo 
de lésbicas, assinala que é muito difi
cil garantir que a religiosa tenha sido 
homossexual, "mas é muito claro que 
conheceu profundamente os senti
mentos e paixões das mulheres". 

Em um dos seus versos mais famo
sos, soror Juana critica o sexo oposto. 
"Homens idiotas, que acusais a mu
lher sem razão, sem ver que sois vós 
os responsáveis pelo que culpais. Por 
que quereis que ajam bem se as inci
tais ao mal?" 

Enquanto a monja escrevia estas 
linhas, frei Luis de León, sacerdote 
contemporâneo de soror Juana, afir
mava em um sermão que "as mulhe
res foram feitas para estar encerradas 

e andar ocupadas em 
suas casas, e os homens 
para se dedicar às ativi
dades externas". 

"Junto com Octavio 
Paz (Prêmio Nobel de 
Literatura), soror Jua- Até hoje, Soro, lnes é uma referência para as mulheres mexicanas 

Quando morreu, so
ror Juana exigiu que 
constasse em seu epitá
fio: "Suplico pelo amor 
de Deus e de sua Santa 
Mãe a minhas amadas 
irmãs religiosas que me 
encomendem a alma a 
Deus, que fui e sou a 
pior mulher que já exis
tiu. A todas peço perdão 
pelo amor de Deus e de 
sua Mãe. Eu, a pior do 
mundo." • 
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1) Estados Unidos - No estado de Ohio, o campus da Universidade de Kent, 
coberto com narcisos, foi ocupado por pacifistas no dia 4 de maio, a fim de 
lembrar os 25 anos do assassinato de quatro estudantes, cometido por policiais 

durante urna manifestação contra a guerra do Vietnã. 
2) África do Sul - Um operário passa diante de um cartaz de advertência numa mina de ouro 
em Orkney, onde na véspera tinham morrido 100 colegas, atropelados por um trem carregado 
de minério. O cartaz diz: 'Lernbre-se 1 A segurança de amanhã começa agora.' O governo 
está discutindo novos padrões de segurança na área. 
3) Brasil- Um policial observa os cadáveres de oito narcotraficantes mortos na favela de 
Nova Brasília, no Rio de Janeiro. A população local negou que fossem todos bandidos. O 
fato alertou sobre a deterioração dos direitos humanos no país. 
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4) Camboja - Soldados do governo cambojano carregam um colega 
ferido nos choques com a guerrilha do Khmer Vermelho. Os esforços da 
comunidade mundial, através das tropas da ONU, não conseguiram 

acabar com os ataques do grupo, que promoveu um genocídio sem precedentes 
quando estava no poder (1975-79). 
5) França - Uma famHia participa da 'Marcha pela Vida', organizada em solidariedade 
às vítimas da Aids, onde a estimativa chega a 35 mil casos só nesse país. Mais de 20 
mil pessoas, incluindo quatro ministros, participaram do evento, que também angariou 
fundos para o tratamento da doença. 
6) Argentina - O ex-líder da organização armada argentina Montoneros, Mario Eduardo 
Firmenich, fez em 2 de maio passado, em cadeia de TV, uma autocrítica sobre a atividade 
político-militar de sua organização nos anos 70. Ao fundo, o seu pai e o seu filho. 
7) China - Jovens chinesas tiram fotografias tendo ao fundo um 'out-door' com a 
figura de Deng Xiaoping, na cidade de Guangzhou, capital da província de 
Guangdong. No cartaz, se lê: 'O governo do Partido Comunista não vai mudar nos 
,próximos cem anos' . 



8) Angola - Três crianças angolanas fazem a saudação militar a 
um soldado britânico integrante das forças de paz das Nações 
Unidas, na cidade de Lobito. As expectativas da consolidação 

de-paz aumentaram após o recente encontro entre o presidente Eduardo dos 
Santos e o líder da Unita, Jonas Savimbi. 
9) Guatemala - Angel Nery Urizar, ex-membro do serviço 
de infonnação de seu país, mostra uma foto do líder 
guerrilheiro Efraín Bamaca, esposo da advogada norte
americana Jennifer Harbury. Urizar afirmou que o exército 
deteve Bamaca e o matou após o brutal 'interrogatório' a 
que foi submetido. A versão oficial das Forças Annadas 
é que Bamaca foi morto em combate. 

@ 

10) México - Jovens lançam garrafas e 
pedras contra a polícia durante uma manifestação 
contra a política econômica do governo Zedillo, na 

Cidade do México. Os manifestantes também se proclamaram a 
favor do diálogo com os combatentes zapatistas de Chiapas. 
11) Cisjordânia - Um adolescente de 15 anos abraça a sua mãe 

após ter sido libertado da prisão de Dahari ya, onde passou três 
meses por jogar pedras contra tropas israelenses. Mohamad 
Rabih Salah faz parte do primeiro grupo de presos políticos 
palestinos, de um total de mais de 250, que serão postos em 
liberdade em breve por Israel. 



CAPA 

Eleições realizadas em várias. 
partes do mundo depois da 
queda do Muro de Berlim 
revelam que é falsa a morte do 
socialismo. Na Europa 
Ocidental, Oriental e até na 
América Latina uma 
significativa parcela do 
eleitorado não concorda com 
os defensores do projeto 
neoliberal 
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As prefeituras se 
mobilizam em Junção 
do temor de que 
a União queira tomar 
de volta - via reforma 
fiscal e tributária -
conquistas e avanços 
obtidos pelos 4.974 
municípios brasileiros 
na Constituição 
de 1988 

O urbanista Mariano 
Arana, segundo 
prefeito de esquerda 
a governar 
Montevidéu, pretende 
aprofundqr os avanços 
da administração 
anterior, sobretudo 
na área social 

Revelações inéditas sobre 
os últimos momentos de 
Che Guevara na Bolívia. 
Para várias gerações de 
latino-americanos, 
Ernesto "Che" Guevara 
foi e contínua sendo 
um mito, capaz de dar 
a vida por seus ideais 
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ARTAS 11111 ~ 

Sou assinante desta revista há 
três anos e gostaria de parabenizá
los pelas excelentes abordagens re
ferentes aos assuntos publicados, 
principalmente no caderno suple
mento, que traz temas polêmicos e 
que requerem maior reflexão. 

Lendo a matéria "Esoterismo 
chega à Universidade", da edição n º 
182, gostaria de solicitar endereços 
e bibliografias a respeito das reli
giões afro-brasileiras e mais especi
ficamente sobre o candomblé em 
São Paulo. 

Solange Vaini 
São Paulo - SP 

Alguns livros interessantes 
nesta área: 
As religiões do Rio, João do Rio, Ed. 
Simões; As religiões negras no Bra
sil, Roger Bastide, Ed.Pioneira; 
Malungo - a decodificação da um
banda, Dilson Bento, Ed. Civiliza
ção Brasileira; O segredo da ma
cumba, George Lapassade/Marco 
Aurélio Luz, Ed. Paz e Terra; A 
guerra dos orixás, Ivone Maggie, 
Ed. Zahar; A morte branca do feiti
ceiro negro, Renato Ortiz, Ed. Vo
zes; A raça negra e seus costumes, 
Manuel Querino, Ed. Progresso 
(Salvador-BA); Os africanos no 
Brasil, Nina Rodrigues, Ed. Nacio
nal; Os nagô e a morte, Juana El
bein dos Santos, Ed. Vozes. 

Sugestão 
Gostaria de parabenizar a revis

ta cadernos do terceiro mundo, 
principalmente pelas grandes re
portagens que sempre traz, com cla
reza e imparcialidade. Precisamos 

de mais revistas como estas em nos
so país. 

Sou estudante e gostaria de dar 
uma sugestão. Cada edição da re
vista poderia vir com informações 
sobre alguns países. Por exemplo, 
poderiam falar da Colômbia, mos
trar o costume do povo, tradições, 
dados históricos, geográficos e nú
meros estatísticos. 

Clayton de Oliveira Ferreira 
Goiânia - GO 

Desafio 
Os meios de comunicação em 

nosso país são reflexo do autorita
rismo que por décadas predominou 
na história recente do Brasil. A de
mocracia está lentamente cons
truindo canais de informação alter
nativos para contrapor as poucas 
famílias que possuem a quase tota
lidade da mídia. 

Neste sentido, a revista cader
nos do terceiro mundo está na 
vanguarda, resistindo e furando o 
bloqueio à informação monopo
lizada pelos grandes grupos deten
tores da versão oficial dos fatos que 
ocorrem no Brasil e no mundo. E 
no limiar de um novo século, a 
chamada "era da informação" 
será um desafio para publicações 
como cadernos. 

Gostaria de reportar à edição re
cente desta revista, onde o jornalis
ta Elias Fajardo, em brilhante ma
téria, fez um Raio-X dos Centros Co
munitários de Defesa da Cidadania 
(CCDCJ, implantados no último go
verno do estado do Rio de Janeiro, 
pelo Dr. Nilo Baptista. Através des
ta reportagem pudemos conhecer 
um projeto pioneiro de descentrali
zação dos direitos fundamentais às 
populações carentes. Em Campi
nas, através do vereador João Dira
ni Júnior, estamos tentando "im
portar" esta iniciativa, com projeto 
de lei já em apreciação pela câmara 
deste município. 

Alexandre Roberto Seabra Outra 
Campinas - SP 



Força feminina 
Li com interesse o artigo da re

vista cadernos do terceiro mun
do, n º 181, intitulado "A força do 
sexo frágil". Sou coordenadora pa
roquial da Pastoral da Criança em 
nossa cidade e estamos no momento 
ina1:1-gurando uma sede própria lo
calizada em um bairro de moradias 
populares. 

A atividade econômica do muni
cípio tem uma de suas característi
cas marcantes ·voltada ao trabalho 
com tricô, através do trabalho in
dustrial e artesanal. As malharias 
utilizam com freqüência o trabalho 
ar~esanal da mulher em sua pró
pria casa ou mesmo através do uso 
de pequenas máquinas de tricô. 

Ao ler a matéria acima referida, 
despertou-me interesse no que diz 
respeito à luta pela conquista da ci
dadania da mulher: "Direitos da 
mulher são direitos humanos" e 
"qualificação profissional". 

Gostaria de trocar idéias s~bre es
sas questões e quem sabe iniciar um 
trabalho conjunto. Vejo que traba
lhando a valorização desses aspectos 
estaremos também fortalecendo a 
conquista dos direitos fundamentais 
da criança, previsto pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente e consti
tuindo-se também em objetivos da 
Pastoral da Criança. Se possível, com 
os canais mais diretos de comunica
ção da ONG Rede de Educação Popu
lar entre Mulheres (Repem). 

Maria Lúcia de Campos Guerra 
Rio de Janeiro - RJ 

Você pode entrar em contato 
com a coordenadora da Repem no 
Brasil, Beatriz Cannabrava, pelo 
telefone: (011) 65-3292, ou se prefe
rir escreva para Rua Fabia 27 
CEP: 05051-030, São Paulo, SP ' 

Publicação 
Eu escrevo há muitos anos e te

nho em casa, em milhares de laudas 
datilografadas, contos, novelas e ro-

mances. Por outros tantos anos es
cr~vi profissionalmente para uma 
editora uma modalidade de litera
tura popular que não tem muito a 
ver com o que faço hoje. 

Tenho vontade de mostrar o meu 
trabalho a um editor. E gostaria de 
saber se lhes interessa ler alguma 
coisa do que escrevo. É com essa es
perança que conto com uma respos
ta à minha consulta. 

Antonio Amorim Jr. 
Itaboraí - RJ 

A Editora Terceiro Mundo tem 
quatro revistas e faz publicações 
especiais como Almanaque Brasil. 
Não publicamos trabalhos de fic
ção, prosa ou poesia. O ideal é você 
procurar diretamente as editoras 
existentes no Rio de Janeiro e par
ticipar de concursos literários: 

Conscientização 
A revista cadernos do terceiro 

mundo está sendo uma ferramenta 
útil para o desenvolvimento de estu
dos e pesquisas universitárias. Eu 
empresto a revista para os acadêmi
cos do curso de Ciências Econômi
cas na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (Uepg) para dissemi
nar informações sobre os países do 
Terceiro Mundo. 

Gostaria de adquirir fitas de vúko 
sobre o que está ocorrendo em Ruanda 
Sudão e Somália para que eu poss~ 
exibir aos estudantes, com o objetivo de 
conscientizá-los. A televisão exibe pou
cos segundos destas imagens. 

Julio Cesar Colino 
Ponta Grossa - PR 

No nosso Centro de Documen
tação não dispomos de vídeos sobre 
estes países. Sugerimos, portanto, 
que você entre em contato com as 
respectivas embaixadas em Brasí
lia, que devem dispor desse tipo de 
material. 

Intercâmbio 

V Lilian de Armas Sánche z 
Calle 20 a # 6 esquina 25 
Reparto Rafileto Cumanayagua 
Cienfuegos Cuba 

V Margarita Saiz Martínez 
Calle Consejal Veiga # 17 bajos el 
Lacret y Gral Lee 
Santos Suárez Zona Postal 10500 
La Habana - Cuba 

V Ariadna Benítez Moya 
Calle Orlando Yomez # 68% 
Eladio Machir y londel~ria 
Cumanayagua Cienfuegos - Cuba 

V Santiago López Vela 
Serafin Sánchez # 37 
% Narciso Lopez y Marina 
Morón. Ciego de Avila 
67210 Cuba 

V Yudeisy García González 
Calle Arimao # 15 
% Las Brisas y Amistad 
Cumanayagua Cienfuegos Cuba 

V Jorge Alberto Saíz Martínez 
Calle Consejal Veiga# 17 bajos 
El Lacret y Gral Lee 
Santos Suárez Zona Postal 10500 
La Habana - Cuba 

V Katia Biezus 
Barra Grande, 
85580.000 Itapejara D'Oeste, PR 

V lvana Rocha 
R. Lúcio de Oliveira, 75 Floramar 
31760-550 - Belo Horizonte - MG 

V Manoel Francisco Inácio 
Rua Uiacãs, 296 casa 03 
Santa Mônica 
31530-320 Belo Horizonte - MG 

V Elaine Presotto 
R. Rio de Janeiro, 836 
V. Bom Jesus - Maracanã 
85.852-050 Foz do Iguaçu - PR 

t/ Flávio Roberto 
Caixa Postal 18262 
20722-970 Rio de Janeiro - RJ 
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As eleições depois da queda 
do Muro de Berlim revelaram 
que era falsa a morte 
d<;> socialismo 

Neiva Moreira 

agalhães Pinto, com uma destacada 
atuação na vida pública brasileira, cos
tumava dizer que a política era como as 
nuvens, modificando rapidamente sua 
configuração. Aquilo que, hoje, parece um 
"rolo compressor", uma política com refle
xos duradouros no quadro institucional, 
pode modificar-se com acontecimentos 
que, à véspera, eram imprevisíveis. 

A maioria dos analistas, alguns dos 
qua1,- l',.;tão até diplomados como "cientistas políti
cos .. , núo teriam ouvido as sábias e prudentes obser
vações do ex-governador, ministro e senador mineiro 
e continuaram jogando cegamente no que dizem as 
manchetes dos jornais. 

Foi assim com a "morte anunciada" do socialismo, 
depois da queda do Muro de Berlim e da dissolução da 
União Soviética. Alguns analistas, considerados dos 
mais lúcidos, afirmavam que o mundo havia varrido 
do dicionário a palavra socialismo e que já não existia 
- e nem existiria - a polarização direita e esquerda 
que marcara, historicamente, as lutas políticas e so
ciais passadas e atuais. 

Realmente, as eleições que então se realizavam fo
r am desastrosas para a esquerda, mas mesmo assim, 
nesse clima que transform ava o neoliber alismo no 
novo mito assim como o lucro e o mercado nos motores 
elo desenvolvimento, as reações não tardaram . 

Uruguai, a primeira reação 

A primeira delas veio do Uruguai com a vitória, 
em novembro de 1989 (pouco depois da queda do 
Muro de Berlim), da coligação de esquerda Frente 
Ampla, na eleição para a Prefeitura (Intendencia) 
de Montevidéu. O prefeito eleito , Dr. Tabaré Váz
q uez, fili ado ao Partido Socialista, pela primeira vez 
na história uruguaia conseguia derrotar os tradicionais 

Se Partidos Colorado e Blanco, expoentes das idéias neo li-



berais. Essa ele içúo j á fo ra travada sob o signo de 
uma forte polari zação iclen l,igica . 

Em setembro de 1993, uma eleição na Noruega 
chamou a atenção internacional. Estava em jogo 
a candidatura de uma das líderes do pensamento 
social democrata europeu, a sra. Gro Harlem 
Grundtland, primeira-ministra e líder do Partido 
Trabalhista norueguês. Gro , que vimos atuando 
em várias conferências internacionais com um 
discurso progressista e de profundo conteúdo so
cial, só tinha 25% nas pesquisas meses antes, mas 
ganhou com quase 40% dos votos. A primeira-mi
nistra era alvo de uma exasperada campanha da 
direita neoliberal. 

Seu governo anterior fora marcado pelo êxito 
contra a inflação (abaixo dos 2% por ano), uma po
lítica social muito popular, mantendo-se os preços 
estáveis com juros baixos, o que poderia parecer 
uma heresia para os ortodoxos do neoliberalismo, 
como os ministros Cavallo, na Argentina, e Serra e 
Malan, no nosso país . 

Menos de um mês depois, em outubro de 1993, 
na Grécia a vitória do Movimento Socialista Pan
Helênico (Pasok) trouxe de volta ao poder o pri 
meiro-ministro Andreas Papandreou, que derro
tou os conservadores por 4 7% contra 39%. Uma 
das razões do apoio popular aos socialistas foi a 
decepção com a política econômica do ex-premier 
Constantin Mitsotakis, que não conseguiu conter 
a inflação, a mais alta da Europa, superando os 
13% anuais, apesar dos elevados custos sociais do 
seu programa neoliberal. 

Esses exemplos, no entanto, não convenceram 
os observadores internacionais, sobretudo quan
do pontificavam nos Estados Unidos e Inglaterra, 
expoentes do neoliberalismo, as lideranças de Ro
nald Reagan e Margaret Thatcher. De qualquer 
maneira, eram demonstrações de que a esquerda 
não estava morta . 

Reviravolta no Leste europeu 

Outros exemplos dessa tendência aconteceram 
no Leste europeu. Nas primeiras eleições livres de
pois do domínio stalinista, dois ex-comunistas e 
atuais dirigentes social -democratas, Anatolijs Gor
bunovs, na Letônia (junho de 1993), e Algirda~ Bra
zauskas (fevereiro de 1993), na Lituânia, venceram 
as eleições, derrotando fortes coligações de direita . 
Na Hungria, Bulgária e Polônia, ex-comunistas e 
agora dirigentes de partidos de esquerda foram os 
vitoriosos nos pleitos realizados entre 1993 e 1994. 
Na Rússia, é incerto o futuro, mas as próprias pes-

5 
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e1 As recentes 
eleições na 

Argentina e na 
França confirmaram 

a recuperação das 
forças que se 

opõem ao modelo 
neoliberal: o reeleito . 

presidente Menem 
teve em José 

Bordón (foto acima, 
esq.), da coalizão 

Frente do País 
Solidário, que 

reúne socialistas e 
ex-peronistas, um 

duro adversário. 
Na França, Jacques 
Chirac enfrentou um 

árduo segundo turno 

6 

com o socialista 
Lionel Jospin 

quisas governamentais revelam que o presidente 
neoliberal Boris Yeltsin ocupa um dos últimos luga
res na preferência popular. 

Na Europa ocidental, a modificação do panora
ma - que alguns comentaristas chamam de "retorno 
socialista" -verificou-se nos últimos meses. Em no
vembro de 1994, os social-democratas voltaram ao 
poder na Suécia r.pós a importante vitória sobre os 
conservadores, ~om mais de 51 % dos votos. O resul
tado dessas eleições iniciou uma nova fase nos paí
ses mais ricos da Europa, reforçada pelo desempe
nho das forças progressistas na Itália e na França 
em maio passado. 

Na Itália, a esmagadora vitória da esquerda nas 
eleições de abril em 15 regiões, 75 províncias e mais 
de 5 mil cidades surpreendeu mesmo os seus parti
dários mais otimistas. Quem ganhou foi o velho Par
tido Comunista Italiano, agora rebatizado de Parti- · 
do Democrático de Esquerda (PDS, na sigla italia
na), que se afirmou como a primeira 
força política do país. O conceituado 
correspondente do Jornal do Brasil 
em Roma, Araújo Neto, destacou 
não apenas a vitória do PDS, mas 
também de um setor comunista que 
se manteve fiel à velha sigla e orga
nizou o Partido de Refundação Co
munista - "a mais radical força das 
esquerdas italianas" - que obteve 
8,6% dos votos nas 15 regiões. Foi 
nítida a tendência de esquerda do 
eleitorado, desmentindo todas as 
pesquisas de boca-de-urna e as úl
timas pesquisas anteriores à con
sulta popular. 

O grande derrotado foi o Pólo 
da Liberdade, do magnata e ex
primeiro-ministro Silvio Berlus
coni, dono de três grandes cadeias 

de televisão, bancos e muitas empresas, e que pre
tendeu ser o símbolo de uma direita modernizada e 
majoritária. 

Na França, a batalha foi mais dura. O Partido 
Socialista, que expressa a opção de esquerda, era 
apresentado em todas as pesquisas como o grande 
derrotado, com pouco mais de 12% dos votos. Ao con
trário disso, ganhou o primeiro turno contra os fa
voritos Jacques Chirac e Edouard Balladure, no se
gundo turno, realizado no início de maio, obteve 
47,4% contra 52,6% do candidato vitorioso, o gaulis
ta Jacques Chirac, naquela altura prefeito de Paris. 
As agências de pesquisa que haviam previsto o de
sastre do candidato socialista, Lionel Jospin, fica
ram desacreditadas, e a esquerda francesa voltou a 
ser uma força política de peso. 

, A coligação centro-esquerda que governa a Bél
gica ganhou as eleições de maio último, derrotando 
a agressiva campanha da direita. Na Alemanha a 



tendência foi a mesma. Nas eleições da Renânia -
Westfália e na cidade-est ado de Bremen, a esquerda 
social-democrata manteve-se majoritária e os libe
rais foram desalojados pelos verdes de sua posição 
de terceira força eleitoral . Não tendo alcançado os 
5% exigidos pela lei, os liberais perderam, nos dois 
estados, o registro partidário. 

Uma nova esquerda 

Os resultados eleitorais na Argentina permiti
ram a reeleição do presidente Carlos Menem, mas 
o fato novo é o surgimento de uma oposição de cen
tro-esquerda que uniu social-democratas e socialis
tas. Após t_er conquistado 34% dos votos, essa coli
gação, aFrepaso, tomou o lugar da União Cívica Ra
dical, de Raul Alfonsín, como segunda força política 
do país. O candidato radical Horácio Massaccesi, em 
parte porque as posições ideológicas dos radicais vi-

POLÍTICA 

nham se aproximando da linha neoliberal do Parti
do Justicialista, no poder, só obteve 14% dos votos. 

Não há dúvida de que o poderoso agrupamento 
liderado pelo ex-governador de Mendoza, José Octa
vio Bordón, expressa uma tendência mais nitida
mente esquerdista do que os radicais de Alfonsín. 

No Uruguai, a esquerda continua em ascen
são. Nas eleições de novembro passado, ocorreu 
um resultado de dimensões históricas. Pela pri
meira vez, a República deixou de ser bipartidária, 
num rodízio de "blancos" e "colorados" que vigo
rou por mais de um século . O poder ficou dividido 
entre três forças políticas: a Frente Ampla, sepa
rada da vitória nacional por escassos 20 mil votos, 
passou a ser uma força determinante no cenário 
político-institucional. 

Presidida pelo respeitado general Liber Seregni, 
preso durante mais de uma década pela ditadura 
militar uruguaia (1973-1989), a coligação de esquer
da atingiu em 1994 uma vitória eleitoral em Mon
tevidéu superior ainda a de 1989: 44% dos votos con
t ra pouco mais de 30% nas eleições anteriores. A 
Frente Ampla voltava assim a conquistar a Prefei
tura de Montevidéu, agora com a vitória do arqui
teto e urbanista Mariano Aranal . 

No Senado outra confirmação dessa nova 
realidade : dez senadores para cada uma das 
correntes históricas , blancos e colorados, e nove 
para a Frente Ampla, mostrando que o cresci
mento do eleitorado de esquerda também se deu 
no interior do país. 

As perspectivas das próximas eleições na 
Europa, são muito favoráveis à esquerda, seja 
na Inglaterra como em Portugal. Se os resulta
dos das últimas eleições locais inglesas se re
produzissem no futuro, os trabalhistas, lidera
dos por Tony Blair, fariam mais de 400 deputa
dos contra pouco mais de cem dos conservadores 
do primeiro-ministro John Major , voltando ao 
governo após duas décadas. 

VEC IONEL OSPI 
C' EST CLAIR. 



Enquanto os antigos 
partidos comunistas 

recuperam a sua 
força política no 

Leste europeu, o 
candidato socialista 

Jorge Sampaio 
lidera as pesquisas 

em Portugal. A 
exceção nessa 

tendência de 
fortalecimento dos 

seguimentos 
progressistas foi a 

derrota do Psoe, de 
Felipe González, na 

Espanha 

8 

Em Portugal, 
o candidato à Pre
sidência da Repú
blica do Partido 
Socialista, Jorge 
Sampaio, atual 
prefeito de Lis
boa, está à frente 
das pesquisas , 
derrotando o 
candidato con
servador, o ex
primeiro-minis 
tro Cavaco Silva. 

A exceção 

POLÍTICA 

Jorge Sampaio 

pode estar na Espanha. Escândalos financeiros e o 
envolvimento de autoridades do governo na forma
ção de uma milícia clandestina, que eliminou deze
nas de separatistas bascos, chocaram o país e imo
bilizaram a militância do Partido Socialista Operá
rio Espanhol (Psoe), liderado por Felipe González. 
Essa situação refleti_u-se nas recentes eleições, 
quando o Partido Popular, de direita, obteve uma 
nítida vitória, ganhando em mais de 40 das 51 ca
pitais municipais. 

Apesar disso, os resultados foram menos dramá
ticos do que se esperava para os socialistas, que es
tiveram próximos do desempenho na eleição ante
rior. No seu conjunto, as forças antineoliberais man
tiveram a sua votação. A União da Esquerda, tendo 
à frente o Partido Comunista, alcançou 12% dos vo
tos e é hoje a terceira força eleitoral da Espanha. 

Os novos tempos 

Quando se analisam os resultados eleitorais 
pós-Muro de Berlim, é fácil verificar que a "morte 
anunciada" do socialismo não ocorreu. Ao contrário, 

em geral, partidos socialistas ou que se filiam às cor
rentes de esquerda ganham eleições ou avançam na 
preferência popular. Também é visível a diferença 
ideológica e programática que separa as experiências 
so~ialistas das práticas neoliberais. Duas linhas ge
nus embasam os programas neoliberais: o debilita
mento do Estado e o endeusamento do mito do merca
do como solução mágica de todos os problemas. 

Os socialistas não desconhecem a importância 
do mercado, mas defendem um Estado forte capaz 
de discipliná-lo e corrigir as suas distorções e as in
justiças sociais que propicia. A queda dos índices de 
eficácia nos serviços de educação e saúde no modelo 
de governos neoliberais, como o da Inglaterra, reve
lou sua face cruel e injusta. Os governos de inspiração 
socialista demonstraram muito maior capacidade na 
administração desses desafios, na redução dos desní
veis salariais, nos programas de privatização, na luta 
contra o desemprego e, de um modo geral, na solução 
dos múltiplos problemas sociais do nosso tempo. 

Mesmo quando candidatos neoliberais vitorio
sos assumem as 
responsabilida 
des de governo, 
como Menem, na 
Argentina, ou 
Chirac, na Fran
ça, e têm que 
apontar soluções, 
deixam de lado a 
utopia da riqueza 
privada multipli
cando os postos 
de trabalho e bus-

Felipe González cam políticas e 
medidas admi

nistrativas que só o Estado pode assegurar para o 
ameaçador problema do desemprego. 

Essa está sendo a bandeira dos novos gover
nos francês e argentino, esquecidos de que, na 
campanha eleitoral, jogavam todas as suas es
peranças na onipotência do mercado e da inicia
tiva privada. Chirac incorporou, também, uma 
tese básica da esquerda, que é a luta em favor 
dos excluídos. Agora, é necessário esperar o que 
realmente fará, sem irritar os setores da direita 
racista que asseguraram sua escassa maioria 
sobre os socialistas. 

Todo esse quadro conduz a uma conclusão: o con
fronto histórico entre direita e esquerda não desa
pareceu. Os novos tempos indicam que se acentua 
a velha polarização, agora entre um neoliberalismo 
apegado aos seus mitos - Estado mínimo, mercado li
vre, lucro sem controle e privatizações -e as correntes 
de esquerda que buscam modernizar o projeto socia
lista. Para isso, é preciso livrá-lo dos respingos do sta
linismo e dos preconceitos que, no passado, isolaram 
politicamente os seus governos e bloquearam alianças 
que teriam aberto o caminho do êxito. • 

'Montevidéu representa quase a metade do eleitorado do Uruguai 
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Prefeituras articulam defesa 
das rendas municipais 

Osvaldo Maneschy 

H 
este momento em que a palavra 
da moda é desconstitucionali
zar, as prefeituras se mobili
zam pelo país afora, em 

defesa de seus interesses. É generaliza
do o temor de que a União queira tomar 
de volta -via reforma fiscal e tributária 
- conquistas e av;mços obtidos,Pelos 
4.974 municípios brasileiros na Consti
tuinte de 1988. 

O economista François Bremae
ker, do Centro de Estudos e Pesqui
sas Urbanas, ligado ao Instituto 
Brasileiro de Administração Muni
cipal (Ibam), considera como "o mel
hor de todos os tempo~" o tratamen
to dispensado às prefeituras pela 
atual Constituição. Isto, pelo fato de 
os municípios terem asseguradas, 
de forma clara, a autonomia e as fon
tes de recursos. 

Ameaças no ar - Mas, no bojo das 
reformas constitucionais propostas pe
lo presidente Fernando Henrique Car
doso, está, entre outros pontos polêmi
cos, a redivisão· da ârrecadação - é cla
ro que em beneficio da União endivida
da. Os municípios estão reagindo e se 
organizando para enfrentar a ameaça, 

Sampaio: prejudicar prefeituras na 
reforma equivale a desassistir a 

população 

através de' encontros regionais, esta
duais e até nacionais. 

No Rio de Janeiro, o Ibam organi
zou e sediou, nos dias 16 e 17 de maio, 
um seminário com a participação de 
prefeitos, vereadores e secretários de 
Fazenda procedentes dos vários mu
nicípios fluminenses, inclusive a capi
tal. As palestras e debates geraram 
um manifesto - que também será as
sinado por prefeitos e presidentes de 
câmaras de vereadores - em defesa 
dos municípios. 

A economista e deputada federal 
Maria da Conceição Tavares (PT/RJ) 
participou do seminário e revelou acre
ditar que a solução para os problemas do 
Brasil começa, necessariamente, pela 
instância local. "Sempre defendi o forta
lecimento da União, mas hoje estou con
vencida de que ela está tão desorganiza
da, o país tão destruído, que, para con
sertarmos o que está aí, precisamos re
começar a partir dos municípios." 

Passe de mágica - As melhorias 
advindas das mudanças promovidas 
pela Constituição de 1988 só começa
ram a ser sentidas em 1989, em termos 
práticos, segundo levantamento do eco
nomista François Bremaeker, e que de
veriam se consolidar em 1990. Mas, ou
tros dispositivos ficaram aguardando 
regulamentação, através de legisla
ção complementar, e isso não aconte
ceu até hoje. 

Segundo Bremaeker, estabelecido o 
novo arcabouço institucional, esperava
se que, como num passe de mágica, tudo 
estivesse equacionado e a administra
ção pública funcionasse a contento, 
uma vez ajustadas as competências das 
três esferas de governo à nova distribui
ção de recursos. 

"Mas, a prática não se amoldou à 
teoria, por mais que alguns técnicos do 
governo afirmassem, com meia dúzia 
de números, que as coisas andavam 
bem. A realidade era bem diferente", 
argumenta Bremaeker. Em 1990, hou
ve, graças ao Plano Collor, estancamen
to momentâneo da inflação! ao mesmo 

Bremaeker: a Constituição dispensa o 
melhor tratamento aos municípios 

tempo em que os recursos das empresas 
e das pessoas fisicas eram bloqueados. 
Uma das maneiras de liberar recursos 
foi a de quitar débitos com o governo. 
Como era bom negócio desbloquear re
cursos, isto promoveu uma receita re
corde para todas as esferas do governo, 
em 1990, o que trouxe expressiva eleva
ção dos valores de transferências. 

E nesse momento de recursos far
tos, continua François, aumentaram as 
despesas dos municípios, o que os levou 
a assumir novos encargos, principal
mente na área da saúde - pois a expec
tativa reinante era a de que as receitas 
se manteriam em alta. Só que a festa 
acabou. Nos anos que se seguiram, o 
processo recessivo da economia e as al
tas taxas de inflação corroeram o valor 
das transferências e aumentaram aso
negação de impostos. 

A conjugação desses fatores negati
vos foi a pior possível. Tanto a União 
quanto os estados e os municípios se vi
ram em dificuldades financeiras. Afo
gada em problemas, a União quer apro
veitar o apoio de que desfruta no Con
gresso para emplacar não só as privati
zações e a abertura completa da econo-



Conceição: reconhecendo a importância 
do municipalismo 

mia - como exigem os credores interna
cionais - como também a reforma tribu
tária, que restabeleça a concentração 
de recursos em Brasília. É contra isso 
que os municípios se mobilizam e estão 
dispostos a brigar. 

Trabalho permanente - Carlos 
Antônio Sasse, secretário de Fazenda 
de Niterói e um dos participantes do se
minário no Ibam, acha fundamental 
que as prefeituras fluminenses , princi
palmente as pequenas e médias, este-

MUNICÍPIOS 
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jam permanentemente em contato e 
mobilizadas. 

"A organização é importante, por
que os governadores já estão atentos , 
como também as capitais, que têm 
maior poder de fogo", argumenta. "Daí, 
a necessidade de os pequenos e médios 
municípios também defenderem os 
seus interesses . Para que não sejam 
apanhados novamente de surpresa, como 
aconteceu no caso do Imposto sobre a Ven
da a Varejo de Combustíveis (IVVC). Co
brado a partir de 1988, o tributo municipal 
está com sua extinção marcada para 1 º de 
janeiro próximo", reclama o secretário ni
teroiense. 

Para Sasse, o momento é de se tra
balhar muito na conscientização dos 
administradores das prefeituras contra 
os riscos contidos na anunciada refor
ma tributária do governo, sendo impor
tantes os seminários, como o promovido 
pelo Ibam. 

O manifesto aprovado, na opinião do 
prefeito de Niterói, João Sampaio, "é cla
ro e preciso, e atinge o objetivo de alertar 
que a reforma tributária não pode ser fei
ta em prejuízo dos municípios". Sampaio 
argumentou que, além da população não 
agüentar novos aumentos da carga tribu
tária, com a crescente municipalização de 
serviços básicos, como saúde e educação, 
"é preciso manter intocadas as fontes de 
receita das prefeituras, para evitar que 
entrem em colapso". 

RESPOSTA TOTAL 
Centro-Oeste . Norte 

BASE 427 37 34 
Assistência social 33% 43% 19% 
Saúde 89% 87% 88% 
Defesa sanitária 3% 0% 8% 
Previdência social 5% 0% 8% 
Educação 71% 53% 69% 
Irrigação 8% 10% 4% 

Recursos hídricos 5% 0% 0% 
Habitacão e saneamento básico 55% 77% 62% 

Transportes 5% 0% 4% 
Meio ambiente 3% 10% 0% 
Eletrificação rural 19% 13% 23% 

Telefonia rural 6% 3% 8% 
Abastecimento 4% 10% 4% 

Não sabe/não opinou 1% 0% 0% 

Desconstitucionalizar - Entre 
os participantes, tornou-se clara a 
preocupação de que o Congresso não 
deve autorizar o Executivo a descons
titucionalizar os itens que beneficiam 
os municípios brasileiros. O manifes
to elaborado no seminário será am
plamente divulgado e enviado à Co
missão de Tributação do Congresso. 
As prefeituras estimam que a frente 
municipalista suprapartidária reúna 
mais de 200 dos atuais deputados fe
derais e senadores. 

Pesquisa - O Ibam realizou em 
março último, em conjunto com o Ibo
pe, uma pesquisa em cerca de 10% dos 
municípios brasileiros (163 com me
nos de 10 mil habitantes, 118 entre 10 
mil e 20 mil, 93 entre 20 mil e 50 mil, 
e 53 com população acima de 50 mil 
moradores). Destacaremos aqui ape
nas uma das diversas tabelas de res
postas: a que define os temas que as 
municipalidades consideram priorida
des para sua atuação, sob a ótica da des
centralização. Saúde, Educação, Habi
tação e Saneamento, Assistência Social 
e Eletrificação Rural são assuntos prio
ritários de interesse das prefeituras. 
Indicando ainda o nível de desinforma
ção, a questão do meio ambiente regis
tra pouco interesse das municipalida
des. Veja o quadro, com detalhamento 
por regiões: 

REGIÕES 

Nordeste Sudeste Sul 

134 131 91 

29% 41% 30% 
90% 89% 88% 
2% 4% 2% 

3% 8% 4% 
76% 70% 70% 

15% 4% 4% 

10% 3% 3% 

47% 55% 513% 

3% 7% 8% 
2% 1% 6% 

29% 11% 16% 

5% 5% 8% 
5% 3% 3% 

0% 2% 2% 
A soma das porcentagens ultrapassa 90% em virtude de múltiplas respostas para esta pergunta 

10 terceiro mundo/ 186 



MUNICÍPIOS 
REFORMA FISCAL 

Carta do Rio de Janeiro 
[O] documento final do seminá

rio no Ibam defende as con
quistas constitucionais, pro
põe o reforço das finanças das 

prefeituras e a simplificação da legisla
ção tributária. Os representantes dos 
municípios se dizem preocupados com 
as repercussões da reforma fiscal sobre 
as administrações locais e exigem ser 
ouvidos. 

Veja os pontos básicos do documento: 
"Considerando as propostas de 

alteração dos aspectos tributários 
constantes da Constituição Federal 
de 1988; 

"Considerando o incontestável peri
go que representa para os Municípios a 
perda das conquistas constitucionais, 
nos aspectos tributários e financeiros; 

"Considerando a transferência para 
os municípios de mais atribuições nas 
áreas da saúde; da ·educação, da assis
tência social e de outras, tornando-se 
imprescindível a garantia de que as re
ceitas municipais não serão diminuí
das, mas sim complementadas com ou
tras fontes, resolvem os municípios lu
tar de forma intransigente pelos se
guintes pontos: 

1. Defesa dos princípios fundamen
tais da Constituição, não aceitando a 
desconstitucionalização do Capítulo do 
Sistema Tributário Nacional, no que 
diz respeito aos seus princípios gerais, 
às limitações do poder impositivo de tri
butar, à definição dos tributos e à repar
tição das receitas tributárias, por consi
derar que esta atitude feriria o pacto fe
derativo e criaria um clima de instabi
lidade entre os entes federativos; 

2. Definição das competências exclu
sivas dos municípios, acabando com as 
atribuições concorrehtes entre as esferas 
de governo. O financiamento desta nova -
situação se dará por: a) substituição das 
transferências negociadas pelas trans
ferências constitucionais; b) ampliação 
da abrangência do Fundo de Participa
ção dos Municípios (FPM), que deverá 
ser constituído por todos os impostos fe
derais, de forma a evitar que haja esva
ziamento do FPM, através da criação de 
novos tributos na esfera federal; 

3. Inclusão nas·receitas transferi-

Prefeitos e secretários fluminenses lançaram as propostas pela descentralização 

das das multas tributárias, da cobrança 
da dívida ativa de natureza tributária e 
da compensação pela concessão de be
neficias fiscais da União e dos Estados; 

4. Simplificação da legislação tribu
tária, promovida por leis complementa
res, a ser alcançada através do aperfei
çoamento da máquina arrecadadora, da 
unificação de cadastros de contribuin
tes das diversas esferas de governo e do 
combate à guerra fiscal; 

5. Manutenção de todos os impostos 
de competência municipal existentes, 
cabendo ao município fixar o campo de 
incidência do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) para todo e 
qualquer serviço, admitindo-se que lei 
complementar estabeleça uma alíquota 
máxima de '10% e diminua os conflitos 
de competência; 

6. Promoção do retorno do imposto 
sobre Vendas a Varejo de Combustíveis 
Líquidos e Gasosos, exceto o óleo diesel 
(IVVC), extinto pela Emenda Constitu
cional nº 3, de 1993; 

7. Unificação na esfera municipal de 

todos os impostos sobre o patrimônio, 
tais como: o Imposto Territorial Rural 
(ITR), o Imposto de Transmissão causa 
mortis, e doação de quaisquer bens ou 
direitos, e do Imposto sobre a Proprie
dade de Veículos Automotores (IPVA); 

8. Extinção da imunidade do ICMS 
nas operações interestaduais com pe
tróleo, inclusive lubrificante, combustí
veis líquidos e gasosos dele derivados, a 
energia elétrica, prevista no artigo 
1565, parágrafo 2º, inciso X, alínea ''b", 
da Constituição, de vez que o dispositi
vo constitucional implica injusta puni
ção aos Estados produtores; 

9. Manutenção do princípio da imu
nidade recíproca, assegurando sua apli
cação a todo e qualquer imposto, como 
um dos elementos fundamentais do 
pacto federativo." 

Os municípios se comprometem, por 
fim, a aperfeiçoar seus serviços, ao mes
mo tempo em que exigem ser ouvidos, 
sempre que se pretenda realizar refor
mas que tenham repercussões sobre a 
vida das prefeituras. • 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

O círculo vicioso 
da desinformação 

Ainda existe grande 
desinformação sobre 
o papel de nosso país 
na Segunda Guerra 
e sobre outro evento 
da época, o fim, em 
outubro de ·1945, 
do primeiro governo 
de Getúlio Vargas 

José Augusto Ribeiro* 

R a prim:eira metade-dos anos 
30 houve duas grandes revo-
1 uções: uma, na Alemanha, 
para trás - a ascensão de 

AdolfHitler e a fundação de seu Tercei
ro Reich; outra, nos Estados Unidos, 
para a frente, a eleição do presidente 
Franklin Delano Roosevelt e o lança
mento de seu New Deal (programa de 
reforma social e econômica). 

Antes dos dois, Getúlio V argas che
gara ao poder na revolução de outubro 
de 1930 - que foi nossa versão, avant la 
lettre, do New Deal rooseveltiano. Da
qui a outros 50 anos, é possível que are
volução de Vargas seja considerada tão 
importante quanto a de Roosevelt. 

Getúlio assumiu o governo provisó
rio em novembro de 1930. Roosevelt foi 
eleito em novembro de 32 e assumiu o 
governo dos EU Ano início de 1933. Eles 
só se conheceram pessoalmente em 
1936, quando Roosevelt passou de na
vio pelo Rio, a caminho de uma confe
r~ncia em Buenos Aires. Nesse primei
ro encontro, os dois conversaram sobre 
a hipótese de guerra na Europa e suas 
repercussões no continente americano. 

"Roosevelt, escreveria Hélio Silva 
(1939: Véspera da Guerra) - entusias
mou-se com o presidente do Brasil e 
disse que, se fosse brasileiro, daria a 
ele seu voto." Roosevelt disse mais, co
mo revelaria anos depois o senador 

Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt conferenciam em Natal (RN) no Rio Grande do 
Norte, ponto vital para a vigilânc~a _do Atlântico e ponte para o tra~sporte de tropas e 

matena,s para a frente africana 

Edward Burke no Congresso norte
americano: "O New Dea/, tem dois 
criadores. O outro é o presidente Var
gas, do Brasil." 

Nesse momento, Hitler estava no 
auge do poder. A Gestapo fora encarre
gada de levantar números sobre colô
nias germânicas na América do Sul. Se- · 
gundo os norte-americanos, havia 125 
mil alemães no Brasil em 1936. Ases
tatísticas de Berlim mencionavam 900 
mil. O Reich considerava sob sua juris
dição todos os descendentes dos emi
grados. Entre 1.400 escolas criadas no 
estrangeiro desde 1933, contavam-se 
1.150 no Brasil. Em fins de 1937, só no 
Rio Grande do Sul, havia cerca de 3 mil 
professores alemães. 

As escolas e as orgacizações nazis
tas adotavam os métodos usados na 
Áustria, antes de sua anexação forçada 
à Alemanha, e na Tchecoslováquia an
tes que, no acordo de Munique, os go
vernos da Inglaterra e da França des-

sem liberdade a Hitler para desmem
brá-la e invadi-la. 

Em novembro de 1937, Getúlio as
sumiu a liderança de um golpe de Esta
do que aconteceria com ele, sem ele e 
até mesmo contra ele. Como se estabele
ceu um Estado autoritário e uma consti
tuição centralizadora, foi inevitável a su
posição de que, a partir daquele momen
to, o governo brasileiro passaria a apoiar 
Hitler contra os Estados Unidos. 

. O Brasil tinha se tomado o princi
pal parceiro comercial de Berlim na 
América do Sul, depois de 1934. Hitler 
precisava de grandes fornecimentos de 
algodão e café. As exportações de café 
brasileiro para os Estados Unidos en
frentavam a concorrência de outros paí
ses. O algodão teria de concorrer com o 
produzido nos EUA Em troca, o Brasil 
aumentou suas compras na Alemanha 
- carvão, folha de flandres, equi pamen
tos elétricos pesados e produtos meta
lúrgicos - em prejuízo da Inglaterra. 



Entre 1928 e 1939, as compras bra
sileiras nos Estados Unidos mantive
ram-se inalteradas. Mas, a participação 
inglesa no comércio exterior brasileiro 
caiu de 22% para 10% e a francesa de 6% 
para 3%. Enquanto isso, a participação 
teutônica crescia de 12% para 25%. 

Em 1937, o governo brasileiro tenta
va iniciar negociações para financia
mento e montagem de uma indústria 
siderúrgica no Brasil. Tinha como 
prioridade os Estados Unidos, mas in
cluía a Alemanha e, em particular, a 
Casa Krupp. 

O governo de Hitler chegou a achar 
que o golpe do Estado Novo, combinan
do-se com o crescente comércio bilateral 
e o apoio de seu país ao projeto siderúr
gico brasileiro, abria perspectivas para 
uma aliança política: "Depois da im
plantação do Estado Novo - escreveu 
Stanley Hilton - Berlim até cogitava de 
persuadir o Rio a assinar o Pacto Anti
comintern" (que unia a Alemanha, a 
Itália e o Japão para liquidar a União 
Soviética) . 

O Estado Novo 
tranqüilizou Roosevelt 

O governo de Roosevelt entendeu de 
outro modo o Estado Novo. O fato de o 
golpe ter sido liderado por Vargas tran
qüilizara os EUA, que temiam um golpe 
contra Getúlio e a instalação, no Brasil, 
de um governo militar aliado aos gru
pos militares pró-fascistas da Argenti
na e do Uruguai, numa frente antiame
ricana que dominaria a América do Sul 
e abriria as portas para Hitler. O levan
te integralista em maio de 1938, no qual 
Vargas escapou de ser assassinado no 
Palácio Guanabara, no Rio, confirmou a 
existência desse risco. 

Em Washington, o subsecretário de 
Estado Sumner Welles passou a con
testar "os que acusavam o novo regime 
brasileiro de fascista". Em Londres, Lord 
Marley, líder da Oposição na Câmara dos 
Lordes, declarou que a ditadura brasilei- -
ratinha sido estabelecida para evitar a 
infiltração nazista e fascista. 

O Estado Novo surpreendera e cho
cara Oswaldo Aranha, então embaixa
dor do Brasil nos EUA. Aranha fora o 
grande articulador civil da Revolução 
de 30 e, no início do governo provisório 
de Vargas, ocupara simultaneamente 
os dois ministérios mais importantes: 
Justiça e Fazenda. Aranha pediu de-
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missão, Getúlio negou, Aranha veio pa
ra o Rio e, em março de 38, Getúlio con
venceu-o a assumir o Ministério das Re
lações Exteriores. Aranha estabelecera 
tais vínculos em Washington, como em
baixador, que sua presença no Ministé
rio foi vista, pelo governo norte-ameri
cano, como sinal inequívoco de que, em 
caso de guerra, os Estados Unidos te
riam o apoio do Brasil contra a Alema
nha. Antes de assumir, Aranha escre
veu a Sumner Welles sobre o Brasil: "A 
solução atual foi, pode-se dizer, provi
dencial para meu país." Providencial 
para Brasil e Estados Unidos, péssima 
para a Alemanha de Hitler. 

Em janeiro de 1938, menos de dois 
meses depois do Estado Novo, Getúlio 
foi ao Rio Grande do Sul, para encon
trar-se com o presidente da Argentina, 
Agustín Justo, na inauguração da pon
te Uruguaiana-Paso de Los Libres. Em 
Porto Alegre, o então coronel Osvaldo 
Cordeiro de Farias, que comandava a 3ª 
Região Militar, alertou 
V argas para a ação do go
verno da Alemanha e do 
Partido Nazista junto 
aos imigrantes alemães. 

A política de imigra
ção, anterior a 1930, per
mi tira a formação, no 
Brasil, de quistos agora 
explorados pelos agentes 
nazistas. Um historiador 
insuspeito, John Wills 
Foster Dulles, escreveu: 

do Sul, com poderes .e ordens para en
frentar energicamente a ameaça. Cor
deiro fechou todos os escritórios do Par
tido Nazista, deportou seu principal 
representante e proibiu propaganda 
nazista nos jornais em língua alemã. 
Das 2.800 escolas particulares gaú
chas, apenas 20 usavam a língua portu
guesa nas aulas. Cor.deiro passou a ins
talar escolas públicas com ensino em 
português e foi fechando as germânicas. 

Em Santa Catarina, 25% da popula
ção falavam alemão. O interventor Nereu 
Ramos tornou obrigatório, imediatamen
te, o ensino em português e proibiu ensi
nar em qualquer idioma estrangeiro. 

O fechamento das escolas alemãs fo
ra só o primeiro passo. O seguinte foi 
dar combate à infiltração daquelas co
munidades pelos agentes do Partido Na
zista e da rede de espionagem do Abwehr, 
o Departamento do Exterior do Alto Co
mando das Forças Armadas do Terceiro 
Reich. O almirante Wilhelm Canaris, 

"Das comunidades de sú
ditos dos países do Eixo 
(Alemanha, Itália, Ja
pão), a maior era a italia
na, centralizada em São 
Paulo, com mais de 4 mi
lhões de pessoas. Duzen
tos mil japoneses viviam 
quase todos no campo. 
Quanto aos alemães, 
mais de 800 mil, localiza
dos no sul, eram muito 
orgulhosos das suas esco
las e superioridade, e co
laboravam o mínimo com 
a campanha das autori
dades para nacionalizar 
o Brasil. Essa resistência 
era estimulada pela em
baixada alemã". 

seis zonas seria 
dirigidas por 
alemães e o Brasil 

De volta ao Rio, Getú
lio nomeou Cordeiro in
terventor no Rio Grande 

meridional se 
integraria a um novo 
pafs, formado pela 
Argentina, Paraguai 
e Uruguai, com 
capital em Buenos 
Aires. Os outros 
pafses teriam 
capitais em Lima 
(Peru, Bolfvia e 
Chile), Bogotá 
(Colômbia, Equador, 
Venezuela, Guianas 
e América Central), 
Havana (Caribe) !] 

Rio de Janeiro 
(Brasil sem o Sul) 



apreendidos e o depoimento dos 
d~tidos l_evaram a outras prisões 
- mclusive de alemães envolvi
dos na trama. 

A Conferência do f!io, _em 1942, _ligou o nome do Brasil ao evento mais importante das 
relaçoes mteramencanas durante a Segunda Guerra Mundial 

Ritter, no dia 15, comunica a 
Berlim: "Essa é a segunda revol
ta que tem de ser sufocada com 
derram~mento de sangue, desde 
que a ditadura do presidente te
ve início em novembro passado." 
(O embaixador exagerou: um 
primeiro levante integralista, a 
10 ou 11 de março, não chegou a 
começar, foi abafado antes, sem 
derramamento de sangue). 

chefe do Abwehr, conseguira um acor
do, nos anos 30, com o seu Ministério do 
Exterior, pelo qual as missões diplomá
ticas alemãs, em países-chave servi
riam como postos para espion;gem e 
depósito de materiais confidenciais es
peciais. 

Getúlio contra o alemão 

Essas medidas todas levaram o em
baixador Karl Ritter, a 27 de março, à 
presença do chanceler Oswaldo Ara
n~a, "para manifestar desagrado pela 
orientação brasileira", que, segundo 
ele, revelava má vontade para com os 
n~zistas. Segundo Ritter, o Partido de 
Hitler era a própria Alemanha e não 
havia como dissociar um da outra. O 
representante de Berlim protestava 
também contra a prisão de Ernest 
Dorsch, dirigente da Frente Alemã do 
Trabalho, que atuava junto aos sindica
tos brasileiros. Aranha não aceitou o pro
testo e respondeu que não tinha cabimen
to o Brasil estender a componentes de 
partidos políticos estrangeiros regalias 
de representantes diplomáticos. 

Três dias depois desse encontro, a 
30 de março, o embaixador Ritter en
viou a Berlim um memorando dizendo: 
"É difícil perceber por que o governo 
brasileiro tem levado a efeito uma cam
panha contra todos os elementos ale
mães no Brasil. Embora sua posição es
teja enfraquecida no momento, o presi
dente teria força para evitar esse ata
que contra o elemento germânico, se re
almente quisesse fazê-lo. Se não o dese
ja, quais são as suas razões? O presi
dente está obcecado com a idéia de eli
ininar as diferenças étnicas e criar uma 
raça brasileira homogênea, com língua 
e cultura uniformes. Os volksdeutscher, 

aproximadamente um milhão nos três 
estados do Sul, perturbam-no forte
mente, porque mantiveram língua, cul
tura e consciência racial alemã, mais 
que os outros imigrantes. A mesma ati
tude explica a supressão ocasional de 
escolas alemãs e da língua alemã nas 
igrejas. Politicamente, ele (Getúlio) 
opõe-se a tudo que seja alemão e a todas 
as atividades alemãs." 

Pouco depois dessa intervenção 
arrogante e inábil do embaixador Rit
ter, Getúlio proibiu, por decreto de abril 
de 1938, qualquer atividade política de 
estrangeiros no Brasil, Ritter escreve a 
Be~lim. O embaixador pede que os jor
nais alemães combatam a proibição co
mo um ato "conscientemente inamisto
~o" p~a _com a Alemanha "provocado pela 
influencia dos Estados Unidos". Nomes
mo dia, o cônsul-geral Lorenze, do Depar
tamento de Política Cultural da Embai
xada, diz que os novos "regulamentos" 
tornam quase impossível a atividade da 
Ausland organisation no Brasil. 

AAusland era a organização parti
dária para os alemães nascidos ou vi
vendo no estrangeiro. Com a proibição 
ficava difícil a situação do adido cultu: 
ral Hans Mening Von Kossel, presiden
te do Partido Nazista do Brasil. 

Novamente o embaixador Ritter 
protestou, agora por instruções de Ber
lim. O protesto, escrito, alegava que o 
Partido Nazista era um partido estatal, 
ao qual se confiavam tarefas oficiais. 
Por isso, a proibição atingira um órgão 
do governo da Alemanha. Esse novo 
protesto foi apresentado a 10 de maio 
de 38. Na madrugada seguinte, houve o 
levante armado dos integralistas, que 
cercaram o Palácio Guanabara para as
sassinar Vargas. 

Dominado o levante, os documentos 

Enfrentando o 
intervencionismo de Hitler 

Em fins de junho, suicida-se na pri
são u_m dos preso~. Chamava-se Kopp e, 
nascido no Brasil, sua .nacionalidade 
oficial era a brasileira. Kopp era um 
volksdeutscher e mantinha estreita li
gaçã,o com o adido cultural, Von Kossel 
presidente do Partido Nazista no Bra: 
sil. Outro alemão preso, Horn, revelou 
que, algum tempo antes, Kopp lhe mos
trara dois documentos. Um deles era 
um plano para nova revolta integralis
ta, a ser deflagrada no Sul. 

Em agosto, ~itter viajou a Berlim, e 
Aranha deu instruções ao repre
sentante do Brasil) Muniz de Aragão, 
para manifestar à chancelaria alemã o 
desejo de que Ritter fosse retirado da 
embaixada no Rio. Não tendo sido aten
dido, o governo brasileiro expulsou Rit
ter. Em represália, o governo alemão 
solicitou a saída de Muniz de Aragão. 

Assim, em outubro de 1938, o Brasil 
foi o primeiro país latino-americano a 
enfrentar Hitler. Por isso, o marechal 
Cordeiro de Farias declararia em suas 
memórias: "Declarei minha guerra à 
~e1:1anha em 1938, antes, portanto, do 
míc10 da Segunda Guerra Mundial." O 
marechal Cordeiro só pôde fazê-lo, por
que para isso fora nomeado interventor 
gaúcho por Getúlio. Enquanto isso, os 
futuros "aliados", Inglaterra e França, 
confraternizavam com Hitler e, pelo 
Acordo de Munique, autorizaram-no a 
invadir e retalhar a Tchecoslováquia, 
onde o Terceiro Reich encontrou urânio 
para seu programa nuclear: urânio que 
passou a ser negado a esses aliados e a 
Washington, que o vieram procurar no 
Brasil. O próprio Roosevelt não estava 
em maus. termos com Hitler e lhe diri-



giu apelo dramático em favor da paz. 
Getúlio, que enfrentava a ação da diplo
macia e do partido nazistas, comentou: 
"Em lugar de gastar palavras, seria 
melhor ir preparando os Estados Uni
dos para a guerra." 

Vargas tentava preparar o Brasil 
para a tempestade. As Forças Armadas 
estavam desaparelhadas. O levante in
tegralista de 38 confirmara o receio de 
novas ações no Sul do Brasil, em articu
lação com as organizações dos volks
deutscher (que se militarizavam sob a 
cobertura de entidades esportivas juve
nis e clubes). O levante de maio confir
mara também o envolvimento de mili
tares brasileiros - até generais e almi
rantes- com a conspiração integralista. 

Enquanto a guerra não vinha e não 
se erguiam barreiras ao comércio inter
nacional, Getúlio procurava comprar 
armas onde as encontrasse. Em plenos 
protestos alemães contra medidas anti
nazistas de Vargas, a Casa Krupp fe
chou acordo para fornecer equipamento 
bélico ao Brasil. Em 38, Getúlio inten
sificou tentativas de financiamento pa
ra a implantação da grande siderurgia 
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no Brasil e nacionalizou a indústria pe
trolífera, criando o Conselho Nacional 
do Petróleo. Mas era preciso também 
reaparelhar Exército e Marinha e de
senvolver a aviação militar. 

A relação com os EUA 

Em maio de 39, chegou ao Rio, à 
frente de uma primeira missão militar 
norte-americana, o general George C. 
Marshall, chefe do Estado-Maior do 
Exército daquele país. Ele verificou, 
pessoalmente, o desaparelhamento das 
forças militares brasileiras. Ao voltar, 
levou, a bordo do cruzador Nashville, 
uma missão militar chefiada por Góis 
Monteiro, chefe do Estado-Maior do 
Exército. Quase ao mesmo tempo, che
gava ao Rio novo grupo norte-america
no - a missão técnica enviada pela Uni
ted States Steel, para avaliar o projeto 
da siderurgia. 

Getúlio foi acusado de praticar, a 
partir daí, um jogo duplo, com promes
sas de apoio ora a Washington, ora a 
Berlim. Não é verdade. Com o governo 
de Roosevelt, teve entendimentos co

merciais, diplomáticos e 
políticos. Com o governo de 
Hitler, entendimentos co
merciais e diplomáticos -
políticos, não. 

A 1 º de junho, Berlim 
mandou novo embaixador 
ao Brasil, Kurt Prufer. A 
Alemanha continuava a 
necessitar de produtos bra
sileiros. 

A 22 de junho, menos 
de três meses antes da 
eclosão da guerra na Euro
pa, Góis Monteiro foi rece
bido com um almoço na Ca
sa Branca por Roosevelt. O 
encontro marcaria o início 
de um dos mais decisivos 
acordos políticos e milita-

O esforço de guerra do 
Brasil envolveu o envio de 
tropas à frente européia e o 
fornecimento de inúmeros 
produtos. Na foto, Getúlio 
toma um cafezinho com o 
embaixador Jefferson 
Caffery, no Catete, 
marcando o ato de doação 
de 400 mil sacas de café 
para uso das tropas aliadas 

res da Segunda Guerra Mundial. Escre
veu Góis a Vargas: "Chamou-me aten
ção a grande importância que ele (Roo
sevelt) empresta a Fernando de Noron
ha e ao cabo de São Roque (litoral elo Rio 
Grande do Norte) e a afirmação de que 
os alemães pretendem bases navais e 
aéreas nas costas da África, e dali da
rem um salto mais, nas costas da Co
lômbia, Venezuela e Brasil." 

Apesar de vagas referências, em 
1933, a uma futura Alemanha Austral, 
no sul do Brasil, na Argentina e Uru
guai, Hitler não teve, ao longo da guer
ra, ambições territoriais no Brasil. 

Com o almoço de Góis Monteiro na 
Casa Branca, o Brasil começou a nego
ciar a cessão de bases no N ardeste, in
clusive em Fernando de Noronha. Ro
osevelt colocava que o acordo seria des
tinado a defender o Brasil, mas, na ver
dade, era para defender os Estados 
Unidos e, na prática, serviu para Wa
shington iniciar sua ofensiva contra 
Hitler. As bases brasileiras possibilita
ram o salto oposto ao pretendido por 
Hitler: em vez de a Luftwaffe saltar so
bre as costas do Brasil, para daí atacar 
os Estados Unidos, foi a Força Aérea 
norte-americana que saltou das bases 
brasileiras para o território africano e 
dai para a invasão da Sicília. 

Em Washington, Góis Monteiro te
ve outra conversa importantíssima, 
com o subsecretário de Estado Sumner 
Welles e os principais senadores e de
putados das comissões de Orçamento e 
Defesa do Congresso. Eles propuseram 
auxílio material e bélico ao Brasil, soli
citando que fornecêssemos manganês e 
outras matérias-primas. De volta ao 
Brasil, Góis Monteiro escreve ao gene
ral Marshall, mostrando como o gover
no brasileiro estava contra a Alema
nha. Menos de um mês antes do início 
da guerra, estávamos ainda a mais de 
dois anos da entrada ianque nela. E já 
estávamos com os norte-americanos. 
Góis deveria ir também à Alemanha, 
mas, acabou não indo, porque, a 1 º de 
setembro, os exércitos de Hitler invadi
ram a Polônia e teve início a Segunda 
Guerra Mundial. • 

•Este artigo foi extraído do livro Getúlio Vargas, o Romance da 
História, que José Augusto Ribeiro está escrevendo 

No próximo número, 
a diplomacia brasileira 

durante a guerra 
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Propaganda 
na guerra 

Revista buscava agradar 
latino-americanos 

Jorge Ferreira 

R
. em só com bombas, aviões e 

canhões se derrota um inimi
go. Por isso, na Segunda 
Guerra Mundial os Estados 

Unidos desenvolveram grande esforço 
de relações públicas e propaganda nas 
Américas , com o objetivo de garantir 
seu apoio no conflito contra o Eixo. Des
se trabalho fez parte a revista Em 
Guarda, que tinha como subtítulo 
"Para a defesa das Américas". Publicada 
mensalmente pelo Bureau de Assuntos 
Internacionais dos Estados Unidos, mos
trava reportagens sobre assuntos que 
iam desde o desempenho dos aliados e 
atos de heroísmo individuais até perfis de 
personalidades que não tinham nenhu
ma relação direta com o conflito. 

Assim, a edição número 5 do ano 3 
(a revista começou a circular em 1941) 
dedica uma página inteira à cantora lí
rica brasileira Bidu Sayão. Claro que 
Carmen Miranda não poderia ficar 
ausente e uma foto dela aparece, no 
número 7 do ano 2, em reportagem so-

bre os artistas preferidos pelos solda
dos. A "Pequena Notável" está junto a 
um microfone e a legenda comenta: 
"Carmen Miranda encanta com os seus 
gestos, num de seus famosos números 
brasileiros." 

Mas nem só de elogios a artistas era 
feito o esforço de propaganda. A revista 
publicou reportagem sobre a Escola Na
val, na Ilha de Villegaignon, classifi
cando-a de "instituto modelar de ensino 
técnico-profissional"; e a construção da 
Companhia Siderúrgica Nacional, "o 
grande projeto ( ... ) de Volta Redonda, o 
de maior vulto industrial levado a efeito 
no Brasil", mereceu quatro páginas. 

O objetivo da revista pode ser bem 
expresso no seguinte parágrafo, extraí
do do número 7, ano 2: "Depois desta 
guerra, quando os historiadores se en
tregarem ao registro da parte que de
sempenharam na luta os vários belige
rantes, é quase certo que, entre as mui
tas contribuições para a vitória, feitas 
pelas Nações Americanas, a que se re
fere à borracha estará·entre as de maior 
destaque. Grande é a variedade dos 

produtos oriundos das terras da Améri
ca que se incluem no vasto manancial 
de recursos com que contam as Nações 
Unidas. Assim, por exemplo, é a lã do 
Uruguai, útil aos agasalhos daqueles 
que, na frígida região da Islândia, per
manecem incansáveis no serviço de pa
trulhamento; o petróleo do Peru e da 
Venezuela, que também está servindo 
consideravelmente para manter em in
tensa movimentação navios e aviões." 

Agradar era preciso e não se per
diam oportunidades. Cada edição conti
nha reportagem dedicada a um país. l'f.o 
número 3 do ano 2, um caso excepcional: 
os presidentes dos países latino-ameri
canos estão reunidos em galeria foto
gráfica, com destaque para Franklin 
Delano Roosevelt, dos EUA. O título é 
significativo: "As Américas aplaudem". 

A revista servia também para mos
trar o poderio dos EUA. "Sobejam mo
tivos para nos vangloriarmos do que 
conseguimos durante o ano de 1942" -
esta frase de Roosevelt, entre aspas, 
serve de título para uma tabela sobre a 
indústria bélica norte-americana no 
ano mencionado. 

Na mesma edição, informa-se quan
tos norte-americanos estavam envolvi
dos na guerra, direta ou indiretamente, 
em 1942 e no ano seguinte. O número 
de empregados na indústria bélica pas
sara de 15 milhões (4 milhões de mulhe
res) para 20 milhões (mulheres, 6 mi
lhões); e o efetivo das Forças Armadas 
crescera de 7 milhões para 11,5 milhões. 

Os norte-americanos também que
riam fazer aliados dentro de suas pró
prias fronteiras, como se vê no seguinte · 
texto: "Por haverem provado sua leal
dade à causa das Nações Unidas, 600 
mil italianos natos, residentes nos Es
tados Unidos, não mais serão ·conside
rados 'estrangeiros inimigos'. Ao abolir
se a designação 'inimigos', ficaram com 
plena liberdade para viver e se locomo
ver, e também para participar do esfor
ço de guerra, como qualquer cidadão 
dos Estados Unidos." • 



. ,_,, 

v1sao 
Marcelo Monteiro 

[U] ma das princi.I?ais caracterís
ticas deste final _de milênio é 
a globalização da informação 
e a velocidade de sua difusão, 

permitindo que dados cheguem quase 
que simultaneamente aos quatro can
tos do planeta, ignorando as distân
cias entre a fonte emissora e os 
diversos receptores. 

Ao lado das redes de informação por 
computador, um dos exemplos mais cla
ros dessa derrubada de fronteiras são as 
TVs por assinatura, com exibição, na 
maior parte do tempo, de programas ge
rados em outros países. Já consolidadas 
no Primeiro Mundo e mesmo em países 
latino-americanos; como Argentina e 
México, as emissoras pagas começam a 
ganhar mais espaço no Brasil. 

Devido, em boa parte, à falta de op
ções nas emissoras comerciais e à ten
dência internacional de segmentação 
dos meios de informação e de entrete
nimento, o mercado brasileiro de TV 
paga passa por um verdadeiro boom. O 
país conta atualmente com pouco mais 
de 600 mil assinantes, e até o final do 
ano o número poderá dobrar. O índice 
de expansão no Brasil é o maior da 
América Latina, onde a média do cres
cimento anual é de 10%. 

Mensalmente, as duas empresas 
que dominam o setor, a NET (controla
da pelas Organizações Globo, Multica-
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O sistema de televisão por assinatura amplia para os telespectadores a oferta de 
canais, que têm programação segmentada e produzida, na grande maioria, no exterior 

nal e Rede Brasil Sul - RBS) e TVA (do 
grupo Abril e do Chase Manhattan), 
ampliam significativamente o número 
de assinantes. A NET afirma que rece
be cerca de 30 mil adesões mensais, en
quanto a TVA estima seu crescimento 
em 25 mil novos assinantes a cada 30 
dias. Em um ano, a TVA mais que qua
druplicou o número de adesões men
sais. Em fevereiro de 94, o total foi de 
5.290. Em fevereiro deste ano, chegou 
a 23.539. 

Essa aceleração é resultado do atra
so do setor no Brasil, o maior mercado 
potencial da América Latina. Na Ar
gentina, o sistema está em operação há 
20 anos e cerca de 4,5 milhões de resi
dências assinam emissoras pagas 
(40,9% do total de casas do país com te
levisores). Após quatro anos de TV por 
assinatura, a relação no Brasil é de 
apenas 3%. Uma das causas desse atra
so teria sido o desinteresse de investi
mentos no setor diante da suposta sa
tisfação do público com a programação 
das TVs abertas, segundo uma fonte li
gada à NET. 

Representantes das emissoras cal
culam entre três e 10 milhões o número 
potencial de assinantes no mercado 
brasileiro no ano 2000. Considerando a 
hipótese de seis milhões, as operadoras 
receberiam US$ 2,9 bilhões anuais com 
as assinaturas, sem considerar a receita 
publicitária e exploração de outros servi
ços. O valor corresponde a três vezes o fa
turamento da Rede Globo em 1994. 

Oligopolização - Mesmo sendo 
um mercado recente, o mercado de TV 

por assinatura já é oligopolizado no 
país. Somente o grupo Globo, sócio da 
NET-Brasil, tem participação direta ou 
indireta em 42 das 70 operadoras de TV 
a cabo (uma das alternativas de trans
missão dos sinais das TVs por assina
tura) do país, segundo reportagem pu
blicada na Folha de S. Paulo, de 9 de 
abril deste ano. Para alcançar esse ní
vel de participação, a Globo se associou 
à Rede Brasil Sul (RBS), da família Si
rostky, e ao grupo Multicanal, do em
presário Antonio Dias Leite Neto, sócio 
da Companhia Mineração do Amapá. O 
grupo RBS tem 13 concessões de TVs 
VHF ( 10 no Rio Grande do Sul e três em 
Santa Catarina), 21 de rádio e é pro
prietário do jornal Zero Hora. O Código 
Brasileiro de Telecomunicações prevê 
que uma pessoa fisica ou grupo empre
sarial pode ter participação acionária 
em até 10 emissoras de TV, sendo no 
máximo cinco de VHF. O grupo Globo 
também ultrapassa o limite legal, sen
do acionista de 17 emissoras no país -
15 de VHF. O grupo Abril é sócio de 11 
concessões de TVs a cabo. 

O mercado de TV por assinatura, 
devido aos altos custos para instalação 
do sistema e compra de programas no 
exterior, deverá ser realmente domina
do por poucos ·grupos. A expectativa é 
que empresas independentes tenham 
atuação restrita a mercados locais. 
Atualmente, NET e TVA dominam os 
principais centros e as empresas inde
peIJdentes de TV a cabo estão concen
tradas no interior do país, particular
mente em municípios paulistas. 

Luiz Fernando Morau, diretor da 

TV A no Rio de Janeiro, afirma que, com 
a consolidação do mercado e a regula
mentação da lei de TV a cabo, "várias 
novas empresas deverão passar a atuar 
na área, fazendo parcerias com com
panhias estrangeiras". Segundo Mo
rau, a maior parte dos grandes grupos 
de comunicação do país que ainda não 
atua no setor encara a área como uma 
oportunidade de negócios. 

Abrir à sociedade a TV a cabo -
Procurando assegurar a participação 
da sociedade, o Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação, que 
reúne 35 entidades e mantém 45 comi
tês e comissões no país, está atuando 
junto ao Ministério das Comunicações 
na regulamentação da Lei de TV a ca
bo. A norma, depois de aprovada pelo 
Congresso, foi sancionada em janeiro 
pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso e contém vários dispositivos 
que permitem a participação de entida
des populares na programação das 
emissoras por assinatura. 

A lei prevê que os assinantes rece
bam gratuitamente, junto com os ca
nais próprios da operadora escolhida, 
seis considerados como de utilidade pú
blica. Um canal seria comunitário, pa
ra utilização gratuita por parte de en
tidades sem fins lucrativos. Outro seria 
destinado/a órgãos federais, estaduaís 
e municipais que atuam nas áreas de 
educação e cultura. O terceiro seria vol
tado para universidades públicas e pri
vadas, que poderiam divulgar suas pes
quisas. Os três restantes seriam dedi
cados à transmissão de sessões e deba
tes do Senado, Câmara Federal, assem
bléias legislativas e câmaras munici
pais (compartilhado pelas duas casas). 

Pela lei, outros dois canais deverão 
ter os horários reservados para trans
missões eventuais, como assembléias 
de sindicatos, congressos, convenções. 
Os interessados na difusão de um de
terminado evento alugariam o horário, 
pagando um preço compatível à opera
dora, que não inviabilizasse a trans
missão. Outro tópico da lei é a destina
ção de 30% dos canais de uso integral 
disponíveis tecnicamente para acesso a 
terceiros, o que não poderia ser negado 
pela operadora. 

Na opinião do jornalista Daniel 
Hertz, representante da Federação Na
cional dos Jornalistas (Fenaj) no Fó
rum Nacional pela Democratização da 



Comunicação, a lei permitirá que as 
TVs a cabo cumpram "um papel rele
vante para o país, deixando de ser ape
nas um negócio e instrumento de poder 
usados por alguns poucos". "Foi como 
se conseguíssemos recuar até o início 
da década de 50 e regulamentar, da 
melhor forma possível, a TV convencio
nal (aberta), evitando suas principais 
distorções ;" Para o jornalista, "as TVs 
comerciais hoje fazem o que querem, 
não precisando responder a ninguém" e 
a legislação impedirá que o mesmo 
ocorra com as emissoras a cabo. 

Entre os empresários, o posiciona
mento em relação à lei também é favo
rável. Segundo a Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura (ABTA), a 
definição de regras, com a lei, dá maior 
segurança para investimentos no setor 
e tem como pontos positivos a permis
são de veiculação de publicidade, de ge
ração de programação e de parcerias 
com o capital estrangeiro. O percentual 
da participação de companhias multi
nacionais será definido na regulamen
tação da lei. Segundo um membro da 
diretoria da TV A, o limite poderá ser fi
xado em 49%. A legislação sobre o sis
tema MMDS (microondas pelo ar) está 
em análise no Congresso. 

Nova forma de dominação - A 
maior parte da programação das emis
soras pagas é gerada no exterior, par
ticularmente nos Estados Unidos e Eu
ropa Ocidental. As principais exceções 
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são canais transmitidos a partir do Mé
xico. Seria a TV por assinatura um no
vo instrumento de dominação cultural, 
com o Primeiro Mundo trazendo e im
pondo os seus hábitos e opiniões para 
os países subdesenvolvidos? 

O professor de comunicação Muniz 
Sodré não acredita que haja uma tenta
tiva planejada de dominação cul
tural, mas não descarta os possí
veis efeitos sobre os telespec-
tadores. Na opinião do espe
cialista em teoria da comuni
cação, a TV por assinatura, ao 
segmentar a programação e 
mostrar programas do exterior, 
representa uma espécie de 
abandono das raízes brasilei
ras, num movimento contrário 
ao realizado pelas redes de TV s aber
tas. 

"Esse desenraizamento seria a 
principal conseqüência cultural das 
TV s por assinatura. As emissoras aber
tas tiveram o mesmo ponto de vista 
ideológico do rádio, como unificadoras 
do espaço nacional. Indiretamente, es
tiveram a serviço da unidade do Estado 
nacional", afirma Muniz. 

O jornalista e escritor Artur Poer
ner acredita que as TVs por assinatura 
ampliam ainda mais a dominação cul
tural dos países desenvolvidos sobre os 
demais ao não se preocuparem com as 
realidades nacionais. Poerner lembra 
que durante as negociações do Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), um 

dos pontos que gerou mais di
vergências foi o do audiovisual, 
com países da União Européia, 
particularmente a França, ten
tando defender seus mercados 
da influência norte-americana. 

Opções diversas - O siste
ma de TV por assinatura ofere
ce três alternativas para o rece
bimento dos sinais: cabo, 
MMDS e parabólica. NET e 
TV A partiram para caminhos 
diferentes para conquistar 
maiores fatias do mercado. A 
TV A priorizou a opção MMDS, 
em que os sinais são transmiti-

Luiz Fernando Morau, diretor da 
TVA, acredita que outros grupos 
poderão atuar no mercado 
brasileiro de TV por assinatura, 
que apresenta o maior 
crescimento da América Latina 

dos por microondas pelo ar, sendo cap
tados por um antena instalada na resi
dência do assinante. O sistema permite 
uma instalação mais rápida e barata, 
já que dispensa as obras de infra-estru
tura necessárias para a colocação de ca
bos nas ruas e dentro dos prédios. En-

tretanto, segundo muitos técnicos, 
o sistema MMDS oferece uma qua
lidade de sinal inferior à da trans
missão via cabo nos grandes cen
tros, devido às interferências co
muns nas grandes cidades. A op
ção seria mais indicada para cida
des médias (entre 300 e 500 milha-
bitantes), segundo uma fonte da 
NET. 

A Globosat, cuja programação 
é hoje distribuída pela NET-Sat, 

priorizou a transmissão pelo sistema 
DBS, no qual os sinais são emitidos di
retamente dos satélites e captados por 
antenas parabólicas. Segundo uma 
fonte ligada à NET, esse caminho foi 
seguido, em boa parte, pelo fato de a 
TV A ter concentrado a maioria das con
cessões governamentais para a explo
ração do sistema MMDS. 

Paralelamente à conquista de assi
nantes, o grupo de Roberto Marinho in
vestiu no desenvolvimento da opção a 
cabo, acreditando que o sistema seria o 
mais indicado para as grandes cidades, 
evitando o risco de os sinais sofrerem 
interferências. Hoje, as operadoras li
gadas ao sistema NET têm 313.212 as
sinantes (dados de abril - sem incluir 
operadoras independentes - cerca de 
40 mil assinantes) e transmite por cabo 
nas cidades do Rio de Janeiro, São Pau
lo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Be
lo Horizonte, Campo Grande e mais 33 
municípios de São Paulo, Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná. Em Porto Alegre, a operadora 
transmite também em MMDS, sistema 
exclusivo no momento em Recife. 

Como o cabo apresenta atualmente 
a restrição de alcance - apenas deter-

' minados bairros e localidades já estão 
"cabeados" - , a NET-Sat oferece ainda 
o serviço por parabólicas, transmitindo 
seis canais. A NET-Brasil oferece 30 
canais via cabo. 

A opção da TV A pelo MMDS foi re
sultado do fato do grupo Abril, em as
sociação com o grupo Machline (Sharp), 
deter cinco concessões da opção no iní
cio das operações, em 1991, e pelo sis
tema ser um dos mais promissores no 
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Religiosos investem em emissoras de TV 

Ao lado do crescimento das emissoras por assina
tura, o setor de comunicação no Brasil vem sendo 

marcado pe_lo aumento da participação de religiosos, 
·que compram horários nas redes comerciais ou são 
mesmo proprietários dos veículos. Depois da inves
tida de Edir Macedo, líder da Igreja Universal do 
Reino de Deus, na área, setores da Igreja Católica 
passaram a encarar a mídia como uma forma de 
(re)conquistar fiéis. 

A Rede Vida de Televisão iniciou a operação expe
rimental em 1 º de maio e tem a transmissão comercial 
prevista para o final de junho. A rede não é ligada di
retamente à Igreja Católica, mas conta com o apoio de 
vários bispos. A emissora é administrada pelo Ins
tituto Brasileiro de Comunicação Cristã, formado 
por profissionais liberais, empresários e dois bis
pos: o ex-presidente da Conferência Brasileira dos 
Bispos do Brasil (CNBB), d . Luciano Mendes de Al
meida, e pelo arcebispo de Botucatu (SP), d . Antô
nio Maria Mucciolo. 

Segundo João Monteiro Barros Filho, diretor-exe
cutivo da emissora, a única entidade ligada à Igreja 
Católica que investiu na rede foi a Confer~ncia dos 
Bispos da Itália, com US$ 200 mil. A Rede Vida possui 
apenas uma emissora atualmente - o canal 11 de São 
José do Rio Preto (SP). A imagem pode ser captada em 
outras localidades do país por parabólicas, no canal 12 
horizontal. No Rio de Janeiro, a Arquidiocese does
tado mantém há dois anos e meio no ar a Rádio Cate· 

dral FM, que mescla programação religiosa (trans
missão de missas, palestras) com músicas que não 
conflitam com os dogmas católicos. 

O uso dos meios de comunicação como instrumen
to para propagação da fé e convencimento dos crentes 
foi uma das molas-mestras do crescimento da Igreja 
Universal do Reino de Deus, hoje com três milhões de 
seguidores e 2.014 templos (dados de abril de 95) no 
país. A igreja atua em outros 32 países. Edir Macedo 
controla atualmente no Brasil a Rede Record, forma
da por 16 emissoras de TV; uma cadeia de 22 estações 
de rádio; o jornal semanal Folha Universal, de circu
lação nacional (a edição de 14 a 20 de maio teve tira
gem de 718 mil exemplares); e o diário Hoje em Dia, 
um dos principais jornais comerciais de Belo Horizon
te (35 mil exemplares). Também pertencem ao conglo
merado a gravadora Line Records e as editoras Uni
versal e Ediminas. 

A Igreja Universal comprou também o espólio da 
TV Jovem Pan, de São Paulo. A ação teria como um 
dos objetivos prejudicar a Rede Vida, que encarava 
a concessão da Jovem Pan como uma das únicas op
ções para marcar sua presença em São Paulo. Em 
15 de abril, durante uma manifestação em São Pau
lo, Edir Macedo classificou a Igreja Católica como 
a "maior desgraça do mundo" e não poupou a Rede 
Globo, concorrente da Record: chamou· a emissora 
de Roberto Marinho de "rainha da imprensa ma
rrom no Brasil". (M.M.) 

mercado norte-americano. A informa· 
ção é do diretor da operadora no Rio, 
Luiz Fernando Morau. "O sistema ofe
receu condições de um crescimento rá
pido, sem as limitações impostas pelo 
cabo em relação à instalação." 

72 canais, com alta qualidade de ima
gem e som e abrangência de todo o te
rritório nacional. A operação comercial 
está prevista para janeiro/fevereiro de 
1996. O satélite que transmitirá as 
imagens, o Galaxy 3·R, deverá ser lan
çado em setembro deste ano. 

A instalação de 
decodificadores (à direita) na 

residência dos assinantes 
permite a prestação de 

serviços exclusivos, como 
operações bancárias e 

compras via vídeo 

Entretanto, na cidade de São Paulo 
a TV A decidiu operar também com ca
bo, devido a interferências nos sinais 
via MMDS. Dos cerca de 150 mil assi
nantes da operadora em São Paulo, 15 
mil recebem os sinais via cabo. Estão 
em operação na cidade mais de 200 qui
lômetros de cabo da operadora e até o 
final do ano a previsão é que esse total 
aumente para 600. A TVA tem unida
des próprias nas cidades de São Paulo, 
Rio, Curitiba, Brasília, Belém e Goiâ
nia e conta com 42 afiliadas em outras 
localidades . A operadora tem 350 mil 
assinantes (março de 1995). 

Segundo Morau, a TV A pretende 
investir pesado também na transmis
são de imagens captadas por parabóli
cas menores (com cerca de 60 centíme
tros de diâmetro) via banda Ku (satéli
te). Lançado em 1994 nos Estados Uni
dos, o sistema, batizado de DirecTV, 
tem como vantagens o oferecimento de 

Os investimentos previstos pela 
TV A são de US$ 400 milhões (incluindo 
novo satélite e tecnologia terrestre). A 
operadora se associou no projeto à Hu
ghes Comunications (EUA), ligada à 
General Motors, grupo Cisneros (segun
do a TV A, o maior produtor de programa
ção em língua espanhola na América La
tina, com sede na Venezuela) e Multivi
sion (principal operadora por assinatura 
do México). O total de canais transmiti
dos pelo sistema será de 144, sendo 72 
para os países de língua espanhola. 

A empresa também mantém a polí
tica de instalar decodificadores de si
nais na casa dos assinantes como forma 
de poder oferecer no futuro outros tipos 
de serviços, como operações bancárias, 
compras a domicílio via monitor e o 
chamado pay per uiew. Nesse último, o 
assinante paga para receber um deter
minado evento. • 
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Ele precisou escrever cinco volumes de quase duas mil páginas 
como uma preparação para construir O povo brasileiro - a formação 
e o sentido do Brasil, Companhia das Letras. 

Esta é a obra mais ambiciosa do antropólogo, romancista e político 
Darcy Ribeiro, para responder a uma pergunta aparentemente simples: 
"Por que o Brasil ainda não deu certo?" Valeu também como seu maior 
desafio, já que foi escrito e reescrito durante mais de 30 anos. Diante da 
angústia de morrer sem concluí-lo, Darcy Ribeiro fugiu do hospital onde 
se tratava de um câncer e refugiou-se na praia de Maricá, no litoral 
fluminense, para dar-lhe a forma final. 

A primeira tentativa de escrevê-lo se deu em meados dos anos 50, quando 
dirigia um órgão de pesquisas do MEC. O antropólogo buscava fazer um retrato 
de corpo inteiro do Brasil, em sua feição rural e urbana, arcaica e moderna. Mas 
abandonou o projeto para dedicar-se a implantar a Universidade de Brasília, o 
que o levou a ser ministro da Educação e chefe do Gabinete Civil do presidente 
João Goulart, para concatenar o Movimento Nacional pelas Reformas de Base. 

Exilado no Uruguai depois do golpe militar de 64, uma pergunta o angustiava: 
porque a classe dominante brasileira venceu? Aprofundou-se nas leituras para en
tender melhor o país. Sua agudeza intelectual levou-o a escrever O processo civilizatório, 
As Américas e a civilização, O dilema da América Latina, obras básicas para compreender 
nosso continente. Esses três livros deram origem a Os brasileiros: teoria do Brasil. Depois veio Os índios e a civilização, que, com 
os quatro citados, compõe os estudos de antropologia da civilização brasileira, segundo Darcy Ribeiro. 

Em O povo brasileiro, o autor vai mais longe do que nunca, mostrando como somos, nos sentimos e nos comportamos. Ele 
chama a atenção para nossa uniformidade cultural (todos nos sentimos brasileiros) e para a unidade nacional (somos um 
único país, apesar da extensão territorial e das tentativas de separatismo, algumas delas até buscando construir uma socieda
de mais aberta) . E mostra que no país as distâncias sociais são mais intransponíveis do que as diferenças raciais. 

Enfim, Darcy Ribeiro compara o Brasil a uma nova Roma, lavada em sangue negro e índio, destinada a criar uma 
magnífica civilização mestiça e tropical, alegre e sofrida ao mesmo tempo. 

Como se não bastasse, o autor está lançando também, pela Francisco Alves, O Brasil como problema, uma coleção de textos 
inéditos em livro, que têm como ponto comum a capacidade de indignar-se diante da injustiça. Sua ambição maior ele revela 
no prefácio de O povo brasileiro: participar da luta por um Brasil decente, para ajudar o país encontrar-se a si mesmo. 

NOTAI 
Bienal 

O Rio de Janeiro será a capital do 
livro entre 16 e 27 de agosto. Cerca de 
300 expositores do país e do exterior 
estarão no Riocentro . A programação 
deste ano, além de encontros com 
autores consagrados, lançamentos de 
livros e noites de autógrafos, traz 
ainda o projeto Cantos de Contos, 
concurso de poesias, prêmio Alfredo 
Machado para o estande mais bonito e 
a entrega do Jabuti/95, um dos mais 
importantes prêmios literários brasi
leiros. A previsão para este a~() é de 
que mais de um milhão de pessoas 
passem pelos estandes. 

Nova editora 
Jorge Roberto da Silveira, ex

prefeito de Niterói, entrou no mundo 
literário e inaugurou a Casa Jorge 
Editorial, lançando o livro Gabriel 
Garcia Márquez conta como contar um 
conto. E já tem outros títulos de peso 
engatilhados, como Fidel e· Malcom X: 
lembranças de um encontro, de 
Rosemary Meary; FHC: os paulistas no 
poder, obra coletiva que analisa o 
governo do ponto de vista da esquerda 
brasileira; e Eu sou o chefe, histórias e 
receitas de um cozinheiro cubano que 
serviu desde o mafioso Meyer Lansky 
até o presidente Mitterand. 
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Repressão à criação 
Na segunda metade da década de 40, com o incre

mento da Guerra Fria, o Partido Comunista da URSS 
(PCUS) começou a enviar para as legendas socialistas 
sob sua influência diretrizes que deveriam ser seguidas 
pelos militantes na área cultural. As bases eram a defe
sa, e exaltação da classe operária, da revolução e dos 
líderes socialistas, especialmente Stalin. 

Devido à ligação entre PCB e PCUS, intelectuais e ar
tistas brasileiros filiados ao partido sofreram restrições na 
liberdade de criação. Alguns se rebelaram, como Graciliano 
Ramos, que jamais aceitou submeter seus livros ao PCB, 
mesmo estando filiado à legenda até a morte. Esse perío
do é analisado no livro O imaginário vigiado - A imprensa 
comunista e o realismo socialista no Brasil (1947-53), do jor
nalista e professor de Comunicação Dênis de Moraes, pu
blicado pela Editora José Olympio. 

• Quais as principais diretrizes do realismo socialista? 
DM - O PCB adotou uma política cultural intoleran

te e dogmática, seguindo diretrizes consideradas mais 
apropriadas por Stalin. Os artistas filiados ao partido 
somente deveriam produzir obras para endeusar a clas
se operária, a revolução . Não poderiam fazer experiên
cias de linguagem, tratar de temas abstratos, nem de 
assuntos fora da cartilha. Sufocava-se o lado estético. 

• Quais as conseqüências para a arte e artistas? 
DM - O empobrecimento da produção artística de 

muitos intelectuais, 
que haviam visto no 
socialismo um caminho 
para um mundo novo, 
com mais justiça social. 
As obras apresentaram 
um retrocesso no perío
do (1947 a 53) . Houve 
também patrulhamento 
ideológico dentro e fora 
do PCB. Os filiados à le
genda sofriam com a cen
sura interna: romances, po
esias e ensaios tinham que 
passar pelo crivo do parti
do. E os intelectuais de es
querda, mas não ligados ao 
PCB, recebiam ataques da imprensa comunista, como An
tônio Cândido e Carlos Drummond de Andrade, que aca
bou deixando o PCB. 

• Você considera a história do livro triste? 
DM - Sim, porque foi um momento triste na história 

da esquerda brasileira. Um momento de intolerância, 
quando não se admitiam pensamentos diferentes. O que 
me levou a escrever o livro foi a grande lição daquele 
momento, válida para o Terceiro Milênio: ou seja, é pos
sível ser intelectual com compromissos políticos e mili
tantes e ao mesmo tempo preservar a autonomia estéti
ca. (Marcelo Monteiro) 

Império Mauá Revista do Patrimônio isso, pretende estimular a participação 
de cientistas da América do Sul, divul
gando a idéia de que a revista é um 
veículo adequado para relatar suas 
pesquisas. 

As 560 páginas do livro 
Mauá, empresário do Império 
(Companhia das Letras), 
de Jorge Caldeira, revela 
que, por trás dos reinados 
dos Pedras I e II, Irineu 
Evangelista de Sousa, o 
Barão de Mauá, movimentou 
um orçamento 20 vezes 
maior do que o do 
Império_. Foram mais 
de 3.500 documentos 
pesquisados que revelaram os segre
dos deste empresário que possuía 17 
empresas em seis países . 

Esboça-se um retrato realista do 
empresário que contraria a fama de 
visionário delirante que ele angariou. 
O barão tinha faro para os negócios e 
era um homem de vanguarda, tendo 
uma relação mais livre do que as dos 
padrões da época com sua esposa 
Maria Joaquina, 12 anos mais nova, e 
criando seus 18 filhos com total 
autonomia. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), relançou, no 
mês passado, a Revista do Patrimônio, nº 
23. Fundada em 1937, teve sua publi
cação suspensa em 1990. 

Agora, com a retomada do 
projeto pelo Iphan e sob a organiza

ção de Heloísa Buarque de Holanda, 
essurge em edição luxuosa, em papel 

cuchê e ilustrações a cores. 
Nesta edição, os ensaios sobre 
a cidade em suas dimensões 

artística e cultural são assinados por 
personalidades como o arquiteto 
Oscar Niemeyer e o escritor mexicano 
Octavio Paz. 

Mais brasileiros 
O novo editor-chefe da mais 

famosa revista científica do mundo, a 1 

Science, o neurocientista Floyd Bloom, 
quer mais artigos de cientistas brasi
leiros. Segundo ele, é-preciso mudar a 
imagem de que a Science só publica 
trabalhos de norte-americanos. Para 

Tarefa árdua, pois dos 6.600 artigos 
enviados para a revista no ano passa
do, apenas dois eram brasileiros e 
ambos foram rejeitados, assim como 
90% dos outros trabalhos. 

Corre~ão 
No texto O preconceito racial no 
futebol, publicado na edição 184, a 
expressão "não-exclusivo" foi 
suprimida equivocadamente do texto 
original do autor na frase "Até 
1922, nenhum time (não-exclusivo) 
de brancos de 'boa família' havia 
conquistado o título do estado". 
Ainda nesta edição, na matéria 
Voltar às origens, o nome correto da 
fotógrafa é Marluce Balbino. 



AMÉRICA LATINA 

URUGUAI 

'Mais qualidade de 
vida para o povo' 

O urbanista Mariano 
Arana, segundo prefeito de 

esquerda a governar 
Montevidéu, pretende 

aprofundar os avanços da 
administração anterior, 
sobretudo na área social 

[G]
anhar uma eleição é, por si só, uma vitória. Re
petir a dose uma segunda vez, nesta época de es
cassos orçamentos na administração pública, é 
quase um milagre para quem não conta com um 

aparato de comunicação como o que apoiou, na Argentina, 
a reeleição de Carlos Menem ou no Peru a continuidade de 
Alberto Fujimori . 

Mas foi o que aconteceu com a esquerda uruguaia nas 
eleições de 94, quando a Frente Ampla reconquistou apre
feitura de Montevidéu com 44% dos votos, um desempenho 
melhor do que o obtido em fins de 1989 (ver matéria de 
capa, nesta edição) . 

Se a administração anterior, do carismático oncologista 
Tabaré Vázquez, foi um fator determinante para explicar a 
votação da Frente Ampla em 94, a figura afável do arquiteto 
e urbanista Mariano Arana como candidato à prefeitura de 
Montevidéu também foi decisiva. Os uruguaios conheciam a 
atuação de Arana durante a ditadura militar, quando fundou 
o Grupo de Estudos Urbanos e levantou a bandeira do resgate 
do legado arquitetônico de Montevidéu, sobretudo de seu 
bairro mais antigo, conhecido como "Cidade Velha". Numa 
época de censura e violações dos direitos humanos, mobilizar 
a sociedade em torno da recuperação da memória histórica e 
urbanística era a forma de reivindicar o tema do exercício da 
cidadania e da participação. 

Foi justamente por isto que o trabalho de Arana e sua 
equipe transcendeu os limites dos segmentos mais sensi
bilizados pela preservação da memória histórica e teve eco 
em todos os setores sociais ávidos por encontrar um espaço 
para o debate e a troca de idéias, questões consideradas 
subversivas pelo governo da época. Assim, sem saber, o ar
quiteto que transformara o amor pela sua cidade em ins
trumento de luta, estava dando um passo que acabaria mo
dificando completamente seu futuro . 

Quando, em 1984, os acordos entre as Forças Armadas 
e os civis estabelecem a realização de eleições para acabar 
com adi tadura, a maioria dos líderes históricos da esquer
da uruguaia ainda estava banida. Mariano Arana - adepto 
das idéias de esquerda desde seus anos de estudante de Ar
quitetura mas sem ter participação ativa na política - re
cebe da direção da Frente Ampla uma exortação: aceitar a 
candidatura à prefeitura de Montevidéu. 

Os resultados foram expressivos para uma esquerda 
que havia passado mais de dez anos na clandestinidade e 
com muitos de seus quadros no exílio ou na prisão, como 
seu próprio presidente, o general Líber Seregni. A votação 
não foi suficiente para conquistar a prefeitura de Monte
vidéu, mas a Frente Ampla passa a ter uma razoável pre
sença no Parlamento e a experiência assegura a vitória na 
capital nas eleições seguintes, que por sua vez permite o 
transcendente resultado de 1994. 



Dez anos depois da reconquista 
da democracia , e de sua primeira ex
periência eleitoral (ver cadernos do 
terceiro mundo n º 74 ), Mariano 
Arana ve nce a eleição municipal e 
passa a ocupar o segundo cargo em 
importância do país, depois de presi
dente da República. 

Por ser Tabaré Vázquez um impor
tante candidato a candidato presidencial 
nas eleições do ano 2000 (no Uruguai, os 
mandatos eletivos duram cinco anos e as 
eleições municipais e gerais são simultâ
neas), quase todos os meios de comuni
cação, alinhados com os partidos tradi
cionais, têm uma estratégia definida 
com relação à atual administração de 
esquerda de Montevidéu: tratar de 
mostrar as "dificuldades" que Arana 
enfrenta pela herança difícil que lhe 
deixou seu antecessor. Modesto, o novo 
prefeito demostra compreender a si
tuação : "Eu não os atrapalho, porque 
ninguém duvida de que não aspiro a 
nada mais além de ser o prefeito de Mon
tevidéu. Por outro lado, Tabaré é um pos
sível adversário no futuro, que é preciso 
derrubar desde agora", comenta. 

AMÉRICA LA TINA 

URUGUAI 

uA miséria em Montevidéu é um fenômeno menor que 
em outras capitais latino-americanas, porém resulta 
impactante porque atinge níveis que 
os uruguaios desconheciam décadas atrás" 

O desafio dos contrastes - Con
versamos com Arana em seu gabinete 
no imponente edifício da prefeitura, 
no Centro da capital uruguaia. Domi
nado por uma bela tela com a imagem 
de José Artigas, o herói dos uru
guaios, este prédio tem, segundo o ar
quiteto-prefeito, um certo ar "musso
liniano", em alusão às grandes obras 
que caracterizaram a administração 
do duce italiano. 

A primeira preocupação de Arana é 
a "contraditória situação social" de 
Montevidéu, onde, segundo sua descri
ção, "os bolsões de pobreza se agrava
ram, mesmo admitindo que o país, em 
seu conjunto, possa ter tido avanços re
lativos do ponto de vista econômico nos 
últimos anos". A erradicação da pobre
za não é da competência da prefeitura 
nem está prevista no seu orçamento. 
Mas isto não impede que a sua vontade 
seja "enfrentar o fenômeno, tanto na 
periferia como no próprio centro de 
Montevidéu", afirma. 

Neste sentido, a meta de Arana é 
continuar atuando "com a sensibilida
de social da administração anterior da 

Frente Ampla". O problema da margi
nalidade e da miséria "embora seja um 
fenômeno incomparavelmente menor 
em Montevidéu do que nas outras capi
tais do continente, alcançou níveis de 
incidência que os uruguaios desconhe
ciam há algumas décadas". 

Durante a administração de Taba
ré Vázquez, a prefeitura implantou 
projetos de apoio a grupos sociais de 
risco, sobretudo crianças, mulheres e 
idosos. As prefeituras uruguaias1 não 
atuam na educação pública, mas a ad
ministração anterior apoiou - com 
fundos, recursos humanos e infra-es
trutura - a instalação de 12 novas 
creches comunitárias em bairros po
pulares, como parte do Programa 
Nossas Crianças, e distribuiu recur
sos destinados a bolsas em creches já 
existentes. 

"Além disso, a prefeitura apoiou es
colas primárias que dependem do go
verno federal com alimentos gratuitos 
ou muito subsidiados, programa que 
também atende a pessoas da terceira 
idade, que recebem leite a preços meno
res, através de um convênio que se rea
liza nos Centros Comunais Zonais, 
criados na administração anterior", ex
plica Arana. 

Outra iniciativa da administração 
Vázquez que o novo prefeito pretende 
continuar e ampliar é a instalação de 
policlínicas municipais nos bairros 
mais carentes e o apoio a policlínicas 
que já existem por iniciativa dos mo
radores. "A assistência é gratuita e se 
pratica uma medicina preventiva, in
clusive com equipes móveis que têm 
médicos e dentistas. O custo é altíssi
mo, mas estamos dispostos a manter 
e até aprimorar o projeto, que tem re
cursos já aprovados pela Câmara de 
Vereadores. N,"o próximo orçamento 
qüinqüenal reafirmaremos estes cri
térios. Mas coordenaremos ;nossa 
atuação com os respectivos ministé
rios para evitar a dilapidação de re
cursos econômicos e humanos", assi
nala Arana. 

Outra medida que terá continuida
de na atual administração é a passa-



AMÉRICA LATINA 
URUGUAI 

"A planificação territorial deve realizar-se 
com forte componente técnico - não-tecnocrata -

que permita atender às reivindicações 
da maioria da população" 

gem gratuita para todos os estu
dantes do primário e do secundá
rio, sejam de escolas públicas ou 
privadas . 

O problema da habitação - O 
déficit habitacional afeta todas as ci
dades latino-americanas. No caso do 
Uruguai, as prefeituras não têm entre 
suas competências a construção de casas, 
uma responsabilidade do governo fede
ral. Mas mesmo assim a primeira admi
nistração da Frente Ampla na capital 
lançou um plano-piloto que, com recur
sos próprios, resolveu 3% do déficit habi
tacional. Para tanto foram recuperados 
casas e edifícios antigos em que as pró
prias famílias entravam com a mão-de
obra, e incentivadas experiências de pes
quisa de materiais e sistemas de constru
ção que permitissem levantar casas de 
qualidade com menor custo. 

"A administração anterior cons
truiu cerca de 1.400 casas, entregou 
terras (com seus respectivos títulos de 
propriedade) para cooperativas, me
lhorou estradas, aumentou a ilumina
ção nos bairros mais modestos e, ao via
bilizar a reciclagem de casas antigas, 
permitiu colocar no centro da cidade fa
mílias necessitadas", assinala Arana. 
Como urbanista, ele também aposta 
nessa solução: "E necessário conter a 
expansão da cidade de forma antieco
nômica e anti-social, aproveitando me
lhor a infra-estrutura já existente." 

Arana afirma que Montevidéu 
deve "encarar com audácia" sua evo
lução presente e futura. Por isto de
fende o Plano Diretor realizado na ad
ministração anterior, que permitiu 
superar uma carência sentida desde 
1922, último ano em que se estudou 
de forma global a infra-estrutura da 
cidade. "A planificação territorial 
deve realizar-se com forte componen
te técnico - não-tecnocrata - que per
mita atender às reivindicações da 
maioria da população." O prefeito 
acredita que isto só é possível "se tra
balharmos com sensibilidade social e 
cultural, na busca de um desenvolvi
mento modernizador compatível 
com a preservação dos valores pai-

sagísticos e urbanísticos, relevantes no 
caso de Montevidéu". Com relação a 
esta meta, Arana tem duas referências: 
"Devemos atuar com a sensibilidade e 
arrojo demonstrados pela cidade de 
Curitiba, e com o dinamismo exemplar 
de uma cidade como Barcelona". 

Saneamento e problemas am
bientais - Preocupado com a quali
dade de vida e a preservação ambien
tal, a recuperação integral da baía de 
Montevidéu é outra das metas do pre
feito Arana. O projeto, em parceria 
com o governo nacional, tem parte de 
seu financiamento assegurado pelo 
Banco Interamericano de Desenvol 0 

vimento (BID). O plano de sanea
mento e recuperação das praias, 
lançado pela administração ante
rior, completou sua segunda etapa . 
Arana está começando a terceira, 
que em cinco anos fará com que de 
90 a 95% da população de Montevi
déu tenham sua casa conectada à 
rede de esgotos. "É uma situação 
privilegiada na região. A capital 
uruguaia será a capital mais sanea
da da América Latina." 

Mas não se trata apenas da recupe
ração da qualidade da água da baía, 
mas também dos cursos d'água que 
nela desembocam, como o Arroyo Mi
guelete. Também se procura recriar 
a beleza paisagística perdida. Ara
na deseja executar o projeto de um 
parque que cruze a cida
de de norte à sul, criando áreas para 
pedestres e ciclovias ao mesmo tem
po em que se oferecem soluções al
ternativas de moradias às famílias 
assentadas de maneira irregular 
nas margens do arroio. Na adminis
tração de Vázquez foi criada a Co
missão Técnica Ambiental, respon
sável pela coordenação das campa
nhas municipais destinadas à pre
servação do meio ambiente. 

Capital cultural - Como nos 
filmes de cowboys, o prefeito tam
bém quer conquistar o "Velho Oes
te" de Montevidéu. "Essa região apre-

senta aspectos extraordinariamente 
atraentes do ponto de vista ambiental 
e do turismo social", diz ele. 

Além disso, Arana está motivado 
a marcar sua administração com a 
promoção de bons eventos culturais. 
Em 96, Montevidéu será a "capital 
cultural da América Ibérica": "E um 
desafio, que queremos partilhar com 
os países irmãos, a quem desde já con
vidamos a visitar-nos. Os eventos co
meçam em fevereiro, com o carnaval, 
e se sucedem durante todo o ano com 
espetáculos teatrais , exposições, 
shows musicais, etc." 

Consultado sobre os recursos de 
que dispõe para levar adiante seus 
projetos, o prefeito recorda que "os go
vernos municipais são autônomos e 
devem conseguir seus próprios finan
ciamentos". Ele pretende obter recur
sos "não só com carga tributária mas 
também racionalizando seu uso, e 
isto implica uma· clara vontade de re
forma municipal, harmonizada com a 
nacional, para nos colocarmos em dia 
com os novos tempos. Mas esta racio
nalização modernizadora, para ser 
autêntica, deve ser solidária e não ter 
apenas uma dimensão mercantilista 
como parâmetro". · 

Em relação ao quadro político de 
seu país, no qual sua administra
ção, de caráter progressista, convi
ve çom um .governo federal conser
vador, Arana afirma que "além das 
diferenças que, do ponto de vista 
político e partidário possa ter o 
caso uruguaio, dentro da plurali
dade democrática sempre é possí
vel obter a união de propósitos, 
com o objetivo de potencializar a 
atuação das diferentes instâncias 
de governo e reduzir o desperdício 
de recursos ". Neste sentido é oti
mista . Crê que poderá contar "com 
a cooperação dos diferentes seg
mentos do governo federal para 
atuar em prol de uma melhor qua
lidade de vida do povo" . • 

• No Uruguai, paisquenãochegaa ter200milkm2 etem pou
co mais de 3 milhões de habitantes, o Estado é unitário 



O presidente Carlos Menem ganhou com quase 50% dos votos, uma porcentagem maior do que nas eleições de 1989 

A vitória da estabilidade 
A reeleição do presidente Carlos Menem confirma a tendência 

demonstrada pelos eleitores de outras nações do continente de apoiar os 
que impuseram um padrão de moeda estável, inclusive quando o preço é 

o aprofundamento da crise social 

Valéria Córdoba 
enem, o pala~no ~o ~beralis
mo popular, e a VIva rmagem 
do caudilho autoritário, con
gelado no tempo de uma 

América Latina caricatural", resumiu o 
escritor Osvaldo Soriano, na sua coluna 
dominical no jornal Página 12, depois 
do triunfo do presidente argentino, que, 
nas eleições de 14 de maio, conseguiu 
reeleger-se por quatro anos. E, com hu
mor, acrescentava: "É impossível negar 
que sua vitória deixa numa situação ri
dícula a todos nós, que acreditamos de
fender os pobres, enquanto eles votam 
em quem lhes aconselha a passar ajo
gar golfe." 

Nas eleições para escolher o presi
dente, o vice, governadores, prefeitos, 
senadores, deputados estaduais e fe 
derais , o Partido Justicialista (nome 
oficial do partido criado por Juan Do
mingo Perón, que ocupou a presidên
cia três vezes) conseguiu obter quase 
50% dos votos . 

A chapa Carlos Menem-Carlos Ruc
kauf superou os 45% exigidos para ven
cer no primeiro turno. Desta vez, além 
disso, o presidente obteve uma porcen
tagem maior do que nas eleições que o 
levaram ao poder, para um período de 
seis anos, em 1989. 

Seu principal adversário, José Octa
vio Bordón, da coalizão de centro-es
querda Frente País Solidário (Frepaso), 
conseguiu 30%, o que a transformou na 
segunda força política do país, um fato 
significativo levando-se em conta que é 
uma legenda formada há 
pouco tempo. 

A qúase centenária 
União Cívica Radical 
(UCR) foi a grande derro
tada, amargando o pior 
desempenho eleitoral de 
sua história nesse século: 
seu candidato, Horacio 
Massaccesi, obteve ape
nas 17% dos votos. 

Nos quatro primeiros meses de 1995, 
as dívidas das empresas falidas se eleva
ram em 30%. Os setores mais prejudica
dos foram as pequenas e médias indús
trias, os setores têxtil e metalúrgico, oco
mércio, o turismo e a área financeira. 

Mais de 20 mil pequenas e 
médias empresas fecha
ram por falta de crédito. 

O menemismo mante
ve a maioria absoluta no 
Congresso, ganhou em 
dez das 14 províncias e 

Domingo Cavai/o 

No mesmo período, au
mentaram os impostos, os 
salários foram achatados e 
cresceu o desemprego, que 
alcançou 12%, uma cifra 
recorde na Argentina. E 
um dado alarmante para 
um país composto majori
tariamente pela classe 
média: as vendas de carros 
em abril foram 30% meno-

perdeu em Buenos Aires (que concentra 
quase a metade dos eleitores), onde 
triunfou a Frepaso. 

Um cheque em branco - Muitos 
observadores, argentinos e estrangei
ros, não entenderam o motivo da vitó
ria de Menem, cujo governo - e espe
cialmente o poderoso ministro da Eco
nomia, Domingo Cavallo - não se ca
racterizou, precisamente, pela sensi
bilidade social. 

res que em março. 
Paralelamente, as possibilidades de 

risco para investidores estrangeiros -
segundo estudos de empresas de con
sultoria - passaram da categoria "C" 
(risco médio) para a "D" (alto risco). 

Diante desse panorama, é difícil 
compreender a vitória de Menem. Po
rém, há uma explicação que já havia si
do antecipada nas enquetes prévias às 
eleições: em um país acostumado a so
frer processos inflacionários quase alu
cinantes, a estabilidade econômica foi 



decisiva para explicar o voto da popula
ção. Não se pode esquecer que Cavallo 
conseguiu baixar a inflação de 5.000% 
para 4% em 1994. 

Promessas - "A partir de amanhã, 
vamos começar a nos dedicar à área so
cial", disse o presidente Carlos Menem 
a seus assessores na noite de 14 de 
maio. Este foi o reconhecimento implí
cito de que a área social não esteve en
tre suas prioridades no seu primeiro 
mandato (1990-95) . 

Durante a campanha eleitoral, Me
nem tinha prometido criar 350 mil no
vos empregos. Depois de seu triunfo, 
afirmou: "Agora, vou liquidar o desem
prego, assim como liquidei a hiperinfla
ção no meu primeiro mandato." 

A euforia pela vitória contagiou o 
habitualmente antipático 
Domingo Cavallo. "Ago
ra vem a expansão da ex
pansão e não o ajuste do 
ajuste", garantiu em uma 
entrevista para R,euJ;ers Fi
lUJilCia}, Tel,evi,si.on. 

O ministro da Econo
mia anunciou que, no final 
de 1995, a Argentina terá 
recuperado 7 ,5 bilhões de 
dólares de depósitos ban
cários perdidos desde que 
começou a crise mexicana 
no início do ano. Afirmou 
que a economia crescerá, 
em média, cerca de cinco por cento ao 
ano nos próximos quatro anos, embora 
tenha advertido que, este ano, ficará em 
torno de três por cento. Não haverá des
valorização, garantiu; continuará are
lação de um dólar para um peso. 

ARGENTINA 

Oposição fraca 
Nem a União Cívi

ca Radical (UCR) nem 
a Frente País Solidá
rio (Frepaso) têm a 
ilusão de que, com os 
seus 97 deputados, po
derão enfrentar no 
Congresso os 133 do 
Partido J usticialista. 
A coalizão de José Oc
tavio Bordón continua 
sendo fraca. Dobrou o 
número de deputados -
agora são 27 -, mas não 
conseguiu ganhar nem 

uma prefeitura ougo
verno estadual. 

Paradoxalmente, 
embora a UCR tenha 
passado pela pior elei
ção de sua história, con
tinua sendo a segunda 
força do país no Poder 
Legislativo. Com 70 de
putados - 13 a menos 
até agora e 69 menos da 
época em que chegou ao 
governo, em 1983 -, a 
UCR deverá fazer alian
ças com a Frepaso. 

Diante desse qua
dro, a UCR aposta em 
aumentar o eleitorado 
nas oi to províncias 
que votarão para go
vernador nos próxi
mos meses. A Frepaso, 
por sua vez, deseja 
triunfar na próxima 
eleição de prefeito da 
cidade de Buenos Ai
res. "Temos que ga
nhar na Capital Fede
ral, de qualquer jeito", 
disse Bordón. 

dito, as altas taxas de juros e o 
medo à recessão. Os sindicatos, 
por sua vez, manifestaram 
apreensão pelo alto índice de de
semprego. 

Horacio Massaccesi 

Tanto um setor como o outro 
admitem, porém, que o triunfo 
permite a Menem e à sua equipe 
um amplo espaço de manobra. Os 
observadores econômicos pre
vêem uma reação positiva dos 
mercados interno e externo. A 
grande incógnita, porém, é como 
enfrentará agora o governo o pro-
blema do desemprego, sem afas

tar-se de um modelo econômico que, até 
agora, não se mostrou um instrumento 
capaz de resolver este problema. 

Imediatamente depois da vitória do 
menemismo, a maior parte dos analistas 
econômicos imparciais pediu que se redu
zisse o gasto público. Para os empresá
rios - grandes, médios e pequenos -, as 
maiores preocupações são a falta de cré-

Dor de cabeça - Na análise do já 
citado Osvaldo Soriano, Menem repre
senta o sonho dos setores que estão nos 
pontos extremos da sociedade. "Os ricos 
o vêem como a pessoa que fez o trabalho 
sujo, aquela que pôs fim à desordem. Já 
os pobres o olham como se Menem fosse 
um deles, bem cuidado, bem vestido e 
que, segundo a idade, joga desde o fute
bol até o golfe". 

Simpatizantes do presidente argentino celebram os resultados da eleição 

E, enquanto os eufóricos menemis
tas já querem começar a fazer cam
panha para as eleições presidenciais 
de 1999 - que, segundo Menem, serão 
ganhas por um correligionário -, So
riano dá receitas para suportar o 
mandatário reeleito: bom humor e fir
meza, aspirinas, homeopatia, acu
puntura e ervas chinesas. "Afinal de 
contas, o que significam quatro 
anos?", pergunta. • 



AMÉRICA CENTRAL 
GUATEMALA 

Todos os caminhos 
levamàCIA 

Novas investigações provam a 
cumplicidade da agência de informações 
norte-americana em graves. violações aos 

·direitos humanos cometidas por 
militares guatemaltecos 

Fabiana Frayssinet 

[A] Agência Central de Inteligên
cia (CIA) aparece implicada 
na maior parte dos casos 
mais escabrosos de assassi'

natos políticos cometidos na Guatema
la nos últimos anos. 

Para o congressista democrata nor
te-americano Robert Torricelli, a cum
plicidade da CIA nas mortes de seu 
compatriota Michel Devine, em 1990, e 
do comandante guerrilheiro Efraín Ba
maca, em 1992, está praticamente pro
vada. Ambas execuções teriam sido su
pervisionadas pelo coronel guatemalte
co Roberto Alpirez, agente ou infor
mante pago pela agência de inteligên
cia norte-americana. 

Mas a intervenção da CIA em as
suntos de-segurança e contra- insurrei
ção guatemaltecos não começaram nem 
terminaram nesses dois episódios. Nu-

merosas investigações provaram a ati
va participação da agência na queda do 
presidente Jacobo Arbenz, em 1954. 

Direitos humanos violados -
Atualmente, estão se revelando fatos 
que mostram a assistência militar "en
coberta" dada a Guatemala pela CIA, 
inclusive depois que Washington sus
pendeu, em 1990, toda ajuda militar a 
este país centro- americano em conse
qüência das denúncias de graves viola
ções aos direitos humanos. 

As pistas também apontam para a 
CIA no caso da freira norte- americana 
Diana Ortiz, seqüestrada, violada e tor
turada em novembro de 1989. Com a 
justificativa de que ela colaborava 
com a guerrilha, agentes guatemalte
cos a submeteram a pressões psicoló
gicas, como jogá-la numa fossa com 
cadáveres e ratazanas, e a torturas, 
queimando-a comsigarros. Segundo o 

=---·-· --. testemunho 
da própria ví
tima, um fun
cionário da 
embaixada 
dos Estados 
Unidos, que 
utilizou o no
me de "Ale
jandro", es
teve na pri
são nesse pe
ríodo. 

Outro di
plomata des
se país, Lewis 
Anselem, se 
encarregou 
de encobrir o 
seqüestro, 

apresentando o caso como ação de um 
"triângulo sado-masoquista de lésbi
cas", segundo revelou Allan Nairn, jor
nalista da revista The Nation . 

Agora, o ex-ministro da Defesa Hec
tor Gramajo, declarado culpado por um 
juiz federal dos Estados Unidos das tor
turas sofridas pela freira e nove guate
maltecos, garante que quem conhece 
toda a verdade sobre o caso é o então 
embaixador Thomas Strook, a quem 
vincula à CIA. 

''Não posso afirmar que Strook era o 
chefe local da CIA, mas a CIA é parte da 
representação exterior dos Estados 
Unidos", afirmou Gramajo. "O embaixa
dor é o representante do presidente e, 
portanto, é o responsável por tudo o que 
acontece. Quem garante que estes funcio
nários não são parte da agência, fazendo 
dela um Leviatã, um monstro que tudo 
faz e tudo pode?", se perguntou. 

Gramajo considera que a embaixada 
dos Estados Unidos conhece toda a ver
dade sobre o caso Ortiz. Sua certeza seba
seia no pedido que lhe fez o embaixador 
Strook para que intercedesse junto ao 
presidente Vinicio Cerezo no sentido de 
conseguir a saída da freira do país. 

"Strook me garantiu que tinha falado 
com ela, que não tinha notada nada de er
rado e que eles sabiam o que tinha acon
tecido com a moça. Eu, de boa fé, por so
lidariedade católica, usei meus conheci
mentos no alto escalão do governo para 
que ela saísse do país", explicou. 

Gramajo também nega a colabora
ção da CIAdurante sua gestão como mi
nistro da Defesa, como por exemplo, no 
"apadrinhamento" da Escola de Infor
mação Militar. 

Segundo afirmaram organizações 
de defesa dos direitos humanos, a CIA 
tinha se proposto a participar do fi
nanciamento da Secretaria de Infor
mação Civil do Estado, cuja criação 
está sendo discutida atualmente no 
Parlamento. 

O novo organismo é promovido pelo 
presidente Ramiro de León com o obje
tivo de proporcionar ao Estado meios 
para prevenir e neutralizar qualquer 
movimento que ameace a segurança 
nacional. 

A colaboração da CIA na criação da 
Secretaria teria se estendido até a re
cente decisão do presidente dos Estados 
Unidos, Bill Clinton, de suspender a 
ajuda secreta de seu país aos serviços 
de informação guatemaltecos. • 



AMÉRICA CENTRAL 

Menos guerras, mais f orne 

[E] xiste hoje na Amériça Central 
maior respeito aos direitos hu
manos básicos do que na déca
da passada, mas a população 

vive agora em piores condições do que 
na época das guerras civis, segundo um 
relatório da Comissão para a Defesa 
dos Direi tos Humanos da América Cen
tral (Codehuca), um organismo huma
nitário regional. 

Paralelamente a um maior desres
peito aos direitos econômicos e sociais 
dos quase 30 milhões de habitantes da 
região, se observa um aumento da vio
lência policial, como resposta ao au
mento da criminalidade. 

Segundo o documento, a Nicarágua 
é o país que apresenta o panorama mais 
sombrio em matéria de condições de 
vida, com uma taxa de desemprego su
perior a 60%, 75% das famílias vivendo 
abaixo da linha de pobreza e 44% na mi
séria absoluta. 

Com esses índices, a Nicarágua 
está, ao lado do Haiti, entre os países 
mais pobres do hemisfério ocidental, com 
um renda per capita de 36 dólares anuais. 

A Guatemala, o único país da Amé
rica Central que ainda vive um conflito 
armado, apresenta o problema mais 
agudo de violações dos direitos civis e 
políticos. "Parece que o tempo parou na 
Guatemala", disse o diretor da Codehu
ca, Daniel Camacho, ao assinalar que, 
de outubro a dezembro de 1994, houve 
87 execuções extrajudiciais nesse país. 

Nesse país, afirmou Camacho, "não 
se conseguiu sequer criar o clima de 
confiança para o 
cumprimento do 
Acordo Global de Di
reitos Humanos", as
sinado entre o gover
no e o movimento re
belde Unidade Revo
lucionária Nacional 
Guatemalteca 
(URNG), em março 
de 1994. 

., 
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O final de vários 
conflitos armados 

na América Central 
trouxe a paz, mas 
não uma melhoria 

no nível de vida dos 
seus habitantes, 

que estão hoje mais 
pobres que há uma 

década atrás 

que se refere à reinserção dos ex-milita
res e ex-combatentes à vida civil. 

Têm sido freqüentes em El Salva
dor, neste último ano, os protestos dos 
efetivos desmobilizados exigindo o 
cumprimento de compromissos como a 
transferência de terras, indenizações, 
créditos para a produção e cursos de re
ciclagem, todos itens previstos nos 
acordos de paz. 

Camacho expressou preocupação 
pelas denúncias contra a Polícia Na
cional Civil, tanto em El Salvador 
quanto em Honduras, embora esses 
organismos, devido ao seu caráter ci-

vil, devessem ter a confiança da popu
lação. 

Assinalou o caso específico de Hon
duras, onde o exército sai às ruas para 
combater a delinqüência e garantir a 
segurança dos cidadãos, o que dá legiti
midade às suas ações. 

Violência contra mulher - Dian
te dessa situação, o especialista vê 
dois problemas. O primeiro deles é 
que o exército está legitimando suas 
ações em um campo que não lhe com
pete. Em segundo lugar, seus procedi
mentos são de outra natureza, suas 
ações atingem indiscriminadamente 
as pessoas. 

"A Codehuca reconhece a necessida
de do combate policial à delinqüência, 
mas exige que as ações se façam respei
tando os direitos humanos, já que mui
tas vezes o cidadão comum sofre os ex
cessos policiais", indicou. 

Também manifestou preocupação 
porque, apesar das promessas do presi- . 
dente Carlos Roberto Reina, ainda não 
se levou a julgamento nenhum dos mi
litares hondurenhos envolvidos no de
saparecimento, na década passada, de 
pelo menos 183 pessoas. 

Na Costa Rica, as mulheres são as 
principais vítimas das violações aos di
reitos humanos. O relatório enfatiza 
que a violência contra a mulher tem 
crescido muito: em 1993, o Ministério 
da Justiça atendeu 5.000 mulheres ví
timas de agressão e a Defensoria da 
Mulher, 1.800. 

O difícil retor
no à vida civil - Em 
El Salvador e na Ni
carágua é visível, se
gundo o especialista, 
o não-cumprimento 
dos acordos de paz no E/ Salvador:ex-soldados protestam, exigindo as terras e indenizações prometidas 

O estudo cita c;i
fras da Defensoria 
Civil, segundo as 
quais em 40% dos la
res existe violência 
física, sexual e psi
cológica contra mu
lheres e crianças e 
76% desses atos são 
praticados pelo es
poso ou companhei
ro . Também revela 
que, de 56% das mu
lheres vítimas de vio
lência dentro das fa
mílias, 56% estive
ram a ponto de mor
rer e 48% aban
donaram o lar. • 
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Os heróis esquecidas 
da Segunda Guerra 

Apesar do papel honroso na vitória contra o nazismo, os 
africanos foram esquecidos nas comemorações pelos 

50 anos do fim do conflito 

Ken Blackman 
ileiras de túmulos de mármo- , 
re, de uma sóbria cor cinza ou 
verde, se estendem no tran
qüilo e arborizado cemitério 

de guerra de Faraja na Gâinbia. 
Talvez nem todos os integrantes da 

Real Força de Fronteira da Africa Oci
dental, que perderam a vida na II Guerra 
Mundial (1939-45), estejam sepultados 
nesse cemitério, situado a 15 km de capi
tal, Banjul, mas seus nomes, patentes, 
data de nascimento e morte, gravados em 
lápides, mantêm viva sua lembrança. No 
quadro de honra, figuram soldados de 
Gana, Nigéria e Serra Leoa. 

Recrutamento compulsório -
Em 1939, as primeiras nuvens de guer
ra começavam a obscurec1;ir o céu da Eu
ropa. Um ano depois, anuncia-se na Ro
désia do Sul (atual Zimbábue, na época 
colônia britânica) a formação de regi
mentos africanos para participar da 
guerra e logo depois, em outras colônias 
da África Ocidental e Oriental, se criam 
unidades semelhantes, todas dirigidas 
por oficiais brancos. 

"Fui recrutado compulsoriamente em 
1940 por ordem do oficial do distrito onde 
vivia, quando tinha apenas 12 anos", con
ta Amos Mayaki. ''Meus pais não tinham 
poder para impedir que me levassem à 
força." Ele e outros jovens de sua aldeia, 
na atual Nigéria, foram informados de 
que ó chefe de sua tribo tinha dado o con
sentimento ao oficial do distrito, a auto
ridade coloxµal, para realizar o recruta
mento. "Claro ... nenhum dos filhos dele 
foi para a guerra", lembra. 

A primeira ação protagonizada por 
tropas africanas foi a expulsão das for
ças italianas da Eritréia, em 1940. "Os 
soldados africanos foram inicialmente 
uma força de trabalho, mas à medida 
que a guerra evoluiu, terminaram em
punhando armas e combatendo lado a 
lado com os brancos", assinalou o coro-

nel Martin Rupiya, que dá aulas sobre 
guerra na Universidade do Zimbábue. 

Na África Ocidental, duas divisões, 
a 81 e 82, foram rapidamente mobiliza
das . Estavam formadas por homens da 
Costa de Ouro (atual Gana) e da Nigé
ria, que juntas formaram a Real Força 
de Fronteira da África Ocidental para 
operar fora do continente. 

Em contraste com os soldados fran
cófonos que lutaram na Europa, astro
pas coloniais britânicas, em especial da 
África Ocidental, participaram de ações 
no Extremo Oriente. 

"Em 1942, os japoneses tomaram 
Cingapura em uma das derrotas mais 
humilhantes já sofridas pelo exército 
britânico", assinalou o pesquisador mi
litar Nnamdi Anyadike. 

A Real Força de Fronteira da África 
Ocidental foi embarcada para Birmâ
nia a fim de ajudar no esforço aliado 
para enfrentar a ameaça japonesa. 

Foi nesse teatro de operações que os 
contingentes africanos fizeram sua fama. 
"O soldado africano sempre teve reputa
ção de ser corajoso, mas na campanha da 
Birmânia eles demonstraram níveis de 
bravura nunca vistos", disse Tinashe 
Chimuka, da Universidade do Zimbábue, 
que escreveu sua tese sobre o papel das 
forças da África do Sul na guerra. 

"As divisões 81 e 82 se distinguiram 

em muitas batalhas importantes. É pre
ciso levar em conta que naqueles dias elas 
tiveram que enfrentar unidades japone
sas de elite", acrescentou Anyadike. 

Vítimas de "experiências científi
cas" - Como ocorreu com as tropas afri
canas capturadas pelos alemães, as que 
caíram em mãos dos japoneses tiveram 
um destino muito pior que as dos solda
dos europeus ou norte-americanos. Há 
denúncias de campos de concentração na 
Mandchúria, onde os japoneses realiza
ram experiências "científicas" com prisio
neiros de guerra africanos, "semelhantes 
às que ( o médico nazista Joseph) Mengele 
realizou no campo de extermínio de 
Auchwitz", revelou Anyadike. 

A experiência das tropas africanas na 
guerra.esteve diretamente vinculada aos 
movimentos independentistas. Mutua 
Ndeti, de 62 anos, que esteve no Corpo.de 
Transporte dos Fuzileiros Africanos do 
Quênia, afirmou que a guerra serviu 
para abrir os olhos aos soldados negros. 

"Tínhamos a ilusão de que o homem 
branco era superior ao negro. Essa im
pressão estava respaldada pelas pode
rosas armas dos brancos. Porém, quan
do vimos os brancos morrerem junto 
aos negros, nos conscientizamos de que 
não há pessoas superiores ou inferiores 
na raça humana", acrescentou. • 



ARGÉLIA 

Sem solução à vista 
Na opinião de analistas, só uma saída política pode pôr fim à 
profunda crise em que mergulhou a Argélia desde a anulação 

das eleições parlamentares ganhas pela FIS em 1992 

Barbara Borst 
vitória militar não está ao al
cance do exército da Argélia, 
nem dos fundamentalistas is
lâmicos, apesar da recente es

calada de violência. Esta é a opinião de 
analistas e militantes políticos radica
dos na França, como Farid Aissani, re
presentante em Paris da Frente de For
ças Socialistas (FFS), um dos tr.ês maio
res partidos políticos argelinos. 

"As diversas facções dentro do exér
cito têm por objetivo erradicar os funda
mentalistas , tanto na esfera política 
como militar", disse Aissani. Mas, na 
sua avaliação, a repressão criará novos 
militantes entre os amigos e parentes 
das vítimas e entre os milhares de jo
vens desempregados . 

Bernard Dreano, que pertence ao 
Foro de Cidadãos Mediterrâneos, com 
sede em Paris, opinou que os dois lados 
no conflito são demasiado fortes para 
que exista uma possibilidade real de vi
tória de qualquer uma delas. 

Segundo Philippe Moreau Defar
ges, membro do Instituto Francês de 
Relações Internacionais, é impossível 
uma vitória militar, o que torna impe
rativo encontrar uma solução política, 
mas esta se mostra muito dificil devido 
à fragmentação de ambas as partes. 

O governo se comprometeu a con
vocar eleições presidenciais em fins 
de 1995, tal como anunciou em no
vembro passado , apesar da opinião 
dos partidos políticos e de destacadas 
personalidades no sentido de que não 
se podem realizar eleições limpas em 
meio ao terror. 

Estima-se que 40 mil pessoas mor
reram nos últimos três anos, desde que 
os militares tomaram o poder e anula
ram o resultado das eleições parlamen
tares, ganhas pela Frente Islâmica de 
Salvação (FIS). O partido obteve 47,7% 
dos votos no primeiro turno, enquanto 
que a FFS conseguiu 25% e a governa
mental Frente de Libertação Nacional 
(FLN) alcançou 15%_(a FLN governa o 
país desde que a Argélia se tornou inde
pendente da França, em 1962, após 

Argel: a detenção de supostos seguidores da FIS se tornou uma rotina 

uma sangrenta guerra colonial que dei
xou três milhões de mortos). 

Só entre o final de março e início de 
abril, pelo menos 600 militantes do 
Grupo Islâmico Armado (GIA) teriam 
morrido em choques com o exército. 
Este grupo é considerado mais radical 
que o Exército Islâmico de Salvação 
(AIS), que é a ala militar do FIS. 

Violência de ambas as partes -
Em um documento de 21 páginas que cir
culou amplamente na Argélia como carta 
aberta ao presidente Liamine Zeroual e 
outros líderes, o chefe da AIS, Madani 
Merzak, condenou os "abusos" cometidos 
tanto pelos militares como pelos funda
mentalistas, segundo oNew York Times. 

Publicações próximas aos líderes do 
governo ou do exército disseram que os 
rebeldes têm sofrido sérios reveses du
rante os intensos combates das últi
mas semanas e que alguns de seus prin
cipais dirigentes foram mortos. 

Um porta-voz do Ministério de As
suntos Externos francês informou que 
os ataques das forças militares em 
grande escala durante as últimas se
manas aumentaram os choques diretos 
entre a organização e o exército, dando 
como resultado aparente uma redução 
no número de baixas civis. 

"A chancelaria vem insistindo há 
meses em que não existe uma solução 
baseada na força e, portanto, deve ha
ver uma negociação que conduza a elei
ções limpas", disse o funcionário. "In
clusive se a repressão fizesse com que 
um determinado grupo reduzisse suas 
atividades, outro se organizaria em seu 
lugar", continuou o porta-voz . "Mas 
tampouco vemos como possível uma vi
tória dos fundamentalistas islâmicos 
num futuro próximo. Infelizmente, a hi
pótese mais provável é que o conflito 
durará por muito tempo sem nenhum 
resultado à vista". 

O funcionário lembrou que, apesar de 
Argel ter rejeitado as propostas de paz as
sinadas pelo FIS e uma dezena de parti
dos opositores em Roma em janeiro pas
sado, a França, Itália e outros países con
tinuam apoiando essa iniciativa. 

Anwar Haddam, representante da 
FIS nos Estados Unidos, acusou os mi
litares franceses de fornecerem armas 
ao exército argelino, apesar de negá-lo. 
"É terrível que o governo argelino com
prometa as autoridades francesas em 
uma nova guerra no meu país", opina 
Haddaµi. "A menos que se desvinculem 
claramente do que está acontecendo lá, 
os franceses deverão se considerar par
te dessa guerra." • 



SAARA OCIDENTAL 

As artimanhas 
do Marrocos 

Apesar das denúncias dos saarauís e de 
· funcionários da ONU, o Marrocos 

continua recorrendo a manobras para 
garantir um resultado favorável no 

plebiscito que decidirá o futuro dessa 
ex-colônia espanhola 

FarhanHaq 

[A] missão de paz da Organiza
ção das Nações Unidas 
(ONU) no Saara Ocidental 
fracassou em sua tentativa 

de criar as condições necessárias para a 
celebração de um referendo livre e lim
po sobre o destino da região, afirmaram 
diplomatas relacionados à operação. 

Se a ONU continuar com seu atual 
sistema de registros de eleitores até ou
tubro, mês em que deverá se realizar o 
referendo, o resultado se inclinará a fa
vor do Marrocos, têm advertido funcio
nários da organização internacional. 

O Marrocos ocupa desde 1976 gran
de parte da ex-colônia espanhola, onde, 
segundo resolução da ONU, deverá se 
realizar uma votação para que a popu
lação original saarauí vote entre ser um 
país independente ou continuar anexa
do ao Marrocos. 

Um dos principais problemas é que 
todos os saarauís que desejam votar de
vem apresentar documentos de identifi
cação perante as forças de segurança 
marroquinas, situadas fora dos centros 
da ONU, antes de obter o título de eleitor. 

"Esta prática está desestimulando 
muitos saarauís a tirar o título", assina
lou Frank Ruddy, que esteve à frente da 
organização da eleição até o ano passa
do, quando deixou o cargo após uma sé
rie de desavenças com outros funcioná
rios da ONU. 

Após quase 20 anos de combates 
contra o Marrocos, liderados pela Fren
te Polisario, os saarauís resistem a se 
apresentar às forças de segurança do 
país invasor, 
por não sabe
rem que uso 
as autorida
des marroqui
nos darão a 

Desde o século passado, os saarauís resistem à 
ocupação do seu território, mas só se organizaram em 
1967, ao fundarem o movimento AI-Ruslin e, em 1968, a 
Frente de Libertação do Saara. Em 1973, se constituiu a Frente Popular de Saguia 
el-Hamra e Rio de Ouro (Frente Po/isario). 
Até o governo de Francisco Franco, o Saara Ocidental era considerado uma 
"província de ultramar" espanhola. Seis dias antes da morte do general, em 14 de 
novembro de 1975, um acordo assinado em Madri "cedeu" o território ao 
Marrocos e à Mauritânia. Quando as tropas espanholas se retiraram, a Frente 
proclamou, em 27 de fevereiro de 1976, a República Árabe Saarauí Democrática 
(Rasd), reconhecida por dezenas de países na ONU. 
Os intensos combates travados no território levaram a Mauritânia à beira da 
falência. Em junho de 1978, os militares mauritanos depuseram o presidente 
Ou/d Daddah e, em 5 de agosto de 1979, firmaram um acordo de paz com a 
Frente Po/isario. O Marrocos, porém, manteve a ocupação militar do território. 

esse cadastramento no caso de derrota 
da proposta de independência. 

Falhas no cadastramento -Além 
disso, os critérios para determinar 
quais são as pes·soas que vivem no ter
ritório habilitadas a votar são comple
xos, o que tem atrasado enormemente o 
processo de registro, acrescentou Rud
dy. A missão da ONU deve comprovar 
a origem saarauí de dezenas de milha
res de eleitores, um trabalho difícil, 
considerando-se que já se registraram 
mais de 14 mil pessoas. 

A comprovação da origem dos eleito
res é fundamental, porque ela será de
terminante no resultado do plebiscito. 
Sabe-se que o Marrocos transferiu de
zenas de milhares de pessoas para o 
território nas últimas duas décadas . 
Consciente de que este contingente de 
imigrantes optaria pela manutenção do 
atual status quo, as autoridades marro
quinas desejam habilitá-los a votar, o 
que é considerado um absurdo tanto 
pela Frente Polisario quanto por fun
cionários da ONU. 

Os constantes atrasos na data do 
referendo afetaram a credibilidade da 
missão da ONU (Minurso) encarrega
da de supervisionar a realização da 
consulta. 

"Da forma como as coisas estão sen
do feitas, qualquer resultado do refe
rendo não resistiria a uma supervisão. 
Não seria transparente, nem limpo", 
disse Ruddy. Na opinião do funcionário 

se permitiu que as au
toridades marroqui
nas intimidassem e 
manipulassem poten
ciais eleitores para 
que o resultado do 
plebiscito simples
mente legitime a ocu
pação da região, rica 
em fosfato. 

Seu ponto de vista 
foi rejeitado pela ONU, mas confirmado 
nos bastidores por diplomatas ligados à 
missão. "O Marrocos ganhará, não im
porta que momento se realize o referen
do", disse .um funcionário que preferiu 
manter o anonimato. 

A Frente Polisario, que controla 
áreas remotas do Saara e afirma ter 
cerca de 100 mil seguidores, denunciou 
no ano passado que o Conselho de Segu
rança da ONU adotou posições favore
cendo o Marrocos. • 
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AFRICA 

0 sol não brilha 
para todos 

As iniciativas para estimular o uso da energia solar no continente 
esbarram no alto custo do equipamento e da sua manutenção, 

praticamente inacessível para a maioria dos africanos 

Lewis Machipisa 

[E m umoontinent:eabençoadopor 
abundante luz solar, este 
t~po ~e e~er~a p~tencial se
na, a pnmeira vista, a me

lhor solução para a crise da África em 
matéria de produção de eletricidade. 

Porém, apesar de sustentável e eco
logicamente limpa, a energia solar tem 
um grave inconveniente: os equipa
mentos necessários para captá-la e a 
sua manutenção são muito caros. O 
preço para instalar um painel solar de 
tamanho normal oscila entre 1.000 e 
1.500 dólares. 

Segundo o Relatório Mundial sobre 
Desenvolvimento, a maioria dos africa
nos luta para sobreviver com uma ren
da de menos de 40 dólares ao -mês. A 
África subsaariana terá, no final deste 
século, 30% das populações mais po
bres do mundo, quando em 1985 esta 
porcentagem não ultrapassava os 16%. 

"Um africano comum nunca pode
ria comprar um painel solar", afirmou 
Walter Holch, engenheiro-chefe do 
Centro de Inovações Industriais de 
Botsuana. 

"Todos se mostram entusias
mados quando se fala de energia 
solar. De fato, a energia solar é 
gratuita, mas e o seu equipa
mento e manutenção?", pergun
tou Holch. 

condições para dar adequado serviço a 
essas instalações", sublinhou. 

Embora a demanda de painéis sola
res seja considerada alta no Zimbábue, 
Everette M utungwazi, diretor geral 
das Indústrias Solares daquele país, 
observou que é necessário um esquema 
de créditos ao consumo para que as pes
soas possam adquiri-lo. "Os preços são 
altíssimos e é preciso um sistema de 
créditos com juros baixos para aumen
tar as possibilidades de se utilizar a 
energia solar. Com as atuais taxas de 
juros, é muito dificil conseguir dinhei
ro emprestado." 

Mutungwazi exortou os governos a 
que considerem outras fontes alterna
tivas, como o biogás, a energia eólica ·e 
a termo-solar. "As pessoas estão con
centradas no momento apenas na pers
pectiva da energia solar, mas é impos
sível usar células fotovoltaicas baratas 
para cozinhar, bombear água, mover 
moinhos, passar ferro ou refrigerar", 
lembrou. 

Ferramenta para aliviar a po
breza - Embora tenham enfatizado o 

custo para os cofres nacionais e o am
biente das fontes tradicionais de ener
gia, como o petróleo e o carvão, especia
listas no assunto também reconhecem 
as limitações da energia solar. 

Cerca de 80% da população rural da 
África dependem da lenha como fonte 
energética e, como resultado, os am
bientalistas estão preocupados porque 
a devastação florestal é mais rápida 
que a sua renovação. 

"O abastecimento de energia não é 
um fim em si mesmo, mas um meio pa
ra alcançar uma melhoria do bem-estar 
das pessoas. É uma ferramenta para 
aliviar a pobreza", disse um relatório 
elaborado durante uma reunião de cúc 
pula sobre energia solar. 

Dennis N orman, ministro dos 
Transportes e Energia do Zimbábue; 
concorda que o nível de vida nas áreas 
rurais melhoraria e a imigração de 
camponeses para as cidades se redu
ziria se fossem colocadas à sua dispo
sição fontes apropriadas de energia 
renovável. 

"A energia solar estimula o cresci
mento econômico, promove pequenas 

indústrias, aumenta a produção 
agrícola e reduz o desemprego", 
garantiu Norman. 

Dados oficiais calculam 
que mais de um bilhão de pes
soas, um quinto da população 
mundial, principalmente em 
países em desenvolvimento, 
"vivem em tremenda désvan
tagem em relação ao abasteci
mento de energia". 

O especialista Bah Saho, do 
Ministério de Energia da Gâm
bia, também enfatizou a dificul
dade de se comprarem os painéis 
solares, que estão acima das pos
sibilidades de compra da maio
ria dos africanos. "Podem-se 
conceder empréstimos às pes
soas para comprar o equipamen
to ... mas e depois? Como resolve
mos o problema da manutenção? 
Estamos n_mito longe de criar as Energia solar: grátis para quem pode comprar o painel 

"Sem um sistema de forneci
mento de energia essas popula
ções rurais não podem sequer 
satisfazer suas necessidades de 
saneamento básico e tampouco 
melhorar a qualidade de sua vi
da cotidiana", assinalou o rela
tório sobre energia solar. • 
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uo imobilismo favorece 
os inimigos da paz" 

Um dos mais antigos militantes pacifistas israelenses afirma 
que a falta de definição em torno dos objetivos finais do acordo 

de paz impede o processo de avançar 

Claudia Guimarães 

a s cabelos já estão completamen
te brancos e o olhar transpa
rece as muitas lutas trava
das. Afinal, são quase 50 anos 

de militância em prol da paz. Mas a de
terminação continua a mesma. "Sou um 
otimista incorrigível", admite o joTI).a
lista e escritor israelense Uri Avneri. 

É preciso mesmo muita convicção 
para, já em 1948, defender o estabeleci
mento de um Estado palestino, vizinho 
a Israel. "Agora, as coisas estão mudan
do, mas durante a toda a minha vida fui 
uma espécie de pária na sociedade is
raelense. Já me acostumei a remar con
tra a maré", diz, sem um travo de arre
pendimento na voz. 

Membro fundador do Conselho Is
raelense-Palestino para a Paz e do 
Gush Shalom (Bloco pela Paz), um mo
vimento pacifista independente funda
do em 1993, Avneri foi eleito três vezes 
para o Knesset (o Parlamento). Em 
197 4, foi o primeiro israelense a estabe
lecer contatos com a liderança da Orga
nização para a Libertação da Palestina 
(OLP) e, em 1982, a reunir-se com Yas
ser Arafat, em Beirute, num momento 
em que a cidade estava completamente 
sitiada pelas forças israelenses que ha
viam invadido o Líbano. 

Convidado para o Seminário da 
ONU sobre a Questão Palestina, reali
zado no Rio de Janeiro, Uri Avneri con
cedeu uma entrevista exclusiva a ca
dernos do terceiro mundo. 

Quais seriam, na sua opinião, os 
motivos que estão levando ao atual 
impasse no processo de paz? 

- Existe uma razão básica: a falta de 
clareza quanto aos objetivos finais da 
Declaração de Princípios assinada por 
Israel e a OLP em setembro de 1993, em 
Oslo. Normalmente, em uma negocia-

-

lm11;. 
Gaza, a 

presença dos 
assentamentos 

judeus continua 
sendo um 
problema 
delicado 



ção, as partes concordam aonde 
querem chegar. A partir daí, defi
nem como alcançar este objetivo, 
quais serão as etapas, quanto 
tempo levará cada uma, étc. Só 
para dar um exemplo, foi assim 
com as negociações egípcio-israe
lenses, em 1979. 

O que aconteceu nas negocia
ções palestino-israelenses foi justa
mente o contrário. Houve acordo a 
respeito das etapas intermediárias 
desse processo, mas não sobre aon
de elas nos levarão. 

Como nunca ficou claro para 
onde os acordos levariam, fica difi
cil escolher um caminho a seguir. Se 
você toma um avião dos Estados Unidos 
para a Palestina, pode fazer escalas na 
Europa. Mas se viaja da América Lati
na para o Alasca, certamente não fará 
escala em Frankfurt... · 

Isso não seria apenas uma ques
tão teórica? 

- Parece uma questão teórica, mas 
não: é absolutamente prática. Se as 
duas partes têm objetivos finais dife
rentes, cada passo intermediário levará 
a conflito. 

Se um lado quer manter os assenta
mentos judeus nos acordos finais, não é 
possível retirar as Forças Armadas is
raelenses de muitos lugares. 

Dou outro exemplo: se a decisão é 
manter Jerusalém unida, como a capi
tal de dois Estados, mesmo que seja na 
Palestina, então não existe razão para a 
pressa em assentar lá o maior número de 
judeus possível. Mas se, ao contrário, o 
lado israelense decide não abrir mão do 
controle total de Jerusalém, então tem ló
gica o que o governo de Tel-Aviv está fa
zendo, ao construir assentamentos judeus 
em torno da zona leste de Jerusalém. 

Em suma, para muitas pessoas, a 
idéia do reconhecimento mútuo entre 
palestinos e israelenses era tão revolu
cionária que não se pensou com clareza 
o que seria feito no dia seguinte. 

Mas isso não seria de se esperar, 
num processo tão complexo como 
foram os acordos de paz? 

- Veja bem: se você quer saltar um 
abismo, não pode fazer em duas etapas, 
não pode parar no meio do caminho. E 
essa imagem se aplica perfeitamente ao 
que está acontecendo agora. Esse perío
do intermediário de negociações está fazen-
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do as coisas ficarem 
piores a cada dia. 

Se ficar estabe
lecido que os acor
dos finais demora
rão cinco anos para 
serem concluídos, 
os que se opõem às 
negociações - tanto 
do lado israelense, 
quanto palestino -

No cartaz do grupo 
pacifista Gush 
Shalom, lê-se: 

"Jerusalém, 
capital de dois 

Estados". Ao lado, 
Uri Avneri: "Não 

se pode saltar um 
abismo em duas 

etapas" 

vão entender a mensagem da seguinte 
forma: ''Vocês têm cinco anos para fazer 
o que bem entenderem, cinco anos para 
torpedear o processo de paz." 

A cada dia, fica mais dificil, tanto 
para o governo israelense quanto para 
as lideranças pàlestinas, manter os 
compromissos assumidos. 

Um dos pontos mais delicados, 
previsto para ser discutido nos 
acordos finais, é o problema dos as
sentamentos israelenses na Cisjor
dânia e Gaza. Como o sr. vê esta 
questão? 

- Segundo o que ficou decidido em 
Oslo, todos os assentamentos judeus 
permanecerão onde estão pelo menos 
até os acordos finais. A construção da 
maioria desses assentamentos foi esti
mulada pelo Likud, cujo objetivo decla
rado é impedir a devolução dessas ter
ras aos palestinos. Mas vários recebe
ram o aval do Partido Trabalhista. Ou 
seja, o governo de Yitzhak Rabin se dei
xou subordinar à política do Likud. 

Se os assentamentos ficam onde es
tão, é praticamente impossível retirar 
as Forças Armadas da Cisjordânia. Por
que não só os assentamentos têm que 
ser protegidos, mas também as estra
das que levam até eles, já que elas cor
tam povoados palestinos. 

Por que Rabin manteve uma atitude 
de tanta teimosia e !\ão desmontou al
guns desses assentamentos, pelo me
nos os mais expostos? Nenhum foi desa
tivado e, ainda por cima, muitos novos 
estão sendo construídos! 

Como vem reagindo a opinião 
pública de ambos os lados, desde a 
assinatura dos acordos? 

- No lado palestino, a princípio, 
houve completa euforia. Por alguns me
ses, todos achavam que haviam chega-

. do ao paraíso. Mas quando perceberam 
que a situação estava ficando pior em 
todos os aspectos, porque não podiam ir 
mais para Israel (o que implicava a 
proibição de ir rezar em suas mesquitas 
em Jerusalém, a perda de trabalho e 
conseqüentemente de sua fonte de re
ceita, etc.), surgiram a frustração e o de
sespero. E isso deu a chance aos inimi
gos da paz de retomar terreno e a inicia
tiva política. 

Do outro lado, em nenhum momen
to houve exatamente euforia, mas a 
maioria dos israelenses aceitou os acor
dos de Oslo com contentamento. Porém, 
devido às ações terroristas, à propagan
da dos inimigos da paz, à falta de inicia
tiva do gabinete de Yitzhak Rabin e de 
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ÁREA 
MILITAR 

Em 1967, Durante a chamada Guerra 
dos Seis Dias, Israel ocupou a 
Cisjordânia, incluindo Jerusalém. Nas 
atuais negociações, Tel-Aviv quer 
uma fronteira mais a leste da que 
existia antes da ocupação militar. A 
maioria das novas colônias judaicas 
estão sendo construídas próximo a 
Jerusalém, em uma área que Israel 
pretende manter sob seu controle 

setores dos movimentos pacifistas is
raelenses , lentamente o apoio da opi
nião pública se deteriorou e hoje é 
muito mais difícil fazer coisas que po
deriam ter sido feitas facilmente há 
dois anos . 

O sr. poderia dar um exemplo 
concreto? 

- Sim: a questão da libertação de 
prisioneiros. O problema dos prisionei
ros palestinos não foi tratado ein ne
nhum momento. Certamente porque os 
palestinos pensavam que, com a assina
tura .dos acordos, eles seriam automa
ticamente liberados. 

E, de fato , logo depois de Oslo, a lei
tura de muitos israelenses é que estas 
pessoas, no sentido real, eram prisio
neiros de guerra; portanto, se o conflito 
tinha acabado, elas deveriam ser liber
tadas imediatamente. Porém, devido a 
inúmeros problemas, apenas uma par
te terminou sendo libertada ou transfe
rida para Jericó. 

Hoje, seria totalmente impossível li
bertar os que continuam presos. A opi-

ISRAEL 

nião pública israelense imediatamente 
reagiria: "Por que vocês vão libertar as
sassinos, terroristas?" Mesmo que o go
verno queira soltar um pequeno núme
ro de prisioneiros, pelo menos as mu
lheres!, não terá força política para 
fazê-lo. 

O que o sr. considera que pode
ria mudar esse quadro atual de im~ 
passe? 

- Se Yitzhak Rabin não retomar a 
iniciativa, com um gesto dramático, a 
situação ficará cada vez mais difícil. Ele 
poderia , por exemplo, anunciar: "Na 
próxima semana, vamos retirar as For
ças Armadas da Cisjordânia e realizar 
em seguida eleições" (segundo os acor
dos, isto deveria ter sido feito em julho 
de 1994). Na minha avaliação, a opinião 
pública israelense o apoiaria. Uma ~ti
tude como esta faria o processo tomar 
novo impulso. 

O desgaste do governo Rabin 
não seria determinante para expli
car o seu imobilismo? 

- De fato, muitos analistas políticos 
já dão como certa a derrota do seu go
verno nas eleições de outubro de 1996. 
Mas, no momento, a correlação de for
ças no Parlamento permanece a mesma 
do ano passado. Ou seja, o Partido Tra
balhista mantém o mesmo número de 
cadeiras que permitiu iniciar o processo 
de paz. 

Se o equilfürio de forças se mantém 
o mesmo, fica difícil entender as atitu
des de Rabin. A não ser que consigamos 
saber quais são realmente os seus obje
tivos ... Eu, particularmente, tenho a 
suspeita de que, no final das contas, seu 
objetivo é não devolver toda a Cisjordâ
nia, mas apenas parte dela. 

Embora, para todos os palestinos e 
alguns ativistas israelenses, estivesse 
claro que o objetivo final dos acordos 
era estabelecer um Estado palestino so
berano na Cisjordânia e Faixa de Gaza, 
com capital em Jerusalém oriental, ao 
que tudo indica, o objetivo de Rabin e 
seu governo era totalmente distinto: a 
divisão do território palestino restante 
(no total, cerca de 20% do território pa
lestino original, a oeste do rio Jordão), 
de acordo com o antigo "Plano Allon". 
Isso significa a anexação a Israel da 
Grande Jerusalém, do vale do Jordão, 
da costa do mar Morto , dos grandes 
"blocos de assentamento" (ao norte e sul 

de Jerusalém) e dos assentamentos de 
Eres e Katifna Faixa de Gaza . 

Algumas das bandeiras defendi
das pelos grupos pacifistas israe
lenses foram alcançadas com os 
acordos de Oslo, mas ainda faltam 
muitas outras. Apesar disso, se ob
serva uma certa retração nas mani
festações públicas. Poderíamos 
afirmar que o movimento pacifista 
israelense anda desmobilizado? 

- Sim. Desde a assinatura do Acor
do de Oslo, surgiram duas tendências 
no movimento pacifista, com estraté
gias completamente diferentes . O gros
so do movimento institucional, liderado 
pela coalizão Meretz (majoritária no go
verno Rabin), e o movimento Paz Agora 
(criado em 1978) consideram que é fun
damental apoiar o governo, para deter 
a ameaça de um crescimento da ala 
mais radical do Likud. 

Por isso, praticamente cessaram to
das as atividades de oposição desde a 
posse do atual governo, em 1992, e as 
poucas manifestações promovidas ti
nham como objetivo respaldar a política 
oficial. Esta atitude tem imobilizado a 
grande massa de ativistas em prol da 
paz e aberto caminho para a ala mais 
radical. 

Em compensação, nós, do Gush 
Shalom (Bloco da Paz) e grupos simila
res, nos reservamos o direito de criticar 
o governo Rabin sempre que ele não res
peitar o espírito e a letra dos Acordos de 
Oslo. 

Desde a assinatura dos acordos, o 
Gush Shalom tem organizado dezenas 
de manifestações, principalmente em 
cooperação com a Al-Fatah e outros 
grupos palestinos, em favor da bandei
ra "Jerusalém: capital de dois Estados", 
da libertação .de todos os presos pales
tinos e do desmantelamento dos assen
tamentos judaicos, entre outras coisas. 
Não descansaremos enquanto não ti
vermos atingido todos os objetivos aos 
quais nos propusemos. • 

1 Entre as presas, se encontra a brasileira Lâmia Marur 
Hasan, hoje com 31 anos, presa há nove anos em Israel. Aos 
19 anos, Lâmia foi visitar parentes na Palestina, onde conhe
ceu o professor palestino Taufic Abdala. com quem se casou. 
Grávida, veio com o marido ao Brasil visitar seus pais e dar a 
luz. Logo após retornar à Palestina. foi presa sob a acusação 
de pertencer à AI-Fatah e de ter colaborado com o marido na 
morte de um soldado israelense, ocorrida um ano antes. Ape
sar de nunca ter surgido provas de seu envolvimento no crime, 
Lãmia foi condenada. junto com o marido, à prisão perpétua, 
sendo que, um ano antes de proferida a sentença, os réus ti
veram sua casa dinamitada pelos militares, como "punição 
acessória". 
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San <iuevoro 
de lo Higuero. 

Revelações inéditas sobre os últimos momentos 
do Che Guevara na Bolívia 

PI 
ara várias gerações de 
latino-americanos, Ernesto "Che" 
Guevara foi e continua sendo um mito. 
Jovem médico, idealista, charmoso, ele 

deixou tudo para trás para se entregar à causa 
da justiça social e da redenção das camadas 
mais pobres do nosso continente, e foi capaz de 
dar a vida por seus ideais. 
A sua personalidade marcante estava definida 
desde os primeiros anos, como demonstra o 
fato de, no início da carreira, ter optado por 
trabalhar num leprosário em Buenos Aires. 
Nascido em Rosário, na Argentina, em 14 de 
junho de 1928, estaria fazendo este mês 67 
anos, se não tivesse sido capturado e morto 
perto da localidade de La Higuera, no interior 
da Bolívia, quando comandava uma coluna 
guerrilheira. 
O Che conheceu Fidel Castro no México, onde 
estava exilado após ter morado na Guatemala, 
durante o governo de Jacobo Arbenz. 
Convidado por Fidel para ser o médico da 
expedição que este preparava para a invasão 
de Cuba - na época, o país estava sob a 
ditadura de Fulgencio Batista -, o Che foi um 
dos tripulantes do célebre barco "Granma". 
Com a vitória da revolução cubana, em janeiro 
de 1959, Che, já com o grau de comandante, 
entrou em Havana ao lado de Fidel Castro. 
Ocupou cargos de importância no governo, 
como diretor do Instituto de Reforma Agrária, 
ministro da Indústria e diretor do Banco 
Nacfonal. 
Acreditava na luta armada como caminho para 
fazer triunfar a revolução socialista na 
América Latina e na teoria do foco guerrilheiro 
- de quadros bem treinados - como estopim da 
revolta popular. Daí a sua presença na Bolívia, 
no coração do continente latino-americano, de 
onde pensava poder espalhar a consciência da 
necessidade da revolta contra a exploração 
para os demais países da região. 
A sua morte na Bolívia foi interpretada como a 
demonstração do erro da concepção do foco 
revolucionário, mas também como exemplo da 
coerência de um líder, que é capaz de viver e 
morrer de acordo com os ideais que apregoa. 

Junho/1995 

Luis Bernardo Pericás* 

urante um mês percorri diversas cidades 
da Bolívia, numa viagem com intuito 
não só de elucidar aspectos históricos da 
passagem de Che Guevara por lá, como 

também para ver de perto aquele país, seus vila
rejos, seus camponeses e os locais onde o grande 
guerrilheiro lutou. 

Em rp.inha peregrinação, quase religiosa, es
tive em Santa Cruz, Vallegrande, Pucará, La Hi
guera, Sucre e La Paz, onde entrevistei, além do 
general Gary Prado, o guerrilheiro Humberto 
Vá_squez - irmão do famoso combatente boliviano 
Loro Vásquez; Mário Rolon, então ministro do 
Trabalho do governo do general René Barrientos; 
e Juan Lechín, líder mineiro e vice- presidente do 
segundo governo de Paz Estenssoro, entre outros. 

A própria viagem foi uma aventura,.já que 
percorri a maior parte do trajeto em trens anti
gos, ônibus e pequenos caminhões lotados de 
camponeses. 

Na Bolívia de hoje, Che Guevara tornou-se 
um santo. É conhecido por muita gente como San 
Guevara de la Higuera. Enquanto a burguesia de 
Santa Cruz, por exemplo, faz operações místicas, 
onde um médium incorpora o espírito do Che e 
cura os ricos da cidade, os camponeses pobres re
zam para a Virgem Maria e para San Guevara de 
la Higuera, que, segundo eles, sempre os ajuda. 

Che Guevara desempenhou um papel funda
mental na elaboração de um ideal para a América 
Latina, tendo seu exemplo feito com que superas
se sua condição humana, passando a fazer part~ 
do folclore, religião e sociologia do continente. E 
importante, por isso, que o Brasil, país que pouco 
o conhece, possa ter acesso a informações sobre 
sua participação e influência na guerrilha da Bo
lívia e nas lutas políticas no resto do continente. 

• Luiz Bernardo Pericás cursou a Universidade em Brasília e Washington, for
mando-se em História, em 1992, pela George Washington University. Em 
1993. lançou o livro de contos "A Risada", pela Editora lndex, Rio de Janeiro, 
e. em dezembro de 1994, publicou o romance "Noite sobre a cidade", pela 
Editora Brasiliense. São Paulo. Atualmente, prepara uma tese de mestrado 
para o Departamento de História da USP, orientado pelo professor Werner 
Altmann, com o título "Che Guevara e a Revolução Boliviana". 
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GaryPrado: 
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"Ao cair preso, Che percebeu 
que era o fim do seu sonho'' 

Os problemas da coluna de Guevara, a participação norte
americana, o papel dos camponeses e da esquerda boliviana, no 

depoimento do militar que capturou o lendário guerrilheiro 

[E m 1967, o general Gary Prado, então com 
28 anos, comandava a companhia."B" dos 
Rangers bolivianos que capturaram Che 
Guevara em seu último combate. Após 

esse período, Prado viveu três anos no Brasil, ten
do retomado a La Paz para comandar um batalhão 
blindado. Nessa época, levou um tiro acidental na 
coluna de um de seus soldados, quando ia conter 
uma rebelião de mineiros, ficando paralítico. Sem
pre atuante em política, Prado, atualmente na re
serva, foi ministro do Planejamento do governo do 
general David Padilla Arancibia1, além de ter ser
vido como chefe da missão boliviana na Junta In
teramericana de Defesa e embaixador na Inglater
ra. Em Santa Cruz, onde mora e é um dos dirigen
tes do Movimento de Esquerda Revolucionária 
(MIR), concedeu esta entrevista. 

Quais são suas impressões sobre o Che 
Guevara? 

- Uma coisa é o Che Guevara até 1967, um 
guerrilheiro conhecido, um homem que tinha par
ticipação destacada na revolução cubana. Outra, é 
o mito criado depois de sua morte. 

Quando me perguntam, doU: a minha impres
são daquela época, quando eu era um jovem capi
tão do exército da Bolívia e senti-me muito feliz em 
ter tido êxito na operação militar contra o Che. 
Para mim, dessa forma, demonstrava que o nosso 
exército tinha condições de lutar contra uma força 
invasora em nosso território. 

Alguns soldados que conversaram com o 
Che gostaram dele. 

· - Ele era uma pessoa agradável. 

Quem deu a ordem para matar Guevara? 
- Foi uma decisão exclusiva do governo bolivia

no - sem intervenção da CIA-, em duas reuniões, 
uma realizada às oito horas da noite do dia 8 de ou
tubro e outra muito cedo, no dia 9,.entre o presiden
te René Barrientos, o comandante-em-chefe gene
ral Ovando Candia, e o chefe do Estado- Maior das 

Forças Armadas, general Juan José Torres. Foi 
uma decisão dos três. 

Por que decidiram matá-lo? 
- Naquela época, estava sendo realizado na Bo

lívia o julgamento de Régis Debray, que havia cria
do uma grande expectativa. Debray não era nin
guém, mas ficou conhecido no mundo inteiro como 
o homem que havia sido capturado como parte da 
guerrilha de Guevara. A propaganda em tomo da
quele julgamento era muito grande. Imagine, en
tão, o que teria sido um julgamento do Che ... 

Qual era o papel de Régis Debray na guer-
rilh ? a. 

- Eu tenho os depoimentos de Debray para o 
serviço de informação e confirmei também com a 
leitura do diário do Che que. a missão de Debray 
era, primeiro, ajudar na escolha das áreas para a 
guerrilha, motivo pelo qual viajou por algumas re
giões da Bolívia antes das operações. Depois foi fa
zendo, vamos dizer, um estudo sociológico de algu
mas regiões. Por fim, era a fonte de propaganda na 
Europa. Ele veio para falar com o Che e coordenar 
alguns aspectos da propaganda. Não era comba
tente da guerrilha. 

Até que ponto o governo norte-americano 
e a CIA tinham influência na Bolívia? 

-A partir de 1962, houve uma forte pressão dos 
Estados Unidos na região para que se criassem go
vernos fortes, capazes de frear a expansão do co
munismo. A melhor solução que Washington achou 
foi apoiar e, de certa forma, facilitar, a tomada do 
poder pelos militares. Este foi o caso no Brasil, na 
Argentina, no Chile e em praticamente todos os 
países do continente, com exceção da Colômbia e 
Venezuela. 

No caso da Bolívia, o governo teve uma carac
terística especial: o general René Barrientos, que 
estava no poder na época em que o Che entrou no 
país, era um homem muito popular, particular
mente entre os camponeses, e conseguiu desde o 
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primeiro momento o apoio deles para combater a 
guerrilha. 

Qual foi a participação norte-americana? 
- Os Estados Unidos, dentro do programa de 

ajuda militar vigente, enviaram uma equipe de 
"Boinas Verdes" para treinar oficiais e soldados de 
algumas unidades; eu participei daquele programa. 
Mas aquela equipe não participou das operações. 

A presença de dois agentes da CIA nas últimas 
duas semanas das operações na zona de Vallegran
de devia-se ao fato de que o Che Guevara poderia 
ser morto ou capturado a qualquer momento, já 
que a área ficara muito reduzida. Então, precisá
vamos ter a certeza da sua identidade. Falava-se 
muito naquela época que existiam vários "Ches", 
que estavam sendo utilizadas sósias dele em dife
rentes partes do mundo. Esses dois agentes da CIA 
eram cubanos, e teriam conhecido o Che antes da 
sua vinda à Bolívia. Mas não faziam trabalho de in
teligência e não tinham acesso a nenhuma infor
mação; simplesmente esperavam. Quando o Che 
foi capturado, um deles viajou com o comandante 
da missão no helicóptero para La Higuera, para 
confirmar a sua identidade. 

Qual era a relação dos militares bolivia
nos e brasileiros na época? 

- Em toda a área - no Brasil, na Argentina -
houve uma preocupação geral diante da possibili
dade da guerrilha se estender para outros territó
rios. Por isso, os serviços de informação começaram 
a trabalhar juntos, para detectar uin movimento 
internacional dessas pessoas. 

Quando o exército boliviano capturou o acam
pamento central da guerrilha, em Nancahuazú, 
encontrou muita documentação e muitos passa
portes uruguaios (o Che tinha ingressado com um 
passaporte uruguaio); outros usavam passaportes 
panamenhos, equatorianos. A partir de então co
meçou esse trabalho de informação entre diferen
tes países, para controlar o movimento dos suspeitos. 
O exército brasileiro forneceu à Bolívia rações de 
combate. Da Argentina também recebemos alguma 
cooperação, particularmente em armas e munição. 

Por que os militares mentiram, dizendo 
que o Che Guevara havia perdido a vida em 
combate, e só depois admitiram que ele havia 
sido executado? 

- Foi um erro do governo. Em 8 de outubro o go
verno recebeu a notícia de que o Che tinha sido cap
turado, mas essa informação foi mantida em sigilo 
nas primeiras horas. Houve um.a reunião às oito 
horas da noite para resolver o que fazer, mas nada 
-foi decidido-naquele momento. No dia 9, de manhã, 
tomaram a decisão e, sem consultar nem pergun
tar detalhes às tropas que estavam na área, o exe
cutaram. Só depois divulgaram a notícia oficial de 
que o Che havia sido morto em combate. 
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Mas não perguntaram nem a mim nem aos ou
tros oficiais que estavam lá detalhes sobre sua cap
tura. Nós os teríamos advertido de que muitos 
camponeses haviam visto o Che entrar em La Hi
guera caminhando. 

Eles desmentiram a versão oficial ... 
- Em poucas horas, alguns jornalistas, falando 

com os camponeses, descobriam que o Che não ti
nha sido morto em combate. Ele tinha uma ferida 
muito leve na perna, mas não era um ferimento 
que o impedisse de caminhar. Dar a informação de 
que fora morto em combate significou um erro mui
to grande. 

Sempre que capturava soldados do exér
cito, Guevara cuidava de seus ferimentos e 
depois os soltava. Por que vocês negaram tra
tamento médico e o mataram? 

- Não tínhamos tratamento médico nem para 
nossos próprios soldados; as nossas possibilidades 
eram muito limitadas. Eu tive soldados feridos e 
mortos naquele dia. A ferida do Che era muito leve. 
Ele mesmo disse "não se preocupe", pois, sendo mé
dico, sabia do que se tratava. Não era nada sério. 

Já a ordem de execução foi uma decisão políti
ca. Outros guerrilheiros tinham sido capturados e 
deixados vivos. Willy Cuba foi a única exceção.Nos 
outros casos foram feitos prisioneiros e levados a 
julgamento. 

Quando o Che falou comigo naquela noite em 

"O governo 
boliviano cometeu 
um grande erro ao 
mentir, dizendo que 
o Chehavia 
morrido em 
combate" 



"Oito mineiros 
se incorporaram 
à guerrilha, mas 

não deu certo. 
Eram homens 

acostumados a 
vivera 5 mil 

metros de 
altitude, não 

tinham 
nenhuma 

intimidade com 
a selva" 
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que estava sob minha custódia, me perguntou se 
seria julgado em Camiri. Eu disse que não, que se
ria julgado em Santa Cruz, que era jurisdição do 
comando das tropas que o capturaram. Ele devia 
ter sido julgado aqui . 

Dizem que cortaram as mãos do Che. Para 
onde foram mandadas? 

- As mãos do Che realmente foram cortadas 
porque era necessário ter prova da sua identidade 
datiloscópica. O pessoal especializado que vinha 
da Argentina trazendo as fichas datiloscópicas do 
Che demorou muito a chegar. Como não havia na 
época um lugar para guardar o corpo e este come
çou a se decompor, cortaram suas mãos e as guar
daram em vidros com formo!. Posteriormente, es
sas mãos foram para La Paz, para o Ministério do 
Interior. E quando o ministro Arguedas decidiu fu
gir para Cuba, levou as mãos com ele. 

Quem são as pessoas que sabem da locali
zação do corpo do Che? 

- O Che não foi enterrado; seu corpo foi queima
do e as cinzas dispersas. 

O jornalista brasileiro José Maria Cabral 
publicou em 1969 um livro dizendo que o ho
mem assassinado na Bolívia não era o Che. O 
que você acha disso? 

- As provas datiloscópicas, grafológicas e as fo
tografias confirmaram sua identidade. 

O Che Guevara pediu que você entregasse 
seu relógio para a esposa em Cuba. O que 
aconteceu? 

- Em 1983, quando a Bolívia restabeleceu rela-

ções diplomáticas com Cuba, eu aproveitei a opor
tunidade para cumprir o que havia prometido ao 
Che e devolvi o relógio à sua família. 

Alguns jornais bolivianos da época diziam 
que os camponeses, quando souberam da 
captura do Che, ficaram contentes. Mas ou
tros diziam que houve um sentimento de 
grande comoção, que o povo da região gosta
va dele. 

- O fato dele não ter recebido um voluntário pa
ra se incorporar à guerrilha nos nove meses que 
passou naquela área é um sinal claro de que os 
camponeses não o apoiavam. As duas principais 
operações do exército que liquidaram a guerrilha 
foram fruto da informação voluntária de um cam
ponês. Ele nos veio apontar a localização "daqueles 
caras estrangeiros". 

Acho que foi importante a atitude do governo 
em qualificar a presença do Che e de cubanos, ar
gentinos e peruanos como uma invasão, um aten
tado à nossa soberania. Havia uns poucos bolivia
nos, mas o comando, o controle, a idéia, tudo era es
trangeiro. 

Ao classificar a guerrilha como uma força inva
sora estrangeira, o governo também forçou os par
tidos políticos a tomar uma decisão. Os da direita 
e do centro adotaram a posição do governo. Os de 
esquerda ficaram numa situação incômoda: se pu
blicamente apoiassem a guerrilha, poderiam ser 
considerados traidores da pátria por favorecer 
uma invasão estran~eira. Então ficaram calados. 

A Bolívia vivia,numa época democrática. Tinha 
Parlamento, e inclusive deputados do Partido Co
munista eleitos. Havia liberdade de imprensa. O 
chefe do Partido Comunista da Bolívia foi para o 
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acampamento e falou com o Che Guevara; disse ao 
Cheque a condução devia ser boliviana, que o povo 
não apoiaria uma direção estrangeira. Mas o Che re
jeitou a idéia e o apoio do Partido Comunista acabou 
aí. Os bolivianos que ficaram, que eram membros do 
Partido Comunista, agiram por conta própria. 

Na sua opinião, foi um erro eles não leva
rem em conta as mudanças ocorridas na Bo
lívia após a Revolução de 1952? 

- Eles não tomaram em conta as transforma
ções que o país tinha passado até aquela época. Por 
exemplo, a reforma agrária. Como o Che não per
cebeu aquelas mudanças tão importantes que es
tavam ocorrendo na Bolívia? Ele oferecia aos cam
poneses serem donos da terra quando eles já eram 
donos da terra. Naquela região - eu sou de Valle
grande -, nunca houve patrões. Sempre o campo
nês foi dono da terra . Sempre. 

O que acontecia com os camponeses que 
não queriam cooperar com o exército? 

- Nada. Ao contrário dos mineiros, aos quais às 
vezes tivemos que reprimir, com os camponeses 
sempre houve uma boa relação. A maioria dos sol
dados são filhos de camponeses e o exército sempre 
os ajudou, através de programas como a Ação Cí
vica, fazendo escolas, estradas. Nunca houve ne
cessidade de puni-los, nem de ameaçá-los. Além 
disso, o presidente Barrientos era um homem pelo 
qual os camponeses tinham adoração. Ele era como 
um deus. 

Mas os camponeses adoram o Che como 
um santo. 

- Sim, mas isso não tem significação política, 
social. 

Como foi a par
ticipação dos mi
·neiros? 

- Moisés Gueva
ra levou para a gue
rrilha um grupo de 
oito homens. Quatro 
desertaram em pou
cos dias e os outros 
que ficaram eram 
classificados pelo 
Che em seu drário de 
"a ressaca". Eram 
inúteis . 

O jornalista 
Luiz Mir diz que a 
intenção do Che 
era fazer a revolu
ção no Brasil. 

- A idéia era 
transformar a Bolí-
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via num centro de treinamento para a guerrilha do 
continente e logo convertê-la num país base , quan
do já tivessem tomado o governo, do qual partiriam 
colunas para o Brasil, Argentina, Paraguai , Peru . 

Isso parece uma concepção estratégica muito 
interl.1ssante. Mas quando se quer fazer uma base 
estratégica, devem se considerar a distância , con
dições de transporte, de comunicação, o apoio logís
tico . Na época da guerrilha, a Bolívia poderia ser 
facilmente isolada. Uma nação mediterrânea como 
a nossa, com um governo comunista, teria as fron
teiras dos cinco países limítrofes fechadas e acaba
va aí. Outra coisa é uma ilha, onde os barcos podem 
chegar livremente pelo mar. Mas num país que não 
tem saída para o mar, a situação é diferente . 

Algum militar brasileiro esteve durante 
ou depois da guerrilha como observador ou 
colaborador? 

-O adido brasileiro esteve aqui na Bolívia e ele, 
como os outros adidos militares, viajava pela zona 
de operações, mas não participava. Observava, pa
ra transmitir suas experiências no Brasil. 

Fale sobre Inti Peredo. 
- Inti Peredo foi o melhor quadro boliviano que 

o Che teve. Um homem de muita lealdade ao Che, 
e um bom combatente. 

Você acha que os guerrilheiros estavam 
bem treinados? 

- Os bolivianos, não. Eram pessoas acostuma
das à montanha, com dificuldades de adaptação à 
selva. Os outros, em geral, sim, como era o caso dos 
oficiais do exército cubano. 

Como era a organização da guerrilha nas 
cidades? 

- Não existia. Absolutamente nada. Não conse
guiram montar uma rede urbana; em nove meses 
de guerrilha, não houve nenhum voluntário que se 
incorporasse. Ficaram totalmente isolados . Não 

Gary Prado: "Na 
época, era um 
jovem capitão do 
exército e fiquei 
muito feliz com o 
êxito da nossa 
missão. Mas não 
gostei da decisão de 
executarem o Che. 
Porém já havia sido 
tomada pelo alto 
comando e eu 
não tinha nada a ver 
com ela" 



"Os soldados 
norte-americanos 
não participaram 

da operação de 
captura do Che; 

apenas nos 
treinaram" 
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tinham nem rádio para se comunicar com outros 
lugares. E não tinham nenhuma base. Começaram 
a se locomover, quando ocuparam seu acampamen
to, e ficaram sem ap·oio. 

É possível que um guerrilheiro tão expe
riente como o Che cometesse erros tão graves 
assim? 

- Essa é a parte que até agora eu não consigo 
entender. Foram erros básicos. Fogem da figura 
teórica do Che, de seus livros, de seus escritos, de 
seu livro "A Guerra de Guerrilhas". Ele fez tudo ao 
contrário. 

O que aconteceu com Mário Terán, o sol
dado que fuzilou o Che? 

- Ele continuou no exército até completar seu 
t empo de serviço e agora passou para a reserva. 

É verdade que ele estava bêbado quando 
matou o Che? 

- Não. Ele foi um dos voluntários para cumprir 
a ordem do governo para executá-lo. Terán entrou, 
disparo~ e acabou; tudo sem falar nada. O resto é 
novela. E parte do mito. 

E "Papy" Sheldon? 
-Era o chefe da equipe dos Boinas Verdes que 

esteve conosco no treinamento. Ele está no Tennes
see, também na reserva. 

Por que o sr. demorou tanto tempo para 
escrever seu livro? 

- Eu não queria ganhar dinheiro com o que ti
nha acontecido. Queria investigar, fazer um relato 
não da minha intervenção, que foi pequena, mas 
um estudo completo do problema a partir do enfo
que internacional, nacional, militar. Foi complica
do; mas eu acho que é o trabalho mais exato sobre 
a guerrilha, e recebeu uma crítica muito boa (j.e to
das as partes. O próprio Fidel Castro fez duas ve-

zes elogios dizendo que é o livro mais completo e 
mais imparcial. Eu acho que é o que mais se apro
xima da verdade histórica. 

E o diário do guerrilheiro Pacho? 
- Isso foi um episódio interessante. O diário de 

Pacho .era desconhecido até 1985. Quando eu era 
comandante da oitava divisão, um senhor veio vi
sitar-me e me contou que seu sobrinho havia sido 
um de meus soldados, mas que logo após cumprir 
o seu serviço militar, ele decidira ir aos Estados 
Unidos e não voltara mais. 

Ele me disse: "Mas ele me deixou esse livrinho 
aqui, que era de um dos guerrilheiros. Eu já sou 
idoso e não vou viver muito mais tempo e acho que 
o livro é importante como parte das ações daquela 
época." 

Era um livrinho com uma letrinha difícil de ler. 
Formei uma equipe, uma secretária e um especia
lista, e eles começaram a transcrevê-lo . O especia
lista descobriu que era o diário de Pacho, que foi lo
go publicado. Foi aí que conseguimos confirmar al
gumas coisas e descobrir outras que não sabíamos 
naquela época. 

O que ocorreu no último combate? 
- Muito cedo um camponês trouxe a informação 

para um tenente em La Higuera que tinha visto 
guerrilheiros na noite anterior; mas o tenente só 
tinha uns 30 homens. Então me ligaram pelo rádio 
- eu estava em Picacho, uns três ou quatro quilô
metros mais afastado. Com uns 40 a 50 homens da 
minha tropa desci para a ravina. 

Nós os cercamos e forçamos a combater. Uma 
guerrilha que é forçada a combater com forças re
gulares está em desvantagem. Eles combateram 
muito bem. Eram bons. Erai:n 17. Seis conseguiram 
sair. No fim do dia, eu tirei as tropas dali. O com
bate durou das nove da noite às cinco horas da ma
drugada, mas não era um combate permanente. 

Como foi sua conversa com o Che? 
- No meu livro está tudo detalhado. Eu voltei 

às nove horas da manhã, no dia 9, para procurar 
os seis que faltavam, e ao meio-dia, quando retor
nei para La Higuera, soube que o Che tinha sido 
executado. 

Ao meu comandante de batalhão eu manifestei 
minha preocupação. Eu não gostei, vamos dizer as
sim, da solução. Mas a decisão já havia sido tomada, 
e o executaram. Eu não tinha nada a ver com ela. 

No primeiro momento, quando ele foi preso, es
tava muito deprimido. Sabia que estava olhando o 
fim de seus sonhos. • 

'Entre 1978 e 1980, os golpes militares se sucederam na Bolívia. Ocuparam a 
presidência, por breves períodos, Juan Pereda Asbún, David Padilla Arancibia, 
Walter Guevara Arce, Alberto Natausch Bush e Lydia Gueiler. Em 1980, triunfou 
a União Democrática e Popular, cujo candidato presidencial, Hemán Siles Zua· 
zo, foi impedido de assumir o governo pelo golpe do general García Meza 
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Havana: um debate 
inesquecível 

Pouco antes da partida do Che para Bolívia, 
abordou-se, numa reunião em Havana, 

o problema que implicava um foco guerrilheiro sem 
o apoio dos camponeses daquele país 

· 1 NI o final dos anos 60, estava exHado no 
Uruguai, quando viajei a Cuba para ver 
em que podiam nos ajudar na nossa luta 
contra a ditadura brasileira. 

Uma viagem à Ilha no auge da Guerra Fria era 
uma aventura. Para tentar escapar da CIA que, 
apesar das precauções, nos fotografava em pelo 
menos dois aeroportos, se dava uma volta ao mun
do para chegar a Havana. A situação se agravava 
quando se estava no exílio, sem passaporte e com 
um simples "título de viagem" que era um convite 
à dúvida e à desconfiança dos serviços de imigração 
de qualquer país . 

O trajeto para Havana me tomou mais de 50 
horas. A rota era longa: começou em Montevi
déu, onde estava exilado, seguindo depois para 
Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Antilhas 
Francesas (Pointe-à-Pitre), Lisboa, Madri, Pa
ris , Moscou, Murmansk (no Ártico), dava a volta 
pela Groenlândia e Terra Nova, costeando o Ca
nadá , passava-se perto de Miami para, afinal, 
chegar a Havana. 

Em Paris, me esperava Max da Costa Santos -
o Max inesquecível de tantas lutas comuns, - já 
com outro documento que me transformava em 
"Juan González", um estranho cabeça-chata "nas
cido" em Santiago de Cuba. 

Na capital francesa tive uma surpresa. Com 
Max, fui visitar Régis Debray e sua encantadora 
esposa venezuelana, Elizabeth Burgos. Debray 
reclamava por não ter recebido convite e pas
sagens para ir a Havana. Acho que dei uma dis
cretíssima contribuição à aventura latino-ameri
cana do francês, alertando os cubanos para o pro
testo de Regis. Em poucos dias, ele estava na 
Ilha. 

Rumo à "Meca" da revolução - Em Mur
mansk, no extremo norte da União Soviética, sem 
dar maior importância ao frio - que nada tinha a 

ver com o calor da região onde nasci , o Parnaíba, 
onde, por vezes, a temperatura ultrapassa os 500-, 
desci do avião sem tomar nenhuma precaução. O 
choque térmico foi tão forte que terminei indo qua
se direto para os cuidados dos camaradas russos do 
posto médico do aeroporto. 

Quando me recuperei, pude embarcar no avião 
que nos levaria a Cuba, umAntonou, um "edifício" 
de três ou quatro andares, cheio de revolucionários 
de quase todas as latitudes do mundo que iam em 
visita ou a serviço à "Meca" do novo tempo. 

Já em Havana, desde o momento em que pisei 
no Aeroporto José Martí, fui enquadrado num ri
goroso esquema de segurança e levado a uma man
são, que tinha pertencido a um magnata dos meios 
de comunicação durante a ditadura de Fulgencio 
Batista. 

Como de hábito, fui convidado durante a ma
drugada para participar de uma reunião em um 
ponto qualquer da cidade. Lá já estavam, além de 
altos chefes cubanos, alguns jovens que assessora
vam o movimento revolucionário na América Lati
na e dois companheiros do Antonou russo: nada 
mais nada menos, que os irmãos Peredo, famosos 
guerrilheiros bolivianos. 

Como já disse, minha missão por lá nada tinha 
a ver com a Bolívia. Continuava o trabalho que Be
tinho, também exilado no Uruguai, fizera alguns 
meses antes, tratando de averiguar em quê Cuba 
podia nos ajudar na luta contra a ditadura. 

Mas o tema daqueles dias era a Bolívia e os cu
banos. Advertidos de que eu estivera exilado na
quele país e havia acompanhado de perto o proces
so revolucionário em curso, achara m que poderia 
emitir alguma opinião. Por isso, tinham me convi
dado àquela ultra-sigilosa reunião. 

Recordei que, na Bolívia, a revolução que cul
minou em 1952, nacionalizara as minas, dera ao 
povo o voto secreto e fizera uma profunda reforma 
agrária. Qualquer movimento guerrilheiro que não 



O "cerco" imposto 
pela CIA à ilha de 

Cuba, obrigava os 
dirigentes políticos 

latino-americanos 
que para lá se 
dirigiam a dar 

praticamente uma 
volta ao mundo para 

desembarcar em 
Havana 
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partisse dessas conquistas poderia colocar os cam
poneses contra ele e deixar confusa e indecisa a 
classe operária. 

Além disso, acrescentei que o ditador boliviano, 
general René Barrientos, iria para o rádio, falando 
as línguas nativas (quichua e aimará), dizer aos 
camponeses que suas conquistas estavam em peri
go e que queriam tomar as terras que a revolução 
lhes entregou. 

lnti Peredo ouviu em silêncio, mas me contes
tou de maneira enérgica e apaixonada, dizendo que 
o quadro que eu traçara não era real e que os cam
poneses apoiariam de armas nas mãos o movimen
to guerrilheiro. O debate foi longo e constrangedor, 
mas mantive os meus pontos de vista que, no futu
ro, se revelariam corretos. 

Deixei a reunião com o sentimento de que me 
metera em um assunto controvertido e muito com
plexo. Senti também que, entre os assessores cuba
nos, perdera pontos, inclusive comprometendo a 
missão que me levara a Havana. 

Conversa com Fidel - Antes de retornar ao 
Uruguai - considerava que nada mais teria a fazer 
em Havana - fui convidado a visitar o interior. 
Como não tenho muita vocação para turista, esco
lhi passar uns dias na serra de Escambray, onde o 
exército ainda combatia infiltrações de agentes 
contra-revolucionários, a serviço da CIA. Era um 
campo de batalha e, por isso mesmo, àquela época, 
mais atraente que as belas praias de Varadero. 

Uma noite, o comandante da região militar 
(parece que se chamava cel. Portela) me disse que 
me convocavam com urgência a Havana. 

O convite partira do comandante Fidel Castro 
e, como de hábito, pela madrugada. Com uma 
exemplar consciência de suas responsabilidades, 
me disse que havia refletido muito sobre minha 

análise da situação boli
viana, que chegara a seu 
conhecimento . Pergun
tou, então, se não havia lí
deres bolivianos no exflio, 
engajados no processo re
volucionário e bem infor
mados, que se dispuses
sem a ir a Havana discu
tir o tema. Sugeri o nome 
do ex-ministro do Movi
mento Nacionalista Revo
lucionário (de Paz Estens
soro e Siles Zuazo), René 
Zavaleta Mercado, exila
do em Montevidéu. Ele 
era um intelectual de pres
tígio e um lutador social, 
com amplo conhecimento 
das realidades do seu país. 

Analisando de uma 
perspectiva histórica os 

acontecimentos daqueles dias decisivos, se pode 
concluir que Zavaleta poderia ajudar muito nd de
safio da unidade revolucionária em seu país . Com 
o Partido Comunista Boliviano distanciado do co
mando da luta armada, o poderoso Movimento Na
cionalista Revolucionário à margem, os campone
ses e operários bolivianos desinformados e com dú
vidas, não havia um quadro político-social favorá
vel à instalação da guerrilha. 

Análise equivocada - No meu regresso a 
Montevidéu, levei a esse companheiro, prematura
mente desaparecido, o convite e as passagens. Za
valeta não perdeu tempo e seguiu para Havana. 

Alguns meses depois, quando a guerrilha já es
tava instalada na Bolívia e se concretizavam as in
dicações de que o Che se encontrava à sua frente, 
tive um rápido encontro com Zavaleta. Ele me disse 
apenas que chegara tarde a Havana, sem tempo se
quer para conversar, como desejava, com Régis De
bray, que estava já saindo de Cuba para a Bolívia. 
Mas suas opiniões eram coincidentes com as nossas. 

Naquelas históricas conversações, em nenhum 
momento ouvira ser mencionado o nome de Gueva
ra ou mesmo de Debray. Se soubesse que era o Che 
que estava partindo para Bolívia, talvez tivesse 
sido mais rigoroso com os irmãos Peredo, admirá
veis por seu idealismo e bravura, mas equivocados · 
na avaliação histórica da situação no seu país . 

Hoje, lendo o depoimento de Gary Prado, como 
outros sobre a epopéia memorável de Che Gueva
ra, sinto que eram justas as nossas observações es
tratégicas sobre o movimento que se instalara nas 
selvas bolivianas. Mas todos nós , em maior ou 
menor grau, impregnados pelo compromisso de 
luta por um mundo de liberdade e justiça social, 
carecíamos de parâmetros mais objetivos para 
separar a utopia da realidade em que estávamos 
megulhados. (Neiva Moreira) • 



Para você en
tender como 4 
corpos ocupam 
o mesmo espa
ço, não é neces
sário consultar 
nenhum livro de 
Física. Basta ler ci REVISTA DO MER
COSUL. A única publicação 1 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 Gló ria , 122/105, Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP2024 l - l 80 - Brasil - Fax: (55-021 )252-8455 - Tel. : (55-02 1) 221-7511 



QUEM TEM TECNOLOGI . 
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 desafi,o. 

Por trás desta empresa, um nome e uma data: 
Affonseca, 41 anos de experiência. 

L\._ AFFONSECA 
Presente onde está o tutu ro. 

CONSTRUTORA AFFONSECA S.A. 

Rua México, 21 - & andar - CEP 20031-144 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel. : (0211210-1343 Fax.: (021)262-6698 Telex : 21 -22686 
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