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,,,,,,os111L NORTE SUL llllli, 
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 IITDJIII. t 
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LAMARCA 
o CAPITÃO a. GUEJIRLHA 
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LAMARCA, 
O CAPITÃO DA GUERRILHA 
Emiliano José e 

' 
Oldack de Miranda 
Trajetória do militar que 
abandonou o Exército 
para aderir à luta armºada 
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 
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 
Ofíati, 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$ l4,0b 

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



1994- IDEIAS PARA UMA A 
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 

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 proces.sos 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 
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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 
i;nais poderosos e controverti
dos deste século. Dono de um 
império de quase 100 jornais, 
revistas, rádios e TVs, Assis 
Chateaubriand atuou como um 
cidadão acima do bem e do mal 
entre as décadas de 1910 e 1960. 
732 PP Cód. 435 
R$ 31,00 
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2 CULTURA 

Crise e reconstrução 
do cinema latino-americano 

Cineastas discutem as perspectivas 
da arte cinematográfica no continente 

Patrícia Costa 

[9] uando se pensa em cinema latino-americano, 
vêm logo à mente filmes de produção barata, 
com temas políticos, sexo, denúncia de injus
tiças sociais ou violência urbana e rural. E, 

sobretudo, que é uma arte à beira da morte. 
Mas não é bem assim, pelo menos para os partici

pantes do seminário Cinema Latino-Americano: Os 
Próximos 100 Anos, ocorrido no Centro Cultural Banco 
do Brasil, no Rio, em abril passado. 
. O objetivo era avaliar os primeiros 100 anos da cha
mada sétima arte e discutir as novas tendências esté
ticas, as possibilidades tecnológicas e o desafio frente 
à realidade atual da América Latina. Paralelamente 
aos debates, foi realizada uma mostra com 18 filmes e 
mais de 40 vídeos produzidos nos últimos 50 anos, exi
bindo películas como Terra em transe, de Glauber Ro
cha; Cronos, de Guilhermo del Toro; Frida naturaleza 
viva, de Paul Leduc; Los naufragos, de Miguel Littin; 
Tire Dié, de Fernando Birri; Gaijin, de Tizuka Yama
saki; e Amnesia, de Gonzalo Justiniano. Foi uma boa 
oportunidade para o público entrar em contato com 

187-terceiro mundo/ suplemento 

obras de qualidade, a maioria delas ignorada pelos 
grandes circuitos exibidores. 

Personalidades como o escritor Gabriel García Mar
quez e os cineastas Fernando Birri (Argentina), Guil
lermo del Toro, Paul Leduc e Jorge Sanchez (México), 
Tizuka Y amasaki (Brasil), Pastor Vega (Cuba), Gonza
lo Justiniano, Jorge Durán e Miguel Littin (Chile) re
presentavam o antigo e o novo cinema do continente. 
Um dos pontos mais enfatizados nos debates foi o sin
cretismo da cultura latino-americana. "Os 100 anos fo
ram um salto milagroso para o cinema e a cultura lati
no-americana, pois ela hoje é a síntese do modelo cul
tural greco-latino com o folclore local", afirma Pastor 
Vega. Segundo ele, a tendência da arte cinematográfica 
é que "toda expressão artística deverá passar por esse 
sincretismo, para absorver o que há de melhor na cul
tura universal e assumir a miscigenação, em busca de 
uma linguagem adequada para tal mistura". Guillermo 
del Toro completou: "Nossa maior riqueza é a realida
de, nossas lendas, tradições e folclore." 

Já o chileno Miguel Littin defendeu que a saída é a 
união: "O Mercosul é uma possibilidade. Somente todos 
juntos poderemos tornar nossa indústria audiovisual 
uma das mais fortes do mundo. Devemos veicular mais 
os filmes latinos entre os países." Em todo o Chile, há 
apenas 70 salas de exibição, o que inviabiliza recursos 



para a produção . Ou seja, quem vai investir numa 
produção de milhares de dólares , se depois não tem 
como exibi-la? 

Uma das possibilidades é ampliar o mercado cine
matográfico, integrando-se com outros países, ir onde 
o público está. Um exemplo é o acordo de intercâmbio 
cultural e científico entre Chile e Brasil, recém-assina
do, que deverá entrar em vigor ainda este ano. O ci
neasta Jorge Durán (chileno que viveu e trabalhou du
rante muitos anos no Brasil) foi quem viabilizou o acor
do. "Ele já existia em 1964, mas foi esquecido. Quando 
ouvi falar sobre ele, corri à Biblioteca Nacional e o en
contrei. Apresentei-o aos consulados do Brasil e do Chi
le para colocá-lo em prática. Creio que será divulgado 
na Semana do Cinema Chileno, que ocorrerá em Bra
sília brevemente", conta Durán. O acordo prevê subsí
dios para co-produção cinematográfica e estimula adis
tribuição de obras dos dois países. 

Medo e fascínio - Mas antes de integrar, é neces
sário que o cinema se modernize. Considerando-se um 
dinossauro em extinção, Paul Leduc ressaltou que toda 
tecnologia deve ser absorvida, mas "é preciso, primeiro, 
haver profundas mudanças sociais e políticas". Ou seja, 
também a cultura faz parte do velho problema social 
que é histórico em nosso continente. 

A tecnologia foi abordada de diferentes maneiras: 
houve quem assumisse um medo irracional de compu
tador e quem destacasse que a realidade virtual decre
ta o fim do espectador passivo. "O manejo da informa
ção à la EUA- revelar ao mundo o que vai por trás das 
telas de TV - permitirá que a imagem §eja alterada de 
modo irrestrito. Todo mundo vai ser medianamente 
narrador e diretor", prevê Guillermo del Toro. 

Orlando Senna, diretor da Escola de Cinema da 
Universidade Federal do Norte Fluminense (Uenf), da 
platéia, divergiu. Para ele, a realidade virtual interfere 
na linguagem de narrar, transformando espectadores 
em atores, o que é positivo: "O espectador passivo vem 
sendo questionado há muito tempo. A arte moderna já 
brincava com isso, confundia as coisas." 

Para o mexicano Jorge Sanchez, a legislação precisa 
proteger e incentivar a produção e distribuição de filmes. 
No Chile, por exemplo, Amnésia (à direita), de Gonzalo 
Justimano, foi exibido na TV em horário nobre 

Gonzalo Justiniano afirmou que, independente 
das novas tecnologias , o motivo do cinema deve ser 
sempre o ser humano, o fantástico da existência: 
"Isso supera todo o fascínio que poderíamos ter com 
as novas tecnologias." 

Morte anunciada - Em meio à polêmica, a única 
cineasta brasileira convidada para o debate, Tizuka 
Y amasaki, ergueu sua voz forte para fazer uma denún
cia: o Ministério da Cultura atrapalha mais do que aju
da o desenvolvimento da cultura. Dizendo-se raivosa e 
ansiosa, por estar prestes a começar um filme, Tizuka 
afirmou que se criam leis, passam-se anos e a situação 
não muda, e as pessoas perdem-se nos discursos em 
busca de soluções: "Cinema é arte ou cultura? Há mi
lhares de anos, os homens primitivos desenhavam nas 
paredes das cavernas para contar histórias. Hoje, faze
mos a mesma coisa: queremos apenas contar histórias, 
e o cinema é o nosso instrumento." Para ela, o cinema 
latino-americano sempre discutiu a questão da identi
dade: "Até eu, com essa cara de japonesa, fiz um filme 
para tentar me entender. Mas sou, acima de tudo, bra
sileira, nasci e vivo aqui." Tizuka afirma que a dificul
dade de fazer cinema é a mesma que o brasileiro tem 
de se expressar. "Estou cansada de ser estigmatizada 
por ser cineasta. Sou trabalhadora, gero dinheiro com 
meus filmes e quero continuar trabalhando", desabafa. 

Para ir contra as afirmações de que o cinema la
tino-americano está agonizante devido à crise econô
mica e social dos países do continente, os cineastas 
destacaram as produções independentes e os curta
metragens que pululam em seus países. Jorge San
chez, do México, por exemplo, conta que a morte do 
cinema mexicano já foi anunciada pelo menos umas 
seis vezes: "Mas acho que o enfermo está bastante vi
goroso. Há riqueza e diversidade de propostas e ten
dências, principalmente nos vídeos, que demons
tram audácia, qualidade e capacidade de criação, do
cumentando a realidade dos povos." 

Para desenvolver o cinema latino-americano, afir
ma ele, é preciso uma legislação para proteção e desen-

suplemento I terceiro mundo - 187 



4 CULTURA 

volvimento da: produção cinematográfica de cada país, 
e a criação de regimentos fiscais para promover o cine
ma. "Na França - e agora em toda a Europa-, as TVs 
são obrigadas a ocupar 51% de sua programação com 
longas nacionais . E há uma política de co-produçào ci
nematográfica que beneficia a todos. É a vontade de 
querer preservar e desenvolver sua indústria audiovi
sual. O caminho é esse". Gonzalo Justiniano concorda: 
"Não podemos nos acostumar que nossa TV exiba rara
mente material cinematográfico latino-americano. Te
remos de ser criativ.os e obter formas de pressão para 
que os governos nos dêem espaço nos meios de comu
nicação." 

Já em Cuba ocorre aquilo que, para a maioria dos 
cineastas, seria o ideal: "A população da ilha conhece 
vários cineastas latino-americanos, e há festivais de ci
nema permanentes. Isso não deixa a cultura latina 
morrer. O cinema, para nós, também é importante veí
culo de educação popular", conta Pastor Vega. 

1 

2 

3 

4 

Como está a produção de filmes 
no seu país? 

Há apoio oficial ou os filmes são 
produzidos com verba privada? 

Quais as características estéticas 
e políticas do cinema n·o seu país 
hoje? 

Você acredita no cinema como 
instrumento de mudança social e 
conscientização política? 

187 - terceiro mundo/ suplemento 

História de loucos - Criado por loucos, segundo a 
opinião de Paul Leduc, o cinema, desde o início, teve 
duas linhas estéticas. A de Georges Mélies, que imagi
nava imagens fantasiosas e as criava, através de tru
cagens, dentro de um estúdio, e 11. dos irmãos Lumiére, 
que usavam o cinema para documentar a realidade: 
"Entre essas duas visões se criou uma tensão que deu 
início ao cinema há 100 anos, e segue até hoje", diz Le
duc. Para ele, os primórdios foram muito felizes, ricos 
em sonhos, um espaço plural onde todos se encontra
vam. Com o passar dos anos, surgiram o que ele cha
mou de os quatro cavaleiros do Apocalypse. "O primeiro 
eram os maus comerciantes, que pegaram as idéias de 
Mélies e passaram a repetir a fórmula; o segundo foi o 
cinema de autor, que fez com que essa arte deixasse de 
ser popular. O terceiro é o pior: os bárbaros do Norte, 
que criaram e impuseram realidades que não eram 
reais ao resto do mundo, e o cinema começou a morrer, 
se tornou vazio e uniforme. E o quarto é o público, que 
deixou de rir com os filmes, que deixaram de divertir. 

Antes da crise mexicana, produziam-se 
cerca de 20 filmes por ano. Hoje , não 
passam de oito. 

Há de tudo, capital privado e oficial. Nos 
últimos cinco anos, tem havido mais 
verba oficial, mas entrava mais como 
apoio para estimular o capita l privado. 

Diversas. Mas dá para sentir que o 
mexicano está vendo mais o cinema 
nacional, e ainda assim é muito pouco. 
Por outro lado, nossos filmes estão 
perdendo cada vez mais o conteúdo social 
e político. 

O principal valor da obra cinematográfica 
é a informação segura, que é cultural. O 
perigo é mitificar esse valor político. O 
cinema acompanhou os movimentos 
sociais e políticos, mas contribui em 
pequena escala. Esquecer isso é 
perigoso. O cinema tem força válida 
quando acompanha o movimento social 
e político organizado, mas, sozinho, não 
tem poder de mudança. 

De três a quatro filmes por ano. 

Sem ajuda oficial de espécie alguma 
Renunciamos ao capital oficial porque, 
país atravessa uma crise muito séria 
Nós mesmos buscamos recursos para 
não deixar o cinema estagnar-se. E um 
esforço conjunto dos cineastas. 

É muito diversificado, a variedadee 
grande. Em rel ação à linguageml 
cinematográfica, destaco a força do 
cine-documentário . O cineasta cubano 
tem necessidade de mostrar como vive e 
luta o povo cubano. 

Não sei. Nunca pensei no cinema com,~ 
força transformadora de nada. Ele 
transformou a mim, só sei disso. Masl 
pode influenciar a conduta das pesso_as 
até certo ponto. O que transforma e• 
desenvolvimento do pensamento e da 
sensibilidade. O cinema faz parte d•I 
processo como meio de expressão, mail 
não é um elemento principal de 
transformação. 
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Há 100 anos, pensava-se que a imaginação tinha gran
de poder. Hoje, o poder não tem nenhuma imaginação", 
lamenta o dinossauro. 

Assim como Leduc e outros cineastas, Guillermo 
del Toro sentencia, ainda otimista: "Para os próxi
mos 100 anos, em meio à uniformidade do banquete 
de gorduras do cinema norte-americano, só nós tere
mos sabor." 

Reeducar o público - Num certo momento, o ci
nema latino-americano optou por ser basicamente 
comprometido com seu tempo, talvez devido aos pro
blemas econômicos, políticos e sociais da região. Mas 
o público acabou se afastando das salas de exibição . 

Com a queda das ditaduras militares, nasceu a ne
cessidade de o cinema latino reencontrar e reconquis
tar seu público. Mas no período em que ficou limitado 
a uma pequena produção e seu consumo foi restringido, 
o espaço foi ocupado pelo cinema importado dos EUA, 
o que acabou por construir uma cultura paralela, que 
Gonzalo Justiniano chama light- cujo objetivo é o mero 

Cerca de cinco filmes por ano. 

Os últimos filmes têm sido fmanciados 
pelo Banco do Estado, mas é crédito 
comercial. Estamos tentando fazer 
com que a cultura tenha espaço 
importante na democracia. Queremos 
estabelecer uma linha de fomento ao 
cinema com a iniciativa privada. 

Existe todo tipo de tendências. Meu 
filme Amnésia, por exemplo, no cinema 
quase ninguém viu, mas quando 
passou na TV, foi primeiro lugar tle 
audiência. A sociedade é hipócrita, e 
não quer ajudar. O público está 
acostumado à cultura light. Mas 
apostamos numa cultura mais séria, 
porque o espectador não é estúpido. 

cinema é um reflexo de um estado 
de consciência da sociedade. Pode 
abordar elementos que defendem o 
desenvolvimento do ser humano, mas 
devemos deixar para trás a época em 
que os cineastas se consideravam os 
guias do mundo. Estamos cansados de 
filmes maniqueístas, pois a realidade 
não é esta. 

Há 30 projetos em andamento. Mas 
acredito que apenas uma dúzia de 
longa-metragens fique pronta. Em 
1996 esses números podem melhorar. 

Com o governo Collor, todos os apoios, 
que já não eram muitos, foram 
destruídos. Agora, nosso cinema está 
se recuperando com a descentralização 
da produção, que antes era só no Rio e 
São Paulo. Estamos conseguindo apoio 
de outros estados. 

O cinema tende a mostrar a cara do 
brasileiro. Um país sem imagem será 
um eterno importador. O Brasil, tão 
grande e diversificado, só terá futuro 
com um audiovisual forte. 

Ele não se propõe a mudar o mundo, 
mas na verdade mudou. Os 100 anos de 
cinema modificaram a cara do mundo, 
a visão do planeta e ele ainda terá urna 
influência maior entrando nos 
caminhos da virtualidade. U rn filme 
jamais poderia influenciar o mundo, 
mas o cinema, sim. 

entretenimento: "Mas há espaço para um cinema de 
conteúdo crítico, porque o público não é estúpido." 

Para ele, o cinema latino-americano está mudando 
porque o mundo se transforma rapidamente e essa "é 
uma fonte inesgotável a explorar". Mas como combater 
o mito de que cinema nacional não tem qualidade? 

"Fazendo filmes de qualidade", afirma Tizuka Ya
masaki. Mas filmes de qualidade têm sido feitos, e, no 
caso brasileiro, mesmo assim o público não tem ido às 
salas de exibição assisti-los. 

Os cineastas afirmam que um dos caminhos possí
veis para resolver esta questão é o intercâmbio cultural 
entre os latino-americanos, com uma legislação que in
centive a produção e restrinja o consumo exacerbado de 
enlatados e filmes norte-americanos. "A Europa neoli
beral é protecionista com o seu cinema. E o Brasil, que 
se acha tão moderno, evita fazer leis de proteção ao au
diovisual. A indústria do cinema brasileiro tem que ser 
protecionista", exalta Orlando Senna . (Colaborou 
Elizabeth von Zuben) • 

A lei do audiovisual - criada no 
governo Itamar Franco - está 
ajudando, pois reduz custos da 
produção dos filmes nacionais. Os 
incentivos fiscais estão atraentes para 
a iniciativa privada,já que é eliminada 
a cobrança de 18% de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) sobre 
películas virgens. É um negócio ótimo. 
A empresa participa da produção. 

Nossa estética é muito colorida. São 
vários tipos de filme com temáticas 
diferentes. O país é multicultural e o 
cinema é o retrato de um povo. Se a 
gente não se vê, não se conhece, como 
iremos gostar de nós mesmos e 
poderemos ser amados pelos outros? 

O cinema não tem esse papel, mas 
ajuda as pessoas a mudarem de 
mentalidade. Ele encoraja o ser 
humano a dar asas à imaginação. 

O cinema é pluralismo e diversidade, 
num leque amplo: comédia, musical, 
drama, filmes de amor, testemunho, de 
cunho político. A capacidade de 
construir a narrativa de ficção que 
surge entre os cineastas chilenos 
jovens é' incrível. Su·a audácia, sua 
forma de trabalhar refletem o 
sincretismo. 

O cinema , como toda forma de 
manifestação artística. faz parte da 
formação da consciência, da rne,rnória, 
da sensibilidade, de tudo. E uma 
expressão de humanismo. Mas não 
tem poder de transformar a consciência 
das pessoas. 
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A riqueza da 
diversidade 

Último encontro nacional preparatório para a Conferência da ONU 
sobre a Mulher recebe representantes de vários estados 

do país com experiências as mais diversas 

Patrícia Costa 

[E
m junho, ocorreu o último 
encontro nacional prepara
tório para a IV Conferência 
Mundial da Mulher - Bei

jing, no Rio de Janeiro. Mais de 700 
mulheres de 25 estados participaram 
dos quatro dias de debates e discus
sões. Apenas Roraima e Tocantins 
não tiveram representantes. 

"Estou no movimento de mulheres 
há 18 anos e nunca tinha visto um en
contro nacional com uma diversidade 
tão grande de interesses, classes so
ciais e experiências", comemora Ma
ria Aparecida Shumacher. "Schuma", 
como é carinhosamente conhecida, é 
integrante da Secretaria Executiva 
da Articulação Nacional das Mulhe
res Brasileiras para Beijing, e coorde
nadora da Redeh, uma rede de ONGs 
feministas. O que mais a impressio
nou foi a disposição daquelas que via
jaram de ônibus por quatro, cinco 
dias, para estarem presentes na dis
cussão: "Vieram representações de 
mulheres das reservas extrativistas 
do Pará- que estão fazendo um traba
lho incrível de conscientização e valo
rização da sua profissão - , membros 
dos sindicatos de prostitutas, de em
pregadas domésticas, de catadoras de 
lixo, trabalhadoras rurais, um grande 
número de militantes do movimento 
negro, enfim, a diversidade foi infini
ta." Para a coordenadora, a expressão 
"Beijing é aqui" deu certo, pois todas 
vieram dispostas a enriquecer a pla
taforma das brasileiras para a Confe
rência da ONU colocando suas priori
dades e necessidades e mostrando, 
muitas vezes, as soluções locais. 

Tal diversidade tem sido um dos 
fatores decisivos para o movimento 
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deixar de refletir os sentimentos de 
uma parcela da classe média e atingir, 
de fato, a grande maioria de mulheres 
trabalhadoras do país . 

O Brasil, por ser tão grande e com 
culturas diferentes, tem uma ampla 
variedade de experiências. Harmoni
zar tudo isso é o objetivo da Articula
ção Nacional de Mulheres, responsá
vel pela organização da participação 
das ONGs e movimentos de mulheres 
em Beijing (uer cadernos do tercei
ro mundo nºs. 185 e 186). 

"Foi aprovada uma declaração po
lítica para Beijing, que representa o 
consenso dos interesses e é quase um 
resumo do documento/diagnóstico que 
estamos finalizando, pois trata das 
prioridades do movimento", explica 
"Shuma". Entre os muitos temas abor
dados, ela destaca o tráfico de mulhe
res e a prostituição feminina infanto
juvenil, que deixaram de ser uma 
preocupação exclusivamente brasilei
ra: "Essas questões extrapolaram 
fronteiras e nações e todos os países 
devem se mobilizar para resolvê-las." 

Foi aprovado também um docu
mento sobre a estratégia do movimen
to em relação ao governo, buscando 
que sejam divulgados na mídia os di
reitos e necessidades femininos. Ou
tra reivindicação aprovada foi a de 
que a delegação oficial brasileira na 
Conferência da China tenha um terço 
de representantes do movimento na
cional de mulheres. 

As expectativas da Articulação 
Nacional em relação à delegação bra
sileira são muito boas, segundo 
"Schuma": "Desde o Cairo, e depois 
em Copenhage, a postura do governo 
tem sido positiva e aberta em relação 
às representações dos movimentos so
ciais brasileiros. Esperamos que o 
nosso governo adquira uma certa lide
rança com respeito à América Latina, 
pois muitos países do continente estão 
adotanto uma postura semelhante de 
abertura e avanço." 

Os desafios de Beijing - Nos 
quatro dias de debates , as delegadas 
de todo o país avaliaram quais são as 

Na abertura da Conferência de Mulheres brasileiras rumo a Beijing fizeram uso 
da palavra parlamentares, dirigentes feministas e o representante do ltamaraty 



perspectivas da Conferência, a 
quarta que a ONU realiza dedi
cada à temática da promoção da 
mulher. Em nome das brasilei
ras, Hildésia Medeiros ·abriu o 
evento, que foi a coroação de me
ses de articulação e trabalho em 
todos os estados. 
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"Shuma" deu início à parte 
oratória, lembrando o fato de as 
mulheres "se apropriarem da 
chamada para a Conferência de 
Beijing para dinamizar o nosso 
movimento" ·e enfatizando que 
hoje são elas as melhores repre
sentantes do questionamento ao 
sistema social injusto vigente 
em quase todos os países do 
mundo.' 

As delegações de mulheres dos diferentes estados brasileiros, além de contribuir 
com idéias e informações, trouxeram o folclore regional para colorir a reunião 

Grupos fundamentalistas islâmicos e católicos exercem grande 
pressão tentando reverter as conquistas adquiridas pelas 

mulheres nas conferências sobre população e direitos humanos 

Na mesa-redonda de abertura, o mi
nistro José Augusto Lindgren, chefe do 
Departamento de Direitos Humanos do 
Ministério das Relações Exteriores e 
também secretário-executivo do Comi
tê Nacional Preparatório de Beijing, 
afirmou que a conferência enfrenta sé
rias dificuldades, "em decorrência de fe
nômenos terríveis do nosso tempo, ace
lerados nos últimos anos". 

O ministro disse também que o do
cumento final a ser aprovado em Bei
jing "enfrenta dificuldades pelo recru
descimento dos fundamentalismos -
não só muçulmano ou o integrismo ca
tólico - manifestados em todas as par
tes do mundo, cada dia de forma mais 
intolerante". E lembrou que em 8 de 
março passado, Dia Internacional da 
Mulher, "enquanto em Copenhague 
se desenvolvia a Cúpula de Desenvol
vimento Social, a primeira a elevar o 
desenvolvimento social à categoria de _ 
tema global, a facção armada da Fren
te Islâmica de Salvação (FIS) da Argé
lia deu início a uma ação armada que 
teve como saldo o assassinato de 21 
mulheres que, pelas atividades que 
desempenhavam, eram um símbolo 
da libertação feminina". 

Lindgren sintetizou o seu senti
mento em relação à Conferência nesta 

frase : "Se em Beijing não houver ex
traordinários progressos, pelo menos 
que não haja retrocessos." 

A grande pressão exercida pelos 
grupos fundamentalistas e católicos, 
que estão tentando reverter as con
quistas adquiridas pelas mulheres 
nas conferências mundiais anteriores 
sobre população e direitos humanos, 
foi, de fato, o tema mais debatido no 
encontro do Rio de Janeiro. Para evi
tar o sucesso dessa empreitada, os 
movimentos femininos de todo o mun
do estão vigilantes. E, no caso do Bra
sil, a Articulação Nacional pretende 
promover ainda uma reunião am
pliada com aquelas que vão a Bei
jing, com o objetivo de aparar even
tuais arestas e esclarecer pontos que 
serão colocados em discussão na 
reunião mundial e diante dos quais 
é preciso mostrar unidade. 

A presidente do recém-reorgani
zado Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), Rosiska Darcy de 
Oliveira, assinalou que a eficácia de 
uma conferência, como a que as Na
ções Unidas vão realizar na China, 
muitas vezes está mais na fase de pre
paração - pelo seu poder mobilizador 
-do que propriamente nos resultados. 
"Esse processo é uma clara manifesta-

ção da participação política feminina, 
através da sociedade civil", disse, 
acrescentando que o CNDM, cuja ta
refa será a implementação da plata
forma de Beijing, "vê no movimento de 
mulheres o seu principal interlocutor". 

A abertura do encontro do Rio con
tou com a presença de várias legisla
doras, entre elas a senadora Emília 
Fernandes, do PTB (RS), assinalando 
que a sua chegada ao Senado já é um 
exemplo das transformações ocorri
das no Rio Grande do Sul e no Brasil. 
Mas ela lamentou também o fato de 
serem só cinco as mulheres nessa câ
mara do Legislativo. Fernandes -
vice-presidente da Comissão de Edu
cação do Senado, que atualmente dis
cute a Lei de Diretrizes e Bases - disse 
estar convencida de que as profundas 
mudanças necessárias para assegu
rar a participação feminina necessi
tam de um modelo educativo demo
crático e de grande alcance. 

Também presente na abertura do 
encontro, a deputada federal Marta Su
plicy (PT/SP) explicou que as parlamen
tares estão reivindicando junto à ONU 
a sua participação na conferência, pois 
são os Congressos de cada país que re
ferendam os documentos aprovados 
nesse tipo de reuniões de alto nível. • 

suplemento/ terceiro mundo -187 



8 HISTÓRIA 

A 1 uz da história 
Com a Exposição Nacional de 1908) governo queria passar para 

o exterior a imagem de que o Brasil era o país do futuro 

Na Urca, 
ergueu-se 
uma 
verdadeira 
cidade, com 
palacetes e 
estandes 
luxuosos 

Marcos Olender* 
luz da história, refletindo 
nesse quadro brilhante e 
animado do seu estado 
atual, fará aparecer desde 

Jogo, ao primeiro relance, sem neces
sidade de demorado e minucioso exa
me da multidão variada de artefatos 
vistosamente arrumados em mos
truários e pavilhões, o progresso da 
vida nacional neste primeiro século de 
sua existência." (Bulhões de Carva

lho: Introdução em 
Boletim Comemorati
vo da Exposição Na
cional de 1908). 

A cidade do Rio de Janeiro iniciava 
o ano de 1907 completamente modifi
cada. De 1902 a 1906, através das ini
ciativas do presidente da República, 
Rodrigues Alves, do chefe da Direto
ria de Saúde Pública, Oswaldo Cruz 
(conhecido pela alcunha de "general 
mata-mosquitos"), e do prefeito do 
Distrito Federal, o engenheiro Perei
ra Passos (o "Bota-Abaixo") - nomea
dos pelo próprio presidente - o então 
Distrito Federal foi radicalmente sa
neado e remodelado. 

Dentro desta verdadeira interven
ção cirúrgica no espaço urbano desta
cavam-se: a modernização do Porto do 
Rio, a abertura 
das avenidas do 
Cais (hoje Rodri
gues Alves), Cen-



tral (atual Rio Branco), Mem de Sá, 
Salvador de Sá e Beira-Mar, o alar
gamento e retificação de várias ruas 
do centro e a campanha contra a fe
bre amarela. 

A capital da República brasileira 
já podia ser considerada como o car
tão-postal do país, como a "cidade 
maravilhosa". Bastava, agora, mos
trá-la ao resto do país e do mundo, 
utilizando-a para atrair, principal
mente, o capital e a mão- de-obra es
trangeiras, conforme o projeto expli
citado pelo próprio Rodrigues Alves, 
em seu Mani{e$to à Nação, divulga
do em 15 de novembro de 1902, 
quando da sua eleição. 

Ressaltava o manifesto: "Aos 
interesses da imigração, dos quais 
depende em máxima parte o nosso 
desenvolvimento econômico, pren
de-se a necessidade do saneamento 
desta capital. É preciso que os po
deres da República façam dele a 
sua mais séria e constante preo
cupação ... A capital da República 
não pode continuar a ser aponta
da como sede de vida difícil, 
quando tem far-
tos elementos 
para constituir o 
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simbolicamente 
ao objetivo explici
tado por Rodri
gues Alves. Pois, 
se a abertura dos 
portos às nações 
amigas - mesmo 
que se restringis
se, praticamente, 
ao intercâmbio co
mercial com a In
glaterra - quebra
va, efetivamente, 
o exclusivismo co
lonial, a exposição 
nacional proposta 
para 1908 estava 
" ... destinada a 
marcar no cami
nho dos séculos o 
primeiro estágio 
da vida do Brasil 
no mundo civilizado, sem a dependên
cia do vínculo colonial que prendia o 
seu comércio nas relações internacio
nais", segundo Bulhões de Carvalho 
no Boletim Comemorativo da Exposi
ção Nacional. 

O evento res- · 
saltaria o primei
ro ·século de um 

mais notável cen
tro de atração de 
braços, de ativida
des e de capitais." 

Foi com o in
tuito de usar a ca
pital da República 
para atender a 
este objetivo que, 
em 1907, o novo 
presidente Afonso 
Penna propõe a 
realização no ano 
seguinte de uma 
grande Exposição 
Nacional. Como 

Além de mostrar 
produtos, a 

exposição tinha 
rinque de 

patinação, 
cinematógrafo e 

até um palco 
egípcio 

país que, supu
nha- se, avançava 
a passos largos e 
confiantes para o 
estágio mais 
atualizado de ci
vilização e pro
gresso, tornando
se - esperava-se 
que o mais cedo 
possível - con
temporâneo das 
nações mais civi
lizadas do mun
do. Ou, como afir-

pretexto, utiliza 
·a comemoração 
do centenário da abertura dos portos, 
argumento que, posteriormente, se 
aliará à necessidade de uma exposi
ção preparatória para a participação 
brasileira na Exposição Uni'7ersal e 
Internacional de Bruxelas, em 1910. 

O pretexto principal de comemo
rar o centenário da abertura dos por
tos decretada por D. João VI em 28 de 
janeiro de 1808, na Bahia, atendia 

ma a professora 
Margariida de 
Souza Neves em 

As vitrines do progresso: "O Estado 
onipresente se esforçava por dar ao 
mundo a imagem de uma república de 
homens livres que caminhava a pas
sos agigantados pela senda do pro
gresso onde se alinhavam as nações 
civilizadas do Ocidente." 

As exposições nacionais foram, 
sempre, - desde a primeira em 1861 
- como que inventários sistemati:i:,a-

9 

Entrada_principa/ da ex. . -
Pos,ça0 

dos de uma imagem da realidade na
cional que se queria exportar. Ima
gem de um país que se achava, prin
cipalmente pelas suas riquezas na
turais, potencialmente preparado 
para ser uma grande nação em um 
futuro provável. 

Nunca, porém, uma exposição na
cional fora tão elaborada. Tratava-se 
não só de eleger e sistematizar a ima
gem otimista que se queria exportar 
de um "Brasil, país do futuro" para a 
Exposição Universal e Internacional 
de 1910, na capital belga, mas sim de 
trazer as próprias nações estrangei
ras, através de seus representantes 
oficiais e dos turistas, para assistir, 
em solo brasileiro e em plena capital 
federal, à anunciação de que este fu
turo estaria, efetivamente, "na próxi
ma esquina" do tempo. 

Para o evento, o governo federal 
não se contentou, como nas exposições 
nacionais da época do Segundo Reina
do, em ocupar uma edificação já exis
tente para sediar a mostra. Criou, li
teralmente, um novo espaço e novas 
edificações para abrigá-la. Ampliou
se a área do atual bairro da Urca atra
vés da moderna técnica do aterro hi
dráulico e foram construídos novos 
pavilhões (como o neobarroco Pavi
lhão de São Paulo, o neoclássico Pavi
lhão do Distrito Federal, o "chalé" que 
abrigava o Pavilhão de Santa Catari
na). Aproveitaram-se ainda algumas 
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edificações já existentes, como o anti
go Colégio Militar (que sediava o Pa
lácio das Indústrias e foi "decorado", à 
maneira do Falais du Champ-de
Mars construído para a Exposição de 
Paris de 1889) e a Escola de Guerra 
(concluindo obras inacabadas há 
mais de vinte anos e que abrigava o 
Palácio dos Estados), segundo Ma
ria Lúcia Bressan Pinheiro, em No
tas para a Periodização da Arquite
tura Eclética Carioca. 

A Exposição Nacional, inaugu
rada em 11 de agosto de 1908 e que 
se encerraria em 15 de novembro 
do mesmo ano, possuía, também, 
conforme as exposições universais 
e internacionais, como informa 
Maria Lúcia Pinheiro, "pavilhões 
de divertimentos, que incluíam 
rinque de patinação, music hall, ci
nematógrafo, restaurantes, teatro 
e até um palco egípcio(!)" Além de, 
como ressalta Margarida de Souza 
Neves, "uma espécie de estrada de· 
ferro em miniatura para que o pú
blico pudesse percorrer a mostra 
em pequenos vagões de trem". 

Pela sua porta 
monumental (que 
lembrava,embora 
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Nacional com olhos tão otimistas e 
elogiosos. Em sua edição de 15 de 
agosto, quatro dias após a inaugura
ção da mostra, o jornal A Voz do Tra
balhador, órgão informativo nacional 

da Confederação 
Operária Brasi
leira (COB), pu-

"em escala reduzi
da, o portal de en
trada construído 
na Place de la 
Concorde para a 
exposição de Pa
ris, de 1900", se
gundo Maria Lú
cia Pinheiro), pas
saram não só o en
tão presidente da 
República Afonso 
Penna, bem como 
"representantes 
de todos ós países 
que mantinham 

Parte da 
imprensa louvou 
a iniciativa. Mas 

houve jornais 
que a criticaram, 
dizendo que foi o 

povo quem 

Presidente Afonso Penna visita a exposição 

filhos que à custa de privações, traba
lhando por um ordenado miserável, 
improvisaram em tão pouco tempo 
aquela rica e imponente cidadela. 
Tudo quanto ali se ostenta, desde a 
pedra mais insignificante das paredes 
ao mais luxuoso trabalho de arte, re
presenta o esforço operário. E são ain
da os operários os únicos que hão de 
pagar para entrar na cidade por eles 
edificada, pagar para entrar e pagar 
ainda para tomar parte nas diversões 
que lá existem. 

blica um artigo de 
Ulisses Martins 
sobre o evento. 

No texto, após 
demarcar a ima
gem da exposição 
nacional feita 
pela "imprensa 
burguesa" - "A 
Exposição tem em 
vista mostrar ao 
povo o grau de de
sen vol vimen to e 

"A burguesia, esta, teve o cuidado, 
como sempre, de reservar para si to
dos os privilégios possíveis ( ... ). São 
burgueses, engenheiros, advogados, 
arquitetos, etc. os que usufruíram 
grandes ordenados para feitorar o tra
balho dos operários. Burgueses são os 
proprietários de tudo quando ali se vê 
desde o pavilhão de miudezas insigni
ficantes, destinadas a arrancar do 
povo os seus últimos vinténs, até os 
objetos de ouro já reservados para as 
grandes fortunas. E burgueses são 
ainda os que podem entrar e sair, to
mar parte e gozar livremente de to
dos os prazeres, pois para isso os 
seus representantes no poder soube
ram arranjar convites privativos e 
especiais. • 

pagou a conta progresso em que 
está o seu traba
lho! É um balanço 
da sua atividade 
em cem anos de 

relações diretas 
com o Brasil e o 
próprio secretário de estado dos Esta
dos Unidos, mas também( .. . ) milha
res de cariocas, de visitantes vindos 
de outros estados e, segundo as ava
liações mais otimistas, também ( ... ) 
turistas vindos elo estrangeiro", infor
ma Margarida Neves em As uitrines 
do progresso. 

Para concluir, cabe ressaltar que 
não eram todos que viam à Exposição 
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labor! É a afirmação categórica de sua 
capacidade produtiva em todos os ra
mos da atividade humana!") - o autor 
explicita qual seria, porém, a visão de 
"nós (. .. ) que lemos por uma outra car
tilha":" ... a Exposição não representa 
senão mais um sacrificio do povo. Com 
uma soma fabulosa de contos de réis, 
contribuiu ele para a realização de tal 
idéia governamental. Foram os seus 

• Arquiteto, mestre em História do Brasil pelo Instituto de Fi
losofia e Ciências Sociais (IFCS), da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. e professor da Universidade Federal de 
Juiz de Fora 



Chefes de faml1ia 
acima da média 

Um estudo comparativo realizado nas 40 maiores cida
des do Brasil pela Consultoria Especial de Ciência e Tecno
logia revelou que Niterói ocupa o primeiro lugar no tópico 
Chefe de Família com rendimento médio mensal acima de 
20 salários mínimos e com 15 ou mais anos de estudo. Esses 
indicadores caracterizam a cidade como de classe média e 
com boa qualidade de vida. Depois do município fluminense 
aparecem na lista Brasília, São Paulo, Campinas, Santos e 
Belo Horizonte. O Rio de Janeiro ficou em nono lugar. 

Também na variável de rendimento de 10 a 20 salários 
mínimos, Niterói lidera a relação, seguido de São Bernardo 
do Campo, Santos, Campinas, Porto Alegre e Brasília. São 
Paulo aparece em sétimo lugar e o Rio, em 11°. 

Os dados são baseados no censo de 1991, época em que Ni
terói enfrentava um processo de reestruturação nas áreas da 
saúde, cultura, saneamento e urbanização. Hoje, existem pou
cos bolsões de miséria no município, dado confirmado pelava
riável de rendimento entre cinco a dez salários mínimos, onde 
ocupa o nono lugar. Até cinco salários, Niterói aparece em 38º. 
Duque de Caxias, município do Rio, lidera este quesito. 

Na classificação, segundo os anos de estudos dos chefes de fa
mília, Niterói aparece como a cidade que tem maior índice em ní
vel superior, ou seja, com 15 ou mais anos de estudo - 25,04% da 
população-, sendo seguida por Vitória, Rio de Janeiro e Curitiba 

Trabalho escravo 
A Comissão Pastoral da Terra divulgou documento que 

revela a existência de 25.193 trabalhadores que vivem em 
regime de escravidão no país, número baseado apenas em 
denúncias feitas à polícia e aos sindicatos de trabalhadores 
rurais. Segundo a entidade, o total de "escravos" pode ser 
bem maior, podendo chegar a 100 mil. 

Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul 
são os estados- onde 
mais se utiliza mão
de-obra escrava -dez 
mil trabalhadores 
em cada. Do total do 
Mato Grosso do Sul, 
duas mil são crian
ças. Mato Grosso re
gistra 3.100 escravos 
e o Pará, 1.54 7. 

Assassinatos e 
uso excessivo de vio
lência como forma de 
intimidação são co
muns, de acordo com 
os depoimentos reco
lhidos. O documento 
denuncia ainda o ali-

ciamento de mão- de-obra para trabalhar em outros esta
dos. Os que mais "exportam" trabalhadores são Minas Ge
rais, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Alagoas, Paraná 
e Mato Grosso. 

Técnica contra praga 
Surge uma nova esperança contra pragas que causam a 

destruição de boa parte da safra de cana-de-açúcar no país. 
Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em Mi
nas Gerais, isolaram uma substância, que pode substituir 
os inseticidas, retirada de uma espécie de besouro, Migdo
lus fryanus. O inseto vem destruindo plantações de cana há 
15 anos em cidades do interior de São Paulo. 

Os cientistas desenvolveram uma técnica que dificulta 
a reprodução dos insetos, com a colocação de pastilhas na 
área plantada. A praga ataca também canaviais recentes, 
cujo custo de plantação por hectare é extremamente alto. 
Além de evitar prejuízos para os agricultores, a técnica de
senvolvida na Universidade de Viçosa reduz a agressão ao 
meio ambiente e ao organismo humano pelo uso de agrotó
xicos. As pastilhas deverão estar disponíveis no mercado 
nacional em outubro. 

Efeitos do cigarro 
A cada 10 segundos, uma pessoa morre no mundo em 

conseqüência do fumo, num total anual de três milhões de 
mortes. A estatística foi preparada pela Organização Mun
dial de Saúde 
(OMS), que estima 
que 1/3 das mortes 
ligadas ao consumo 
de cigarro ocorrem 
nos chamados paí
ses em desenvolvi
mento.Até 2030, o 
índice das nações 
do Terceiro M un
d o pode superar 
os 70%. 

A entidade liga
da às Nações Uni
das critica o compor
tamento dos fabri
cantes de cigarro, 
que visam apenas a 
obtenção de grandes 
lucros, sem se importarem com os efeitos maléficos à saúde 
dos consumidores. 

Para 1995, um dos objetivos da OMS é fazer com que os 
governos desenvolvam campanhas de combate ao vício, de
monstrando os prejuízos com o tratamento dos fumantes. "O 
cigarro está destruindo a saúde econômica do mundo", afir
ma um estudo do órgão. Pesquisas calculam que o uso de ci
garros traz um custo global de US$ 200 bilhões ao ano. Com 
esse valor, seria possível dobrar os orçamentos atuais para 
a saúde dos países em desenvolvimento, segundo a OMS. 
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Começar de novo 
Refugiados obrigados a 
sair de seus países por 
perseguição política ou 
por causa de guerras 
começam a refazer suas 
vidas no Rio 

Paulo Marinho 

[D] Centro de Referência para 
Refugiados Políticos e de 
Guerra na América Latina 
recebe estrangeiros que-fu

giram de seus países de origem e, 
hoje, lutam para começar vida nova 
no Brasil. A instituição, mantida pela 
Arquidiocese do Rio e acompanhada 
pelo Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (Acnur), pou
co a pouco vai inserindo profissionais 
no mercado de trabalho. 

O projeto, que também presta as
sistência médica às fann1ias que vie
ram para o Rio, tem ainda por meta 
firmar convênios com o Serviço N acio
nal de Aprendizagem Industrial (Se
nai) e o Serviço Nacional de Aprendi
zagem Comercial (Senac) - que man
têm cursos profissionalizantes. 

o centro ganhou impulso em ju
nho de 1994, quando o ex-governador 
Nilo Batista colocou à disposição os 
serviços das secretarias de estado de 
Educação, Saúde, Trabalho, Assuntos 
Fundiários e Extraordinária de Cul
tura - além da Uerj e do Hospital-Es
cola Pedro Ernesto. Quem lembra é a 
psicóloga Raquel Linhares, coordena
dora do centro: "Descobrimos que a 
questão dos refugiados no Brasil era 
mais complicada e não se resolveria 
com a simples acolhida e ajuda finan
ceira temporária". 

A arqltidioces'1 continua assistin
do estrangeiros no Palácio São Joa
quim, na Glória - por onde mensal
mente passam 1.100 dos 1.800 refu
giados que vivem no Rio. Lá são regis
trados, entrevistados, têm sua condi
ção reconhecida e passam a receber 
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ajuda financeira de R$ 82,00 (valores 
de abril), até sua permanência no país 
ser regularizada. Como o processo bu
rocrático leva em média de três a seis 
meses, impunha-se encaminhar profis
sionalmente adultos e adolescentes em 
idade de trabalho, já que o Brasil é um 
dos poucos países do mundo a permitir 
a atividade laboral dos refugiados. "As 
facilidades, no entanto, param por aí", 
adverte Raquel Linhares. 

Documentação- A falta de com
provante de escolaridade é o principal 
obstáculo à inserção dos refugiados no 
mercado de trabalho. Em sua maioria 
africanos (90%), eles deixam seu país 
(quase sempre Angola ou Zaire) sem 
revelar suas verdadeiras intenções, 
são revistados no aeroporto e despoja
dos de todo documento que deixe en
trever a intenção de não voltar. Com 
informações prestadas por eles, a as
sistente social Sílvia Brito levantou o 

Ntondele 
Mpaka Jean até 

agora só 
conseguiu 
biscates 

perfil dos 762 assistidos que procura
ram o Centro de Referência até abril 
passado. Do total, 532 são adultos 
com idade entre 21 e 30 anos, dos 
quais mais da metade tem escolari
dade secundári~ e alguma experiên
cia profissional. "Infelizmente, ape
nas 30% dos que estão na faixa etá
ria apta ao trabalho dispõem de do
cumento comprobatório e certificado 
escolar", lamenta ela. 

Atendendo também a iugoslavos, 
cubanos, peruanos e bósnios, o Centro 
de Referência descobriu que, entre os 
africanos, a experiência profissional 
predomina nas áreas de mecânica, co
mércio, eletricidade, carpintaria, 
construção civil e atividades adminis
trativas. Além da falta de documenta
ção, os que vêm da África enfrentam 
também dificuldades psicológicas, se
gundo a assistente social: "Desestru
turados, sem rumo e submetidos a re
gimes autoritários, acostumaram-se a 



obedecer, perderam a iniciativa e têm 
problemas de adaptação. Entre os que 
conviveram com os horrores da guer
ra, a falta de perspectiva é acentuada 
porque a realidade é sobreviver um 
dia após o outro, sem noção de médio, 
longo prazo e futuro". 

Burocracia - Os refugiados en
contram na moradia o derradeiro ca
pítulo de seu drama. Concentrando-se 
principalmente nos bairros próximos 
ao centro, como Glória, Lapa, Catete e 
Saúde, eles acabam sublocando quar
tos de onde são despejados quando o 
proprietário quer. Muitos já toma
ram o caminho da periferia. "As di
ficuldades econômicas transforma
ram o município de Duque de Ca
xias, na Baixada Fluminense, num 
reduto de angolanos, mas também 
temos famílias morando em Nilópo7 

lis, Santa Cruz, Piabetá e Itaboraí", 
registra Sílvia Brito. 

O Centro de Estudos da Secreta
ria Estadual de Educação passou a 
aplicar um teste de Português e Mate
mática no refugiado para encaminhá
lo à rede de ensino de acordo com seu 
desempenho. Quando surge oportuni
dade de emprego, a secretaria atesta 
que o candidato está cursando deter
minada série: "Essa conquista foi im
portante porque mesmo quem chegou 
ao Brasil com certificado escolar tinha 
de submetê-lo ao nosso sistema de en
sino, a tramitação levava tempo e não 
havia garantia de que os currículos e 

A psicóloga 
Fernanda 

Burlamarqui 
atende a um 

refugiado 
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Mercado crescente 
Surgindo coi:n freqüência cada ve~ mais regular, 

as oportumdades de trabalho vem atraindo ao 
Centro de Referência os refugiados que ainda não 
passaram pela casa - uma antiga oficina que um 
convênio entre a Cáritas e o Banco da Providência 
reformou no Maracanã. Em abril, o angolano Alva-
ro Eduardo Mankele, 27 anos, compareceu ao cen- AI M k 1 · balh 

1 
. . . , . varo an e e arran1ou tra o 

tro p~ a terceira vez ~ ~01 encammhado as LoJas como operador comer i 1 
Amencanas de LaranJeiras para assumir o cargo 
de operador comercial - encarregado do transporte, arrumação e etiqueta
gem das mercadorias. No Brasil desde setembro, Mankele é solteiro, mora 
no centro e era alfaiate em seu país de origem. Com Primeiro Grau incom
pleto, chegou a trabalhar como vendedor numa loja de produtos naturais 
em Copacabana. O angolano chegou ao centro com ótimas referências do 
emprego anterior, onde "trabalhava muito, de 9 às 18h, e ganhava apenas 
salário mínimo". , 

Também angolano, mas procedente do Zaire, onde se refugiou da guerra 
civil, Ntondele Mpaka Jean estava trabalhando nas Lojas Americanas da rua 
do Ouvidor (centro). Com 29 anos e Primeiro Grau completo, chegou à cidade 
em fevereiro de 1993, e desde então foi servente na construção civil em duas 
ocasiões, mas "os patrões me dispensaram após o período de experiência". Com 
a mulher e dois filhos, Ntondele foi morar na Baixada Fluminense: "Hoje pa
gamos R$ 90,00 por uma casa de sala e quarto em Duque de Caxias", revela. 

Relegadas às tarefas domésticas, as refugiadas começam a procurar 
maneiras de aumentar a renda familiar. Pelo menos duas angolanas, en
caminhadas pelo centro, já trabalham: uma na creche do Banco da Pro
vidência e outra numa confecção em Caxias. Mas é difícil arranjar quem 
cuide dos filhos. A esposa de Ntondele tentou fazer um curso de corte e 
costura, mas como não conseguiu creche onde pudesse deixar as crian
ças, acabou desistindo. 

e a carga horária correspondessem às 
exigências daqui. Acabamos ainda com 
a absurda situação daqueles que procu
raram o supletivo e foram reprovados 
em História do Brasil porque a desco
nheciam", explica Raquel Linhares. 

Emprego - Cerca de 70 pessoas 
que passaram pelo centro até o final 
de abril já estavam trabalhando: "Al
gumas conseguiram inclusive ser ad
mitidas com vínculo empregatício em 
empresas como Ronda, BMW, Mitsu
bishi e a concessionária Fiat da Mes
bla, onde desempenham a função de 
mecânicos. Outros estão atuando na 

- Brahma, Coca-Cola, Latasa e Lojas 
Americanas", informa a psicóloga 
Fernanda Burlamarqui. 

O centro pretende promover en
contros e palestras com repre
sentantes de empresas privadas, para 
facilitar aos estrangeiros a compreen
são do mercado e da própria realidade 
brasileira. Psicólogas e assistentes so-

ciais contam ainda com a ajuda de um 
grupo formado pelos próprios refugia
dos, que localizam e mobilizam com
panheiros sempre que necessário. 

Para Fernanda Burlamarqui, a 
conquista do espaço físico próprio con
tribui bastante para aglutinar ele
vantar o ânimo de pessoas ainda olha
das com preconceito: "Até por desco
nhecer a situação política do país de 
origem do refugiado, as pessoas come
tem o equívoco de enxergar um mar
ginal onde, na verdade, existe um in
divíduo com experiência de vida e 
uma contribuição a dar." 

O Centro de Referência para Re
fugiados Políticos e de Guerra pro
cura estimular não só a formação da 
mão-de-obra, mas a reciclagem da
queles que já trabalharam em seu 
país. No momento, enquanto isto 
não acontece, as empresas que estão 
contratando refugiados avaliam se o 
candidato ao emprego tem condição 
de executar a tarefa. • 
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1) Canadá - Os líderes dos países mais poderosos do mundo, que formam 
o chamado G-7, constataram em Halifax, Canadá, em meados de junho, 
que há entre eles graves divergências. As mais profundas concentram-se no 

setor comercial - no qual o conflito entre os ÉUA e o Japão é a face mais visível - mas 
também atingem o terreno político, como demonstra a falta de unidade em relação à 
guerra da Bósnia. 

2) Irlanda - Um simpatizante do IRA (o grupo nacionalista irlandês) é detido pela polícia 
após ter jogado ovos contra o príncipe Charles, em Dublin, capital da Irlanda. A visita do 
herdeiro britânico àquele país é a primeira de um membro da Casa Real desde 1911. Em 
1920, o Reino Unido reconheceu a independência irlandesa, após uma dura luta armada 
por parte do IRA. Porém, seis municípios do nordeste da ilha, que passaram a formar a 
Irlanda do Norte, foram mantidos sob domínio inglês. Desde então o IRA luta pela 
unificação do arquipélago. 

3) Israel - Militantes religiosos judeus 
protestam contra a abertura da primeira de 
uma rede de lanchonetes Me Donald's em 

Jerusalém. Os cartazes afirmam que essa multinacional de 
'fast food' não é 'kosher', ou seja, não é limpa para os 
padrões de alimentação exigidos pela religião judaica. 

4) Nicarágua - Um manifestante mascarado lança um 
morteiro na polícia diante da Assembléia Legislativa. 
Aconteceu no final de junho, em Manágua, onde a sede do 
Legislativo foi ocupada por camponeses e operários 
desempregados que exigem títulos de propriedade. Os 
manifestantes se solidarizaram com os ocupantes da 
Assembléia. 
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S) Chile - Trabalhadores dão os últimos retoques na 
construção da prisão para militares de Til Til, a 80 km de 
Santiago, que deverá receber o general aposentado Manuel 

Contreras e o brigadeiro Pedro &pinoza. Ambos foram considerados 
culpados, pela Justiça chilena, do assassinato do ex-chanceler do governo 
Allende, Orlando Letelier. Alegando problemas de saúde, os altos oficiais 
protelaram a ida para a prisão, causando grandes constrangimentos à Justiça 
e insuflando temores de um novo golpe de &tado. 

6) Bósnia-Herzegovina - Tropas bósnias sobem um morro perto de 
Visoko, ao norte de Sarajevo, controlado pelos capacetes azuis da 
ONU, durante operações militares ocorridas no último mês. O 
agravamento da guerra na região, no coração da Europa, é um desafio 
para a Otan e a comunidade internacional, que, no ano do 50º 
aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, não querem admitir a 
hipótese de o conflito se alastrar pelo continente. 

7) Colômbia - O filho de uma das 
vítimas de um atentado, que matou 28 
pessoas em Medellín e feriu mais de 

200, observa a mãe colocando flores no túmulo. 
Tudo indica que o episódio foi a resposta do Cartel 
de Medellín à forte caçada aos chefões do 
narcotráfico lançada pelo governo colombiano e que 
em poucos dias conseguiu deter vários deles. 
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8) Peru - Tomás Líbias, sobrevivente da chacina de 
estudantes acontecida em 1992 na Universidade de La 
Cantuta,..em Lima, lê um manifesto e responde, ao lado 
da mãe e da irmã de um dos nove mortos, a perguntas 
de jornalistas. Os familiares das vítimas reagiram à 
decisão do Congresso de anistiar os militares 
envolvidos no múltiplo assassinato, detidos há inais de 



9) Coréia do Sul - Centenas de 
manifestantes queimaram no Parque da 
Pagada, em Seul, capital· da C9réia, 

bonecos representando o primeiro-ministro Michio 
Watanabe e outros dois dirigentes da direita japonesa. O 
protesto foi motivado por declarações do 'premier' 
japonês justificando o domínio colonial do Japão sobre a 
Coréia, que reabriram velhas feridas nesse país. 

10) Camboja - Um jovem ciclista carregado de patos 
dirige-se ao mercado central da capital Phnom Penh. A 
carne da ave, vendida a U$ 1,50 o quilo, é um dos 
elementos básicos da alimentação dos cambojanos. 

11) Índia - Crianças 
protestam diante do 
Parlamento, em Nova Delhi, 

contra a apatia demonstrada pelos deputados 
no debate da grave questão do trabalho 
infantil no país. As manifestações foram 
motivadas pela morte de 13 mulheres e seis 
crianças numa fábrica no subúrbio de 
Rohtak, devido às precaríssimas condições 
de trabalho. 

12) Cuba - As mudanças que ocorrem na 
ilha permitiram que Eloy Gutiérrez, Menoyo 
(dir.), líder do grupo Cambio Cubano, 
opositor ao regime de Fidel Castro, visitasse 
Havana no seminário sobre Democracia 
Representativa. Radicado em Miami, 
Gutiérrez Monoyo, que esteve 21 anos no 
cárcere desde que, em 1965, liderou uma 
revolta armada, foi recebido por Fidel Castro. 
Foi sua primeira visita ao país desde 1986, 
quando saiu da prisão e ele manifestou o 
desejo de voltar a viver em Cuba. 



Presença estatal na 
economia, que o governo 
brasileiro quer agora reduzir, 
foi responsável pela 
alavancagem do 
desenvolvimento do país, 
formando no Brasil um 
enorme patrimônio 
financeiro e tecnológico 
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Os trág~cos 
acontecimentos que 
comoveram o México 
em 1994 repercutiram 
de forma profunda no 
P RI, maior partido 
político 
latino-americano, que 
busca uma nova 
identidade, voltando a 
erguer suas bandeiras 
históricas 

Enquanto os JJrimeiros 
julgamentos dos 
acusados do massacre 
de 1994 começam em 
Kigali, os preparativos 
para a guerra nos 
campos de refugiados 
levam a temer um novo 
banho de sangue 

As rivalidades étnicas e 
religiosas dos países 
vizinhos ameaçam a 
tradicional convivência 
pacífica entre os 
nepaleses de diferentes 
credos 

Cineastas discutem as 
perspectivas da arte 
cinemato~áftca na 
América Latina 
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O 'meaculpa' militar 
Não devemos deu:ar passar sem 

registro, como contribuição à evolu
ção da sociedade e do ser humano, 
o mea culpa militar do exército ar
gentino pela palavra do atual mi
nistro do Exército argentino, povo 
vizinho e amigo dos brasileiros. 

A imprensa falada, escrita e tele
visada mostrou a pessoa do minis
tro falando à nação e assumindo a 
responsabilidade militar pelos cri
mes praticados durante o período 
negro da ditadura confl,agrada na
quel,e país sul-americano. 

E um fato diferente na história 
da humanidade. Nunca soubemos 
de acontecimento igual na história 
dos povos. É certo que o Japão se 
adi°:ntou à Alemanha e à ltáli~ ao 
pedir perdão a países asiáticos pe
los crimes praticados durante a Se
gunda Guerra Mundial . 

Mas o perdão é diferente do mea 
culpa. O perdão dos vencidos e dos 
vencedores não significa ato de per
feição moral e intelectual. O perdão 
não é r~cíproco: é unilateral. Quem 
perdoa pode ou não ter o assenti
mento do perdoado. O mea culpa, 
não. Esse é ato responsável, em que 
o criminoso assume o crime inde
pendentemente da vítima e do poder 
acusador. O mea culpa é um avanço 
espiritual nos costumes do povo. 

O mea culpa militar é fato inédito, 
senão raríssimo na história dos po
vos. O militar tem o bom senso dife-

Elizabeth Batista 
Elizabeth Ba

tista, esposa de 
Artur Batista, di
retor da nossa su
cursal em Lis

-=:......,._;___..-,....c.J boa, faleceu em 
21 de junho num acidente rodo
viário, na estrada Lisboa-Porto. 

Mulher comprometida com as 
lutas populares de seu país e so
lidária com o Terceiro Mundo, 
Elizabeth Batista foi uma pes
soa-chave na consolidação do 
projeto de cadernos do Ter
ceiro Mundo em Portugal, de 

rente do civil. O bom senso militar 
é o do crime sem culpa nem do'zo. 
Para o militar, o soldado pratica o 
dever legal de reprimir e matar sem 
delito. O espírito militar é educado 
com essa noção e não tem como fazer 
a autocrítica do delito praticado. De 
modo geral, para o militar o mea 
culpa não existe. Nesse sentido, a de
claração militar argentina é históri
ca e faz os povos avançarem no rumo 
da paz. O Estado armado e repressor 
não tem existência na paz. A paz dis
pensa o Estado militar. Muitos dizem 
que o mea culpa militar argentino é o 
resultado da angústia moral das 
mães da Plaza de Mayo e que a sua 
virtude só surgiu em meio à afl,ição 
dos vencedores. Para mim, ele é um 
dos prenúncios da paz entre os povos 
e do fim do Estado militarista, essa 
máquina que a História remeterá, 
brevemente, para o ferro-velho, de ne
fasta memória humanista. 

Eugênio Rios 
Goiânia-GO 

Panorama internacional 
Sou leitora de cadernos do ter

ceiro mundo, desde o ano de 1987, 
e assinante há três anos. Parabenizo 
o trabalho da equipe na confecção 
desta revista imprescindível para 
quem tem consciência de viver nessa 
aldeia global em que se transformou 
o planeta terra, nossa grande casa. 

Vejo que a revista evoluiu muito 

onde, durante anos, foram expor
tados para a África de língua 
portuguesa. 

A notícia de seu faledmento 
consternou profundamente toda 
a equipe de nossa Editora, já que 
as suas grandes virtudes pes
soais e o seu exemplar devota- · 
mento às lutas sociais eram de 
conhecimento e admiração de to
dos nós. 

Levamos ao companheiro Ar
tur Batista e a sua família a ex
pressão das nossas condolências 
por essa irreparável perda.· 

Os Editores 
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nos mais variados aspectos. Fico de
sapontado apenas com o fato de que; 
a cada ano, vocês dão menos lugar 
às noUcias internacionais, em detri
mento de reportagens sobre as ma
zelas brasileiras. Ainda_\ embro de 
um número quase todo dedicado ao 
surgimento do Sendero Luminoso 
no Peru, que muito me agradou. Por 
que não aumentam de novo o espaço 
dedicado ao panorama internacio
nal? 

Tenho consciência de que o pú
blico desta revista é muito espec(fico 
e exigente e, assim, vocês devem pro
ceder uma pesquisa para saber se 
eles aprovam este "excesso" de noU
cias do Brasil. 

De vez em quando fico com medo 
da revista cadernos fechar por falta 
de patrocí'IJ,io e de leitores, pois o mun
do adora a mediocridade. Digo isto · 
porque eu (que era leitor assíduo do 
Pasquim, que ui com tristeza acabar) 
penso logo que publicações de esquer
da neste país têm vida curta. 

Álisson Pinheiro de Araújo 
Maceió-AL 

Greve dos petroleiros 
Gostaria de parabenizar antes de 

mais nada toda a equipe de cadernos 
pelo excelente trabalho desenvolvido, 
colocando- nos a par dos aconteci
mentos verdadeiros que tanto nos cer
cam, contracenando com nossa reali
dade. A importância da revista para 
nós do chamado Terceiro Mundo, que 
sofremos com o descaso, péssimas 

. condições de ensino e falta de infor
mações, é sem dúvida relevante, haja 
vista as noUcias em primeira mão, 
sem distorções dos fatos. 

Faço desde já minhas manifesta
ções, pedindo à revista que "não nos 
abandone", não deixando o ufrus da 
corrupção contaminar este trabalho e 
nem se deixando levar por interesses 
políticos, mascarando not(cias e sen
do conivente com o governo qµ,ando 
este ferir os interesses do povo. 

É muito comum, por exemplo, co
locar a população contra ela mesma, 
cito o caso da Petrobras, que hoje 

Julho/1995 

uive um drama. Percebam o erro:jo
gar a sociedade contra a greve e os 
grevistas, quando na verdade o cri
minoso é o próprio governo, que não 
tem palavra e ainda quer punir o coi
tados que estão no seu leg(timo direi
to, usando de todos os métodos. De 
quem é realmente a culpa por esse 
caos, se não do governo? 

Entrei na universidade este ano e 
já me deparo com uma série de mu
danças que o governo pretende im
plantar nas escolas de n(uel superior 
(ver substitutivo do senador Darcy 
Ribeiro, medida provisória 938 edi
tada por Fernando Henrique Cardo
so, entre outras) e que fazem parte das 
reformas que este fracassado modelo 
neoliberal está aplicando, que, como 
já vimos no México, pode beneficiar 
todos, menos a população. 

Nesse sentido, peço à revista ca
dernos que publique uma matéria 
sobre essas mudanças, pois grande 
parte das pessoas está à margem 
dos acontecimentos, aliás, como 
sempre acontece. 

Adejard Gaia Cruz 
Belém-PA 

Mulher na guerra 
Solicito que me enviem o endere

ço do professor Alberto Moby que es
creveu um artigo sobre a mulher na 
guerra do Paraguai, publicado na 
última edição dessa revista. 

Henrique Alonso (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte) 
Caiacó-RN 

O endereço de Alberto Moby é 
rua Professor Quintino do Vale, 62, 
apto. 205, Estácio, CEP: 20250-
030, Rio de Janeiro. 

CORREÇÃO 
No artigo sobre a morte de Che 
Guevara, o combate em que ele foi 
assassinado durou de nove horas 
da manhã às cinco da tarde 

Intercâmbio 

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

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

t/ Bruno Manuel de S. Carvalho 
R. Tipografia Mamã Tita, prédio 
27, apto. B -Ingombotas 
Luanda - República de Angola 

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

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

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

t/ Franciela Rizello 
Barra Grande, CEP 85580-000 
Itapejara D'Oeste - PR 

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

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

t/ Amparo M. Maqueira 
Correa # 266, apto. 9 d Serrano y 
Durege 
10 de Octubre 
10500 C. Habana - Cuba 

t/ Sandra Sierra Becerra 
Apartado Postal # 25 
San Nicolás de Bari 
33200 Habana - Cuba 
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surpreendente rolo compres 
do governo Fernando Henriqu1 

Cardoso no Congresso apr~ 
vou, em poucas semanas, eme 
das constitucionais que qu 
bram monopólios estatais e 
tratégicos ou desguarnecem ai 
empresas públicas em setore1 
não-monopolizados. lgualmen, 

te, passou a emenda que elimina o conceil 
to de empresa brasileira de capital nacioi 
nal, outro item importante no programa 
de abertura da economia do país ao invesl 
timento internacional e, sobretudo, à. 
grandes corporações µiultinacionais. 1 

E a continuidade do programa neoliberal 
iniciado pelo governo Fernando Collor eJ 

que alinha o país aos programas de priva, 
tização e redução da presença pública na: 
economia, sob os argumentos de ajustaro

1 desenvolvimento brasileiro ao ritmo da 
economia mundial e simplificar a opera.li 
ção do Estado. 
A falência mexicana e a agonia da economia 
argentina são fatos que os setores mais pru, 
dentes e nacionalistas da opinião pública 

: vêm procurando apontar como sinais dos ris
cosa que se submete a nação que cumpra o 
roteiro neoliberal. O componente de subor· 
dinação presente nesta proposta também as
susta a todos os que imaginam o novo cená, 
rio, onde os principais recursos naturais do 
país estarão sob controle externo, e o Estado, 
fragilizado e incapacitado para influir nos 
rumos do desenvolvimento. 
Esta reportagem expõe a importância dases
tatais estratégicas brasileiras para o desen· 
volvimento nacional, ao longo do tempoi 
quando se tornaram alavancas da economi3i 
construindo um imenso patrimônio para o 
país e tornando-se nichos tecnológicos deva· 
lor internacional. E destaca os malefícios que 
advirão da desmontagem dessas grandes es
truturas estatais, de alto valor social. 



Primeiro Mundo 
fortes seus Esta 

reserva 

Kissinger: necessidade de recursos do Terceiro Mundo 

Osvaldo Maneschy 

[D] s países do Primeiro Mundo apresentam 
um percentual elevado de presença do Es
tado no PIB, ao contrário do que diz à opi
nião pública brasileira a maciça propagan

da antiestatal. O Anuário das Nações Unidas, de 
1991, relata que na Dinamarca, por exemplo, o per
centual do Estado no PIB é de 51, 96%. Já na Suécia, 
chega a 49,78%; na França, éde42,10%; na Alema
nha, 39,38%, e, nos Estados Unidos, o percentual es
tatal é de 28,14% do PIB. 

Ainda segundo a ONU, em comparação com os 
países ricos, a inserção do Estado na economia é 
muito menor nas nações que pertencem ao Terceiro 
Mundo. Os números do anuário referentes ao Brasil 
são um exemplo: as estatais brasileiras, em 1990 -
antes, portanto, da privatização das indústrias side
rúrgica e petroquímica - eram responsáveis por 
21,44% do PIB. Na Costa Rica, o Estado ocupava 
19,18% do PIB; na índia, 16,76%; na Etiópia esta 
presença resumia-se a 16,21 %; em Uganda a 15,0% 
e, no Peru, a ínfimos 10, 76%. A conclusão a que se 
chega é que quanto mais atrasado o país, menor a 
participação do Estado no PIB. Ou, quem sabe, 
quanto mais ausente o Estado, mais atrasado o país. 

Esta realidade demonstrada pela ONU desmen
te totalmente a campanha neoliberal, que no Brasil, 
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Neoliberalismo esconde 
que países ricos têm alta 
participação estatal 
em seus PIBs 

transformou a ação estatal no inimigo público nú
mero um. Prega-se que o paraíso está a mão, d~de 
que se desmonte a estrutura de empresas públicas 
que participaram e ainda participam - em grande 
parte como responsáveis por serviços de infra-estru
tura essenciais - do esforço de desenvolvimento do 
país, nos últimos 50 anos. 

Uma vez entregues à iniciativa privada nacional 
ou multinacional, a economia brasileira entraria 
numa fase de acelerados investimentos e crescimento, 
completa a pregação neoliberal, sem, porém, demons
trar um caso real em que a receita tenha dado certo. 

Em busca dos recursos naturais-A verdade é 
que, a partir da década de 70, produziram-se nos paí
ses capitalistas desenvolvidos profundas transforma
ções tecnológicas, no setor produtivo e no setor finan
ceiro. O aporte dos petrodólares alargou ainda mais o 
fosso que os separava dos países do Terceiro Mundo. 
Donos de tecnologias avançadíssimas e de novas e so
fisticadas mercadorias, como computadores e satéli
tes, o Primeiro Mundo constatou a sua própria fragi
lidade diante de crises, como a do petróleo do Oriente 
Médio. Os países ricos sentiram na carne que algo pre
cisava ser feito, já que as principais matérias-primas 
- como o petróleo e os metais nobres - são propriedade 
do Terceiro Mundo. 

Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte
americano, afirmou em 1977: "Os países industria
lizados não poderão viver da maneira como existi
ram até hoje, se não tiverem à sua disposição os re
cursos naturais não-renováveis do planeta, a um 
preço próximo do custo de extração e transporte e, 
se elevados, sem perda de relação ou troca pelo rea
justamento correspondente nos preços dos seus pro
dutos de exportação. Para tanto, terão os países in
dustrializados que montar um sistema mais requin
tado e eficiente de pressões e constrangimentos, que 
garantam a consecução dos seus intentos." 

Os países ricos passaram a agir nessa direção 
para garantir a posição privilegiada que desfruta-
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70% querem plebiscito 
sobre as emendas 

A idéia de um referendo, que submeta ao voto popular as pri
vatizações, foi lançada, inicialmente, pelo ex-governador 

Leonel Brizola. A iniciativa ganhou amplo apoio no meio político 
e parlamentar. Também a União Nacional dos Estudantes 
(UNE) aderiu à proposta e, em seu congresso, decidiu ir às ruas 
para defendê-la. Na recente pesquisa da Agência Vox Populi, 
70% das pessoas ouvidas são favoráveis ao referendo e só 13% 
contra (Jornal do Brasil de 30/06/95). 

No Senado, a bancada do PDT, liderada pela senadoraJúnia 
Marise, apresentou a seguinte emenda aditiva à proposta de re
forma da Constituição: 

"Inclua-se, onde couber, artigo com a seguinte redação: 
Art ... -Fica incluído no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, artigo com a seguinte redação: 
Art ... -A alteração no artigo 177 da Constituição Federal, 

aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulga
da se, submetida a referendo, obtiver votação favorável no 
corpo eleitoral. 

Parágrafo Único - O Congresso Nacional autorizará a rea
lização de referendo, bem como estabelecerá os critérios e re
quisitos para seu exercício". 

varo, nesse mundo menor pelo encurtamento das 
distâncias físicas e a instantaneidade das telecomu
nicações. A abertura dos mercados nacionais passa 
a ser a nova tônica das relações comerciais. 

Os parceiros do Primeiro Mundo, no entanto, 
passaram a observar, entre si, três princípios bási
cos: a) obtenção de contrapartidas equivalentes dos 
parceiros comerciais; b) admissão de cláusulas de 
salvaguarda contra a concorrência desleal ou capaz 
de desorganizar mercados; c) gradualidade na redu
ção das barreiras tarifárias.Já nos países do Tercei
ro Mundo, essa música tocou diferente. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 
Banco Mundial (Bird), controlados pelos países ri
cos, passaram a exigir que os países endividados do 
Terceiro Mundo adotassem, obrigatoriamente, o 
novo modelo econômico. Houve um aperto geral no 
crédito e o chamado "dinheiro novo" só passava a 
existir para os países que concordassem com as no
vas regras, ou para impedir que a insolvência de paí
ses devedores ameaçasse diretamente os bancos 
privados internacionais. 

América Latina, alvo especial - A nova or
dem mundial impõe a desregulamentação e a priva
tização de estatais e tem sido especialmente ma
drasta com a América Latina, onde foram feitos dois 
terços de todas as privatizações do mundo, no perío
do 1988-1992. Foi o resultado do Consenso de W a
shington, o plano de 1989, pelo qual os Estados Uni
dos, FMI, Bird e Banco Interamericano de Desen
volvimento (BID) decidiram apressar privatizações 
e o enfraquecimento dos Estados latino-americanos. 

O México do presidente Salinas foi o primeiro a 
aplicar em sua economia o modelo do Consenso de 
Washington. Resultado: em fins de 1994, o México 
faliu, com um déficit de US$ 20,6 bilhões. A receita 

Wolfensohn (Bird) e Camdessus (FMI) exercem as 
pressões contra os países em desenvolvimento 

neoliberal resultou em desindustrialização, desem
prego, desnacionalização da economia e em uma dí
vida externa que alcança 68% do PIB . Hoje o México 
vive uma situação social caótica. E perdeu o controle 
sobre sua principal riqueza, o petróleo (oitava reser
va mundial, com 46,2 bilhões de barris), hipotecado 
como garantia do empréstimo inédito de US$ 40 bi
lhões fornecido pelos Estados Unidos . O dinheiro 
aliviou os bancos internacionais que financiaram a 
aventura neoliberal mexicana. 

Em 1989 foi a vez da Argentina deslanchar em 
seu território o projeto neoliberal, capitaneado pelo 
presidente Menem e o seu ministro Domingo Caval
lo. As estatais foram privatizadas, as fronteiras fo. 
ram abertas e tudo aumentou: da comida e bebida 
aos serviços públicos privatizados. Só para citar a 
gasolina: antes da privatização da Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales (YPF), os argentinos pagavam 
0,29 centavos de dólar por litro. Depois que a Esso, 
Shell e uma terceira multinacional, esta mista, as
sumiram o controle das jazidas, do refino e da co
mercialização dos combustíveis no país - a gasolina 
subiu para O, 71 centavos de dólar por litro. Só o dó
lar se manteve estável e a Argentina é hoje um dos 
países mais caros do mundo. O Estado assumiu as 
dívidas interna e externa das estatais desmantela
das, no valor de US$ 33,6 bilhões, e a participação 
do Estado, entre as mil empresas mais importantes 
do país, caiu de 29,4%, em 1990, para 3,4% em 1993: 
Com o fim das estatais, também houve repasse de 
recursos do setor público para o privado da ordem 
de US$ 20 bilhões por ano. Hoje a Argentina assiste 
a uma crescente desindustrialização e marginaliza
ção de amplos setores da população. 

No Brasil, a onda neoliberal deslanchada por 
Fernando Collor, em 1990, alcança seu auge em 
1995, com Fernando Henrique Cardoso. Em poucos 
meses, a aliança governamental PSDB-PFL conse
guiu aprovar, no Congresso, mudanças constitucio
nais que eliminam, de fato, monopólios estatais em 
setores estratégicos, como as telecomunicações, a 
energia e o petróleo. 
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A disputa dos -recursos naturais 

[a Conselho Mundial de Energia, órgão da 
ONU, concluiu, em 1992, que o petróleo e 
o gás - responsáveis pela geração de 50% 
da energia consumida em todo o globo ter

restre - terão importância estratégica até o ano 
2020, para só então dar lugar a outras fontes, como 
a nuclear, a solar e a eól!.ca. Hoje, os Estados Unidos, 
a Europa Ocidental e o Japão, somados, queimam 
75% do petróleo que o planeta produz anualmente, 
ficando os 25% restantes com os demais países. 

Um detalhe é fundamental : 90% das reservas 
mundiais de petróleo, estimadas em 1 trilhão de 
barris, estão no subsolo de países do Terceiro Mun
do. Para se ter a dimensão exata do problema, basta 
frisar que quatro dos sete integrantes do Grupo dos 
Sete (G-7), clube seleto que reúne os sete países 
mais ricos do mundo, não têm petróleo: Japão, Ale
manha, França e Itália. E os Estados Unidos, líder 
do G-7, estão vendo suas reservas nacionais de pe
tróleo caírem a um índice médio de 3% ao ano. 

No caso americano, se eles usassem apenas pe
tróleo próprio, sem se preocupar com a diminuição 
do consumo (o maior do mundo, da ordem de 16.180 
barris/dia), em seis anos teriam as suas jazidas com
pletamente esgotadas. É por isso que_importam hoje 
50% do petróleo que consomem, gastando, semanal
mente, com o produto US$ 1 bilhão. Recentemente, 
16 senadores procuraram o presidente Bill Clinton 
para pedir providências, porque a acentuada queda 
na produção interna já provocou a perda de 400 mil 
empregos na indústria doméstica de óleo e gás. 

A situação do Japão, Alemanha, França e Itália 
é ainda ma.is dramática. O Japão importa 99,99% 
dos 5.295 barris de petróleo que consome diaria
mente e, por isso, acabou pagando mais da metade 
do custo da Guerra do Golfo. O conflito consumiu 
US$ 90 bilhões, mobilizou contra o Iraque 600 mil 
soldados de 16 nacionalidades e causou a morte de 
230 mil iraquianos, sendo 123 mil deles civis . Tudo 
isso porque Sadam Hussein, ao anexar o Kuwait, 
alegando razões históricas, passou. a controlar um 
quinto das réservas mundiais de petróleo. Ou seja, 
aos 100 bilhões de barris de petróleo existentes no 
Iraque, Sadam anexou os 100 bilhões existentes no 
Kuwait. Tornou-se intolerável. 

Negar o valor estratégico do petróleo nos dias de 
hoje, como fazem alguns neoliberais que querem 
acabar com a Petrobras é, no mínimo, irresponsabi
lidade. A guerra da Chechênia também tem origem 
no petróleo. Os separatistas querem a inde
pendência porque a Chechênia é uma das regiões 
mais ricas em óleo da antiga União Soviética, além 
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Produtos essenciais a suas 
economias estão no Terceiro 
Mundo, em grande parte sob 
gerência estatal 

de ser um grande centro de processamento químico 
e dispor de um oleoduto vital, que atravessa o seu 
território e vai até o Mar Cáspio. 

Os neoliberais brasileiros falam a verdade, 
quando garantem que o Japão, a Alemanha, a Fran
ça e a Itália não têm monopólio de petróleo. Só es
quecem de dar um pequeno detalhe: nesses países 
também não há petróleo. Mas, para garantir o abas
tecimento, todos dispõem de estatáis, sendo que o 
Japão tem até duas. Já a Inglaterra sedia duas das 
seis "irmãs", a British Petroleum e a Shell, e os Es
tados Unidos abrigam as matrizes das outras qua
tro: Exxon, Texaco, Mobil e Chevron. 

Os neoliberais também não dizem que 94% das 
reservas mundiais de petróleo estão sob controle es
tatal, contra apenas 5% entregues às seis irmãs. 
Nem que o petróleo nas mãos das multinacionais dá 
para abastecer as refinarias do Primeiro Mundo por 
apenas cinco anos. No negócio petróleo, ainda o 
maior do mundo e que movimenta US$ 1 trilhão por 
ano, só há espaço para dois espécimes: o "dinossáu
rico" monopólio estatal ou o tirânico oligopólio das 
seis "irmãs". Também fazem questão de esquecer 
que já passou o 
tempo, em que os 
xeques do deser
to trocavam con
cessões petrolífe
ras por camelos 

· com bons dentes. 
Os grandes pro
dutores aprende
ram, fundaram a 
Opep, para tirar 
proveito de sua 
riqueza, e sabem 
muito bem que o 
petróleo deles vai 
acabar um dia. 

Enquanto 
não acaba, cria-

Opep: árabes 
souberam valorizar 

seu petr6/eo 



Números da Petrobras 
Inversões do governo na Petrobras: US$ 10 bilhões (em 41 anos) 
Patrimônio industrial construído: US$ 60 bilhões* 
Patrimônio em jazidas: 10 bilhões de barris CUS$ 150 bilhões) 
Patrimônio total: US$ 210 bilhões 
Previsão de novas r eservas: 20 bilhões de barris CUS$ 300 bi) 
Atendimento ao consumo diário: 60% (100% possíveis em 1999) 
Economia proporcionada ao país: US$ 200 bilhões (em 41 anos) 
Investimentos da P etrobras no país: US$ 80 bilhões (em 41 anos) 
Inversões estrangeiras: US$ 72,5 bi (6.311 empresas em 95 anos) 
Impostos pagos pela Petrobras : US$ 4,5 bilhões/ano (média) 
Compras da Petrobras: 90% na indústria nacional 
Ganho da Petrobras: 61 % do preço de consumo (1958-80) 

38% do preço de consumo (hoje**) 
Ganho do distribuidor privado: 3% (até 1980) 

14% (hoje ***) 
• Compreende 1 O refinarias (1,5 milhão de barris/dia), 78 petroleiros, 10.000 km de dutos, 9 grandes 
terrrinais marltimos, 92 plataformas mar/limas de ex1ração de óleo, 2 fábricas de fertil izantes, 1 de 
asfalto, 1 de xisto, 1 centro de pesquisa de conceito mundial. 
•• A queda na remuneração da Petrobras, imposta por sucessivos governos, reduziu a capacidade 
anual de investimentos de até US$ 6 bilhões para os atuais US$ 2 bilhões. Política semelhante 
inviabilizou a argentina YPF, afinal privatizada. As reservas petrolíferas argentinas foram assumidas, 
a preços irrisórios, pela Esso e Shell, que já forçaram o aumento da gasolina de US$ 0,29 para os 
atuais US$ 0,71 por l~ro. 
.... Nos EUA, o refinador fica com 67% do preço final ao consurridore as distribuidoras com apenas 
1,8%, de onde tiram substanciais lucros. . 

Ernesto Zedil/o 
herdou a falência 

mexicana 
provocada por 
uma década de 

políticas 
neoliberais 
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ram _companhias, em seus países, para gerir as 
maiores jazidas do mundo que, pela ordem, estão no 
subsolo da Arábia Saudita (257,8 bilhões de barris), 
do Iraque (100 bilhões), do Kuwait (94 bilhões), do 
Irã (92,9 bilhões), de Abu Dhabi (92,2 bilhões) e da 
quase neoliberalizada Venezuela (62,6 bilhões). O 
México, detentor da oitava jazida petrolífera do 
mundo (51,3 bilhões de barris, no valor de US$ 1 tri
lhão), depois que se "neoliberalizou" e faliu, foi ob
rigado pelos Estados Unidos a deixar no Federal Re
serve toda a receita de sua exportação de petróleo. 
Uma garantia pelo empréstimo-socorro de US$ 40 
bilhões que recebeu. 

Menem apressou-se nas privatizações e a Argentina 
vive hoje situação delicada 

A posse direta das jazidas de óleo é hoje um dos 
objetivos dos países ricos, através das seis "irmãs". 
Na América Latina varrida pela onda do neolibera
lismo, voltou o assédio das multinacionais ao óleo da 
região. Aqui não existe guerra, são grandes as reser
vas conhecidas, os endividados governos são coope
rativos, os parlamentos, fracos: as elites desprezam 
o sentimento patriótico e a imprensa é dócil. México, 
Argentina, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, 
Nicarágua, Honduras, Guatemala , El Salvador e 
Brasil entraram, assim, na linha de tiro dos interes
ses do Primeiro Mundo. 

Venezuela e Brasil são os países que mais des
cobriram jazidas no período 1984/1993, segundo a 
publicação Arab Oil, de junho de 1994. A diferença 
entre o Brasil e os Estados Unidos, neste aspecto, é 
totalmente favorável a nós . Enquanto a produção e 
reservas americanas vêm caindo 3% ao ano, as re
servas brasileiras crescem a taxa três vezes supe
rior à demanda (para cada barril produzido, três são 
descobertos). 

Ainda comparando EUA e Brasil, enquanto eles 
consomem anualmente 23,3 barris de petróleo por 
habitante, nós consumimos apenas 3,4 barris/ano. 
Isto significa que os EUA, se vivessem exclusiva
mente do petróleo extraído em seu território, teriam 
óleo e gás só para seis anos. Na mesma situação, 
queimando exclusivamente o petróleo extraído do 
seu subsolo, o Brasil teria uma autonomia de 19 
anos, apenas com as reservas de hoje, de cerca de 10 
bilhões de barris. 

Na verdade, a perspectiva brasileira é que, nos 
próximos cinco anos, com o desenvolvimento e a ex
ploração dos novos campos descobertos em alto mar 
na Bacia de Campos, com tecnologia própria e exclu
siva, a Petrobras consiga triplicar as reservas bra
sileiras, passando a 30 bilhões de barris. (O.M.) 
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ESTATAIS 

' Governo quer privatizar 
a Petrobrás ' --~ 

Nesta entrevista ao repórter Osvaldo Maneschy, 
Fernando Siqueira, presidente da Aepet, alerta 
pará a iminência de um retrocesso econômico, 
tecnológico e social, em conseqüência da entrega 
dos recursos do país 

Como considera o futuro da Pe
trobras?. 

Fernando Siqueira - As seis ''ir
mãs" não têm reservas de petróleo, 
para elas é mais fácil tomar as jazidas 
petrolíferas da América Latina. Há cin
co anos vivemos um processo de des
mantelamento das empresas petrolífe
ras estatais no continente. Começou na 
Argentina e se repetiu no Peru, no Mé
xico, na Venezuela e no Brasil. Esse 
processo se acelerou depois da reunião 
do Consenso de Washington, em 1989, 
que decidiu apressar a implantação do 
neoliberalismo na América Latina. E o 

. neoliberalismo prevê que os países do 
Terceiro Mundo devem funcionar como 
meras economias complementares, for
necendo matéria-prima e mão-de-obra 
barata para o Primeiro Mundo. 

No caso brasileiro, as estatais têm 
papel fundamental no desenvolvimen
to de tecnologias de ponta. E as nações 
mais ricas querem que o país seja im
portador de produtos, não-concorrente 
dotado de tecnologia. 

Todos sabem que o Brasil é um país 
plenamente viável por suas riquezas 
minerais, pelo seu clima e, também, 
pela tecnologia que desenvolve, princi
palmente em suas estatais estratégi
cas. Mas isto não interessa ao Primeiro 
Mundo, que quer nos manter como for
necedores de matérias-primas. 

O presidente Fernando Henri
que garantiu que a Petrobras não 
vai ser privatizada. O sr. acredita? 

F .S. - A emenda do governo des
mente o presidente. A emenda, primei
ro, tira uma salvag1;1.arda importante, 
que é o parágrafo 1 º do Artigo 177 da 
Constituição, que impede que o petró
leo brasileiro seja usado como garantia 
de dívidas, como aconteceu recente-
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mente com o México. O próprio presi
dentejá admitiuquepodecederas reser
vas petrolíferas brasileiras para paga
mento da dívida externa. Não no" juros, 
mas no principal dela. Se ele já admitiu 
abater o valor das reservas, vale dizer 
que a hipótese de privatização já existe. 
Esta é a primeira questão. 

A segunda é que a emenda, encami
nhada ao Congresso, diz que o governo 
poderá contratar empresas estatais ou 
privadas para o setor petrolífero. As
sim, a Petrobras poderá vir a ser uma 
concessionária e, passando a tal condi
ção, pode sofrer privatização pela Medi
da Provisória 955, antiga 841. E já exis
tem, introduzidos sorrateira e premedi
tadamente, cinco artigos na Medida 
Provisória do Real, que permitem que 
as empresas privatizáveis possam ter 
as suas ações colocadas na Bolsa de Va
lores pelo BNDES, sem passar pelo 
Congresso. Se passar a emenda do go
verno do jeito que está, a Petrobras não 
só passa a se_r privatizável, como isso 
pode acontecer sem autorização do 
Congresso Nacional e por um simples 
ato do ministro da Fazenda. 

Como o ministro José Serra já de
clarou aos jornais que o governo só pre
tende vender empresas rentáveis, para 
pagar as suas dívidas, perguntamos 
por que as autoridades não se preocu
pam antes em cobrar o que se deve ao 
governo. A CPI da sonegação fiscal le-

- vantou que deixam de ser recolhidos em 
impostos, anualmente, cerca de US$ 100 
bilhões. Por que o governo não tenta re
ceber esse dinheiro? Daria para pagar, 
em apenas dois anos, toda a dívida inter
na, sem alienar o patrimônio público. 

Bem ou mal, a reforma está pas
sando no Congresso. Ao que o sr. 
atribui o fato de a quebra do mono-

Fernando Siqueira, presidente da Aepet 

pólio do petróleo estar mobilizan
do tão pouco a opinião pública? 

F .S. - O povo vem sofrendo uma 
carga violentíssima da mídia, numa 
campanha de mais de cinco anos, que 
tenta provar que o monopólio é ruim. 
Um trabalho, em termo de mídia, muito 
bem-feito. O Omar Carneiro, presiden
te da Shell, por exemplo, dispunha de 
um espaço fantástico nos jornais, como 
tinha o Instituto Atlântico, a Câmara 
de Comércio Brasil-Estados Unidos, a 
Associação Comercial- todos com espa
ços disponíveis para fazer propaganda 
contra o monopólio do petróleo. Nessa 
campanha, entrou também a contrata
ção de professores, de formadores de 
opinião, com salário. A propósito de 
ajudar a realização de alguma pesqui
sa, passavam a pagar professores para 
que pudessem se dedicar, na verdade, a 
divulgar trabalhos, entrevistas, artigos 
contra o monopólio estatal. 

Quando Omar Carneiro caiu, calcu
lou-se que ele tinha gasto, só com vistas 
àquela revisão constitucional que não 
houve (1993-94), US$ 100 milhões. Isso 
ainda acontece. A Shell, a Esso e a pró
pria Ipiranga fazem isso. Até um geólo
go da Petrobras fez um livro contra o 
monopólio, convocado por esses grupos. 
Preparou-se a opinião pública para a 
quebra do monopólio. 

Qual é a saída? 
F.S. - Precisamos conscientizar a 

população. Existe o outro lado da moe
da. Acho que, quando a coisa está muito 
ruim, como está, surge conscientização 
maior. As pessoas se preocupam mais em 
não serem enganadas e procuram saber 
a verdade. Estamos confiando na cons
cientização mais rápida das pessoas. 
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As conquistas da 
Telebrás 
Abertura do setor de 
telecomunicações pode 
deixar regiões deficitárias 
sem atendimento 

[O] governo brasileiro usa, como um dos princi
pais argumentos para defender a quebra 
do monopólio estatal das telecomunica
ções, a necessidade de investimentos que 

permitam ao setor acompanhar as inovações tecno
lógicas. Segundo o ministro das Comunicações, Sér
gio Motta, o Estado brasileiro não tem condições de 
arcar sozinho com esses investimentos e, portanto, 
a presença de empresas privadas é indispensável. 

Entretanto, o Brasil já conviveu, até a década de 
70, com a atuação de empresas privadas no setor: fo
ram exatamente seus resultados insatisfatórios que 
levaram à entrada do Estado no setor. Os críticos da 
quebra do monopólio estatal temem que a situação 
ocorrida no passado se repita no futuro: investimen
tos privados iriam somente para serviços e áreas 
rentáveis e para setores sociais que possam pagar o 
preço devido. 

CTB, quem se lembra? - Em 1963, o governo 
do antigo estado da Guanabara criou a Cetel, em
presa telefônica que teria como função atender aos 
subúrbios do atual município do Rio que não desper
tavam a atenção da Companhia Telefônica Brasilei
ra (CTB), empresa privada de origem canadense. A 
CTB atuava no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. 

Na opinião do jornalista Marcos Dantas, espe
cialista no setor de telecomunicações, o fim do mo
nopólio representará mais um aspecto do processo 
de exclusão social, já que as empresas privadas 
atuarão somente nas áreas onde o serviço possa ser 
bem remunerado, sem ter preocupação social. Para 
Dantas, a aprovação da emenda do fim da exclusi
vidade estatal no setor não garanté que o Estado te
nha que atender às áreas que não despertem inte
resse da iniciativa privada. 

Para Gilberto Palmares, presidente do Sindicato 
dos Telefônicos do Rio de Janeiro, a esperada "univer
salização do atendimento" de telecomunicações no 
país, "se ainda está distante hoje", com o fim do mono
pólio "se abrirá mão da possibilidade de alcançá-la". 

Um modelo que poderia servir para o Brasil, dian
te do perfil claramente liberal do Congresso que 
quer a participação privada no setor, seria o utiliza
do na Alemanha, acredita Marcos Dantas. No país 
europeu, o monopólio estatal foi quebrado, mas o
brigou-se o setor público a garantir a prestação do 
serviço em mercados deficitários ou pouco lucrati
vos. Outro dispositivo impede que companhias 
privadas procurem inviabilizar a participação da 
empresa estatal em grandes centros, para que 
esta ten ha condições de compensar a atuação 
em áreas deficitárias . 

Dantas lembra que, até o final dos anos 70, o 
Brasil não tinha um sistema nacional de telecomu
nicações. Isso só foi conquistado graças à criação da 
Telebrás em 1972, já que o sistema era extrema
mente fragmentado. Na década de 60, chegaram a 
atuar conjuntamente no país 800 empresas de teleco
municações. Ele lembra que o sistema atual tem pro
blemas, como o atraso na entrega de aparelhos já pa
gos, mas "não se pode exigir que num prazo de 20 anos 
se tivesse tudo". Desde a criação da Telebrás, o Brasil 
aumentou a densidade de telefones de 1 para cada 100 
habitantes em 1972/73 para 10/100 hoje. 

Estrangulamento planejado - A dificuldade 
de investimentos poderia ser suprimida com a refor
mulação do sistema tarifário, que, na opinião de 
Marcos Dantas, apresenta distorções. Devido à po
lítica de vários governos de tentar reduzir a inflação 
com o achatamento das tarifas públicas, o brasileiro 
paga uma das menores tarifas residenciais locais e 
uma das mais caras internacionais do mundo. "So
mente as residenciais entravam no cálculo da infla
ção. Compensava-se o déficit de uma com o aumento 
da outra. Uma alteração na cesta de tarifas poderia 
tornar o sistema auto-suficiente, sem a necessidade 
de aumentar tanto as tarifas como deverá ocorrer 
com o fim do monopólio." O governo já acena com o 
aumento das tarifas para atrair empresas particu
lares para o setor. 

Além das possibilidades de reajuste significati
vo dos preços dos serviços e de falta de atendimento 
de certas localidades, existe o risco real de que o país 
deixe de desenvolver tecnologia, simplesmente im
portando equipamentos. O temor é manifestado por 
Gilberto Palmares, que lembra que a Telebrás man
tém em Campinas o único Centro de Pesquisas e De
senvolvimento em telecomunicações da América 
Latina. A unidade, conhecida como CPqD, desenvol
ve sistemas voltados para o Brasil, mantendo par
cerias com empresas nacionais . Uma das principais 
conquistas foi o domínio do ciclo da produção da fi
bra ótica no país. (Marcelo Monteiro) 
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Por que privatizar a Vale? 
A companhia não exerce monopólio, apresenta índices 

de eficácia extraordinários, tem uma administração enxuta 
e amplo apoio de governadores, prefeitos e da opinião 
pública, apesar dos esforços em contrário da mídia. 

Marcelo Monteiro 

[A] Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), es
tatal que extrai recursos minerais e cuja 
privatização é defendida pelo governo 
Fernando Henrique Cardoso, é um dos 

maiores conglomerados brasileiros e, no seu setor, 
um dos inais consolidados do mundo, operando em 
nove estados através das 14 empresas controladas 
e 28 coligadas. A Vale consome 2% da energia elé
trica produzida no Brasil. 

A CVRD desenvolveu uma estratégia de atuação 
em cadeia. Além da extração de recursos minerais, 
a companhia possui ferrovias, terminais marítimos 
e navios transoceânicos, permitindo o controle sobre 
o transporte dos minérios. Atua também na produ
ção de papel e celulose e tem participação acionária 
nas siderúrgicas Usiminas, CSN e Companhia Side
rúrgica de Tubarão. 

A Vale do Rio Doce apresentou resultados finan
ceiros positivos nos últimos cinco anos. A lucrativi
dade líquida total da empresa entre 1990 e 1994 foi 
de US$ 1,329 bilhão. No período, a receita líquida da 
companhia totalizou US$ 8,908 bilhões . Em 1994, a 
empresa teve um superávit de 
US$ 409 milhões. 

O minério de ferro é o prin
cipal produto da pauta da 
Vale do Rio Doce, maior ex
portadora mundial há cerca 
de 20 anos e detentora de 23% 
do mercado internacional. So
mente a Serra de Carajás, no 
Pará, tem reservas de 18 bi
lhões de toneladas de minério 
de ferro com alto teor de pure
za. A produção da empresa no 
território nacional é de cerca 
de 82,5 milhões de toneladas 
anuais (1993) . 

Ouro, manganês e bau
xita - A CVRD t ambém é a 
maior produtora individual 
brasileira de ouro. As reser-
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vas sobre controle da empresa nos estados da Bahia, 
Minas Gerais e Pará totalizam 300 toneladas. A 
previsão do presidente da companhia, Francisco 
Schetinno, é que no ano 2000 a produção da Vale al
cance 32 toneladas, tornando a CVRD uma das cin
co maiores produtoras mundiais. At.ualmente, a 
produção é de 17 toneladas anuais. 

Outro tópico importante na pauta de atuação da 
V ale do Rio Doce é o manganês, utilizado na fabri
cação de pilhas eletrolíticas e nas indústrias meta
lúrgicas e químicas. A produção anual da compa
nhia é de 322,2 mil toneladas (1993). Em Carajás, 
as reservas totalizam 65 milhões de toneladas e em 
Urucum, no Mato Grosso do Sul, chegam a 48 mi
lhões. Nesta região, a CVRD retirou no ano passado 
210 mil toneladas de manganês e 105 mil de minério 
de ferro. Para 1995, a previsão na área é uma pro
dução de 250 mil toneladas de manganês e 400 mil 
de minério de ferro . 

O norte do Pará possui reservas de 1 bilhão de 
toneladas de bauxita, principal minério de alumí
nio. A produção de alumínio da empresa é realizada 
pela Al uval e, holding que, por sua vez, controla a Al
brás, produtora de 320 toneladas anuais de alumí-

A Vale domina 
todo o processo 

de extração e 
exportação dos 

minérios 



A Câmara 
surpreendeu 

pela velocidade 
com que 

aprovou as 
emendas 

constitucionais 
contra as 
estatais 
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nio primário sob a forma de lingotes, em Barcarena, 
no Pará. Em 1996, segundo projeção da CVRD, a 
Alunorte, também em Barcarena, deverá estar pro
cessando 1,1 milhão de alumina (trióxido de dialu
mínio) por ano. Isso permitirá à empresa dominar o 
ciclo completo do alumínio, fazendo com que o Brasil 
deixe de ser importador de alumina para ser expor
tador. Outro braço da Aluvale, a Valesul, instalada 
no Rio de Janeiro, produz 92 mil toneladas de alu
mínio por ano em lingotes, placas e barras. Outros 
minérios explorados pela Vale do Rio Doce são cau
lim - utilizado na produção de papel - e cobre. 

Pesquisa, papel e celulose - Visando ampliar 
o potencial mineral do país, a empresa desenvolve 
pesquisas geológicas, já tendo obtido direito de la
vra sobre minas de ouro, bauxita, manganês, cobre, 
titânio, caulim, calcário, entre outros. A CVRD já 
domina toda a tecnologia de exploração mineral. A 
empresa também tem pesquisado novas formas de 
produção dos minérios extraídos. 

A CVRD mantém parcerias com empresas nacio
nais e estrangeiras no setor mineral e na área de 
produção de papel e celulose. A Vale do Rio Doce 
está investindo pesado neste setor. Um exemplo de 
associação com o capital nacional é a BahiaSul, em 
Mucuri (BA), que produz anualmente 500 mil tone
ladas de celulose e 250 mil de papel e é considerada 
uma das fábricas de celulose mais modernas do He
misfério Sul. Na Cenibra, em Minas Gerais, onde a 
Vale é sócia de empresas estrangeiras, a produção de 
celulose deverá alcançar 700 mil toneladas este ano. 

Ferrovias -A empresa mantém duas linhas 
férreas principais de escoamento de minérios, que 
acabam desempenhando um importante papel eco
nômico e social, ao funcionarem também como via 
de escoamento da produção agrícola e industrial de 
produtores privados e para o transporte de passa
geiros. No sistema Sul, a ferrovia Vitória-Minas, 
com 918 quilômetros de extensão - que liga ltabira 
ao porto de Tubarão (ES) -, transporta anualmente 
80 milhões de toneladas de minério de ferro, 20 mi
lhões de toneladas de cargas produzidas na região 
Centro-Leste do país e dois milhões de passageiros. 

A Estrada de Ferro Carajás conduz até o porto 
de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), entre ou
tros, manganês, grãos, toda a produção de minério 
de ferro extraída da Serra de Carajás e transporta, 

ainda, 500 mil passageiros ao ano. As duas ferrovias 
controladas pela Vale do Rio Doce representam 7% 
da malha ferroviária do país e são responsáveis por 
64% da carga transportada em trens no território 
nacional. 

No setor naval, a frota da Docenave, controÍada 
pela CVRD, é composta de 50 navios, que transpor
tam 30 milhões de toneladas de produtos por ano. A 
V ale tem participação em nove portos no Brasil e um 
no estado norte-americano da Califórnia. Cerca de 
40% do volume de cargas movimentada em terminais 
portuários nacionais têm participação da V ale. 

Contrato de gestão -A empresa foi a primeira 
estatal a assinar um contrato de gestão com o gover
no federal. O acordo concede maior autonomia ad
ministrativa à companhia, em troca do compromis
so do cumprimento de metas de desempenho. O 
acordo venceu em dezembro de 1993 e foi prorroga
do até o final de 1997. A maioria das metas foi cum
prida. A produção de minério de ferro (sob forma de 
pelotas), em 1993, ficou 0,9% acima do planejado e 
a de ouro superou em 3, 7% a meta inicial. A produ
ção de manganês foi 39% menor do que o previsto em 
1993, resultado da redução da demanda internacio
nal, segundo Antonio de Castro Pereira, assessor de 
Relações com o Mercado da CVRD. 

Além da transferência de informações estratégi
cas sobre as reservas minerais brasileiras para em
presas particulares, a privatização da V ale do Rio 
Doce poderia prejudicar as populações de localida
des onde a companhia atua. A empresa destina 8% 
do lucro líquido para o Fundo de Reserva de Desen
volvimento, voltado para investimentos nas cidades 
em setores como educação, saúde e transporte. Os 
194 municípios onde a companhia tem atividades 
econômicas receberam US$ 31 milhões entre 1993 
e 94, beneficiando 5 milhões de pessoas. Segundo 
Milton Bueno, presidente do Sindicato dos Traba
lhadores em Minas de Itabira, 20% dos financia
mentos são a fundo perdido. Os recursos destinados 
pela Vale permitem "a construção de estradas vici
nais, creches, asilos e a recuperação do patrimônio 
histórico em cidades mineiras. Já o setor privado 
não tem compromisso com o social", afirma. 

Cerca de 70% da arrecadação de Itabira, cidade 
mineira onde a Vale foi fundada em 1942, são obti
dos com os impostos pagos pela CVRD, que extrai mi
nério,,.de ferro e ouro no município. A exaustão das mi
nas de ferro da cidade está prevista para 2025. Pen
sando no futuro, a prefeitura e a própria V ale estão in
vestindo na diversificação da economia local, para su
prir o fim da extração mineral daqui a 30 anos. 

Reservas 15 vezes maiores que a dívida ex
terna -A Amazônia brasileira mantém reservas de 
recursos minerais que valem US$1,965 trilhão, con
siderando-se somente asjazidasjá conhecidas. Esse 
valor, cerca de 15 vezes a dívida externa brasileira, 
pode ser bastante ampliado com a confirmação de 
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Mais de 200 parlamentares 
contra a privatização 

A privatização da Vale encontra sé-
1"1.rias resistências no Parlamento. 
Documento da Frente Parlamentar em 
Defesa da V ale do Rio Doce já recebeu 
adesão de mais de duzentos senadores 
e deputados e esse número aumenta a 
cada dia. O documento referido assina
la a importância da empresa na econo
mia nacional e destaca: 

"Nos seus mais de 50 anos de exis
tência, a Vale do Rio Doce transfor
mou-se numa empresa respeitável, 
nacional e internacionalmente. Seu 
conglomerado, que envolve 71 outras 
empresas, controladas ou coligadas, 
no Brasil e no exterior, tem revelado 
altíssimos índices de produtividade 
na exploração e processamento de 
minérios, madeira e ·celulose. Tem 
participação decisiva no mercado 
brasileiro e mundial em siderurgia, 
metalurgia e fertilizantes . Sua atua
ção na pesquisa mineral, mineração, 
cobre e pelotização de minérios é van-

guarda em todo o mundo. No setor de 
navegação transoceânica, a Vale é 
uma das maiores e rriais respeitadas 
empresas. 

Em termos de composição acioná
ria, a Vale é uma empresa exemplar 
em matéria de democra_!ização doca
pi tal. Considerando-se a soma das 
ações preferenciais (35%) e ordiná
rias (65%), a União participa com 
apenas 51 %, compondo-se com fun
dos estrangeiros (10%), fundos de 
pensão (14%) e milhares de outros 
acionistas (25%). Privatizar uma em
presa com este perfil e com es.sas di
mensões, em nome do controle do dé
ficit público, é uma temeridade. Como 
aconteceu com outras estatais já leiloa
das, a tendência será pela subavaliação 
da V ale, reduzindo seu valor pela me
tade, ou até menos. No final do proces
so, considerando a participação das 
chamadas 'moedas podres', o resultado 
de todo esse patrimônio será insignifi-

jazidas sob pesquisa. O valor da .riqueza mineral 
presente somente na Amazônia foi estimado pelos 
técnicos João Orestes Schneider Santos e Sílvio Ro
berto Lopes Riker, da Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais (CPRM), no estudo O desenvol
vimento da Amazônia através de pólos minerais. 

cante. Nesta avaliação não se levarão 
em conta os potenciais em jazidas mi
nerais da Vale, que só na Amazônia 
estão avaliadas em US$ 350 bilhões, 
no cálculo de respeitáveis geólogos da 
Companhia de Pesquisas de Recur
sos Minerais (CPRM), do Ministério 
das Minas e Energia. 

No seu gigantismo e competência, 
a Companhia Vale do Rio Doce é um 
patrimônio nacional que provoca or
gulho em todos os brasileiros. Legado 
de Vargas, na fundação do Brasil mo
derno e industrializado, a Vale não 
poderá ser transformada em isca fácil 
para atração do capital especulativo 
internacional. 

A Frente Parlamentar em Defesa 
da Vale do Rio Doce nasce dentro do 
Congresso Nacional, legitimado pelo 
apoio de todos os setores da sociedade 
brasileira, sindicatos, trabalhadores 
e defensores da soberania nacional. 
Brasília, 4 de maio de 1995." 

Concluído em julho de 1989, o estudo ganha 
nova importância com o projeto do governo brasilei
ro de privatizar a Vale do Rio Doce. Valores preli
minares do preço de venda da empresa entre US$ 12 
bilhões e 15 bilhões já foram citados por fontes do 
governo, particularmente o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social (BNDES), que 
gerencia o programa de privatização. ''Vender a 
V ale representaria a entrega de um patrimômio in
calculável, causando um prejuízo igualmente incal
culável", afirma Milton Bueno. Somente as reservas 
de nióbio, minério usado em ligas metálicas extre
mamente resistentes e leves, têm o valor estimado 
em US$ 1,218 trilhão. A jazida em Seis Lagos, no 
Amazonas, responde por 95% das reservas mun
diais conhecidas. Além do nióbio, se destacam na 
Amazônia jazidas de alumínio (US$ 101,8 bilhões), 
caulim (US$ 113 bilhões), ouro (US$ 7,3 bilhões) e 
ferro (US$ 354, 1 bilhões) - valores calculados pelos 
técnicos da CPRM. 

quantificar nossas reservas . Esse levantamento, 
primeiro cartográfico, e depois geológico, seria fun
damental para a avaliação da companhia. Sem isso, 
o valor estipulado seria um valor abstrato." 

Oposição -As reações negativas ao projeto do 
governo federal de privatizar a Vale do Rio Doce não 
ficaram limitadas aos opositores da gestão Fernan
do Henrique. O senador José Sarney, presidente do 
Congresso, afirma "que a privatização da Vale tem 
que ser revista". Para o ex-presidente da Repúbli
ca, a empresa não constitui "um monopólio. Con
corre, disputa e é uma agência de desenvolvimen
to". Vários deputados federais de Minas Gerais, 
mesmo de partidos que formam a base de apoio ao 
governo, já manifestaram oposição à proposta de 
venda da empresa. 

Lula e Brizola 
participaram do 
lançamento da 

Carta de ltabira, ao 
lado de outras 

personalidades 
políticas, como o 

Valor fictício - A venda da companhia pode ser 
feita por um valor fictício, segundo vários defenso
res da manutenção da empresa sob controle estatal, 
devido à precariedade de estudos cartográficos e 
geológicos no país, que indicariam as reservas mi
nerais brasileiras. Na opinião de Fernando Ama
deo, presidente da Sociedade Brasileira de Carto
grafia, o mapeamento "extremamente carente" do 
país é um obstáculo para a privatização da CVRD. 
"Para saber o preço da empresa seria necessário 
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ex-vice-presidente 
Aureliano Chaves 
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Carta de ltabira defende a Vale 

º
Movimento Nacional contra a 
Privatização da Companhia Va

le do Rio Doce (CVRD) foi lançado no 
início de junho em Itabira, Minas 
Gerais, onde a empresa foi criada. O 
tema foi motivo de grandes discus
sões e inflamados discursos, em se
minário e ato público, coordenados 
pelo prefeito da cidade, Olímpio Pi
res Guerra, com as presenças do ex
governador do Rio de Janeiro e pre
siden te do PDT, Leonel Brizola, o 
presidente do PT, Luís Ignácio Lula 
da Silva, o governador do Espírito 
Santo, Vítor Buaiz, e o ex-vice-presi
dente da República, Aureliano Cha
ves, além de parlamentares, prefei
tos, líderes sindicais e técnicos. 

O documento final do encontro 
recebeu o nome de "Carta de Itabi
ra", em que foram expostos os moti
vos a favor da estatal. A seguir, os 
pontos básicos do documento: 

"1-A V ale é uma em presa estra
tégica, que sabe da existência de re
servas minerais de alto valor para o 
progresso do país. 

2 - Ao privatizar uma grande 
empresa, como a Companhia Vale do 

Rio Doce, o Brasil estará deixando 
de se constituir em fundo nacional 
de conhecimento científico e técnico. 

3 - É a empresa que mais tem co
nhecimentos sobre a Amazônia Bra
sileira, centro das atenções e inte
resse de todo o mundo, região que 
detém quase US$ 2 trilhões em jazi
das minerais. 

4 - A privatização vai inibir o 
compromisso social que a empresa 
tem com municípios e estados brasi
leiros . Somente no período de 1993 a 
1994, cerca de 5 milhões de pessoas, 
de 194 municípios, foram beneficia
das com investimentos da ordem de 
US$ 31 milhões do Fundo de Reser
va da CVRD. 

5 -A deficiência no levantamen
to cartográfico do Brasil fará com 
que a anunciada privatização da 
CVRD seja feita por um valor abs
trato. Para se saber o preço da em
presa seria necessário quantificar 
nossas reservas. Esse levantamen
to, primeiro cartográfico e depois 
geológico, seria fundamental para a 
avaliação da Vale. A Organização 
das Nações Unidas considera a car-

tografia a primeira ferramenta do 
desenvolvimento econômico. 

6 - Não podemos concordar com 
o argumento usado de vender o pa
trimônio para se fazer "caixa". O 
bom senso recomenda que o empre
sário inteligente deve é investir no 
seu patrimônio, com o intuito de ge
rar mais "caixa". 

7 - Finalmente, não vemos a le
gitimidade desta pretensão, pois em 
momento algum da campanha que 
elegeu o presidente Fernando Hen
rique Cardoso foi anunciada a pri
vatização da CVRD ou outras esta
tais rentáveis. 

Estes e inúmeros outros fatores 
tornam inexplicável a medida priva
tizante da Companhia Vale do Rio 
Doce, uma estatal que compete no 
mercado exterior com empresas da 
iniciativa privada, sustentando-se 
como a maior exportadora de miné
rio de ferro do mundo. É repudiando 
o inexplicável e em defesa da sobera
nia brasileira que nasce e se firma o 
Movimento Nacional Contra a Pri
vatização da Vale. Itabira, 02 de ju
nho de 1995". 

Luz e for~a 
impulsionaram 

, 
o pais 

Em apenas 33 anos, a Eletrobrás tornou 
a energia elétrica um insumo barato para 
o desenvolvimento brasileiro 

Procópio Mineiro 
entrada do Estado no setor de energia elé
trica decorreu, como no caso das Comuni
cações, da incapacidade do setor privado 
em responder aos desafios do desenvolvi

mento nacional . Em 1962, quando o presidente João 
Goulart a instituiu oficialmente, em cerimônia no 
Palácio Laranjeiras, no Rio, a Eletrobrás encontrou 
um setor energético, cuja capacidade instalada era 
somente de 5 milhões de kw, num país onde a ele
tricidade não chegava a milhares de localidades. 
Em 1993, segundo o último relatório da estatal, a ca-

pacidade instalada era de 52.700 megawatts (mw), 
mais de 10 vezes a capacidade de 30 anos antes. Em 
1993 foram colocadas em operação as usinas de Se
gredo (PR), Três Irmãos (SP), Cachoeira Dourada 
(GO) e Santana (AP). As linhas de transmissão al
cançavam 58.665 km, quase uma volta e meia em 
torno da linha do equador. Antes da Eletrobrás e 
apesar de seu imenso potencial hidrelétrico, o Brasil 
era o 49º consumidor de eletricidade per capita. 

Projeto nacional - O desafio da estatal, cujo 
projeto circulou oito anos pelo Congresso, era o de 
pensar a energia elétrica como um insumo essencial 
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ao salto de desenvolvimento que o país estava rea
lizando. Assim, entre as metas, estavam natural
mente a organização dos setores de geração e distri
buição, de forma a dar amplitude ao serviço, univer
salizar o consumo (em 1993, 87% dos domicílios do 
país, ou 30 milhões de ligações residenciais) e dar 
confiabilidade ao fornecimento. 

sistema interligado foi o de Furnas, beneficiando 
o Sudeste, onde se processava o principal impulso 
da economia. 

Tal como ocorre em outras empresas estatais, a 
Eletrobrás representa também um pólo dinâmico de 
desenvolvimento tecnológico, através de seu Centro 
de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), localizado 
no Rio de Janeiro, e também por convênios com insti
tuições e indústrias privadas, que são estimuladas 
pela prestação de serviços ao setor. As privatizações 
na área.trazem o risco da seletividade de fornecimen
to, com desprezo das regiões difíceis, sem expectativa 
de lucros, e bruscos aumentos de preços da energia. A 
Eletrobrás também sofreu nos últimos anos as conse
qüências da defasagem tarifária imposta pelo governo 
federal, o que afetou os planos de expansão, cujo pla
nejamento vislumbra o horizonte de 2015. 

Nestes pouco mais de 30 anos, a Eletrobrás tor
nou-se a holding de um sistema gigante e funcional, 
que envolve empresas energéticas estaduais (nas 
quais ela tem participação minoritária) e empresas 
regionais federais (Eletronorte, Chesf, Furnas, 
Light, Nuclen, Eletrosul), nas quais detém a maio
ria das ações . Assim, foi possível dotar o país de um 

. sistema interligado de energia elétrica, capaz de ga
rantir o suprimento a longas distâncias e de permi
tir o plan_ejamento econômico regional. O primeiro 

Fran~a preserva estatais 
Governo Chirac rejeita privatização nas comunicações e energia 

Edouard Bailby 
oi iniciada agora a mania de 
privatizar tudo. Na União 
Européia, em Bruxelas, tam
bém discutem isso. Na Fran

ça, a opinião pública está se mobilizan-
do. Várias greves, nos transportes, nos 
correios, marcaram momentos de pro
testo. O interessante é que o governo de 
Jacques Chirac, de direita, está contra 
essa privatização do setor público. O 
serviço público na França vem do final 
do século XIX, é uma atividade, diga
mos, estatal, a serviço da comunidade. 
O que diz o governo Chirac? Diz: não es
tamos de acordo em privatizar esses 
serviços públicos. Estamos de acordo em 
privatizar certas empresas estatais, mas. 
não esses serviços públicos fundamen
tais, como os setores de eletricidade e co
municações (Electricité de France/EDF e 

· France Telecom). 
Por quê? Não é só uma questão de 

igualdade de tratamento para todos os 
franceses. As empresas estatais asse
guram tarifas mais ou menos iguais 
para as empresas e o cidadão. Além dis
so, na menor aldeia da França há um 
correio. O sujeito deposita uma carta, e 
no dia seguinte chega a qualquer ponto 
do território nacional. Nas grandes ci-
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d ades, uma carta postada às 9 horas da 
manhã, chega à tarde. Agora, alguns 
bancos poderosos estão contra o correio, 
porque o correio propõe contas com juros 
7%, 8%, para gente pobre. Além disso, 
com toda a razão- eu não sou um homem 
de direita, pelo contrário, mas nesse ponto 
eu estou com eles - o governo mostra que 
essas empresas tiveram lucros. A France 
Telecom, se não me engano, teve qualquer 
coisa por volta de 2 bilhões de francos de 
lucro, no ano passado. 

Foi graças à EDF e à France Tele
com que a França avançou do ponto de 
vista tecnológico: inventou, por exem
plo, o TGV, o trem ultra-rápido. Foi 
graças a essas empresas que a França 
inventou o Minitel, tipo de computa
dor que qualquer um pode ter em 
casa, é baratíssimo, você aperta uns 
botões e tem informações sobre inú
meros serviços. Até os Estados Uni-

- dos compraram o Minitel. Foi graças 
também a essas estatais que a França 
tem centrais nucleares que são as me
lhores do mundo, as mais seguras, e 
que fornecem 75% da eletricidade do 
país. Por isso, o governo diz que não vai 
privatizar aEDF, de jeito nenhum, é in
concebível. E a opinião pública, que tem 
o maior respeito pelos funcionários 
dos correios, que tem respeito pela 

France Telecom e que também apóia a 
EDF, está se mobilizando. 

Em Bruxelas, nessa batalha que co
meçou a ser travada e que vai durar, a 
França está numa posição singular. 
Mas, o governo repete que é uma carac
terística francesa esse serviço público. 
Por que vamos destruir o que funcio
na bem? É interessante porque é um 
governo de direi ta, e não um governo 
revolucionário, marxista, socialista . 
É de direita . Como a França não vai 
poder impor, a meu ver, o seu ponto de 
vista, possivelmente se vai transfor
mar esse conceito de serviço público 
em conceito de serviço universal. Isto 
quer dizer que somente algumas ati
vidades das empresas serão privati
zadas , a pretexto de modernizar. 
Mas, o essencial fica . 

Imagine que se privatizasse uma 
empresa como a EDF e dez ou vinte em
presas privadas viessem a comprar o 
capital. O que iria acontecer? Iriam 
querer ganhar dinheiro, aumentar as 
tarifas. Diriam, por exemplo, que essa 
aldeia não precisa de eletricidade. Ou 
então que precisa, mas custaria muito 
caro, por isso o fornecimento ficará in
viável. Com as cartas do correio, ames
ma coisa. Por que destruir empresas 
que funcionam bem? • 



DIPLOMACIA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Brasil foi o trampolim 
da vitória aliada 

Ao contrário do que se difundiu, o Brasil de Getúlio Vargas 
mantinha excelentes relações com os Estados Unidos de Franklin 
Roosevelt e já em 1938 chegara à _ beira da ruptura diplomática 
com Berlim, devido à ação nazista nas colônias alemãs do país 

O texto a seg uir é a continuação 
da matéria publicada em nossa 
edição de j unho e esclarece 
as linhas da diplomacia 
brasileira, ao longo dos quase seis 
anos de duração da Segunda 
Guerra Mundial. 

José Augusto Ribeiro 
neutralidade tornou-se atitu
de coletiva e unânime dos 
países do continente na Reu
nião de Consulta interameri
cana, encerrada a 3 de outu

bro de 1939, no Panamá. Neutralidade, 
porém, não é cegueira, nem compro
misso de cruzar os braços. O fato de se 
terem declarado neutros e assinado os 
documentos da Reunião de Consulta 
não poderia impedir que os Estados 
Unidos e o Brasil continuassem e, ago
r a aceler assem, os enten~imentos ini
ciados pelo general Góis Monteiro em 
Washington, três meses antes, incluin
do o interesse brasileiro por armamen
tos e pela instalação de uma siderúrgi
ca e a preocupação de Washington em 
contar com bases no Nordeste e receber 
nosso manganês . 

Ainda em outubro, quando a vital 
negociação com o Brasil era embaraça
da por tolices burocráticas norte-ame
ricanas, Roosevelt foi advertido, por 
uma carta de Albert Einstein, sobre os 
preparativos alemães em busca de ar
mas atômicas . Criou, então, uma co
missão consultiva sobre urânio. 

Contrariando as alegadas inclina
ções nazi-fascistas do governo Vargas, 
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o Brasil foi um dos primeiros países do 
mundo a cooperar com os Estados Uni
dos contra Hitler, no campo da energia 
nuclear. 

Pouquíssimos países dispunham de 
reservas conhecidas de urânio e, no 
acordo de Munique, os "aliados" entre
garam a Hitler as reservas da Tchecos
lováquia. 

Já em 1940, quando nem o Brasil 
nem os Estados Unidos tinham entra
do na guerra, e ainda não se encontra
vam sequer em estado, de beligerância 
com a Alemanha, Vargas estabeleceu 
com Roosevelt um primeiro programa 
de cooperação, 
para a prospecção 
de recursos mine
rais. Por este pro
grama, segundo 
uma das pesquisas 
mais documenta
das sobre esse pe
ríodo (ver Carlos A 
Girotti, "Estado 
Nuclear no Bra
sil"), "foi feito um 
levantamento mi
nucioso de nossos 
recursos". 

antes do lançamento da bomba de Hi
roxima :___ Getúlio assinou o que ficou co
nhecido como o "Primeiro Acordo Atô
mico EUA-Brasil". 

Apesar daquele programa de coope
ração, de 1940, sobre minerais estraté
gicos, o projeto siderúrgico brasileiro 
não andou. No início de 1940, era evi
dente que as negociações com a United 
States Steel tinham malogrado. O go
verno voltou-se mais uma vez para a 
Krupp alemã, que demonstrava inte
resse no assunto. 

A Alemanha acreditava que os Es
tados Unidos não davam importância 

O resultado 
deve ter sido ani
mador, porque a 
10 de julho de 
1945 - seis dias 
antes do teste nu
clear de Alamogor
do, que foi a primei
ra explosão de um 
artefato atômico, e 
menos de um mês 

Getúlio e Roosevelt na Base de Natal, o trampolim de onde as 
tropas aliadas puderam invadir a África e derrotar os alemães 
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Volta Redonda em 1945: Getúlio Vargas lutou por quase 10 anos para que o Brasil pudesse ter sua indústria siderúrgica 

ao negócio e que valeria aproveitar a 
op9rtunidade de reforçar a posição ale
mã no Brasil. O fato, porém, de estar to
talmente concentrada no esforço de 
guerra tornava praticamente impossí
vel qualquer colaboração. Para o Reich, 
portanto, tratava-se de ganhar tempo. 

Já o presidente Roosevelt estava 
disposto, pessoalmente, a conceder o fi
nanciamento para a siderurgia, mas 
defrontava-se com um impasse: a Fede
ral Loan Administration e o Departa
mento de Estado só concordariam se o 
projeto fosse entregue a uma empresa 
norte-americana. Nenhuma delas, po
rém, mostrava qualquer interesse no 
negócio. As conversações prossegui
ram, mas, assim como aquelas com o 
governo alemão, seu caráter era pura
mente dilatório. 

Era essa a situação em maio de 
1940. Apesar de tantas dificuldades no 
projeto siderúrgico, o Brasil era de tal 
maneira o parceiro especial dos Esta
dos Unidos, na região hoje conhecida 
como o Cone Sul, que o subsecretário 
Sumner Welles confiou a Carlos Mar
tins, sucessor de Oswaldo Aranha na 
embaixada, em Washington, suas preo
cupações e seus planos de ação com re
lação ao Uruguai, onde temia um golpe 
de simpatizantes nazistas. 

Foi possivelmente por essa razão 
que o presidente Roosevelt não se aba
lou nem se impressionou com um dis
curso que o presidente Vargas leu a 
bordo do cruzador Minas Gerais, então 
o capitânia da esquadra brasileira. 
Esse discurso, a 11 de junho, nas come
morações da Batalha do Riachuelo , 
coincidiu com o colapso da França, a 
que se seguiriam a queda de Paris e a 
capitulação da III República, invadida 
pelas forças de Hitler. A fala foi inter
pretada, especialmente por uma parte 
da imprensa norte-americana e pela 
maior parte da intelectualidade brasi
leira, como de adesão à Alemanha. 

Paris, para nós, era a alma do mun
do e o símbolo da liberdade. Mas, Paris 

Julho/1995 

caiu, não por culpa do Brasil, do gover
no brasileiro ou do presidente Vargas: 
caiu devido à fraqueza e à cumplicida
de das elites francesas. Essa França, 
pela qual sofriam os intelectuais brasi
leiros, negara ajuda aos republicanos 
espanhóis e fora cúmplice da ação bru
tal da Alemanha contra eles . Essa 
França concordara com a invasão e o 
esquartejamento da Tchecoslováquia 
mesmo tendo o dever de saber que lá es
tavam reservas de urânio que pode
riam permitir a Hitler o domínio dores
to do mundo. Essa França não erguera 
um dedo contra a anexação da Áustria. 

Afinal, o que dissera o presidente 
Vargas que parecesse desviar o Brasil 
do caminho que até ali seguia, de maior 
e mais confiável aliado dos Estados 
Unidos na América do Sul? 

Promover a democracia 
econômica 

Ele começara por observar já não 
existirem antagonismos no continente: 
"Estamos - acrescentou - unidos por 
vínculos de estreita solidariedade a to
dos os países americanos, em torno de 
ideais e no interesse comum da nossa de
fesa." Em seguida, o presidente Getúlio 
lê o parágrafo que vai estigmatizá-lo: 

"Atravessamos nós, a humanidade 
inteira transpõe um momento histórico 
de graves repercussões, resultante da 
rápida e violenta mutação de valores. 
Marchamos para um futuro diverso de 
quanto conhecíamos em matéria de or
ganização econômica, social ou política, 
e sentimos que os velhos sistemas e for
mas antiquadas entram em declínio. 

- Não é, porém, como pretendem os pes
simistas e os conservadores empeder
nidos, o fim da civilização, mas o início, 
tumultuoso e feci;mdo, de uma nova 
era. Os povos vigorosos, aptos à vida, 
necessitam seguir o rumo de suas aspi
rações, em vez de se deterem na con
templação do gue se desmorona e tom
ba em ruína. E preciso, portanto, com-

preender a nossa época e remover o en
tulho das idéias mortas e dos ideais es
téreis. Por isso mesmo - acrescentava 
o presidente V argas - o Estado deve as
sumir a obrigação de organizar as for
ças produtoras, para dar ao povo tudo 
quanto seja necessário para seu en
grandecimento como coletividade ... 
Passou a época dos liberalismos impre
videntes, das demagogias estéreis, dos 
personalismos inúteis e semeadores de 
desordens . À democracia política subs
titui-se a democracia econômica, em 
que o poder, emanado diretamente do 
povo, é instituído para defesa de seu in
teresse, organiza o trabalho, fonte de 
engrandecimento nacional e não meio e 
caminho de fortunas privadas ... " 

Que defesa haveria aí do modelo na
zista e do modelo fascista? A referência 
à democracia econômica aplicava-se 
também ao New Deal e ao que aconte
cia nos Estados Unidos, desde a inves
tidura de Roosevelt, no início de 1933. 
Se Roosevelt fosse o autor dessas pala
vras , teria cabimento suspeitá-lo de 
adesão a Hitler? Contrapor a Alema
nha de Hitler à França derrotista e der
rotada seria defender a Alemanha? 
Hoje, temos perspectiva e serenidade 
para situar esse discurso em seu verda
deiro contexto. Naquele momento, po
rém, o que ficou foi a impressão de uma 
apologia ao Terceiro Reich. 

Mas, do ponto de vista dos interes
ses do país , o discurso do presidente 
Getúlio Vargas tinha sido um sucesso. 
O próprio Departamento de Estado 
mudou de posição e passou a endossar 
a opinião do seu embaixador, Jefferson 
Caffery, segundo a qual a concessão do 
financiamento ao projeto siderúrgico 
brasileiro era da mais alta importância, 
"a fim de evitar que V argas se voltasse 
para Berlim". (Não a Roosevelt, mas aos 
que a ele se opunham, o Brasil precisava 
dar a impressão de que poderia renun
ciar à aliança com os Estados Unidos.) 

Roosevelt não se abalou com o dis
curso do presidente Vargas, porque sa-
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bia o que não sabiam os intelectuais -
angustiados com a queda de Paris, mas 
indiferentes à cumplicidade do governo 
da França com as ações de Hitler na Es
panha, na Tchecoslováquia e Áustria. 
O que Roosevelt sabia e os intelectuais 
brasileiros não sabiam era que, com a 
queda da França, a força de submari
nos da Alemanha passava a operar nos 
portos do Golfo de Biscaia, no Atlânti
co, e não mais do Báltico, milhares e mi
lhares de milhas mais longe. Os sub
marinos alemães estavam agora mais 
protegidos dos aviões e navios ingleses 
e operariam em todo o Atlântico, com 
muito mais facilidade e amplitude. 
Para Roosevelt, o importante nesse 
momento não era o que dissesse o pre
sidente - era o que o Brasil fazia e es-
tava disposto a fazer. . 

Qualquer que fosse a interpretação 
atribuída às palavras de Vargas, o Bra
sil era a grande base da contra-ofensiva 
aliada. Em abril de 1941, o governo 
brasileiro concordara , oficialmente, 
com a utilização de bases brasileiras 
pelas forças norte-americanas. Já em 
fevereiro e março, concordara com o 

• 

DIPLOMACIA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

fornecimento de minério de ferro, que, 
para os Estados Unidos, ganhava im
portância estratégica cada vez maior, 
em troca de material de guerra. 

Natal poderia sofrer 
desembarque nazista 
Apesar da boa vontade de Roose

velt, havia resistências, nos Estados 
Unidos, ao fornecimento de armas e 
equipamentos siderúrgicos ao Brasil. 
Por isso, ao mesmo tempo que negocia
va com os Estados Unidos e atendia to
das as suas propostas, o presidente 
Vargas cobrava a entrega do armamen
to alemão comprado pelo Brasil em 
1938. A Alemanha precisava de tudo 
quanto produzia e estava em dificulda
des para cumprir o contrato com o Bra
sil. Mas, havia outro obstáculo: a Ingla
terra apresara, em 1940, dois navios 
nacionais que transportavam equipa- · 
mentos da Krupp para o Brasil; e, ape
sar dos protestos do Itamaraty, apresa
ria outros que saíssem da Alemanha 
para qualquer porto brasileiro. 

A Inglaterra, que tinha o apoio dos 
Estados Unidos, 
não podia ignorar 
que a ajuda brasi-

O capitânia 'Minas Gerais' foi palco do discurso de Getúlio 
que gerou interpretações equivocadas 

leira aos Estados 
Unidos beneficiava, 
por extensão, a pró
pria Inglaterra. 
Mesmo assim, hos
tilizou grosseira
mente o Brasil. Blo
queou em Lisboa, 
por meses a fio, o 
navio brasileiro Si
queira Campos, que 
trazia armas com
pradas para a defe
sa do território bra
sileiro (que, afinal, 
serviria para opera
ções contra a Ale
manha e, portanto, 
a favor da Inglater
ra). E apresou - em 
águas territoriais 
brasileiras - o navio 
francês Mendoza, 
apesar dos protes
tos do governo bra
sileiro. Por isso, e 
com toda razão nes
se caso, os generais 
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Eurico Dutra, ministro da Guerra, e 
Góis Monteiro, chefe do Estado-Maior 
do Exército, chegaram a propor o rom
pimento de relações com a Inglaterra. 
Vargas preferiu ser tolerante com os in
gleses, aliados dos Estados Unidos. 

O avanço da Alemanha, nesse mo
mento, em todas as frentes da guerra, 
era de tal ordem e velocidade, que Roo
sevelt teme um próximo ataque alemão 
à Islândia, no Atlântico Norte, ou a Na
tal, no Atlântico Sul. Os secretários da 
Guerra e da Marinha, com os quais 
Roosevelt se aconselha, acham que, se 
o governo alemão conseguir tomar con
ta de Dacar, é bem provável que tente 
ocupar Natal. O embaixador Caffery 
procura Oswaldo Aranha no dia 28 de 
junho. A resposta é pronta: seria um 
erro pedir permissão para ~nviar tro- . 
pas americanas ao Nordeste. Se o Nor
deste está indefeso é porque os Estados 
Unidos ainda não haviam cumprido a 
promessa de mandar armas para cá. 
Caffery esperava essa resposta e, no 
fundo, concordava com ela. 

Em julho de 1941, Vargas 
moderniza aeroportos 
Em julho, o presidente Vargas assi

nou um decreto que autorizava a Pa
nair do Brasil a construir, ampliar e 
melhorar aeroportos em todo o litoral 
do Nordeste e do Norte do Brasil, de 
Salvador ao Amapá. Com isso, o Brasil 
entrava na guerra antes mesmo dos Es
tados Unidos. A Panair era subsidiária 
da Pan American World Airways, nor
te -americana, que financiaria essas 
obras (certamente com apoio financeiro 
do governo dos Estados Unidos). 

Em telegrama ao secretário de Es
tado Cordell Hull, Caffery escreveu: 
"O Brasil está ao lado dos Estados 
Unidos, disposto a cooperar na defesa 
do Hemisfério, mas os americanos pa
recem mais ansiosos em enviar tro
pas para o Nordeste que em ajudar o 
Brasil a defender essa região. O Bra
sil só convidará os americanos a man
dar tropas quando a ameaça nazista 
parecer iminente. Antes disso, o Bra
sil nada fará, enquanto os Estados 
Unidos não lhe enviarem material 
adequado para defender-se." (Já an
teriormente, o general Gerow sugeri
ra a invasão do Nordeste por tropas 
dos Estados Unidos). 
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De agosto a dezembro, a preocupa
ção de Roosevelt, com um possível ata
que alemão a Na tal ou à Islândia, foi ul
tra passada por outra e maior angústia: 
o rapidíssimo agravamento das rela
ções dos Estados Unidos com o Japão. 
A 7 de dezembro, o Japão atacou Pearl 
Harbor, no Havaí, e Corregidor, nas Fi
lipinas. No dia seguinte, o presidente 
Vargas reuniu o ministério e decidiu 
com o apoio unânime dos ministros, de~ 
clarar a solidariedade do Brasil aos Es
tados Unidos. 

O Brasil torna-se 
a ponte salvadora 

Nesse momento, as ba ses do Nor
deste brasileiro passam a ser tripla
mente indispensáveis: para evitar um 
ataque alemão ao continente america
no; para permitir que forças norte-ame
ricanas atr;avessem o Atlântic~ para 
operar na Africa e, a partir da Africa, 
na Europa; e, agora, para ligar os Esta
dos Unidos a seu novo teatro de opera
ções, o Pacífico. 

O Brasil ainda não tinha entrado na 
guerra, nem mesmo rompido relações di
plomáticas com a Alemanha - o que faria 
em janeiro de 1942 - mas, Roosevelt e 
Churchill adotaram, após o episódio de 
Pearl Harbor, tlIIJ.a reviravolta estratégi
ca ("Primeiro a Africa", _em substituição 
ao plano anterior de "Primeiro a Euro
pa") que dependia do Brasil. Essa opera
ção africana só seria possível com o con
curso do Brasil, pois 35 mil combatentes 
norte-americanos teriam de ser trans
portados dos Estados Unidos para Casa
blanca, via Natal e Fernando de Noro
nha. Roosevelt e Churchill não tinham 
dúvida de que poderiam contar com o 
apoio do presidente Vargas . 

Julho/ 1995 

A batalhada 
borracha 

Nos anos que se tinham seguido à 
ascensão de Hitler, grandes multina
cionais, como a Standard Oil e a Shell 
"colaboraram" ativamente com a Ale~ 
manha. Henri Deterding, o presidente 
da Shell, chegou a tornar-se nazista. A 
Texaco abasteceu clandestinamente as 
forças do Generalíssimo Franco, na 
guerra civil da Espanha. A Standard 
Oil fez pior. Por um contrato com a 
I.G.Farben, entregou à Alemanha a 
tecnologia dos combustíveis de alta oc
tanagem para aviões de combate, mas 
não recebeu a contrapartida prevista 
no contrato, que era a tecnologia da 
borracha sintética. Quando os japone
ses, na esteira do ataque a Pearl Har
bor, ocuparam as regiões do sul da Ásia 
que forneciam borracha natural aos 
Estados Unidos, estes descobriram que 
já não tinham essa borracha natural e 
que não tinham recebido, enquanto era 
tempo, a tecnologia da borracha sinté
tica. O então senador Harry S. Tru
man, que seria presidente dos Estados 
Unidos em seguida à morte de Roose
velt, participou de uma comissão parla
mentar de inquérito sobre esse episó
dio. Quando lhe perguntaram como 
qualificaria o procedimento da Stan
dard Oil, respondeu com uma só pala
vra: "Traição". 

A única alternativa para os Estados 
Unidos foi recorrerem novamente à 
ajuda brasileira. Para atender às ne
cessidades militares dos Estados Uni
dos, o governo brasileiro deu início à 
chamada Batalha da Borracha. Deze
nas , talvez centenas de milhares de 
brasileiros foram levados para as re
giões produtoras, na Amazônia, para a 

A batalha da borracha foi outra 
prova da posição de Getúlio a 
favor dos aliados. Na foto, o 
hidroavião dos EUA recolhe 
fardos da borracha já 
transformada em folhas 

coleta do látex, nos seringais nativos, e 
para o desenvolvimento de uma indús
tria improvisada que substituísse tan
to a borracha natural das regiões ocu
padas pelo Japão, quanto a borracha 
sintética, cuja tecnologia a Standard 
Oil se esquecera de receber dos ale
mães da I.G.Farben. 

O procedimento das grandes em
presas petrolíferas norte-americanas 
levaria o presidente Roosevelt a tentar 
a criação de uma espécie de Petrobrás 
dos Estados Unidos, por entender que 
os consórcios privados não eram confiá
veis numa situação como aquela. Mas, 
essa é outra história. 

Em agosto, o país declarou guerra, 
oficialmente. Mas, a verdade é que es
tava em guerra com o Eixo desde 1938 
- muito antes dos Estados Unidos -
quando o presidente Vargas mandou 
fechar as escolas alemãs e expulsou o 
embaixador Ritter. De 1938 à declara
ção formal de guerra, em agosto de 
1942, nenhum governo foi tão firme e 
tão coerente quanto o de Vargas diante 
da Alemanha e ao lado do presidente 
Roosevelt e dos Estados Unidos . 

Os fatos acima citados são, todos 
eles, de conhecimento público, assim 
como as tortuosas interpretações que 
têm sustentado a lenda de uma posição 
brasileira pró-Eixo e contra os Estados 
Unidos na Segunda Guerra Mundial . 
Diante do círculo vicioso que há meio 
século nos submete às seqüelas da de
sinformação, não sei o que mais deve
mos lamentar, num tipo de pesquisa 
que perpetua tantas falsificações - se o 
preconceito ou a preguiça. • 

Este texto foi extraído de Getúlio Vargas, o Romance da His
tória livro que José Augusto Ribeiro prepara 
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(Sobre )vivendo com 
um salário mínimo 

"Como seria viver com um salário mínimo?", per
guntou-se a jornalista e professora da Universidade de 
Brasília, Arcelina Helena Públio Dias . A partir daí, ela 
disfarçou sua identidade e viveu, por um mês, junto a 
uma família pobre na periferia de Belo Horizonte e tra
balhou como porteira do Ministério da Fazenda. 

O resultado é Crônica do salário mínimo, da Record, 
que desvenda os malabarismos e sofrimentos de uma 
grande parcela de brasileiros. 

• O que a fez ir em busca dessa aventura? 
AH - Perguntaram ao economista Renato Maluf so

bre o que faria se tivesse de viver com um salário míni
mo . Ele respondeu que não saberia o que fazer. Isto me 
deu a idéia de fazer o livro, pois nenhum de nós, de 
classe média, sabe responder a esta pergunta . Uma re
vista semanal criticou meu livro condenando-me por
que eu não propunha soluções. Mas não sou eu que te
nho que dá-las: é uma decisão política. O que todos 
podemos fa zer é nos organizar e lutar por um salário 
justo e digno. 

• Qual foi a mais forte impressão dos trinta dias em 
que você viveu o que chama de "uma farsa"? 

AH - Foi a experiência com a família com a qual vivi, 
que me recebeu de braços abertos . Eles guardavam va-

!ores da cultura rural. As crianças acordavam e pediam 
a bênção ao pai e à mãe. Eles freqüentam a igreja das 
Comunidades Eclesiais de Base - espiritualmente pro
fundas e com opção real pelos pobres -, e não se conta
minaram ainda com o mundo mostrado pela TV. As cri
anças respeitavam os mais velhos, a casa era um brinco 
de higiene e limpeza e todos se ajudavam. 

A solidariedade é fundamental. Fiquei com dor nas 
costas e logo apareceu uma vizinha com um saco de água 
quente, outra com uma garrafa de ervas para me esfre
gar. Isso jamais aconteceria no meu condomínio de clas
se média. As facilidades que a sociedade oferece à classe 
média nos isolam uns dos outros. Não temos o hábito 
da solidariedade. Eles, não, eles partilham mesmo . 

• O que essa experiência mudou na sua vida? 
AH - Estou muito feliz de poder compartilhar minha 

experiência . 
Escrever o livro foi tremendamente doloroso . Fiquei 

um pouco anestesiada nesse mês que vivi na pobreza. 
As conclusões só consegui escrever quando voltei para 
Brasília, e revivi tudo muito intensamente . 

Mas não posso dizer que vivi realmente a vída de um 
trabalhador com salário mínimo porque não tenho o pas
sado de privações e necessidades, e nem sofro com a fa l
ta de perspectivas de um futuro incerto, porque sabia 
que iria voltar para a minha vida em Brasília. Mas con

·vivi com pessoas que vivem essa realidade, e pude teste
munhar. 

Decidi doar meus direitos autorais Rara a Ação da 
Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida, e isso 
já é reflexo dessa experiência. A vida toda trabalhei para 
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Encontro Sem medo da física 
. No fim de maio passado, ocorreu o 

26º Encontro de Editores e Livreiros 
em Foz de Iguaçu. Segundo Luiz 
Fernando Ligiero, chefe do núcleo de 
divulgação da Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores, o Itamaraty está 
fazendo esforços para melhorar a 
divulgação do livro nacional no exterior. 

Foi colocada ainda a necessidade 
de se encontrar formas que facilitem a 
comunicação entre as editoras e os 
meios de comunicação, no sentido de 
melhorar a divulgação dos 
lançamentos do mercado editorial 
brasileiro, de auxiliar em questões 
relativas aos direitos autorais, na 
distribuição de livros, na política 
cultural e no sistema educacional do 
país . Um dos debates mais acirrados 
foi em torno da questão do papel, 
envolvendo os fabricantes e 
representantes dos mercados editorial 
e gráfico. 

O professor de física e astronomia 
e diretor do Departamento de Física 
da Case Western Reserve University, 
Lawrence M. Krauss, acaba de lançar 
um livro cujo objetivo é derrubar o 
mito de que física é difícil. Sem Medo 
da Física (ed. Campus) é uma obra 
irreverente que explica numa lingua
gem fácil a "arte" dos números, como 
os físicos definem a verdade ou 
ainda, como e quando se plageia de 
forma criativa. 

Temas como a diferença entre 
relatividade geral e especial, o que é 
espaço curvo, o que é uma partícula 
elementar e por que existe 
antimatéria são assuntos abordados 
pelo autor, que defende que o mundo 
da física moderna é essencialmente 
um esforço intelectual tipicamente 
humano, acessível a todos que 
desejem compreender a origem e o 
destino desta ciência. 

Sem 
da F·;sica 

UM GU I A PARA 

VOCÊ NÃO FICAR 

PERDIDO NO ESPA Ç O 

lowrence M, Krous~ 



Arcelina: 
solidariedade 
fundamental 

ganhar dinheiro, 
mas _- agora estou 
trabalhando tam
bém para não ga
nhar dinheiro. 

AH - Conversei com a família e pedi autorização para 
contar sua história usando os nomes verdadeiros. A resposta 
foi simples e generosa: "Pode botar nossos nomes, sim: nos
sa vida é essa mesma." 

• E dá para viver com um salário mínimo? 
AH - Não dá, porque o salário., de acordo com a Consti

tuição, deve atender às necessidades básicas do trabalhador 
e de sua família . E isso está longe da realidade. Eu, por exem
plo, que só tive despesas com três itens (transporte, má ali
mentação e moradia, pois fiquei numa vaga), não consegui 
usar só meu salário, acrescentando um vale-refeição que o 
aumentou de R$ 70 (valor de janeiro) para R$ 114. E mesmo 
assim, mal deu. Isso tem de mudar. 

• Algum novo projeto? 
AH - Lançar o livro no Rio, em Belo Horizonte e em São 

Paulo e continuar vivendo. Não quero me distanciar dessas 
pessoas que conheci. 

• O que você espera com este livro? 

Minha ótica está 
mudando. Fui dar 
uma entrevista na 
Caixa~conômica 
Federa e o ascenso

rista do el~vador me reconheceu. Dei aulas de jor alismo sin
dical para classes populares, ele foi meu aluno e já havia lido 
o meu livro . Como eu já tinha feito parte da categoria traba
lhista dele, como porteira, ele me viu como uma igual. Ocor
reu o mesmo com um segurança do Congresso Nacional, com 
quem conversei. É como se minha experiência tivesse derru
bado as barreiras de classe que nos separavam. 

AH - Nossa sociedade estimula a autonomia e a 
independência a qualquer custo. Mas para a grande parcela 
da população que vive de salário mínimo, tudo - ou o pouco 
- que a sociedade dá estimula a solidariedade, e tudo o que 
ela não dá estimula a sua criatividade, para ir driblando as 
dificuldades. 

Ainda podemos resgatar a solidariedade, através de 
gente simples e trabalhadora, que a exerce no seu dia-a
dia. A campanha contra a fome é um sinal de que isso é · 
possível. (Patricia Costa) 

• As pessoas com quem você conviveu, citadas no livro, 
souberam da sua experiência no final. Como reagiram? 

Livros pelo rádio 
Em abril, a R4dio Tupi FM, 
do Rio de Janeiro, começou a 
fazer divulgação de livros 
durante a sua programação. 
São pequenas chamadas com 
o título de Livros no ar que 
trazem lançamentos nacio
nais e estrangeiros. Segundo 
a gerente de marketing da 
rádio, Maria Elisa de Araújo, 
a idéia deu certo, e mais 
espaço está sendo aberto 
para entrevistas com autores, 
além de a rádio já ter come
çado a realizar promoções 
para os ouvintes. Uma boa 
tentativa de divulgar e 
incentivar a leitura entre 
pessoas de todas as idades. 

' 

O Brasil e a nova ordem mundial 
Muitos acreditam que há uma contradição entre o que 

se passou no país e o que aconteceu no mundo desde a 
década de 80 até hoje. Enquanto lá fora a terceira revolução 
industrial gerou novos produtos, serviços e processos e 
modificou o padrão de competição, aqui a estagnação e a 
instabilidade macroeconômica condenaram o país ao 
atraso. 

O economista Aloísio Teixeira, porém, pensa o 
contrário. Em seu livro O ajuste impossível, lançado 
pela Editora UFRJ, ele demonstra que tal contradição 
não existe e afirma que a crise brasileira é resultado 
das transformações por que passa a economia 
mundial. O texto nasceu da tese de doutorado que fez na 
Unicamp, sob a orientação da professora e deputada Maria da 
Conceição Tavares. 

Para ele, o Brasil foi, por três décadas, um dos sistemas industriais mais avançados 
da periferia e, ao mesmo tempo, um dos países mais internacionalizados do mundo. 
Justamente por isso acabou por sofrer a desmontagem dos mecanismos responsáveis 
pelo seu crescimento, provocada pelas transformações mundiais que valorizaram as 
relações internas em detrimento da periferia. 

A saída para o Brasil, segundo o economista, seria a construção de um novo modelo 
de crescimento, baseado no desenvolvimento interno e na consolidação de nossa 
inserção internacional. 
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O mais recente romance de Umberto Eco, da Record, alia refinada erudi
ção a técnicas de prender a atenção próximas do folhetim. Aliás, Eco era 
um brilhante professor de semiótica em Bolonha, autor de A obra aberta, 
quando lançou, no início dos anos 80, seu primeiro romance O nome da rosa, 
em que explorou esta fórmula. Entre os dois livros, o professor italiano es
creveu O pêndulo de Foucault. 

Mas se no romance de estréia ele se dedicou a mostrar a Idade Média, 
neste A ilha do dia anterior a época é o barroco século XVII . É o tempo de 
Galileu, da física de Newton, das invenções, da continuidade das descober
tas marítimas e da mudança dos paradigmas que norteavam o pensamento 
ocidental. 

Usando os recursos estilísticos que a narrativa de época consagrou: in
versões de frases, sintaxe rebuscada, sobreposição e dualidade dos concei
tos, o autor constrói a história do fidalgo piemontês Roberto de la Crive. Roberto sai vitorioso na guerra graças à 
bravura de seu pai e acaba espião do cardeal Mazarino. O objetivo era descobrir o segredo da longitude e da latitude 
terrestre, o famoso "ponto fixo" a partir do qual em uma parte do mundo seria passado e a outra presente. 

Na viagem a mares distantes em busca do segredo, Roberto naufraga e acaba indo dar em outro navio, o Daphne, 
sem tripulantes mas equipado com objetos científicos, obras de arte e a flora e a fauna da região. Por não saber 
nadar, Roberto é um náufrago dentro de um navio, onde tem comida e água e pode fantasiar à vontade, escrevendo 
um romance dentro do romance para contar a história de seu alter ego, chamado Ferrante . Para quem não se interes
sa por História ou discussões eruditas, o cotidiano de Roberto dentro do navio é a maior atração do romance. Ele vê 
uma ilha tropical lindíssima, mas não chegará a ela, do mesmo modo como sonha com a amada Lília, tão inatingí
vel quanto a ilha . As cores e formas que Eco utiliza para descrever os trópicos são fruto de uma temporada em que 
ele passou nas ilhas Fidji, no Pacífico, com um gravador em punho. 

No navio, Roberto encontra um frade esquisitíssimo que simboliza o intelectual europeu católico da época, e os 
dois personagens travam discussões que seriam cômicas, se não tratassem de temas seríssimos. 

No romance dentro do romance, destacamos os sonhos de Roberto, uma peça literária para ser saboreada lenta
mente, como um bom vinho, pois no sonho, segundo Eco, a alma permanece acordada e se recolhe atrás de uma 
cortina. É então que entram em cena fantasmas brincalhões, igual a uma companhia de atores bêbados, de estranhas 
roupas, indecorosos modos e desmedidos discursos. 

#OTU 
Novidades bienais 

Entre 16 e 27 de agosto, a Sétima 
Bienal Internacional do Livro do Rio de 
Janeiro.ocupará 22 mil m 2 no Riocentro, 
com 400 expositores e 125 mil títulos 

Alguns lançamentos expressivos: Co
médias da vida pública, do humorista Luís 
Fernando Veríssimo (L&PM); o romance 
Paula, da chilena Isabel Allende (Bertrand 
Brasil); Entre amigas, com a correspondên
cia da filósofa Hannah Arendt e a escrito
ra norte-americana Mary McCarty 
(Relume Dumará); Beija-flor, o amigo es
pecial, de José Louzeiro, para o público 
infanta-juvenil (Agir). Em 1994,- o mer
cado editorial cresceu 10,5% em relação 
ao ano anterior. 

Poemas de Claufe 
Claufe Rodrigues pertenceu ao gru

po Camaleões que, há alguns anos, re
citava seus poemas em bares e livrari
as como forma de despertar a atenção 
para a poesia. Seus versos escritos têm 
o coloquialismo da geração-mimeógrafo 
da década de 70, a raiva e a reflexão 
do jovem de qualquer época diante 
de um mundo injusto e um 
indisfarçado e bem-sucedido lirismo 
debochado. De seu último livro, Po
emas para flauta e vértebra (ed. 
Diadorim), destacamos este trecho: 
"Existe uma idade em que o tempo 
não passa, apenas rouba nossas me
lhores recordações". 
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O PRI em busca 
de suas origens 

Os acontecimentos que comoveram o México em 1994 repercutiram 
de forma profunda no maior partido latino-americano, que busca 
uma nova identidade, voltando a erguer suas bandeiras históricas 

Beatriz Bissio 

H 
a Câmara Federal mexicana, 
um grupo de 20 deputados 
dos 300 que formam a banca
da do Partido Revolucionário 

Institucional (PRI) começou uma luta 
cujo objetivo é a reforma do seu partido 
e, fundamentalmente, o resgate do que 
definem como sua identidade, ou o na
cionalismo revolucionário. Com ele, as
piram a reerguer as bandeiras que 
transformaram o PRI no mais impor
tante grupo político da América, possi
velmente só superado pelo antigo Parti
do Comunista da URSS em número de fi
liados e poder de controle sobre o Estado. 

Comprometendo novamente o PRI 

Julho/ 1995 

com a autêntica defesa das reivindica
ções populares, esses deputados acham 
possível voltar a ser a vanguarda do 
povo mexicano e recuperar o lugar pri
vilegiado que o México tinha na histó
ria da América Latina. 

Um dos porta-vozes do grupo, o de
putado Efrén Leiva, assinala que o mo-

-vimento terá que ser amplo, incorpo
rando, se possível, todas as correntes 
ideológicas. "Só assim poderemos 
avançar." Para ele, o partido manteve 
o princípio do nacionalismo revolucio
nário até a época de Luis Echeverría 
(1970-76). "Desde os governos de Ló
pez Portillo e de Miguel de la Madrid, 
e, sobretudo, nos seis anos da admi
nistração de Carlos Salinas, foi segui-

do um modelo neoliberal excludente, 
que não respondeu aos interesses nem 
à ideologia que deu origem ao nosso 
partido", afirma. 

Na década de 80, segundo o deputa
do Gabino Fernández, muitos políticos 
adversários do PRI começaram a divul
gar a idéia de que para haver democra
cia no México, esse partido teria que de
saparecer. "Nós afirmamos, pelo con
trário, que somente a existência de um 
partido como o nosso, porém reforma
do , poderá assegurar a existência de 
uma democracia verdadeira no Méxi
co." Fernández acha que não é realista 
as oposições apostarem na consolida
ção da democracia mexicana associada 
à morte do PRI. 
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"O PRI é parte da história do Méxi
co. Não se pode pensar em democrati
zação sem ele. É necessário unir os es
forços de todas as correntes políticas 
para chegar a um estado de democracia 
plena, absoluta, transparente, convin
cente, com todas as correntes de nosso 
país", afirma por sua vez Carlos Flores, 
deputado pelo Distrito Federal e atual 
secretário-executivo da Conferência 
Permanente de Partidos Políticos da 
América Latina e do Caribe (Copppal). 

Nesse processo, a figura do presi
dente da República, Ernesto Zedillo, lí
der político do PRI, será chave, na opi-

;-
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(PRD), buscam desvincular-nos desses 
setores de trabalhadores . Obviamente, 
nós , do PRI, não estamos dispostos a 
permiti-lo", disse Salinas. 

A aliança do PRI com os trabalha
dores, com as classes médias populares 
e com o setor rural é uma tradição his
tórica, na visão de Salinas. Rever os 
vínculos do PRI com as organizações de 
trabalhadores para que não exista 
mais o paternalismo histórico, e sim 
uma relação madura, é outra das metas 
do grupo renovador do PRI. "Os sindi
catos devem voltar a ser trincheiras da 
defesa dos grandes interesses do país." 

Gustavo Salinas e Gabino Fernández: membros da corrente renovadora do PR/ 

nião do deputado Gustavo Salinas, já 
que o partido foi "responsável pelas 
grandes transformações" ocorridas no 
México neste século. "O PRI em seu mo
mento histórico apoiou a nacionâliza
ção das indústrias petroleira e elétrica, 
a mineira, as estradas de ferro etc. Con
seqüentemente, é parte substancial do 
nacionalismo mexicano. A corrente re
novadora busca, precisamente, levar 
de novo nosso partido para o naciona
lismo revolucionário." 

Uma grande frente - O PRI sur
giu como ·uma grande frente nacional 
na qual se incluíam os sindicatos . 
"Existe uma aliança de longa data en
tre o movimento sindical mexicano e 
nosso partido . Desejamos que esta 
aliança continue. Nossos adversários 
históricos, concretamente o Partido 
Ação Nacional (P AN) e agora também 
o Partido da Revolução Democrática 
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Deputado Carlos Flores: volta às origens 

Uma luta inadiável - Os deputa
dos vêem a luta dentro do partido como 
uma meta inadiável e orientada para 
amenizar a atual estrutura piramidal, 
transformando o PRI num partido de 
massas mais que de quadros . O depu
tado Efrén Leiva considera que o PRI, 
nos últimos anos, se esqueceu de suas 
origens. "A Revolução de 1910 foi a luta 
social que nos deu origem. Em 4 de 
março de 1929 todos os caudilhos foram 
convocados a esquecer as atitudes per
sonalistas e começar uma etapa de vi
gência das instituições. Assim surge o 
Partido Nacional Revolucionário, que é 
o antecedente histórico do nosso parti
do. Esse processo vem acompanhado 
pelo nascimento de uma série de orga
nizações populares e, depois de várias 
reformas, funda-se o PRI. Isso é o que 
queremos retomar: o nacionalismo re
volucionário que nos deu origem." 

Carlos Flores, por sua vez, defen
de uma reforma do PRI que permita 
a inclusão de todas as correntes polí
ticas e o debate de todas as propostas, 
reconhecendo ao mesmo tempo o pa
pel da militância. "É necessário que 
aquelas pessoas que , ao longo do tem
po, militaram no partido e exigem re
conhecimento à sua militância, te
nham oportunidade de se candidatar 
aos cargos eletivos." 

Porém, com os antecedentes conhe
cidos, os integrantes da corrente reno
vadora do PRI defendem a tese de que 
somente sejam designados candidatos a 
um cargo eletivo e a postos de direção do 
partido aqueles que tenham uma mili
tância comprovada, uma carreira reco
nhecida no partido que justifique o aces
so a esse privilégio. Só assim, 11a sua opi
nião, poderá ser detido o arrivism6. 

Por outro lado, também defendem 
para si um papel crítico frente ao gover
no. "Temos nos que converter em vigi
lantes permanentes daqueles a quem 
demos oportunidade dentro do partido 
para ser candidatos, e que hoje são go
verno e que devem lutar, antes de tudo, 
em benefício da população", disse Flo
res. Por isso, o deputado estima que a 
democratização de seu partido é algo 
urgente. 

O debate sobre essa democratiza
ção, para Flores, já alcançou o interior 
da sociedade mexicana e não é patrimô
nio exclusivo da militância do PRI. "Foi 
convocada uma Assembléia Nacional -
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a instância máxima de discussão no 
partido - que permitirá que todas as 
correntes do PRI levem elementos ao 
debate sobre a transformação interna 
para fortalecer a ideologia -nacionalis
ta", assinala Flores. 

Existem algumas propostas para 
que o Congresso seja realizado daqui a 
dois ou três meses. Outras propostas 
defendem a necessidade de um prazo 
mais amplo para preparar com profun
didade o debate. "Possivelmente - com
pleta o deputado - estaremos celebran
do esta Assembléia Nacional no início 
do ano que vem." 

A convocação do Congresso foi uma 
iniciativa do Comitê Executivo Nacio
nal do partido, através do Conselho Po
lítico Nacional, e os termos da partici
pação são públicos. 

A última Assembléia Nacional foi a 
que apresentou o candidato do PRI à 
Presidência. No entanto, nessa oca
si:ão, a Assembléia não convocou um 
processo participativo para a transfor
mação do partido; o propósito do encon
tro era exclusivamente a apresentação 
dos candidatos à eleição geral que ocor
reu em agosto do ano passado, na qual 
o PRI obteve o apoio de 50% dos eleito
res que foram às urnas. 

"Não aceitaremos mais que o PRI, 
pela influência de alguns setores, nau
frague ou seja um partido cuja proposta 
política busque beneficiar uns poucos 
às custas da deterioração dos níveis de 
vida dos setores majoritários . Acredita
mos que o PRI, quando fala em regres
sar às suas origens, está falando disso: 
de ser uma organização capaz de inter
mediar política e socialmente a favor 
dos setores populares que integram a 
sociedade mexicana", define Flores. 

A crítica às posições neoliberais de
fendidas pelo PRI nos últimos anos, em 
especial durante o governo de Carlos 
Salinas de Gortari, está explícita nessa 
meta de reorganizar o partido. "O PRI 
não estará a favor, nestes tempos de in
terdependência intensa, da criação de 
umà'. nova minoria de super-ricos ver
sus o surgimento de novas pobrezas", 
disse Flores. O projeto que esse grupo 
de deputados levará à Assembléia para 
ser aceito publicamente pelo PRI de
fende a justiça social para os setores 
majoritários do partido e uma proposta 
de política exterior latino-americanis
ta. ''Não nos opomos a alguns processos 
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Carlos Flores, Efrén Leiva, Gustavo Salinas e Gabino Fernández: depoimento sobre a 

luta pela renovação do PR/, baseada no resgate das suas bandeiras históricas 

históricos de mudança mundial, como a 
abertura comercial, mas temos que ser 
muito cautelosos. O Tratado de Livre 
Comércio com Canadá e Estados Uni
dos (Nafta) não é responsável, ao con
trário do que alguns setores afirmam, 
pela crise financeira mexicana. A crise 
resultou de uma intoxicação nos mer
cados financeiros e na bolsa provocada 
pelos interesses especulativos . Nossa 
proposta de mudança busca adaptar o 
México às transformações sofridas por 
nossa própria sociedade e acompanhar 
as mudanças que estão ocorrendo em 
outros países da América Latina." 

Por outro lado, Flores afirma que é 
necessário destacar um detalhe impor
tante: o partido se sentiu enganado 
pela forma como foi conduzida, nos úl
timos anos do governo de Salinas, dos 
assuntos financeiros. "O ex-presidente 
foi desleal com a sociedade, o país e o 
partido. Sua equipe solicitou créditos de 
curto prazo, com o fim de assegurar o pre
sumível êxito de sua gestão; os resulta
dos disso, nós todos conhecemos. Por ou
tro lado, considero francamente chocante 
o fato de um ex-presidente do México 
agora fazer parte do Conselho de Admi
nistração de Wall Street", afirma. 

A Justiça deve atuar-Todo o pro
cesso de reestruturação do PRI pode 
acabar comprometido se não se esclare
cer o assassinato de José Francisco 

Ruiz Massieu, ex- secretário-geral do 
partido, do qual está sendo acusado 
como autor intelectual Raúl Salinas, ir
mão do ex-presidente. "O esclareci
mento dependerá da vontade política 
da parte do governo para se chegar aos 
culpados. Estou convencido, como mui
tos mexicanos, de que este foi um as
sassinato de Estado. Não quero men
cionar ninguém porque não cabe a mim 
a investigação. Mas me parece impor
tante que possa depor quem foi presi
dente dos mexicanos nessa época em 
relação a essa investigação", destaca 
Efrén Leiva. 

Os deputados Fernández e Leiva 
são do estado de Guerrero. Leiva foi se
cretário-geral (vice-governador) do go
verno Ruiz Massieu e ambos eram mui
to chegados a ele. Os deputados o defi
nem como um homem que dedicou toda 
sua vida ao partido, do qual foi um dos 
ideólogos, nos últimos anos . 

"Ruiz Massieu foi governador do es
tado de Guerrero, dirigente de nosso par
tido em nível nacional e secretário-geral. 
Como deputado, era líder da bancada. 
Nesse momento, decidiram eliminá-lo. 
Fazia mais de 50 anos que no México não 
ocorria uma coisa dessas, desde que em 
La Bombilla foi assassinado Alvaro Obre
gón por causa de interesses religiosos . 
Desvendar esse homicídio será funda
mental para restabelecer a credibilidade 
do PRI e também do México." • 
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A • na guerra amazon1ca 
A guerra entre dois 
povos irmanados pela 
história, os peruanos 
e equatorianos, não 
só custou a vida 
de jovens soldados 
e consumiu quase 
US$ 1 bilhão como 
constituiu um crime 
contra as tribos 
indígenas 
amazônicas 
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Juan de Dios Parra* 

[I] guerra na Cordilheira do 
Condor englobou uma zona 
de 75 quilômetros de exten
são, na qual habitam cerca de 

350 comunidades indígenas das etnias 
Shuar, Achuar, Coya, Secona, Cofane, 
Huaorani, Quicha, Siona e Shiwiar. 
Muitas dessas comunidades foram des
truídas pelos bombardeios da aviação; 
a maioria de seus habitantes teve que 
fugir desordenadamente, embrenhan
do-se na selva, perdendo as colheitas e 
abandonando terras e bens. 

Pelo lado do Equador, cerca de 20 
mil indígenas foram diretamente afe
tados pela guerra: 11 das 39 comunida
des Achuar nas províncias de Morona 
Santiago e Pastaza, 21 das 400 comu
nidades Shuar da província de Zamora 
Chinchipe, 200 famílias Quichua da 

província de Pastaza e 600 da província 
de Napo. Mais de oito mil habitantes da 
área tiveram que buscar definitiva
mente outros lugares para viver. 

Além disso, as localidades de Ka
punka, Katsunas, Penas, Jepekat, Chi
chis, Tsapa, Tsuis e Mayalikus, que se 
encontravam na linha de fogo dos bom
bardeios - por sua proximidade com as 
bases fronteiriças de Soldado Monge, 
Tenente Ortiz, Etsa, Tiwintza e Coan
gos -, foram destruídas e seus habitan
tes tiveram de ser evacuados às pres
sas do norte do rio Santiago. 

Pelo lado peruano, no limite amazô
nico da guerra, particularmente na 
província de Condorcanqui, moram 
cerca de 300 comunidades de indígenas 
Orejone, Aguaruna e Guambizo, com 
30 mil habitantes. Estas abandonadas 
e empobrecidas comunidades já antes 
da guerra padeciam de uma epidemia 
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de tuberculose e de malária, facilitada 
pela grave desnutrição de seus habi
tantes. Nos últimos meses, mais de 100 
indígenas haviam contraído raiva por 
causa de mordidas de morcegos. Uma 
idéia da situação de pobreza e abando
no na qual se encontram é dada pelas 
cifras de evasão escolar que, em 1994, 
chegou a 63% na capital da província 
Santa María de las Nieves, que conta 
com 16 mil habitantes. Não há medica
mentos , hospitais, nern serviços bási
cos, faltam alimentos e não existem ca• 
rninhos de acesso. Para ir de Banguala 
Chica até Santa María, tem-se que via
jar cinco h_oras de carro e mais cinco em 
embarcações que derrapam em meio à 
vegetação amazônica. 

Varredores de minas - Quando a 
guerra começou, o exército peruano re
correu a estes indígenas - descen
dentes dos jíbaro - alistando-os sem 
treinamento, para empregá-los como 
varredores de minas e escudos huma
nos em suas ofensivas sobre as posições 

equatorianas. Desta for
ma, muitos morreram. 

A recusa do alto 
comando militar 

peruano à so
licitação de 
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estabelecer uma trégua sanitária para 
identificar e enterrar os mortos impe
diu a tarefa de reconhecimento de deze
nas de cadáveres que ficaram abando
nados na selva durante os primeiros 10 
dias de combates. Ao permanecerem 
insepultos a 40 graus de temperatura e 
80% de umidade, a maioria em terre
nos pantanosos, os cadáveres se decom
puseram com rapidez. Por isso, nunca 
se poderá precisar quantos indígenas 
morreram nos bombardeios, nos cam
pos minados ou por serem usados como 
escudos humanos nos ataques. 

Outro aspecto não menor deste et
nocídio está no fato de que ambos os 
exércitos treinaram indígenas de tri
bos irmãs, especialmente Shuara, 
como combatentes, obrigando-os, nos 
sangrentos combates, a se enfrentarem 
com seus próprios familiares. Isso foi 
denunciado pelos chefes das comunida
des Shuar do Equador, que dirigiram 
mensagens por rádio a seus irmãos 
Shuar do Peru pedindo-lhes perdão por 
ter que lutar contra eles. 

Economia auto-sustentável- Os 
povos amazônicos que habitam a zona 
de guerra desenvolviam uma economia 
auto- sustentável, tirando da natureza 
somente o necessário para viver e cui-

dando da renovação de seus recursos. 
Toda sua cosmovisão se baseia numa 
relação de harmonia entre a vida dos 
seres humanos e a vida da selva. 

Sua deusa principal é a Mãe Terra 
(Winia Nunkar). Ela é seu todo; acolhe 
e protege as árvores com que se cons
troem as canoas e as casas (kenk u, tak
tak e ampakai), provê de boas plantas 
que curam as dores e enfermidades (kun
chai, crushmas e kukuch), fornece os ali
mentos que proporcionam força e vigor 
(wankash, washi, kashai e yunkus). 

A Mãe Terra se comunica com os ho
mens através dos pássaros; demonstra 
sua força através do tigre (uyana) e seu 
poder através da cobra (macach) . Os in
dígenas têm ainda outros deuses prote
tores, seus guias, possuidores da sabe
doria da selva e intermediários na sua 
relação com a Mãe Terra. Porém, mes
mo sábios e protetores (Arutam, Shaki, 
Ayumpuym e Nunkui), não puderam 
protegê-los do demônio da guerra. 

Dezenas de mortos, comunidades 
·fronteiriças destruídas , quase oito mil 
evacuados, mais de 20 mil índios força
dos a fugir em desordem pela selva, co
lheitas perdidas, início de epidemias e 
enfermidades e, no futuro próximo, 
uma difícil tarefa de reinserção em con
dições precárias e inseguras é o primei-

"Os exércitos do Peru e do Equador treinaram 
indígenas de tribos irmãs, obrigando-os, 

nos sangrentos combates, a se enfrentarem 
com seus próprios familiares" 



ro balanço da guerra para essas comu
nidades amazônicas. 

Todos estes elementos constituem 
um etnocídio, um crime contra a hu
manidade. 

O ecocídio -A grande Amazônia, 
com uma superficie total de 5,402 mi
lhôes de quilômetros quadrados, repre
senta um terço das florestas virgens do 
planeta, contém um quinto da água 
doce e um décimo do total das espécies 
existentes na Terra. O Equador e o 
Peru compartilham 
3% da floresta úmida 
amazônica, na qual se 
concentram os mais al
tos índices de biodiver
sidade do mundo e pelo 
menos 18 % das espé
cies de aves. 
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tura, a flora vai mudando. Assim, espé
cies tipicamente amazônicas estão mis
turadas com espécies exclusivas das 
áreas andinas. 

Pelo menos 10 dessas espécies são 
novas para a ciência, existem somente 
nessa região do planeta e têm mais de 
4 mil usos medicinais. As cinchonas, 
por exemplo, são a fonte natural do qui
nino (de onde é extraído o remédio para 
malária); outras apresentam sementes 
ricas em azeite, carboidratos e proteínas, 
e, por último, há espécies de crotones que 

tram os refúgios florestais do Pleistoce
no com mais de 20 mil espécies de plan
tas, com imensa variedade de orquí
deas, bromélias, musgos e líquens. 

Os mais recentes estudos cataloga
ram três mil espécies de árvores, dos 
quais 70% são registros novos e muitos 
deles com potencial de obtenção de medi
camentos, pesticidas, corantes, aromas, 
fibras, madeiras, azeites e alimentos. 

Cenário de guerra - Essa rica flo
resta foi o cenário da guerra entre Peru 

Nesta região exis
tem em torno de 10 mil 
espécies vegetais, das 
quais cerca de 50% são 
endêmicas. Para cada 
espécie vegetal se regis
tram entre 20 e 30 espé
cies animais, especial
mente aves, peixes e in
setos. A combinação 
original de cordilheira 
subandina e de selva 
amazônica agrega par
ticularidades únicas ao 
cenário da guerra. 

As comunidades amazônicas do Peru foram prestigiadas pelo presidente Fujimori durante· a campanha 
eleitoral,_porém, na guerra todos os compromissos assumidos perante elas foram esquecidos 

Em termos geológi
cos, por exemplo, as rochas calcárias 
que afloram no terreno formaram-se há 
150 milhôes de anos, quando esta zona 
era ainda um braço do Oceano Pacífi
co. A Cordilheira do Condor constitui 
um prolongamento das cordilheiras 
oriental e central que cruzam o Peru; é 
parte do jurássico inferior e de forma
ções do cretáceo. Quanto às águas, os 
rios Numpatakaime, Nangaritza, Cé
nepa, Tiwintza, Zamora e Santiago são 
alguns dos muitos que formam a rica e 
complexa hidrografia da zona de guerra. 

Nessa. zona (que é parte da forma
ção fitogeográfica Huancabamba) os 
Andes alcançam suas menores alturas. 
A área fica entre os bosques andinos e 
os bosques tropicais úmidos, dando 
lugar ao surgimento de espécies úni
cas no planeta , muitas delas ainda 
não-registradas pela ciência. Depen
dendo da conformação do solo e da ai-
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produzem o poderoso cicatrizante co
nhecido como sangue de dragão. 

Em relação à fauna, especialmente 
de aves e peixes, existem na região 10 
vezes mais espécies de peixes registra
das do que em todo o continente euro
peu. O Instituto Nacional de Pesquisas 
Médicas de Londres descobriu a vacina 
contra a lepra e o mal de Jantsen com 
base na utilização do figado e do baço do 
tatu dessa região (Dasypus novecinc
tus). E nos Institutos Nacionais de Sa ú
de dos Estados Unidos foi obtida a Epi
baditina (200 vezes mais eficaz do que 
a morfina) da rã Epipedobates tricolor, 
também nativa da área. 

Em um quilômetro quadrado de sel
va equatoriana-peruana, se encontra 
mais biodiversidade do que em todas as 
Ilhas Britânicas e mais espécies de ár
vores que nos Estados Unidos e Cana
dá. Ao pé dos Andes Orientais se encon-
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e Equador. Diariamente helicópteros 
russos MI-8 armados com foguetes e 
metralhadoras; aviões Sukhoi SU-22 
também russos, armados com bombas e 
mísseis; poderosos A-37-B CESSNA 
norte-americanos, bombardeiros de 
alta capacidade, e os eficientes Mirage 
franceses bombardearam a selva com 
centenas de quilos de explosivos. 

Nos 12 dias de bombardeios mais 
intensos, foram disparados uma média 
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de 720 projéteis entre foguetes e bom
bas. Cada projétil tinha capacidade de 
afetar diretamente uma área de 100 
metros quadrados. Ou seja, pelo menos 
72 mil metros quadrados de selva fo
ram atingidos de modo irreversível, 
com um impacto indireto sobre 7,2 mi-. 
lhões de metros quadrados de floresta. 

A tudo isso deve somar-se o impacto 
dos ataques com morteiros, a artilharia 
de terra, os campos minados , o efeito 

As balas, bombas e foguetes jogados na floresta causaram danos irreparáveis 
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dos dejetos tóxicos - entre eles pelo me
nos sete aeronaves derrubadas, milha
res de balas e obuses perdidos-, assim 
como a manutenção e retirada das tro
pas e dos equipamentos bélicos espa
lhados pela floresta e as centenas de ca
dáveres abandonados. 

As comunidades indígenas amazô
nicas dependem para sua sobrevivên
cia da relação íntima que estabelecem 
com seu entorno natural. As árvores, as 
plantas medicinais, as aves e os peixes 
com os quais convivem são insubstituí
veis para a organização e sustentação de 
sua forma de viver. Por isso, caso se des
trua seu habitat, se se altera seu ecossis
tema, a comunidade se extingue com ele. 

A retirada forçada destas comuni
dades e a destruição de seu habitat na
tural as condenam a desaparecer: Dife
rente das populações urbanas, que po
dem adaptar-se e sobreviver em outros 
lugares, os indígenas amazônicos desa-

lojados pela guerra enfrentam a séria e 
concreta realidade de extinguir-se 
como povos. Por isso, é possível afirmar 
que a guerra provocou um etnocídio, 
crime que se confirma nos seguintes 
elementos: 

* o uso de indígenas como ''bucha de 
canhão", para limpar minas ou para 
proteger tropas de soldados; 

* a obrigação que lhes foi imposta 
de enfrentar-se uns aos outros como 
combatentes de selva; 

* o bombardeio aéreo de suas comu
nidades; 

* a destruição de seu habitat natu
ral e sua conseqüente retirada forçada. 

Tudo isso resultará na extinção des
tas etnias amazônicas. Por outro lado, 
a rica biodiversidade da selva amazôni
ca é de grande fragilidade ecológica . A 
interdependência das espécies vegetais 
entre si e das espécies animais com o 
entorno vegetal e hidrográfico faz com 
que a alteração traumática deste equi
líbrio condene irreversivelmente o 
ecossistema ao desaparecimento. 

Além disso, em grande parte dessa 
região o solo só tem um metro de pro
fundidade e é muito frágil. A natureza 
levou milhões de anos para construir 
essa fina camada fértil e o efeito dos 
bombardeios a destruiu em poucos 
dias . Para muitas das espécies combi
nadas de flora e fauna afetadas, esta 
destruição é definitiva, pois as explo
sões deixaram a descoberto a base ro
chosa sobre a qual se assentou o s_olo 
amazônico. Os cientistas sustentam 
que pelo menos durante 10 anos nada 
nascerá sobre a terra bombardeada. 
Foram perdidas espécies únicas,' irre
cuperáveis para a humanidade, o que 
se constitui um ecocídio. 

O pior é que a comunidade interna
cional participou como uma testemu
nha silenciosa e cúmplice destes cri
mes,já que nada foi feito para evitá-los. 
Nem sequer foi possível reunir o Comi
tê de Ministros da OEA ou o Conselho 
de Segurança da ONU, para impor um 
fim à guerra ou pelo menos uma trégua 
sanitária para enterrar os mortos. 

A comunidade mundial abandonou à 
própria sorte os índios e a floresta, mos
trando outra tragédia, o pior dos sinais 
deste fim de século: a indiferença. • 

·or. Juan de Dias Parra é secretârio-geral da Associação La
tino-Americana de Direitos Humanos (Aldhu) 
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A difícil disputa pelo poder 
A Conferência Constitucional discute o futuro político do país 
enquanto crescem as pressões para que os militares voltem aos 

quartéis e libertem os presos políticos 

RernyOyog 
líder militar da Nigéria, Sani 
Abacha , ganhou estranha
mente o consenso de 90 mi
lhões de compatriotas ao afir

mar que "este é o pior período na histó
ria do país". O general Abacha deu um 
golpe de Estado em novembro de 1993 
- quando ocupava o cargo de ministro 
da Defesa-, depois da renúncia à pre
sidência do general Ibrahim Babangi
da, que havia anulado as eleições de.ju
lho do mesmo ano. 

É possível alegar que a guerra de 
Biafra (1966-1970), que estourou quan
do a parte oriental da Nigéria preten
deu separar-se, provocou mais sofri
mentos do que a situação atual, mas 
muitos poucos discutem o fato de que a 
nação mais populosa da África atraves
sa uma de suas piores crises. 

"Há uma tensão generalizada", re
sumiu o veterano político Adekunle 
Ajasin. Atualmente com 86 anos, Aja
sin milita na política desde 1951 e é o 
líder da Coalizão Democrática Nacio
nal (Nadeco), uma organização política 
de oposição ao governo de Abacha. 
Uma das causas da tensão é a incerteza 
política. "Onde iremos parar não sabe-

General Olusegun Obasanjo 
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mos", assinalou Ajasin que, apesar de 
sua fragilidade, encabeçou um grupo 
de eminentes nigerianos em discussões 
com o governo. 

A instável economia do país contri
bui para agravar o quadro político. "As 
pessoas sofrem e parece que os gover
nantes não se dão conta desse padeci
mento", assinalou Ajasin. 

Movimento em prol da demo
cracia - A Nigéria vive em estado de 
comoção desde a anulação das eleições 
de 1993, nas quais provavelmente teria 
saído vitorioso o homem de negócios 
Mooshod Abiola. A prisão de Abiola -
um milionário , proprietário do impé
rio editorial nigeriano Concord 
Group - em junho de 1994 depois de 
haver-se proclamado presidente legí
timo da Nigéria no primeiro aniversá
rio das eleições anuladas, provocou 
uma tentativa de golpe cujo objetivo 
era reconduzir o país à democracia e 
que levou a novas prisões de políticos 
e ativistas em direitos humanos, as
sim como de sindicalistas1

. 

Em março deste ano, os militares 
anunciaram que haviam sufocado nova 
tentativa golpista, prendendo mais di
rigentes. Entre os detidos figurava o 

Mooshod Abiola 

ex-presidente Olusegun Obasanjo, que 
foi posto em prisão domiciliar2

. 

Entretanto, líderes tradicionalistas 
ricamente vestidos e políticos de várias 
partes do país se dirigiram a Abuja, a 
capital, para manifeftar sua solidarie
dade ao regime militar, depois da des
coberta da tentativa de golpe. Como em 
ocasiões similares do passado, os líde
res das comunidades tradicionais te
mem que não expressando solidarieda
de ao governo perderão sua autonomia, 
um estatuto federal, e parte de seus re
cursos. 

Em Abuja, está sendo realizada a 
Conferência Constitucional, cujos 369 
delegados encontram dificuldades para 
redigir uma nova Carta Magna para 
esse populoso país da África ocidental. 
Discussões sobre os temas-chaves -
quanto tempo devem permanecer os 
militares no poder e a presidência rota
tiva entre o norte e o sul do país3 

- aca
baram várias vezes em gritos e acusa
ções entre os delegados. 

Os representantes do norte, região 
da qual saiu a maior parte dos chefes de 
Estado civis e militares, agora estão di
vididos sobre a proposta de uma presi
dência rotativa defendida pelos diri
gentes do sul. Uma tentativa de chegar 

General lbrahim Babangida 
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a um acordo provocou protestos de al
guns delegados meridionais, pois insis
tem que uma comissão nomeada pela 
conferência já aprovou a idéia. 

Controvérsias sobre o fim do 
militarismo - Apesar de tudo, as di
vergências sobre a presidência rotativa 
se tornam frágeis em comparação com 
o explosivo tema do estabelecimento de 
uma data para a saída do governo mi
litar. Versões que circulam na capital 

; 
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afirmam que um crescente número de 
delegados defende um período transi
tório de dois anos para que os militares 
entreguem o poder a um governo eleito, 
contrariamente a uma resolução ante
rior que dava prazo a Abacha até 1º de 
janeiro de 1996 para deixar o governo. 

Os defensores do período bienal dis
seram que é necessário tempo para ar
ticular um processo eleitoral, enquanto 
a oposição insistiu que os militares po
dem voltar aos quartéis em menos de 

Afro-americanos 
lançam campanha 

Um poderoso grupo afro-americano solicitou ao governo de Clinton que 
organize um embargo internacional contra a Nigéria, para obrigar ore

gime militar imposto nesse país a ceder o poder aos civis. O grupo Transá
frica, que, nos últimos dez anos, influenciou a política dos Estados Unidos 
em relação à África do Sul e ao Haiti, lançou uma campanha de pressão con
tra o governo do general Sani Abacha. 

"A imagem global da África está manchada pela indefensável conduta 
do regime militar da Nigéria", declarou Randall Robinson, diretor e funda
dor do Transáfrica: "Pressionaremos os EUA para que apliquem de imedia
to as medidas mais apropriadas, como o embargo das exportações de petró
leo da Nigéria." 

Robinson abordou o assunto com o Black Congressional Caucus, que re
presenta os legisladores afro-americanos, e com dirigentes sindicais. A cam
panha de pressão tem o apoio de 60 personalidades afro-americanas, como 
o ex-candidato presidencial Jesse Jackson, o ator Danny Glover, o produtor 
Quincy Jones e a poetisa Maya Angelou, signatários de uma Carta Aberta 
que foi publicada nos jornais mais importantes dos Estados Unidos. 

As matérias pagas na imprensa tinham a fotografia do presidente do 
regime militar e o seguinte texto: "General Abacha: lutamos duramente 
por nossa liberdade, para atestar que o senhor a nega a 100 milhões de 
nigerianos." 

A carta aberta qualifica o governo de Abacha de "ditadura militar ab
solutista", e adverte que se não se r~staurar rapidamente o sistema demo
crático "a nação mais populosa da Africa. sofrerá danos incalculáveis" por 
causa do planejado isolamento econômico e político do regime. 

' O Transáfrica ganhou notoriedade no mei5> da década de 80, ao encabe-
çar a chamada Campanha pela Liberdade da Africa do Sul, que levou o Con
gresso norte-americano a impor sanções econômicas ao regime segregacio
nista deste país, finalmente desmantelado há pouco mais de um ano. 

A administração de Bill Clinton incorporou, no último ano, a Nigéria à 
lista de países que não colaboram de forma eficiente com a luta antidro
gas promovida pelos Estados Unidos. As nações que fazem parte desta 
lista perdem o aval do governo norte-americano em todos os emprésti
mos que tramitam junto ao Banco Mundial e as demais agências finan
ceiras internacionais. Robinson reivindicou como primeira medida que 
os Estados Unidos suspendam a compra de petróleo nigeriano, que re
presentam 10% de sua verba de exportações e um terço de seu Produto 
Interno Bruto (PIB). (Jim Lobe) 
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um ano se houver uma verdadeira von
tade política. "Todos os problemas que 
a Nigéria enfrenta atualmente têm a 
ver com a luta pelo poder", assinalou 
Andrew Uchendu, um delegado do rico 
estado petroleiro a sudeste do país. 
Ucnendu acredita que o estabelecimen
to de um sistema rotativo dará a todos 
os nigerianos o direito de governar. 

Alguns delegados insistem que a 
conferência caminha numa direção cor
reta, apesar das pressões que enfrenta. 
"Há uma luz no fim do túnel", declarou 
Muhammadu Gani, ex-governador 
eleito do estado de Bornu, na região 
nordeste, cujo mandato foi anulado 
pelo golpe militar de 1993. "Os políticos 
devem estar unidos se quiserem man
ter os militares afastados do panorama 
político nigeriano", disse Gani, lem
brando que a conferência havia propos
to que toda e qualquer tentativa de gol
pe militar fosse punida por lei. 

O general Olesegun Obasanjo, deti
do em seu sítio, declarou antes de sua 
prisão que em quase todos os casos de 
intervenção militar foram os civis que 
encorajaram ou instigaram as Forças 
Armadas. "Se lutamos com o mesmo 
objetivo, ninguém vai chamar os mili
tares. Na realidade, as forças armadas 
temeriam enfrentar uma sólida frente 
política", assegurou. 

Outro delegado da conferência de 
Abuja, Obafemi Adewale, crê que a demo
cracia é possível na Nigéria, apesar dos si
nais pouco animadores: "Acredito que nos 
próximos cinco ou dez anos haverá uma 
significativa melhora na prática de uma 
autêntica democracia no país." • 

1Grupos nigerianos de defesa dos direitos humanos estão re
novando suas pressões em favor da libertação de Abiola, que 
está gravemente doente. Segundo o arcebispo sul-africano 
Desmond Tutu - que visitou o dirigente nigeriano em sua pri
são em Abuja-, Abiola está confinado em uma solitária e sem 
o devido tratamento, tendo sido proibido o contato com seu 
advogado, ouvir rádio e receber material de leitura 
2 A pressão do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter 
levou à libertação do ex-chefe de Estado, general Olusegun 
Obasanjo. Ele foi posto em regime de prisão domiciliar. O 
governo militar deteve outros 29 civis e oficiais do exército por 
causa da tentativa de golpe sufocada em 1' de março passa
do. Pelo menos 18 deles estão sendo julgados secretamente 
em Lagos, e a qualquer momento poderiam ser executadoS, 
segundo denúncias do grupo Artigo 19, de delesa dos direitos 
humanos 
3 A maior parte dos 250 grupos étnicos existentes na Nigéria 
forma quatro grandes famílias: haussas e lulanis (metade da 
população) que habitam o norte do pais, e yorubas e ibos, 
que vivem no sul (sudoeste e sudeste, respectivamente). 
Enquanto o norte é predominantemente muçulmano, o sul é, 
em sua quase totalidade. cristão, ainda que haja seguidores 
de cultos africanos. Essas diferenças étnicas e religiosas 
entre o norte e o sul marcaram profundamente a vida da 
Nigéria, que não pôde construir ainda sua unidade nacional 
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[R] 
ovos focos de violência étnica 
em Ruanda, que lembram o 
horror da tragédia que come
çou há pouco mais de um ano, 

levaram a opinião pública a perguntar
se se o mundo fez o suficiente para pre
ver aquele genocídio, e mais: se está 
empenhado em evitar que algo similar 
volte a ocorrer. 

"Que dizer depois de um ano?", per
gunta Bernard Granjon, presidente 
dos Médicos do Mundo, grupo de ajuda 
humanitária de emergência com sede 
em Paris. 

-Antes de mais nada, é necessário 
lembrar. O pior genocídio africano des
de a era da escravidão começou no dia 
6 de abril de 1994, quando um avião 
que transportava o presidente ruandês 
Juvenal Habyarimana e seu colega de 
Burundi, Cyprien Ntaryamira, foi der
rubado por assassinos ainda desconhe
cidos. A morte de Habyarimana desen
cadeou os massacres em Ruanda, co
metidos pelos membros do exército e 
pelas milícias da etnia hutu, que com-
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Marcas do 
genocídio 
Enquanto os primeiros julgamentos 
dos acusados do massacre de 1994 
começam em Kigali, os 
preparativos para a guerra nos 
campos de refugiados levam a 
temer um novo banho de sangue 

põe o grosso da população desse país e 
do vizinho Burundi. 

O massacre deixou um saldo de um 
milhão de membros da minoria tutsi e 
moderados da etnia hutu mortos. Pou
co depois, os rebeldes tutsi derrotaram 
as milícias hutu e tomaram o poder em 
todo o país. 

O genocídio ocorreu em meio ao si
lêncio internacional, e só agora a Jus
tiça começa a atuar. Ruanda tenta re
construir sua vida, mas as condições 
são extremamente difíceis. "Prevale
cem as tensões, e o mais banal inciden
te pode desencadear uma nova guerra 
civil", explicou Granjon. 

Muitos especialistas em questões 
africanas culpam os ~overnos do Oci
dente pela tragédia. E o caso de Jean 
Carbonnarre, presidente da ONG Sur
vie. Para ele, a Europa, e em especial a 
França, são responsáveis pela catás
trofe , pois não evitaram que ela ocor
resse, apesar de dispor de informações 
que indicavam que algo muito grave 
podia acontecer. 

Carbonnarre é um dos mais duros 
críticos da política francesa em Ruanda 
e encabeçou uma equipe de observação 
que visitou o país antes que estourasse 
a violência. Mas o relatório que o grupo 
produziu foi ignorado, declarou. O pre
sidente da Survie lembrou que as con
cessões políticas feitas pelas autorida
des coloniais belgas antes da inde
pendência em 1962 resultaram na elei
ção de um governo dominado pela etnia 
hutu, que não desejava ceder seu poder 
tradicional. A França apoiou esse regi- · 
me, reforçando-o com importante assis
tência militar durante os quatro anos 
que precederam o genocídio, segundo 
Carbonnarre. 

O governo francês deu treinamento 
militar e assistência técnica às forças 
do governo hutu contra a rebelião tutsi, 
que começou em 1990, enviando pelo 
menos 300 assessores militares a 
Ruanda durante o período. 

Europa não ajuda - Por sua vez, 
grupos de ativistas europeus que 
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Jovens hutu recebem treinamento 
guerrilheiro nos campos de refugiados 

O massacre provocou o deslocamento 
de enormes contingentes humanos 

governo depois que a 
Frente Patriótica 
Ruandesa (RFP) der
rubou o regime inte
rino que sucedeu o 
governo do presiden
te Juvenal Habya
rimana. 

apóiam as lutas do continente africano 
criticaram a União Européia (UE) por 
sua política em relação ao atual gover
no ruandês . Segundo eles, nem um cen
tavo foi encaminhado para ajudar nos 
esforços de Ruanda para restabelecer o 
império da lei , e, em particular, para 
julgar os acusados pelos massacres. 
"Curiosamente, a UE gasta US$ 6 mi
lhões no envio de 50 observadores a Ki
gali (capital de Ruanda) para supervi
sionar o respeito aos direitos humanos, 
mas não destina nem um dólar para 
ajudar nos julgamentos dos culpados 
do genocídio", comentou Carbonnarre. 

fazem parte de um grupo 
de 30 mil suspeitos de en
volvimento no massacre 
que aguardam seu julga
mento em prisões super
lotadas. No entanto, mes
mo identificados e com os 
seus paradeiros conheci
dos, os principais culpa
dos da tragédia conti
nuam em liberdade. "A 
comunidade internacio
nal não parece ter pressa 
em prendê-los e levá-los a 
julgamento", denunciam 
os ativistas . Especialis-

Soldado francês em Ruanda 

Massacres no 
Zaire - Recentemente 
foi firmado, na capital 
da Tanzânia, Dar-es
Salaam, um acordo 
entre o governo de 

Os grupos de solidariedade à África 
acreditam que a ênfase no respeito aos 
direitos humanos na etapa atual é a 
maneira que a Europa encontrou para 
apagar suas próprias responsabilida
des em relação aos massacres de 1994. 

Em Kigali, sete pessoas acusadas 
de participar das matanças do ano pas
sado começaram a ser julgadas. Elas 

RUANDA 

tas afirmam que os julgamentos pode
rão levar anos devido à desmantelada 
infra-estrutura e à falta de profissio
nais do sistema judiciário do país. 

Milhares de extremistas hutu se 
refugiaram em países vizinhos; al
guns deles foram até para a França. 
Ao começarem os julgamentos, o 

UGANDA 

@ Kigali 

primeiro-mi 
nistro ruan
dês , Faustin 
Twagiramun 
gu, disse que 
é necessário 
"mostrar ao 
povo que a 
Justiça fun
ciona, para 
que essas 
tragédias 
não voltem a 
acontecer". 
Twagiramu 
ngu, um 
hutu , setor
nou chefe de 

e 

Ruanda e o Alto Co
missariado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), representado por 
Kolude Doherty, para o repatriamento 
de 750 mil ruandeses refugiados na 
Tanzânia. Ao mesmo tempo, bandos ar
mados não-identificados atacavam 
com armas automáticas e granadas o 
acampamento Birava, às margens do 
lago Kivu, no Zaire, matando 26 ruan
deses. As autoridades do Zaire afirma
ram que tais bandos eram do Exército 
Patriótico de Ruanda (EPR). 

O incidente teve grande impacto so
bre os refugiados que se preparavam 
para voltar para casa, precariamente 
instalados no noroeste do país, no dis
trito de Ngara. Para o ministro do ln~ 
terior da Tanzânia, Ernest Nyanda, "o 
acordo significa uma solução de longo 
prazo para o problema dos refugiados". 
Mas ainda é necessário restaurar a in
fra-estrutura social em Ruanda, tarefa 
que, na opinião do ministro, deve ser da 
comunidade internacional, particular
mente no que diz ·respeito aos investi
mentos que isso exige. 
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O agravamento da situação levou novas levas de 
voluntários a se dirigirem à região em conflito 

A Tanzânia serviu de tradicional 
refúgio para as pessoas que fugiam das 
regiões de conflitos, apesar de ser uma 
das nações mais pobres do mundo. Po
rém, nunca havia enfrentado um desa
fio como o atual, quando se vê obrigada 
a hospedar um milhão de refugiados de 
Ruanda e Burundi. No distrito de Nga
ra, percebe-se o impacto desta presen
ça: os solos estão exaustos pelos culti
vas intensivos que alimentam os con
tingentes de refugiados e as florestas 
sofrem as conseqüências do intenso 
corte, já que a madeira é usada para 
construir casas e como lenha. 

Violência se alastra a Burundi -
Após o recente massacre de hutus pelo 
exército integrado majoritariamente 
por tutsis, no vizinho Burundi, a Tan
zânia deu um passo inédito, fechando 
sua fronteira com esse país. Sem condi
ções de receber mais refugiados, o go
verno tanzaniano está preocupado com 
a perspectiva do Burundi se encami
nhar para um conflito similar ao que 
sofreu Ruanda no ano passado. 

De fato, no Burundi aumenta a ten
são étnica, depois que mais de três mil 
pessoas morreram nas últimas sema
nas em massacres cometidos por extre
mistas hutus e tutsis. A ONU confir
mou que pelo menos 450 hutus foram 
assassinados no norte do país por efe
tivos do exército de maioria tutsi . O 
exército de Burundi alega que se vê for
çado a enfrentar grupos armados de 
hutus de seu país e de Ruanda, que fu
giram com suas armas para o Zaire . 
Cerca de 500 mil hutus fugiram de Bu
rundi depois do recente massacre, para 
buscar refúgio no Zaire, aumentando 
assim os mais de 2,5 milhões de refu
giados - predominantemente hutus -
que se encontram em acampamentos 
espalhados pelo país e pela Tanzânia. 

Enquanto isso, aumentam as de
núncias de que o exilado exército ruan
dês do ex-regime extremista hutu está 
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se rearman
do para inva
dir Ruanda. 
Stewart W al- . . 
1. d' t d Faustm TwagJramungu IS, Ire or o 
departamento internacional da organi
zação de assistência britânica Oxfam, 
ao regressar de uma viagem pelos 
acampamentos de,refugiados ruande
ses no centro da Africa, afirmou que 
desde janeiro vários aviões sobrevoam 
o Zaire transportando armas, muni
ções e outros equipamentos militares 
para os responsáveis pelos massacres 
ocorridos em Ruanda: "Fontes do alto 
escalão da ONU me disseram que nu
merosos carregamentos aéreos de mu
nições e equipamento bélico chegaram 
a Goma, no Zaire, apesar do embargo 
de armas", denunciou. Também infor
mou sobre treinamento militar em al
guns dos acampamentos de refugiados. 
Em Goma, existe uma série de acampa
mentos de refugiados administrados 
por extremistas hutus ruandeses. 

Segundo Wallis, o transporte secre
to de armas foi feito geralmente à noite 
em pelo menos 12 aviões Ilyushin rus
sos. Não está claro quem os enviou, 
mas se sabe que chegaram através da 
Bulgária e do Egito. "É a primeira con
firmação de que os extreinistas hutus 
de Ruanda estão se armando. É muito 
provável que, caso haja outra guerra 
nesse país, a violência se espalhe para 
o Burundi", declarou Patricia Daley, 
especialista em assuntos africanos da 
Universidade de Oxford. 

Barril de pólvora - Até agora, as 
denúncias de que os extreinistas hutus 
estavam se preparando para invadir 
Ruanda haviam sido descartadas, por 
serem consideradas meras especula
ções. Também havia denúncias de que 
os hutus estavam recebendo assistên
cia de assessores Inilitares franceses, o 
que foi desmentido rapidamente pelo 
governo da França. 

W allis não revelou a identidade de 
suas fonres, assegurando que obteve os da
dos de "informação reservada de pessoas 
da ONU em Ruanda e Nova Iorque". A 
ONU nada comentou sobre o envio de ar
mas a Goma, mas Ray Wilkinson, porta
voz em Londres do Acnur, disse que essa 
informação é "de conhecimento geral". 

Desde o fim de 1994, quando extre
mistas hutus fugiram antes da vitória 
da Frente Patriótica Ruandesa (FPR), 
de maioria tutsi, se temia que tenta
riam um regresso sangrento. Todos os 
analistas concordam que o eventual re
torno a Ruanda do exilado exército 
hutu e das milícias imediatamente fará 
detonar o barril de pólvora existente 
em Burundi, provocando um genocídio 
semelhante ao que ocorreu em territó
rio ruandês em 1994. 

A organização humanitária Anistia 
Internacional (AI) advertiu que somen
te uma ação urgente e eficaz da comu
nidade mundial poderá evitar um novo 
genocídio. "A comunidade internacio
nal, especialmente a ONU, não conse
guiu realizar ações preventivas em 
Ruanda. Deve fazê-lo agora", afirmou 
Godfrey Byaruhanga, representante 
da AI. Para ele, qualquer escalada da 
violência em um desses países desesta
bilizará a região como um todo, já que 
outras nações como o Zaire e a Tanzâ
nia também seriam envolvidas. 

Fontes diplomáticas afirmam que a 
ONU deve enfrentar estas ameaças à 
segurança regional com o envio de um 
grande número de "capacetes azuis", 
não -só a Ruanda e Burundi, mas tam
bém ao Zaire. Muitos, como William 
Gutteridge, diretor do Instituto de Pes
quisas para o Estudo do Conflito e do 
Terrorismo, sustentam que tal força 
deveria ser composta, em grande parte, 
por tropas africanas, com autorização 
de entrar nos campos de refugiados, de
sarmar os eventuais "libertadores" e 
levá-los para longe das fronteiras ruan
desas. Na opinião do especialista, a si
tuação exige a ação urgente tanto da 
ONU como da Organização da Unidade 
Africana (OUA). "As tropas devem ser 
enviadas agora para evitar outro ba
nho de sangue", assinalou. Ele também 
acha que o governo de Mobutu, presi
dente do Zaire, tem que explicar por 
que está permitindo que os refugiados 
realizem preparativos para a guerra 
em seu território. • 
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Os fantasmas do passado 
As comemorações dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial 

abrem velhas feridas na sociedade japonesa 

Há 50 anos, o Japão se ren
dia ante as forças aliadas e 
marcava, assim, o fim da Se
gunda Guerra Mundial, pe

rante a qual, curiosamente, a maioria 
dos japoneses mantém ainda uma pos
tura ambígua. 

com bombas suficientes para completar 
a missão suicida que exige afundar o 
navio inimigo. 

"O Japão não deveria envolver-se 
nunca mais em uma guerra", diz umja
ponêsenquantoenxugaaslágrimas. Sua 
declaração resume o que os acadêmicos 
assinalam como a visão ambígua do japo
nês diante da Guerra do Pacífico. 

Nos primeiros dias de junho passa
do, os três partidos da coligação gover
nante- Democrático Social, Socialista e 
Sakigake - chegaram a um acordo e de
cidiram pedir perdão pelos crimes co
metidos pelo país durante a guerra. Na 
resolução aprovada, o Japão pede des
culpa s pelo seu passado "colonial" e 
seus "atos de agressão" contra os vizi
nhos asiáticos, tal como propunham os 
membros do Partido Socialista. 

O acordo entre os três partidos per
mitiu superar o perigo de uma crise po
lítica devido às atitudes a serem toma
da em relação às comemorações do 50º 
aniversário do fim do conflito mundial. 
Os democratas sociais inicialmente não 
haviam concordado com os termos da 
declaração socialista, alegando que 
uma retratação unilateral seria uma 
forma de desonrar os japoneses mortos 
durante a guerra. 

O escritor Hisashi Yamanaka, co
nhecido por sua orientação pacifista, 
assinala que o povo japonês "fracassou 
em sua tentativa de justificar quais fo
ram os objetivos e as razões da coloni
zação japonesa na Ásia". Por outro lado, 
alguns ativistas afirmam que para os 
japoneses é mais fácil considerarem-se 
"vítimas" d"o que "agressores" na guer
ra. Segundo eles, esta atitude dificulta 
as tentativas de levar a nação a cicatri
zar as feridas resultantes do conflito 
que a Ásia sofreu. 

Mas a discussão sobre o papel do Ja
pão na Segunda Guerra Mundial não se 
limita às esferas políticas e invade tam
bém, entre outros, o terreno da cultura. 
O título do filme Sonata à luz da lua tal
vez sugerisse um melodrama. Não obs
tante, este filme japonês de três horas 
de duração tem como tema o uso de jo
vens em missões suicidas durante o con
flito bélico e pôs os nervos de muitos ni
pônicos à flor da pele, ao atualizar um de
bate que a sociedade ainda não esgotou. 

Baseia-se na história verídica de 
dois adolescentes recrutados mais de 
meio século atrás pelo Exército Impe
rial, para serem logo convertidos em ka
mikazes, os famosos pilotos suicidas. O -
filme enfatiza o sofrimento do cidadão 
japonês que sacrificou seus filhos du
rante a Guerra do Pacífico. Apesar da 
dor e da angústia, os jovens pilotos que 
aceitaram suicidar-se sem vacilos são 
um símbolo de heroísmo e sacrificio. 
",Morro pelo Imperador e os povos da 
Asia. Adeus, mãe", diz um dos-adolescen
tes de 16 anos ao subir no avião carregado 

Julho/1995 

"As pessoas se escondem atrás da 
imagem pacífica e dessa forma se sen
tem com a consciência tranqüila", diz o 
advogado Mizuho Fukushima, que re
presenta um grupo de coreanas que fo-

Comemoração dos 50 anos do fim da 
Guerra no Memorial de Hiroshima 

ram obrigadas a converter-se em escra
vas sexuais pelo Exército Imperial du
rante o conflito bélico. "Ao renunciar ao 
armamentismo, muitos japoneses espe
ravam que o mundo entendesse que 
eles aceitavam as responsabilidades da 
guerra", assinala o advogado. "Em nível 
oficial, foi projetada sistematicamente 
a imagem dos japoneses como vítimas. 
Enfatizou-se o enorme sofrimento que 
padecemos, e não se buscou refletir so
bre as razões que nos levaram a usar os 
asiáticos como cobaias em experiências 
de gás venenoso", conta Fukushima. 

Seisuke Okuno, membro do Partido 
Democrata Liberal (PDL), afirma que o 
povo japonês deve mudar a mentalida
de que adquiriu com a ''lavagem cere
bral" durante o período de ocupação 
norte-americana do pós-guerra. 

Época de expansionismo - O Ja
pão teve êxito na conquista da penínsu
la da Coréia e de partes da China no iní
cio do século. Na década de 1940, o 
Exército Imperial invadiu os países vi
zinhos alegando a intenção de incluí-los 
na chamada "Esfera de co-prosperidade 
asiática". Os japoneses se definiam co
mo libertadores de povos asiáticos que 
estavam sob o jugo europeu, mas o 
Exército Imperial tratou de forma bru
tal a população local. 

Depois da derrota nipônica, os ad
mirados generais do Exército Imperial 
foram qualificados de criminosos e exe
cutados. Além disso, os EUA impuse
ram uma Constituição democrática ao 
Japão, pela qual o Imperador não é 
mais considerado como tendo ances
trais divinos. Mas somente no começo 
da década de 1980 e depois dos protes
tos da Coréia do Sul e da China, o Mi
nistério da Educação mudou a descri
ção que os livros oficiais faziam da inva
são japonesa a estes países nos anos de 
1930, caracterizando de agressão o que 
antes qualificava de avanço militar. 

Somente após várias décadas o go
verno reconheceu que o Exército Impe
rial obrigou jovens asiáticas a conver
ter-se em escravas sexuais de seus sol
dados, e no ano passado pediu descul
pas pelo sofrimento dessas mulheres. 
(S. Kakushi) • 
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Tensão contida 
As rivalidades étnicas e religiosas dos países vizinhos ameaçam a 

tradicional convivência pacífica entre os nepaleses de diferentes credos 

Binod Bhattarai 

[E nquanto seus vizinhos do sul 
da Ásia se vêem atingidos pe
las tensões entre os seguido
res de diferentes religiões, o 

multiétnico reino himalaio do Nepal 
até agora havia evitado essa agonia. No 
entanto, um debate iniciado pela decla
ração de um importante membro do go
verno ameaça derrubar os sinais de to
lerância religiosa no país, que permitiu 
conviver em harmonia hindus, budis
tas e muçulmanos. 

Tudo começou com uma notícia pu
blicada na imprensa da capital, Kat
mandu, informando que o ministro da 
Educação, Padma Ratna Tuladhar, é 
favorável ao hábito de comer carne bo
vina. Tuladhar negou a informação, 
mas "a polêmica sobre as vacas" estou
rou e continua em ebulição num país 
onde a maioria de seus 19,5 milhões de 
habitantes é hindu e não come carne 
bovina por considerar a vaca um ani
mal sagrado. 

Muitos acreditam que a controvér
sia foi lançada deliberada e perigosa
mente pelos partidos de oposição pa
ra prejudicar o Partido Comunista 
do Nepal, Unidade Marxista-Leni
nista (UML), que está no governo. A 
tensão foi avivada por recentes me
didas do governo encurtando a du
ração de um programa radiofônico 
religioso hindu e a decisão da esta
tal Rádio Nepal de transmitir o seu 
noticiário em sânscrito 1

. 

_Para muitos nepaleses, essa medi
da é tão absurda quanto a BBC trans
mitir seu serviço mundial em latim. 
Enquanto os cortes no programa reli
gioso enfureceram os seguidores do 
hinduísmo, as notícias em sânscrito de
sencadearam a cólera dos grupos étni
cos budistas mongólico-tibetanos. Es
ses grupos consideram o sânscrito a lin
guagem da elite _hindu Brahmin que 
domina o vale do Katmandu. Apesar de 
ser um idioma em desuso, a universida-
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Seguidores do hinduísmo ficaram ofendidos pelas afirmações atribuídas a um ministro 

de nepalesa de Mahendra gasta cerca 
de US$ 655 mil anuais com 690 estu
dantes de sânscrito. 

Faltam escolas- Não seria alvo de 
crítica essa preocupação com uma boni
ta e importante língua morta se não 
existisse o fato de no país nenhuma es
cola primária ensinar os idiomas das 
minorias étnicas. Muitos desses grupos 
minoritários que têm devoção tanto pe
la doutrina budista como hinduísta, 

tampouco vêem mal algum em comer 
carne bovina, o que é considerado um 
sacrilégio pelos brahmanes. 

Depois de vencer a eleição e assu
mir o poder em dezembro passado, o 
UML tratou de demonstrar que não era 
um partido ateu e, apesar de não ter re
tificado a antiga postura marxista de 
considerar as religiões o ópio dos povos, 
o novo governo se most;rou disposto a 
permitir no país a total liberdade de 
culto. O vice-primeiro-ministro Ma-
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dhav Kumar Nepal inclusive realizou 
em fevereiro uma divulgada peregrina
ção a um templo hindu na Índia meri
dional. A religião é o tema central da vi
da nepalesa. Cerca de 85% da popula
ção foram catalogados como hindus no 
censo de 1991, mas há um grande nú
mero de pessoas que é devoto tanto do 
budismo como do hinduísmo. Os mu
çulmanos representam cerca de 3,3% 
da população. 

Histórica e constitucionalmente, o 
Nepal foi um reino hindu e o rei Biren
dra é considerado por seus súditos co
mo uma encarnação de Vishnu, um dos 
principais.deuses da religião hindu2

. O 

ÍNDIA 

ÁSIA 

NEPAL 

soberano teve poder absoluto até o le
vante de 1990, que transformou o país 
numa mõnarquia constitucional. Ape
sar da harmonia atual, houve choques 
entre hindus e muçulmanos no sul do 
Nepal e ao longo da fronteira da Índia. 
As provocações, na maioria dos casos, 
começaram quando foram denunciadas 
matanças de vacas, procissões religio
sas ou construções de mesquitas. 

O acirrado debate religioso desper
tou os temores de 
que as tensões in
terétnicas que vi
ve a Índia seten
trional possam 

CHINA 

O Nepal é um país sem saída para o mar, situado no coração da Cordilheira 
do Himalaia, de pouco màis de 140 mil quilômetros quadrados e uma popu
lação de 21, 6 milhões de habitantes ( dos quais uns três milhões vivem em Kat
mandu, a capital). 

O país nunca foi colonizado, porém os ingleses chegaram a estabelecer. 
uma missão em Katmandu. Muitos dos seus cidadãos foram recrutados pelos 
britânicos para fazer parte das suas forças armadas, devido à fama de bons 
combatentes, conhecidos como "os gorkhas". O rei Prithvinarayan Shah, im
perador de Gorkha, unificou pela primeira vez o Nepal em 1769. 

O país produz cereais, arroz, cana-de-açúcar e tabaco, e tem importante 
número de cabeças de gado (bovinos e búfalos). Praticamente 90% da ener
gia que consome provêm da madeira, apesar de os rios que descem das al
turas do Himalaia transformarem o Nepal num dos países-com maior potencial 
fluvial e hidrelétrico. 

Os nepaleses descendem dos antigos habitantes da Índia, tibetanos e 
mongóis. A religião oficial é a hindu e pratica- se também o budismo, com uma 
minoria de muçulmanos. O idioma oficial é o nepalês, e falam-se outras lín
guas, que correspondem às diferentes culturas que convivem no país. A se
gunda língua mais falada é o tibetano. 
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ultrapassar os 800 quilômetros de fron
teira aberta e reproduzir- se no Nepal. 
No entanto, os especialistas assina
lam que a _proximidade dos conflitos 
que vive a India não deve ser motivo 
de temor para os nepaleses. A Índia é 
o principal sócio comercial do Nepal, 
e ambos os países têm estreitos víncu
los históricos e cult_urais, o que não 
impediu que se vivam momentos de 
extrema tensão justamente por riva

lidades comercia.is. 
"O Nepal não é como a 

Índia, que vive hoje um mo
mento crítico", disse Dor Ba
hadur Bista, o maior antro
pólogo do Nepal. Na sua opi
nião , no paí'\ há habitantes 
de origem indiana, mas que 
já pensam como nepaleses. 
"Somos um país pequeno e 
aprendemos a superar essa 
limitação unindo-nos uns 
aos outros. Esta coexistên

cia é uma tradição", destacou Bista. 
No entanto, muitos nepaleses te

mem que se possa importar e copiar o 
modelo de conflitos étnico-religiosos 
existentes na Índia, Paquistão, Sri 
Lanka e Butão. Kana Mani Dixit, edi
tor da revista Bimal de Katmandu, dis
se que "devido aos antecedentes de ten
sões religiosas ou étnicas no sul da 
Ásia, inconscientemente poderíamos 
cair na tentação de reproduzi-las no 
Nepal, ainda que a realidade nepalesa 
- como assinala sua história - aponte 
em outra direção". 

As novas liberdades surgidas de
pois da restauração da democracia em 
1990 curiosamente permitiram que 
aflorassem velhas rivalidades e pre
conceitos. Isso levou muitos especialis
tas a advertir que o governo e as autori
dades das diferentes correntes religiosas 
devem agir com muita sabedoria e caute
la para evitar que o Nepal possa ver-se 
imerso na explosiva tensão que afeta 
seus vizinhos do sul da Ásia. • 

10 sânscrito é uma língua muito anterior à era cristã, que se 
transmitiu inicialmente de forma oral , para depois se firmar 
como língua religiosa do brarymanlsmo. Como língua u~ada 
na comunicação, exerceu na lndia o mesmo papel que o latim 
teve na Europa na Idade Média 
2Vishnu possui nove reencarnações ou avatares. Em sâns
crito, a palavra avatara significa descer, e um avatarrepre
senta o deus que desceu à Terra para salvar os seres 
humanos. Entre os avatares mais importantes se encontram 
Matsya, o peixe; Kurma, a tartaruga; Varana, o javali; Vama
na. o anão; Buda, o fundador do budismo; e Krishna, adorado 
principalmente sob a forma de um bebê e um pastor 
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PALESTINA 

Autonomia 
A • econom1ca 

A herança de carências de todo tipo nos 
territórios ocupados durante décadas por 
Israel constitui um desafio para as novas 

autoridades palestinas 

O conserto de ruas e calçadas é uma das tarefas que está promovendo a nova 
Autoridade Palestina diante da precária infra-estrutura herdada em Gaza 

[li] 
ma faixa costeira no sul da 
mediterrânea cidade de Gaza 
dará lugar, a médio prazo, a 
11m porto que, segundo os téc

nicos, é indispensável para estimular a 
arrasada economia dos territórios go
vernados pela Autoridade Autônoma 
Palestina. As fronteiras da estreita fai
xa de Gaza estão controladas por Israel 
e as freqüentes prisões por motivos de 
segurança isolam a zona, com o conse
qüente impacto negativo no desenvol
vimento econômico palestino. 

A construção de um porto é uma das 
necessidades mais urgentes de Gaza, 
onde a pobreza e o desemprego promo
vem a adesão de jovens a grupos radi
cais que resistem ao processo de paz do 
Oriente Médio. Os especialistas esti
mam que o terminal poderia ser ponto 
de embarque de alimentos enlatados, 
roupa e produtos de plástico, entre ou
tros, com a etiqueta "Feito em Gaza" ou 
"Fabricado na Palestina" e elaborados 
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para competir com fábricas do longín
quo Oriente que exportam suas merca
dorias ao mundo. 

"Podemos trazer aqui a matéria
prima para produzir calçasjeans a 
baixo custo e vendê-las aos Estados 
Unidos", assinalou o economista Sa
rnir Hezboun, da cidade de Belém, si
tuada na Cisjordânia, um território 
que Israel deve transferir à Autorida
de Palestina. 

A Holanda financiaria uma terceira 
parte das instalações do porto, que terá 
um custo de 100 milhões de dólares e 
cuja construção aguarda um prévio es
tudo ambiental, informou William Be
elaerts, porta-voz do escritório holan
dês em Jericó, uma cidade também con
trolada pela Organização para a Liber
tação da Palestina (OLP). 

O diplomata assinalou que para a 
população palestina é uma necessidade 
psicológica, política e econômica ter 
uma saída própria para a produção. "A 

ISRAEL 

Amã 

• 
JORDÂNIA 

incerteza afeta mais do que o fecha
mento das fronteiras", sublinhou. A in
definição sobre o momento em que os 
bens poderiam ser exportados influi 
negativamente sobre os investidores. 
"Quem se atreve a investir se não sabe 
se seu produto poderá ou não sair ao ex
terior?", acrescentou Beelaerts. 

Sua opinião é compartilhada por 
empresários palestinos que viajaram a 
Gaza para analisar a possibilidade de 
realizar investimentos. Said el-Mishal, 
que tinha intenções de montar uma fá
brica de roupas em Gaza, resolveu que 
somente manterá seus planos no caso 
de poder exportar seus produtos para a 
Europa de forma direta. "Dependemos 
de fornecimentos de matéria-prima por 
parte de comerciantes israelenses e ne
cessitamos de permissão para levar 
nossa mercadoria até um porto de ex
portação", disse Mishal. 

Sem data decidida - O fechamen
to das fronteiras com o nascente estado 
palestino é a represália de Israel a ata
ques suicidas perpetrados em seu ter
ritório por militantes árabes . Apesar 
da necessidade vital que Gaza tem de 
sua saída pelo mar, ninguém tem con
dições de saber ou informar quando se
rão finalizadas as obras do porto pales
tino. Apesar da conclusão dos estudos 
iniciais do projeto, e de já terem sido 
quase definidos tanto quem serão os 
doadores de recursos como os aspectos 
ambientais do porto, não há uma data 
estipulada para o início das obras. 

A Autoridade Palestina precisa en
contrar uma solução a curto prazo para 
atrair investimentos para a região . 
Hezboun acha necessário redigir uma 
legislação comercial e financeira, para 
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fornecer segurança jurídica e vantagens 
impositivas ao capital e1?trangeiro. O es
pecialista também propõe criar zonas 
francas de comércio e continuar avan
çando em projetos com fundos do gover
no, formando infra-estrutura comercial. 

As linhas telefônicas são raras em 
Gaza e estiveram fora de serviço du
rante mais de um ano em Khan You
nes, localidade situada no sul da faixa. 

Limitações de todo tipo tornaram 
impossível nestes primeiros meses de 
governo da OLP a emissão dos já apro
vados novos documentos de identidade. 
A lista de inconvenientes é grande e 
urge encontrar soluções, antes que o 
clima de otimismo geral pelo início da 
implementação dos acordos de paz en
tre Israel e os palestinos ceda lugar à 
decepção. Os empresários estão sensi
bilizados pelo momento histórico que 
se vive nos territórios palestinos, mas 
como homens de negócio a razão fala 
mais forte que a emoção. É necessário 
evitar que cheguem à conclusão de 
que o clima ainda não é propício para 
investimentos. 

cias da Organização das Nações Uni
das.Japão, Estados Unidos e Suécia co
laboram com um programa de constru
ção de calçadas, e a Agência de Desen
volvimento Palestino se propõe a me
lhorar a rede de esgotos e a distribuição 
de água potável. 

A falta de infra-estrutura da cidade 
de Gaza é aliás uma das principais di
ficuldades enfrentadas pela nova auto
ridade palestina. As ruas são estreitas 
e sem pavimentação, e velhos automó
veis competem com animais de carga 
por um pouco de espaço para circular. 
Não há em toda a área urbana um só si
nal de trânsito e os sistemas de água cor
rente e esgotos são deficientes. Tampou
co se conseguem selos dê correios. 

A Alemanha, um dos maiores con
tribuintes europeus da Palestina, com
pletou em março um moderno depósito 
de dejetos sólidos, em acordo com agên-

Mas muitos palestinos se preocu
pam com a extrema dependência da 
cooperação estrangeira. Alguns econo
mistas já chamaram a atenção das no
vas autoridades sobre a necessidade de 
assegurar um sistema para a saída re
gular ao exterior dos produtos de ex
portação, de forma a tornar a coopera
ção internacional somente uma ajuda 
complementar ao seu próprio esforço. 
"Confiar exclusivamente nos países 
doadores seria um grave erro, porque 
não podemos prever o clima político no 
futuro", adverte Hezboun. (D.G.) • 

A guerra pela água 
Ademanda de água no 

Oriente Médio é muito 
superior à oferta e com o 
crescimento dos índices po
pulacionais, que estão en
tre os mais altos do mundo, 
o déficit deve piorar. A cres
cente penúria de a,basteci
mento de água cria as ba
ses para uma nova crise na 
região, desta vez pelo con
trole dos mananciais. 

O mar da Galiléia bai
xou a níveis perigosos. O 
escasso volume de água do 
rio Jordão favoreceu sua 
salinização excessiva, o que 
o tornou pouco aconselhá
vel para o consumo. Tam
bém o nível do mar Morto 
desceu de forma drástica. 
As instalações de processa
mento de água potável is
raelense ao longo da costa 
do Mediterrâneo estão 
atualmente contaminadas 
com água do mar, devido ao 
excesso de bombeamento. 

Por outra parte, o bom
beamento também excessi-

Julho/1995 

vo das fontes que alimen
tam a Cisjordânia, situa
das na região montanhosa, 
elevou muito o custo do pro
duto . Os palestinos reivin
dicam o direito a essas fon
tes de água, das quais 80% 
são utilizados pelos israe
lenses, que ocupam o terri
tório. A Jordânia, o país 
com menos recursos hídri
cos, continua com um con
sumo superior a suas reser
vas anuais de água. O go
verno de Amã denuncia 
que a salinização do rio J or
dão não é um processo na
tural, mas sim fruto do uso 
excessivo das águas do mar 
da Galiléia por Israel. 

A diminuição do abaste
cimento complicou asjá difi
ceis relações entre os vizi
nhos do Oriente Médio. Vin
te e cinco por cento da água 
do mar da Galiléia provêm 
das colinas de Golã, aumen
tando o valor estratégico 
deste território para o estado 
judeu, que o ocupa desde 

1967 . Daí a extrema difi
culdade da negociação ini
ciada entre Israel e a Síria. 

As tensões evoluem, in
clusive em áreas nas quais 
a água é abundante. Nas 
bacias dos rios Eufrates e 
Tigre - na Mesopotâmia, 
berço da civilização e que 
compreende a Turquia, Sí
ria e Iraque - as disputas 
estão centradas na comple
xa questão dos direitos so
bre as marés alta e baixa. A 
economia dos três países 
está ligada aos recursos 
aquáticos do Eufrates e do 
Tigre, mas a Turquia domi
na as águas altas e pode 
controlar o abastecimento 
para as nações que estão 
rio abaixo. 

O governo de Ankara ex
plora de forma agressiva 
seus recursos hídricos atra
vés de um projeto de desen
volvimento da região de Ana
tólia. O projeto prevê a cria
ção de uma rede de irrigação 
e a construção de hidrelétri-

casque regularão o fluxo do 
Tigre e do Eufrates. 

Os efeitos sobre a Síria, 
o país com menores recur
sos na bacia, provocaram 
uma perda de 50% dos flu
xos de água. Isto combina
do com uma grave contami
nação dos recursos hídricos 
destinados à agricultura 
(pelo uso excessivo de agro
tóxicos), mais a salinização 
das águas, produziu uma 
rápida deterioração da si
tuação ambiental na Síria. 
As cidades maiores já so
frem falta de água e de 
energia elétrica e essas di
ficuldades serão maiores 
no futuro, já que a deman
da aumentará com o cresci
mento da população. 

No Iraque, o programa 
turco GAP reduz as corren
tes do Eufrates em cerca de 
dois terços . Muitas aldeias 
iraquianas já estão impor
tando água potável. 

Nas negociações de paz 
árabe-israelenses surgiu a 
necessidade de se chegar a 
um acordo no uso das 
águas . Mas é muito pouco, 
de fato, o que se conseguiu 
avançar. Karen Krarner 
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O reino do caos 
A informática tornou obsoletas as teorias econômicas 

usadas pela maioria dos governos, e mais de um trilhão 
de dólares diários correm de um lugar a outro 

do planeta sem nenhum tipo de controle 

Hazel Henderson * 
raças às inovações tecnológi
cas na área de computação, 
entramos no que se poderia 
chamar de a Era da Arte da 

Guerra Econômica Global. Nesta era, 
os modelos econômicos previamente 
utilizados se tornaram obsoletos e nu
merosas molas da economia escapam 
por completo ao controle dos governos 
e das legislações nacionais. 

A era da informática do pós-Guerra 
Fria se caracteriza pela ação de especu
ladores do computadorizado mercado 
global de capitais, que movem diaria
mente mais de um trilhão de dólares 
através das fronteiras nacionais e 
agem à vontade contra as divisas frá
geis . O recente caso do peso mexicano 
e os ataques que esfacelaram a libra es
terlina e a União Monetária Européia 
em 1993 são exemplos representativos . 

Assim como no passado os países 
formavam alianças para enfrentar as 
ameaças bélicas, agora as nações de
vem resistir aos ataques contra seus 
mercados de divisas, e necessitam de 
novas alianças contra essa "agressão 
econômica" que, entre outros perigos, 
espanta os investidores. 

O novo esquema econômico que foi 
imposto nos últimos tempos é conduzi
do por fluxos financeiros mundiais dos 
quais mais de 90% são puramente es
peculativos e destinados a beneficiar os 
operadores-jogadores individuais. 
Essa situação não faz outra coisa a não 
ser criar· mais instabilidade e riscos 
para o sistema em seu conjunto. 

Os operadores do mercado se con
verteram em uma nova classe de apá
tridas que fazem às vezes de '1egislado
res virtuais", capazes de pôr à prova a 
aptidão dos governos para aplicar im
postos, gastar, prestar ou diminuir 
suas dívidas através da inflação. 
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A era da informática do pós-Guerra Fria se caracteriza pel_a ação de especuladores 

Cegueira conceituai - Os políti
cos se queixam da perda de opções da 
política doméstica com relação à com
petitividade global. Esçravizados pe
las idéias já ultrapassadas de seus 
conselheiros econômicos, os gover
nantes nacionais ainda consultam 
textos econômicos do século passado e 

suas decisões se baseiam em modelos 
de "livre mercado" guiados pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o 
Banco Mundial (Bird). 

No entanto, a cegueira conceituai 
destes políticos tem permitido que as 
soberanias nacionais fossem supera
das por esse incontrolável fluxo diário 
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de capitais de mais de um trilhão de dó
lares movimentados por meios eletrô
nicos. Inclusive alguns dos próprios jo
gadores deste "cassino global" admi
tem a instabilidade do mesmo, assim 
como sua crueldade "darwiniana" e a 
necessidade de uma regulamentação. 

Na presente situação, as legislaçôes 
nacionais são ineficientes ou até con
traproducentes. Só os acordos globais 
sobre a estabilização do mercado de 
câmbios, investimentos de capital e a 
reestruturação do FMI e do Banco 
Mundial poderiam enfrentar as agres
sões econômicas típicas desta nova era. 
Um cada vez maior conjunto de ban
queiros, comerciantes e investidores, 
assim como de políticos e até ministros 
da Economia e das Finanças reconhece 
agora que é imprescindível estabelecer 
novas regras de alcance mundial para 
criar mercados finan.ceiros mais orde
nados e estáveis. 

Além disso, economistas partidá
rios do livre mercado como C. Fred 
Bergsten, J effrey Sachs e Lawrence 
Summers têm reivindicado a criação de 
uma espécie de "Gatt para os investi
mentos e as finanças". 

O recente -debate realizado nos Es
tados Unidos sobre o Gatt (Acordo Ge
ral sobre Tarifas e Comércio), que estu
dou até que ponto esta instituição in
ternacional - agora convertida na Or
ganização Mundial de Comércio (OMC) 
- desrespeita a soberania nacional, não 
foi senão uma nostálgica negação da 
realidade. 

Como assinalaram os membros do 
Congresso norte-americano Marcy 
Kaptur, Ron Klink e outros no debate 
realizado em 1994 sobre o Nafta (acor
do de livre comércio entre Estados Uni
dos, Canadá e México), os mercados de 
divisas e capitais deveriam ser incluí
dos em todo acordo desse tipo. Os ban
cos centrais podem se ver forçados a en
trar em tais acordos globais já que nin
guém pode defender suas divisas, como 
se viu em julho de 1994, quando até o 
G-7 (o grupo das sete nações mais in
dustrializadas do mundo) tentou de
fender o dólar e fracassou. 

Os bancos centrais terão que mudar 
e, em vez de limitar-se a administrar as 
reservas internas de dinheiro, deverão 
concentrar-se nas ondas mundiais de 
dinheiro "quente" que é lavado através 
de suas fronteiras. 
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A velocidade com que os capitais migram de um canto a outro do planeta pode levar 
operadores de bolsas à loucura e a economia de países subdesenvolvidos à falência 

Só os acordos globais sobre investimentos de capital e a 
reestruturação do FMI e do Banco Mundial poderiam 
enfrentar as agressões econômicas típicas desta nova era 

O papel dos governos -Nos Esta
dos Unidos, vários parlamentares re
publicanos e democratas se rebelaram 
contra a operação de 40 bilhões de dó
lares com a qual o governo de Bill Clin
ton lançou uma tábua de salvação ao 
peso mexicano. Argumentaram que os 
bancos privados, os corretores da bolsa, 
os especuladores e outros credores da 
dívida mexicana deveriam assumir as 
perdas assim como antes obtiveram be
nefícios. Porém, os governos devem 
também dividir responsabilidades e 
atuar conjuntamente. 

A maior parte dos problemas está 
ligada aos novos sistemas eletrônicos 

. globais, surgidos a partir das inovações 
tecnológicas na área de computação. A 
teoria econômica tradicional ainda dá 
ênfase nos mercados e nos variados fra
cassos destes, mas passa por cima dos 
problemas dos sistemas eletrônicos e de 
suas regras de acesso e distribuição, ex
ceto quando podem ser possuídos como 
uma propriedade. Na medida em que a 
teoria do jogo e o modelo do caos dinâmico 
substituem a ciência econômica tradicio
nal, pode-se ver que nas sociedades hu
manas as regras da interação são tão 
fundamentais como os mercados. 

Também fica claro que o comporta
mento de atoreS-individuais que agem 
em seu próprio interesse pode prejudi
car o sistema econômico global, a me
nos que se empreendam rápidas ações 

coletivas. As alianças das nações com 
as moedas mais fortes, incluindo os Es
tados Unidos, Alemanha, Japão e ou
tros países, podem ter um efeito dissua
sivo diante da possibilidade de agres
sões econômicas. 

Mas também a criação de pacotes 
internacionais de garantias para refor
çar as moedas fracas e a aprovação de 
um imposto para as transações mone
tárias poderiam reduzir as tentações 
dos especuladores que estão criando 
instabilidade nos mercados mundiais. 

Por outro lado, é importante a ativi
dade de grupos ad hoc de organismos 
como o FMI, o Banco Mundial, o Clube 
de Paris, a Organização Internacional 
de Comissões de Valores e a Comissão 
Mundial para o Financiamento da 
ONU, que já estão tratando destes ur
gentes problemas. 

Ao mesmo tempo, a ONU pode re
forçar o seu Conselho Econômico e So
cial ou formar um novo organismo com 
poderes para convocar os ministros de 
finanças, as instituições financeiras in
ternacionais e os operadores do merca
do socialmente comprometidos, a fim 
de estabelecer acordos econômicos in
ternacionais para controlar o cas·sino 
global atual. ÍI 

"Hazel Henderson é uma analista independente da área 
econômica que integra a Comissão Mundial para o Fi
nanciamento da ONU e autora de livros sobre temas 
econômicos 
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Como entender a força do Islã 
Estereótipqs usados pelos meios de comunicação 

e por analistas militares ocidentais impedem a total 
compreensão do avanço do islamismo 

Mushahid Hussain 

[B] o Ocidente, o conceito de "ftm
damentalismo islâmico" foi 
bastante simplificado. Em 
geral, é interpretado como si

nônimo de um inimigo monolítico que 
desafia a segurança internacional. 
Essa visão estereotipada e cheia de pre
conceitos sobre um fenômeno de grande 
complexidade -que lamentavelmente é 
compartilhada por muitos dirigentes 
ocidentais -está causando preocupação 
entre os muçulmanos. 

Os adeptos do Islã temem que a atri
buição de uma dimensão militar a Um 
fenômeno que é percebido como uma 
ameaça esteja empurrando o mundo 
para o cumprimento de uma profecia de 
"confrontação de civilizações" que ali
menta a si própria. 

O novo presidente da Câmara de 
Representantes dos Estados Unidos, o 
republicano Newt Gingrich, disse dian
te de um auditório de oficiais militares 
e ftmcionários da inteligência que é ur
gente aplicar "uma estratégia coerente 
para combater o totalitarismo islâmi
co". Essa retórica se parece com a usada 
em Munique pelo secretário-geral da 

Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan), Willy Claes, após um de
bate sobre segurança, quando se referiu 
à militância islâmica como a "mais gra
ve ameaça à segurança ocidental", no 
pós-Guerra Fria. 

Tais percepções do islamismo foram 
inicialmente responsáveis por fomen
tar a idéia de "fundamentalismo", e 
agora elevam o Islã de uma religião à 
categoria de ameaça para a segurança 
nacional dos Estados Unidos e do Oci
dente, com imagens que convocam a 
uma moderna cruzada. A retórica polí
tica do ''branco e preto" e o simplismo 
dos meios de comunicação, que asso
ciam o sufixo islâmico ao fundamenta
lismo, ao extremismo, à militância e ao 
terrorismo, polarizam o debate. 

Muitos povos - O mundo islâmico 
inclui dezenas de povos e Estados dife
rentes. Desde os fundamentalistas sau
ditas pró-ocidentais até os seculares 
turcos, também pró-ocidentais, passan
do pelo regime iraquiano de Sadam 
Hussein, que é antiocidental e não é 
fundamentalista em absoluto. 

Não obstante, a Otan (a aliança mi
litar ocidental) acaba de aprovar a 

abertura de conversa
ções com cinco estados 
da África e do Oriente 
Médio (Egito, Israel, 
Marrocos, Tunísia e 
Mauritânia), para bus
car "uma estratégia 
conjunta contra as 
ameaças à segurança 
introduzidas pelos ex
tremistas islâmicos". 
Os especialistas milita
res concordam que "os 
perigos mais imediatos 
para a segurança da 
aliança provêm da bacia 
mediterrânea e não da 
Europa oriental". 

O islamismo ganha força nos países considerados 
pró-ocidentais 

Depois de andar às 
cegas por causa do co
lapso do comunismo no 
mundo soviético e do 
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fim da Guerra Fria, sem encontrar um 
papel adequado para si mesma nos con
flitos europeus, a Otan achou agora um 
novo inimigo. Esta mudança e as con
sultas sobre segurança com uma sele
ção de países muçulmanos acontecem 
sem prejudicar outras posturas mais 
clássicas da Otan. O secretário de Defesa 
do Estados Unidos, William Perry, des
cartou qualquer possibilidade de outor
gar a qualidade de membros da aliança 
militar ocidental a países da Ásia central 
como U zbequistão e Cazaquistão, cuja re
ligião majoritária é o Islã. 

Ressentimento popular - No en
tanto, especialistas em geopolítica resi
dentes em Washington não concordam 
com a idéia de que o surgimento do is
lamismo político implique um senti
mento antiocidental. Para eles, trata-se 
de uma expressão de ressentimento po
pular contra as elites governantes, cor
ruptas e ineptas, que de fato são respal
dadas pelos países ocidentais. Recor
dam que em muitos dos países muçul
manos, éomo Egito, Argélia, Tunísia e 
até Turquia, o povo vê o islamismo co
mo uma autêntica alternativa a uma si
tuação injusta. 

Se o Ocidente quer apaziguar a mi
litância religiosa nos países muçulma
nos, terá que entendê-la como uma re
ação sócio- econômica e não como uma on
da panislâmica que pode ser combatida 
com sanções, isolamento internacional e 
enfrentamentos militares. Muitos se per
guntam se será por casualidade que os 
movimentos islâmicos mais potentes sur
giram naqueles países muçulmanos que 
foram os mais notáveis por sua seculari
zação e sua postura pró-ocidental: pri
meiro o Irã e agora a Argélia. 

Os militantes islâmicos demonstra
ram em ambos os casos sua capacidade 
para organizar um ressentimento pro
fundamente enraizado contra as elites 
governantes. O resultado foi que, no mo
mento, a maioria dos muçulmanos define 
de maneira crescente sua identidade, 
tanto do ponto de vista cultural como po
lítico, em termos de religião. • 
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Os templos do 
amor erót-ico 
Perdidas durante séculos no meio da 
selva, construções de mais de mil anos 
mostram os costumes de uma civilização 

KundaDixit 

[A] 
Índia de hoje atravessa uma 
revolução sexual com o desa
parecimento dos tabus tradi
cionais devido à introdução 
da televisão por via satélite, 

das revistas masculinas e dos espetácu
los de sexo explícito. Mas os antigos 
templos de Khajuraho, cidade situada 
no centro do país, oferecem evidências 
de uma abertura similar nos costumes 
de mil anos atrás. 

Construídos pela dinastia Chan
dela, que dominou a região no início 
deste milênio, os "templos do amor" 
contê·m algumas das mais refinadas 
esculturas em pedra e obras de arte 
erótica da Índia. Voluptuosas ninfas 
celestiais brincam pelas galerias e co
lunas dos templos de 40 metros de al
tura . Um milênio depois de esculpi
das, as contas dos colares da 
deusa hindu Shiva e as delica
das pregas dos vestidos dos 
fiéis ainda aparecem nítidas 
no granito. 

Figuras sensuais, jovens e 
vigorosas são reproduzidas em 
diferentes fases do encontro 
sexual. Seus contornos nos fri
sos; esculpidos com leveza, se 
convertem numa celebração 
desenfreada do ato de amor. O 
olhar, nos rostos dos amantes 
humanos e divinos, é terno e 
calmo, acusando um harmo
nioso equilíbrio entre corpos e 
almas, entre mundanidade e 
espiritualidade. 

Espetáculo impressio
nante - Quando a dinasti_a 
Chandela se extinguiu no sé
culo XII, os templos de Khaju
rahó foram cobertós pela sel
va. Em 1838, um engenheiro 
britânico que viajava pela re-

Julho/1995 

gião os encontrou por acaso. Depois de 
limpar o mato, ficou impressionado com 
o espetáculo. 

Em 1953, os templos foram restau
rados parcialmente. Tempos depois, fo
ram construídos hotéis e um aeroporto 
para facilitar o acesso de turistas e pe
regrinos. Hoje, os templos de Khaju
raho são Patrimônio da Humanidade, 
segundo determinação da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). 

"Provavelmente nenhuma coleção 
de arte medieval empregou o corpo 
como metáfora de forma tão voluptuosa 
como estas esculturas", sustenta Pra
mila Poddar, autora de Templos de 
amor, um livro sobre Khajur aho. E 
acrescenta: "Descarada, incrivelmente 
franca, a qualidade erótica de Khaju
raho é perturbadora, mas também 
pura. Este é o amor sancionado pelos 

deuses, um amor desprovido de culpas e 
que só conhece a linguagem do prazer." 

As primeiras esculturas eróticas 
apareceram nos templos da Índia há 
cerca de dois mil anos e foram executa
das durante o período em que o poeta e 
filósofo Vatsyayan dava os últimos to
ques ao manual hindu do amor, o Ka
masutrci . Mas os escultores anônimos 
de Khajuraho se permitiram licenças 
artísticas que excederam as normas vi
gentes na época e deixaram vagar livre
mente sua imaginação. 

Uma reação à austeridade - Os 
historiadores estimam que a razão de 
tanta fecundidade na arte de Khaju
raho se deve a que no século IX a re
gião emergia de um período de auste
ros costumes budistas prolongado du
rante séculos. Em sua busca pela ilus
tração, o budismo havia excluído da 
sociedade as distrações mundanas 
como o amor e o sexo. Os reis hindus 
lutavam para atrair a seu rebanho os 
budistas e inverter a corrente. Por 
essa época, o budismo se encontrava 
em retirada no sul da Índia. 

O método empregado foi o de permi
tir que a religião reconsiderasse a sen
sualidade, de maneira que as pessoas 
pudessem gozar dos imaginativos pra
zeres conjugais sem sentirem-se culpa
das. "Os Chandela reconciliaram o físi

co com o espiritual, demonstran
do que mente e matéria não de
vem estar necessariamente em 
conflito", escreve Poddar, cuja 
família foi a primeira a abrir os 
templos ao turismo. 

Outra explicação da arte eró
tica sustenta que os templos fo
ram também um centro de ensi
no para jovens. Nestes recintos, 
podiam aprender sobre o sexo e 
seus prazeres, para aplicá-lo em 
suas vidas íntimas. As cenas de 
acoplamento são a expressão da 
antiga filosofia hindu do tantra, 
qu~oresceu no século IX. A 
união ~ mulher e do homem é 
concebida como a fusão da cons
ciência (o homem) com a energia 
(a mulher). Algumas das escul
turas mais sublimes de Khaju
raho mostram as figuras de ho
mem e mulher fundidas em uma; 
símbolo da unidade da consciên
cia e da energia necessárias para 

• 
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A arte da negociação 
Chegou a hora de prevenir as guerras em vez 

de tentar sufocá-las depois de instaladas 

Dietrich Fisher* 

reocupados com as urgências do momento, os 
governos tendem a esperar que os problemas 
adquiram as proporções de uma crise antes de 
prestar-lhes alguma atenção. Os desastrosos 

resultados de um enfoque deste tipo podem ser compro
vados em Ruanda e nos Bálcãs. Em 1864, depois da ba
talha de Solferino, no norte da Itália, onde morreram 40 
mil soldados, o empresário suíço Henri Dunant fundou a 
Cruz Vermelha, cujos voluntários desde então vêm sal
vando incontáveis vidas por todo o mundo. 

Porém, as armas modernas e a loucura dos dirigentes 
políticos provocaram guerras de crescentes efeitos devas
tadores, nas quais a maioria das vítimas é civil e onde or
ganizações humanitárias como a Cruz Vermelha não po
dem ajudar a manter a paz. A solução negociada dos con
flitos é muito menos custosa e mais efetiva do que as in
tervenções militares empreendidas depois de iniciadas as 
hostilidades. E o mais importante é que também pode sal
var vidas. Já existem numerosas iniciativas, tanto ofi
ciais como privadas, para ajudar a mediar nas disputas, 
mas é necessário ampliá-las e fortalecê-las . 

Ao longo do ano passado, o ex-presidente norte-ame
ricano James Carter pôde evitar uma confrontação entre 
a Coréia do Norte e os Estados Unidos, ajudou a restau
rar a democracia no Haiti sem derramamento de sangue 
e negociou um acordo de cessar-fogo na Bósnia-Herzego
vina. O diplomata norueguês Terie Larssen conduziu is
raelenses e palestinos a negociações secretas frente a 
frente, das quais resultou o acordo de paz pelo qual o pri
meiro-ministro Yitzhak Rabin e o ministro das Rela
ções Exteriores de Israel, Shimon Peres, assim como 
o presidente da Organização para a Libertação da 
Palestina (OLP), Yasser Arafat, receberam o Prêmio 
Nobel da Paz 1994. 

O exemplo da Hungria e Romênia- Outras ini
ciativas privadas ajudaram a acalmar uma tensa si
tuação na Transilvânia, a região fronteiriça romena 
que pertenceu à Hungria antes da Primeira Guerra 
Mundial e que ainda agora é, em sua maioria, habitada 
por pessoas de etnia húngara. Romênia e Hungria fo
ram inimigas nas duas guerras mundiais e ambos os 
países cometeram numerosas atrocidades e se arreba
taram territórios. O temor e a desconfiança mútuos 
continuam sendo profundos entre eles. 

Allen Kassof, Livia Plaks e Larry Watts, integrantes 
do Projeto Sobre Relações Étnicas de Princeton, Nova 
Jersey, conseguiram fazer com que quatro funcionários 
do governo romeno e quatro representantes da minoria 
húngara se reunissem para elaborar um acordo sobre a 

situação da Transilvânia. A minoria húngara, graç.is a 
esse acordo, obtêv:e o direito de editar jornais locais e de 
usar sua própria língua na educação primária na 
Transilvânia em troca da promessa de não reivindi
car a separação. 

As duas partes ficaram tão surpresas e contentes de 
haver chegado a este compromisso satisfatório que es
pontaneamenté se aplaudiram depois de firmar o acordo. 
O esforço de apenas três pessoas durante uns poucos dias 
pode ter evitado outra guerra como a que a ex-Iugoslávia 
enfrenta há mais de três anos. 

As limitações da ONU - Essa bem-sucedida inicia
tiva contrasta com a incapacidade das Nações Unidas pa
ra deter os combates na Bósnia, apesar de haver ali mais 
de 20 mil soldados de suas Forças de Paz. Os esforços pa
ra prevenir as guerras requerem maiores recursos finan
ceiros. O secretário-geral da, ONU, Boutros Ghali, teve 
um papel valioso como mediador em numerosas ocasiões, 
mas está sobrecarregado de tarefas . 

A Academia Internacional da Paz, uma organização 
subsidiária da ONU cujo objetivo é colaborar na solução 
pacífica dos conflitos, agora tem somente três profissio
nais em condições de realizar trabalhos de campo e uma 
equipe de apenas 16 pessoas. Mesmo com a ampla ajuda 
de voluntários privados, essa organização não pode en
frentar com probabilidades de êxito os quase 100 conflitos 
étnicos que estão a ponto de estourar em numerosas par
tes do mundo. 

Mas, além de uma instituição dependente da ONU, 
são necessários movimentos de voluntários do tipo do 
Friends Service Committee, das Brigadas Internacionais 
da Paz e da Associação de Reconciliação, e muitos outros, 
cujos objetivos são buscar a solução de conflitos e cons
truir um mundo justo a fim de erradicar as causas da 
guerra. O vigor desses movimentos consolida sua flexibi
lidade e diversidade. 

Além do mais, a canalização de maiores recursos para 
a prevenção de conflitos pode ser o modo mais efetivo 
de se economizar nestes tempos de orçamentos aperta
dos. Um investimento de milhares e milhares de dóla
res na solução negociada de conflitos pode .perfeita
mente evitar intervenções militares que custariam bi
lhões. A alternativa é clara: ou aprendemos a abrir nos
sos olhos e a evitar obstáculos ou os mantemos fecha
dos, confiando em que a ambulância chegue pouco de
pois de nos machucarmos. • 

·oietrich Fisher é professor da Peace University. vice-presidente do World Citizen Diplo
mats ~ autor do livro Aspectos não-militares da segurança 
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Para você en
tender como 4 
corpos ocupam · 
o mesmo espa
ço, não é neces
sário consultar 
nenhum livro de 
Física. Basta ler a REVISTA DO MER
COSUL, A única publicação l 00% 
bilíngüe (português/espanhol), que 
trata · dos mais importantes aconte
cimentos e de toda a movimentação 

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

l , 1 1 

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

Lendo a REVIS
TA DO MERCO
SUL, você literal

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

REVISTA DO 

Rua da Glória, 122/105, Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP20241-l 80 - Brasil - Fax: (55-021 )252-8455 - TeL: (55-021) 221-7511 



QUEM TEM TECNOLOGI 
E EXPERIÊNCIA NÃO 
ESCOLHE A OBRA 

Uma empresa com experiência no exterior; 
1 

, que conhece como ninguém a variedade de , 
1 

solos da topografia brasileira; que constrói 
1 

aeroportos, escolas, sambódror:nos, estradas 
barragens_, estádios de futebol, está pronta 
para qualquer desafio. 

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 -8? andar-CEP 20031-144 - Rio de Janeiro- RJ 
Tel. : (021)210-1343 Fax.: (021 )262-6698 Telex: 21-22686 
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