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,,,,,,osrAL NORTE SULIIIIJi 
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 'i'llllA• t 

O XANGÔ DE BAKER STREET f 
Jô Soares 
O primeiro romance do hu
morista tem trama policial, 
passa-se no Rio de Janeiro de 
1886 e erwolve, entre outros 
personagens, a célebre atriz 
francesa Sarah Bernhardt, o 
detetive Sherlock Holmes, o 
imperador Pedro II, prostitu
tas cariocas e a intelectua
lidade brasileira da época 
352 pp Cód. 467 
R$ 24,00 

O BRASIL COMO PROBLEMA 
Darcy Ribeiro 
As questões brasileiras 
vistas com os olhos "in
dignados" de Darcy. 
Uma análise apurada 
dos artifícios da "in
doutrinação direitista" e 
dos "velhos discursos da 
esquerda". O antropólogo 
propõe um novo discurso, 
"socialmente responsável e 
suficientemente ambici
oso para definir os de
sígnios mais altos para 
o Brasil" . 
326 pp Cód. 444 
R$ 20,00 t 
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PÓS-NEOLIBERALISMO f 
As políticas sociais e o Estado democrático 
Emir Sader e Pablo Gentil 
( organizadores) 

ALMANAQUE BRASIL 95/96 
Obra apresenta dados geográfi
cos, históricos e sociais do país 
de forma analítica, se constituindo 
numa fonte de consulta preciosa 
para estudantes e profissionais de 
vários setores. Reúne textos de 14 
jornalistas e estudiosos sobre a 
situação brasileira em áreas como 
educação, saúde, comunicação, 
emprego e habitação, entre outras. 
Cód. 318 
R$ 26,00 

O VERSO DA LÍNGUA 
Um romance gramatical 
]uva Batella 
Os verbos, sujeitos e substantivos 
deixam de ser acessórios para a 
criatividade do autor e ocupam o 
lugar de personagens principais. 
Luís Fernando Veríssimo define o 
livro de Batella, de 24 aros, como um 
"romance hiper-realista". 
186 pp Cód. 453 
R$15,00 

A FARSA DE CHURCHILL 
A trama secreta que definiu a li Guerra 
Louis C. Kilzer 
O jornalista revela, baseado em lon
ga pesquisa, que o primeiro-minis
tro inglês poderia ter abreviado o 
maior conflito da História, e suas 
conseqüências, se tivesse apoiado ge
nerais alemães que queriam derru
bar Hitler entre 1939 e 40. 
357 pp Cód. 446 
R$ 29,00 

A UNE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO 
Maria de Lourdes de A. Fávero 
História:> das lutas dos estudantes di
anle da ação do governo no ensino, 
que usava a educação para susten
tar o "pitjeto de sociedade capitalis
ta", e da repressão política impos

Análise sobre o neolibera
lismo, que prega a redução 
da preser1iça estatal na eco
nomia. Francisco Oliveira, -,.a11~~·" __ .__.,,..,_ 

ta pela ditadura militar. 
218 pp . Cód. 455 

Goran Therbom, Perry An
derson, entre outros, criti
cam o sistema, chamado de 
inimigo da cidadania. 
205 pp Cód. 449 
R$ 16,20 

R$ 20,50 

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



O EXERCITO SOVIÉTICO 
NA li GUERRA MUNDIAL 
Leonid Ieremee-u 
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$ 13,00 

ENSINANDO A ENSINAR 
Dali Reiner 
Ganha cada vez mais força em 
erÍ:1presas a reciclagem de pro
fissionais, procurando atuali
zar seus conhecimentos. O li
vro, voltado para instrutores, 
procura responder três per
guntas-chave: quem será o 
público-alvo, o que precisa 
aprender e como ensinar. 
61 pp Cód. E-452 
R$ 18,40 

COMO CONTAR UM CONTO 
Gabriel García Márquez 
O escritor Prêmio Nobel mos
tra, numa oficina na Escola In
ternacional de Cinema e Tele
visão de Santo Antonio de los 
Ba:n.os, em Cuba, como se faz 
para narrar com eficiência, 
prendendo o espectador do 
irúcio ao fim 
307 pp Cód. 457 
R$ 22,00 

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 inte ressam pelo tema e 
os que estudam marketing 
e propaganda a partir de 
urna perspectiva da Antro
pologia do Consumo. 
232 pp · Cód. 442 
R$ 25,00 

DRAMATIZAÇÃO PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA 
Manoel Ricardo Simões 
Professor de geografia apresenta proposta alternativa de 
ensino da matéria. Segundo ele, o mestre deve incentivar 
nos alunos a vontade de representar na escola ternas da dis
ciplina, aumentando o interesse e permitindo que o educa
dor reforce seu papel de "agente da transformação social" . 
102pp Cód.454 R$ 12,00 
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SINAL FECHADO 
A música popular brasileira sob censura 
Alberto Ribeiro da Silva 
A canção popular tem ajudado a 
formar a identidade brasileira. 
Por isso o Estado volta-se para ela, 
usando-a em sua ação política ou 
censurando-a. O autor estuda os 
períodos do Estado Novo (1937-
450) e do Al-5 (1969-78) 
199 pp Cód. 469 R$ 15,00 

CRIANÇAS ESQUECIDAS 
Hélio de Oliveira Santos 
A situação de abandono de me
ninos e meninas brasileiros, 
num retrato em preto e branco 
da violência presente tanto nas 
ruas como dentro das casas. O 
autor apresenta soluções que 
vão desde a municipalização do 
problema até a criação do salá
rio abandono 
127 pp Cód. 466 R$ 15,00 

EMPRESARIADO E ESTADO NA 
TRANSIÇÃO BRASILEIRA 
Sebastião Carlos Velasco e Cruz 
Um estudo sobre a economia po
lítica do autoritarismo (1974-77), 
no governo do general Ernesto 
Geisel. A obra procura mostrar 
quais os pontos de convergência 
entre o abrandamento dos contro
les autoritários e o modelo eco
nômico vigente 
295 pp Cód. 468 R$ 26,40 
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A solidariedade da 
f amt1ia e amigos junto 
com a coragem de se 
assumir soropositivo 
tornam melhor a vida 
dos portadores do mv 

Cláudia Thomé e 
Marco Aurélio Reis 

UMA NOVA FORMA DE VIVER 
s bons efeitos desta receita 
formam um consenso entre 
pessoas com HIV positivo e os 
profissionais que trabalham 

com elas. 
"Eu tinha pavor de me sub

meter ao exame, daí resolvi dividir isso com a 
minha família. Foi a coisa mais certa que fiz na 
vida", conta o recepcionista pernambucano 
Oswaldo Lucas Júnior, soropositivo há seis anos. 

Na opinião da psicóloga Jane Veríssimo, 
do Gaffrée Guinle, um dos primeiros hospitais 
do Brasil a dedicar uma enfermaria a pessoas . 
com HIV positivo, quem fala de sua doença 
tem mais elementos para organizar a vida den-
tro dessa nova condição. · 

Mas nem sempre é fácil. A psicóloga Sei
ma Correia da Silva, do Hospital Pedro Ernesto, 
no Rio de Janeiro, explica que, quando se fala 
em Aids, a primeira imagem que vem à cabe
ça é a morte. Por isso, tem soropositivo que se 
recusa a tocar no assunto. "Há um momento 

em que ele não quer falar. Ele está fazendo 
uma escolha", avalia. 

Não só a morte torna a infecção um tabu. 
Com medo da reação das pessoas, o engenhei
ro Ronaldo Mussauer de Lima demorou três 
anos para contar aos pais. "Trabalhei interna
mente para chegar a um momento como esse 
e dizer: sou portador do vírus da Aids, e con
tinuo vivendo." 

A decisão valeu a pena. Hoje, após seis 
anos como soropositivo, o engenheiro respira 
aliviado: "O mais importante é poder estar 
contando com o companheirismo, respeito e 
apoio completo dos meus pais." 

A ciência já provou que estar perto de 
pessoas amigas ajuda a saúde do indivíduo. 
Para a psicóloga Jane Veríssimo, a qualidade 
de vida do soropositivo está diretamente liga
da ao seu estado emocional. "Não há nada 
pior para a imunidade do que o estresse e a 
melancolia." 

O empresário mineiro Floriano Furtado 

Leite, soropositivo há 11 anos, confirma a tese. 
Depois de passar dois anos se preparando para 
morrer, percebeu que podia ter uma vida nor
mal e conviver com outras pessoas. 

Só então ele resolveu começar um relaci
onamento, mas se deparou com um impasse. 
"Eu não conseguia deixar de contar e tinha 
medo de perder. Resolvi abrir o verbo, falei 
de cara. Ele é uma pessoa bem-informada e a 

· gente lidou legal com a questão. Isso me deu 
muita coragem, muito estímulo." 

Há 12 anos com o HIV, o jornalista Pedro 
Paulo Santana afirma que, ao assumir-o resultado do 
exame de sangue em público, o soropositivo pre
cisa vencer preconceitos. "Discriminação mata 
muito mais do que a Aids", declara. 

Preconceito - O ativista Ricardo Faria 
Barros, do Grupo de Apoio à Vida da Paraíba, 
lamenta que se ensine muito sobre a doença 
e pouco sobre as pessoas com Aids. "Ainda 
hoje os doentes são discriminados em pontos 



O que mais 
apavora o doente 

éo medo da 
reação das 

pessoas 

de ônibus, bares e escolas", constata, puxan
do o coro daqueles que, sem estarem 
infectados pelo HIV, lutam contra os precon
ceitos que rondam soropositivos e doentes. 

A artista plástica paraibana Ednalva Ponter 
Carrier, há um ano e oito meses com o vírus, 
está assustada. "Viver com Aids ainda é muito 
difícil. Você se depara com preconceitos em 
todos os lugares", desabafa. 

''A gente tem preconceito com a gente 
mesmo ao se saber com Aids", confessa o 
empresário Floriano Furtado. Segundo ele, 
vencer este obstáculo é o primeiro passo para 
enfrentar a rejeição da sociedade. 

A assistente social Márcia Barbosa Martins, 
do Hospital Pedro Ernesto, concorda. "En
quanto falamos de Aids no outro, todo mun
do colabora. Mas quando é conosco, a coisa 
muda." Ela explica que as pessoas pensam que 
são imunes e, por isso, nem todo mundo tem 
condição de falar da Aids quando se descobre 
vítima dela. 

Talvez o caso mais conhecido de um 
soropositivo que se recusou a tocar no assunto 
seja o do.ator Lauro Corona. Após grande espe
culação a respeito de seu estado de saúde, ele 
morreu em 1989, sem nunca admitir a infecção. 

Numa atitude totalmente oposta, o joga
dor de basquete norte-americano Earvin Magic 
Johnson passou a liderar campanhas de divul
gação sobre a epidemia assim que, em 1991, 
soube estar infectado pelo HIV Em seu livro, 
O que você pode fazer para evitar a Aids, o 
atleta diz que os pais são a chave para conter 
a propagação da doença entre os _jovens. 
"Vocês devem ensinar a seus filhos formas de 
fazer sexo seguro", aconselha. 

Em família - Difícil para os adultos, pior 
para os jovens. A psicóloga Selma Correia da Sil
va lembra que o adolescente com Aids enfrenta 
não só os sintomas da doença mas também as 
transformações características da idade. 

As assistentes sociais da unidade clínica 
de adolescentes do hospital Pedro Ernesto se 
deram conta do que isso representa na práti
ca, Elas perceberam a dificuldade dos inter
nos para assumir a doença. Nos corredores do 
hospital, muitos diziam estar com câncer. 

No caso das crianças, o problema se 
potencializa. "Muitas são abandonadas e priva
das de contato com outras pessoas", denuncia a 
assistente social Cláudia Guimarães, do Hospital 
Pedro Ernesto. Nem sempre as crianças sabem o 
que é a doença. Nesses casos, o papel da famí
lia se torna ainda mais importante. 

Mas quase nunca a família está fora do 
problema, Em geral, o diagnóstico do HIV em 
crianças rev.ela a presença do vírus em mães e 
pais, Assim, o tratamento fica mais difícil. 
· Os pediatras já perceberam que a sobrevida 

de crianças com pais saudáveis é bem maior. ''A 
mãe soronegativa tem muito mais ! 
recursos internos para dar apoio 
à criança", admite a psicóloga 
Jane Veríssimo. 

Lucinha Araújo, mãe do f 

cantor Cazuza, diz que que
ria distância da Aids e passou 
um ano sem conseguir encarar um 
doente depois que seu filho morreu, em 

, 1990, ''Achei que era muita covardia, aí deci
di quebrar essa barreira psicológica", fala, 
emocionada, Ex-voluntária no Hospital 
Graffrée Guinle, hoje ela mantém duas casas 
de i!poio a crianças soropositivas no Rio, .. 

Ter amigos, brincar e freqüentar a escola 
são fundamentais no tratamento das crianças 

soropositivas. Mas, segundo Cristina Moreira 
da Costa, diretora administrativa da Socieda
de Viva Cazuza, isso não é fácil. "Antes de 
matricular nossas crianças, temos de ir à esco
la, falar com os professores e com os pais dos 
outros alunos", conta, 

Nestas palestras, Cristina informa sobre 
formas de contágio e ·procura romper com 
preconceitos, tirand9 dúvidas, muitas delas 
absurdas. Certa vez, uma mãe levantou a hi
pótese de seu filho, brincando no recreio com 
uma criança da Viva Cazuza, contrair o vírus 
num acidente em que os dois, levando um 
tombo, se ferissem e, ao se levantarem, os 
ferimentos se encostassem. 

"Você deixaria seu filho brincar com uma 
criança com Aids?", pergunta a assistente so-

Campanhas ensina 
muito sobre a doenç 

e pouco sobre a 
pessoas com Aids 

Na foto, camisinha n 
obelisco da praça d 
Concórdia, em Pari 



cial Márcia Barbosa Martins, em questionário 
que distribui na sala de espera do Hospital 
Pedro Ernesto. 

Márcia faz palestras sobre o assunto en
quanto as pessoas que vão ao hospital espe
ram o atendimento clínico. "Havia uma épo
ca em que se precisava adaptar o doente ao 
meio. Hoje, tem que haver um processo in
verso, até para dar oportunidade de todos 
verem que a Aids não é morte. Ela é, sim, uma 
nova forma de viver a vida." 

Óbito social - "Eu olho para o portador 
não como morte, mas como vida. É um cara 
que está na batalha", ensina o ativista Ricardo 
Faria Barros. "A Aids não tem cura. Mas ela é 
tratável. O pior é que tem gente que a encara 
como uma doença intratável", completa. 

Para desespero dos infectados, Ricardo 
ainda é uma exceção. Amai-

A artista plástica Ednalva Ponter Carrier 
promete continuar a luta. "Com ou sem o 
vírus, você é um ser humano. Tem o direito 
de viver e ser feliz", pondera. Para as mu
lheres, grupo em que aumenta a cada ano 
a incidência da Aids, estar infectada é um 
duplo problema.A pedagoga Nair Soares de 
Brito, soropositiva há três anos, diz que ser 

ona das pessoas ainda não 
consegue ver na Aids algo 
além da morte. 

O problema é conside
rado um dos mais graves 
empecilhos ao tratamento 
dos soropositivos, segundo 
admite Nestor Arias, chefe 
para a América Latina e o 
Cari be do Programa das 

Sócrates 
Nolasco: "o 
homem vive 

como um Don mulher no Brasil já é um 
desafio. "Insistem em nos 
considerar cidadãs de se
gunda classe. lmagineíl) 

Juan" 

Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud). "Os governos ainda não criaram me
canismos para que os infectados se desen
volvam como pessoas. Há carência, inclusi
ve, de apoio médico", sentencia. 

Para o Pnud, o principal desafio é provar 
aos governos dos países latinos que os 
soropositivos precisam de ajuda financeira e 
de um ambiente em que estejam garantidos 
seus direitos políticos. "Difícil também é con
quistar o apoio da sociedade e demonstrar que 
o problema é de todo o mundo. Todos devem 
participar da luta contra a epidemia", sugere. 

"Precisamos de ajuda, de nos relacionar 
com o mundo e de possibilidades de solidari
edade", pregava Adelmo Turra, um dos pri
meiros soropositivos a exigir direitos decida
dania quando a regra era se esconder. Morto 
em agosto em decorrência da Aids, Adelmo 
passou os últimos anos reivindicando qualida
de de vida para os portadores do HIV 

191 · terceiro mundo/ suplemento 

agora portadoras do HIV.'' 
As mulheres buscam convencer os parcei

ros da necessidade do uso de preservativos, 
mesmo dentro de relacionamentos estáveis. E 
são as prostitutas que dizem como fazer isso. 
Rosarina Silva, da Associação de Prostitutas do 
Ceará, explica que o preservativo pode ser 
sensualizado. No V Encontro Nacional de Pes
soas Vivendo com HIV e Aids, realizado em 
setembro, no Rio, ela ensinou que, colocada 
com a boca, a camisinha encontra menos obs
táculos para entrar na vida sexual das pessoas. 

Para a ativista carioca Valéria Lewis, há 
nove anos com o vírus, é impossível não usar 
preservativo. "Sem camisinha não dá para 
transar", alerta. 

A organização não-governamental Pela 
Vidda, do Rio, estima que 540 mil brasileiros 
não sabem que são soropositivos. Daí a im
portância do uso generalizado do preservati
vo. "A gente não sabe como convencer a po
pulação a se prevenir, não só da Aids, mas de 

todas as doenças sexualmente transmissíveis", 
afirma o jornalista Pedro Paulo Santana. Para 
ele, quem quer, deve e pode transar, desde 
que tome precauções. 

A presença do vírus pode não ser encara
da como barreira pelos soropositivos. Ronaldo 
Mussauer, depois que soube estar com o ví
rus, se formou em engenharia e deu início ao 
curso de mestrado em teleinformática e 
automação. "Viver com o HIV é viver normal
mente, tendo a consciência de que você tem 
que tomar determinados cuidados especiais 
com a saúde", testemunha ele, atual presidente 
do Pela Vidda do Rio de Janeiro. 

Além de estudar e trabalhar, o 
soropositivo, como qualquer outra pessoa, 
pode também ter uma vida social. O Núcleo 
de Orientação em Saúde Social alerta para isso 
e mantém, no bairro da Glória, no Rio, o Safe 
Bar, com uma programação voltada para os 
soropositivos. 

"O que faz a Aids terrível é você morrer 
antes do tempo de forma simbólica, sendo re
baixado social e moralmente", afirma o teólo
go Leonardo Boff. Para o religioso, a epidemia 
é algo mais que pessoal, tem a ver com a pró
pria Terra. 

Há quatro anos com o HIV, o artista plás
tico Edson Barros, de Niterói (RJ), concorda. 
"Vivemos na era da Aids. Mais contemporâ
nea que ela sóa Internet. Ela mudou a vida de 
todo mundo. Quando passa a usar a camisi
nha sem saber de sua sorologia, você incor
porou a Aids na sua vida, se atualizou." 

O psicólogo Sócrates Nolasco, professor 
da Faculdade de Comunicação da UFRJ eco
ordenador da Associação Brasileira de Pes
quisa sobre a Condição Masculina, afirma: 
"O homem vive como se fosse Don Juan, 
uma definição da masculinidade contradi
tória, pois é um ideal inalcansável, uma 
representação de Deus. Com isso, acredita que 
nada vai lhe acontecer, o que contribui para 
reforçar a Aids." 

Rosilda Marinho, 28 anos, do grupo Pela 
Vidda/Goiânia e presidente da Associação 
Panamericana de Pessoas vivendo com HIV e 
Aids, acrescenta: "É muito difícil viver com o 
HIV no Terceiro Mundo. É necessário mais 
discussão sobre a condição da mulher, o aborto 
e a concepção." • 



AsPECTOS SOCIAIS E LEGAIS 

O
s soropositivos e doentes de Aids en
frentam discriminação, injustiças, fal
ta de assistência médica e carinho, 
além da certeza de que o mal não 

tem cura. Saber viver, torna-se, en
tão, essencial. 

Essa realidade foi discutida no V Encon
tro Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e 
Aids, organizado pelos Grupos Pela Vidda -
Rio de Janeiro e Niterói, e pela Associação Bra
sileira Interdisciplinar de Aids (Abia), realiza
do em setembrn ,a UFRJ. 

A pandemia se alastra e faltam medidas 
eficientes oara impedir seu avanço. Uma das 
dificuldades é a falta de legislação sobre o 
tema. Um exemplo: o soropositivo só pode re
ceber o PIS e o Pase~ quando já apresenta sinto
mas do mé!I. O ideai é que ele tivesse acesso aos 
recursos destes f.1 idos, que na verdade lhe per
tenu. ., díltes de manifestar a doença, para que 
pudesse se tratar preventivamente. Um outro 
problema legal: os planos de saúde não cobrem 
o tratamento da Aids, apesar de o Conselho Re
gional de Medicinaobrigá-los a fazê-lo. 

Outro problema é a adoção de crianças 
com o HIV, que demora, geralmente, até um 
ano para ser legalizada. Na maioria das vezes, 
elas falecem antes de terem conseguido uma 
família. O Grupo Pela Vi d da/Niterói começou 
a trabalhar, em dezembro de 1994, a campa
nha "Adote as Necessidades de uma Criança 
Vivendo com Aids". A iniciativa consiste em 
arranjar padrinhos para esses meninos e me-

ninas, cada um contribuindo com 100 reais 
mensais. ''A maioria só colabora financeiramen
te, não quer ter contato com a criança. É difí
cil arranjar casais para adotar soropositivos. 
Além disso, ainda temos que desviar a bu
rocracia e tentar conscientizar os juízes que 
esses meninos e meninas não podem espe
rar; tem que ser criado um regime de ur
gência", reclama Martha Reis, do Grupo Pela 
Vidda/Niterói. 

A discriminação atinge as próprias crian
ças, geralmente conta mi nadas pela mãe antes 
de nascerem. "Peço que os meninos da Soci
edade Viva Cazuza não usem os uniformes da 
instituição para ir ao teatro. Não é um pre
conceito racional, é emocional, não adianta 
explicar que não se pega Aids por contato. 
Mais do que uma questão de saúde, é um pro
blema social", relata Cristina Moreira, direto
ra administrativa da Sociedade Viva Cazuza. 

A precariedade da saúde brasileira é mais 
uma barreira para o soropositivo. De ·acordo 
com o médico cubano Juan Carlos, 33 anos, 
soropositivo, a realidade de seu país é bem 
diferente à do Brasil: "Temos melhores condi
ções para o tratamento das vítimas da Aids que 
são muito mais respeitadas. Os brasileiros têm 
poucas esperanças, ficam na expectativa, sem 
saber se poderão usar medicamen!os novos e 
se serão atendidos nos hospitais." E o caso do 
presidente da ONG Travestis Unidos Lutando 
Incansavelmente Prevenindo Aids (Tulipa), o 
travesti Adriana, Valdo Pereira, 39 anos, há 9 

anos vivendo com o HIV: "Nunca precisei to
mar AZT, portanto, agora não tem jeito. Fico 
preocupada com a falta de assistência mé
dica. Será que terá medicamento? A máfia 
chegou até mesmo no Emílio Ribas, há uns 
anos, impedindo a compra e distribuição 
desse remédio." 

Sem esperança, leito, medicamento e 
receptividade dos médicos, só resta a fé. "A 
exclusão social reforça ainda mais a 
vulnerabilidade ao HIV. Além disso, há a 
homofobia nos próprios médicos, que, ao in
vés de atrair os contaminados pelo vírus, afas
tam-nos para outros lugares", diz Veriano Terto, 
33 anos, da Abia. De acordo com Adauto 
Berlarmino, 30 anos, do 
Instituto Superior de Es
tudos da Religião (lser), 
do Rio, muitos soro
positivos passam a fre
qüentar certas religiões 
que oferecem até a cura, 
principalmente a Igreja 
Universal do Reino de 
Deus e seitas neoprotes
tantes. A abordagem dis
criminatória de muitas 
seitas contribui para 
agravar o problema. 

Atualmente há gran-
de procura de terapias 
alternativas. Edson Bar-
ros, do Grupo Pela 
Vidda/Niterói, explica esse fato pelo 
ceticismo que muitos médicos 
alopatas mostram diante das possi
bilidades dP cura. Segundo ele, a 
experiência individual é o mais im
portante, até porque existem pes
soas vivendo há muitos anos com o 
vírus HIV sem desenvolver a doença e a me
dicina não consegue explicar os motivos. 

Por outro lado, o médico Amâncio de 
Carvalho (UFRJ) defende um compromisso 
com a identidade humana: "A ciência médica 
tem como base a relação médico-paciente e 
para avançarmos nela precisamos estar juntos 
discutindo permanentemente e saber, princi
palmente, quem são os nossos parceiros, quem 
nos ajuda e quem nos atrapalha. " (Elizabeth 
vonluben) 1 



AMOR E AIDS 

A sexualidade é o ponto de encontro do amor com 
a doença e a própria condição feminina dificulta 

o seu combate. A maioria das mulheres brasileiras 
contaminadas pelos maridos não se separa, 

pois julga que eles não têm culpa 

A
mulher carrega todas as conseqüên
cias geradas pela cultura machista da 
sociedade: submissão, violência, es
tupro. No seu universo há, ainda, 
o risco da gravidez, do parto e abor

to. Agora, a infecção pela Aids passou a fazer 
parte desse contexto. O número de mulheres 
contaminadas pelos vírus HIV está aumentan
do cada vez mais, atingindo principalmente as 
donas-de-casa. Até mesmo as profissionais do 
sexo reclamam da dificuldade de convencer os 
seus clientes a usarem a camisinha, como diz a 
prostituta Lourdes Barreto, do Grupo de Mulhe
res Prostitutas da Área Central do Belém do Pará 
(Gempac). O que fazer, então, para inserir na 
vida dessas pessoas o uso do preservativo, já 
que o amor e a crença na fidelidade dos seus 
maridos escondem o perigo de perder a vida? 

Esse tema foi abordado no seminário "Mu-

lher e Aids: a Percepção da Mídia", oferecido 
pela Associação Brasileira Interdisciplinar de 
Aids (Abia) e pela Cidadania, Estudo, Pesqui
sa, Informação e Ação (Cepia), realizado em 
outubro, no Rio de Janeiro, mostrando tam
bém como os meios de comunicação vêm con
tribuindo para a área da"Saúde. 

De acordo com o relatório A trajetória 
feminina da Aids, elaborado por Regina Ma
ria Barbosa e Wilza Vieira Villela, em São Pau
lo, 45% das mulheres infectadas pelo HIV têm 
parceiros fixos e únicos. Dados do Centro de 
Referência e Treinamento de Aids (CRTA) 
mostram que as atingidas pela epidemia são 
parceiras de usuários de drogas, ou de homens 
que têm outras parceiras, de bissexuais ou ain
da de soro positivos. 

Hoje em dia não há mais grupo de risco, a 
pandemia já chegou às residências, quebrando 

Mauro Schetter, da 
UFRJ: "a mídia brinca 

com as emoções ao 
divulgar remédios 

fantásticos" 

aquela velha ilusão de que tudo o que acontece 
de ruim no mundo exterior não chega ao lar. A 
falta de informação da maioria das mulheres que 
vivem dentro de casa, isoladas no seu meio, co
loca-as numa posição de muito mais risco do que 
as prostitutas e mulheres promíscuas. 

"Continuamos na Idade da Pedra no 
processo de informação sobre a saúde. Não 
estamos em um país pobre em relação à 
mídia, mas não encontramos espaço para 
poder discutir com profundidade as ques
tões que gostaríamos", diz Arlindo de Sou
za, superintendente do Canal de Saúde -
programa transmitido pela rede de TVs 
educativas (e repetidoras) de todos os esta
dos do Brasil. Ele também citou o total des
caso das autoridades, apontando como 
exemplo o Programa de Controle de San
gue do Ministério da Saúde, que no mês de 



setembro desse ano não recebeu nenhuma 
verba do governo. 

A Aids foi descoberta há cerca de 15 anos 
e ainda não temos uma cultura atualizada com 
referência a ela. A mudança de comportamen
to da sociedade é fundamental para combatê
la. Isto deixa claro que as campanhas publici
tárias não conseguiram atingir a população. 

"Os esforços de prevenção do vírus fo
ram insuficientes para promover a mudança 
de comportamento, pois a maioria das pesso
as continua se arriscando. A propagação do 
vírus por contatos heterossexuais aumentara
pidamente e hoje, de cada cinco contamina
dos, um é mulher. Cresce, também, a contami
nação de mãe para filho durante a gravidez, par
to e amamentação", fala Luiz Lobo, dos Projetos 
Éspeciais da Rede Globo, ressaltando a forma 
como a imprensa vem abordando o assunto: "A 
mídia tem contribuído muito para criar falsas 
esperanças de cura. É improvável que a vaci
na anti-Aids seja obtida antes do fim da pri
meira década do século XXI." 

milagreiro. Na verdade, a droga no tubo de 
ensaio parece que é perfeita, mas demora 
muitos anos para saber se funciona ou não." 

A informação para prevenir a sociedade 
é fundamental. Portanto, cabe à imprensa, ao 
governo e a toda a população mudar a men
talidade para que essa cultura hipócrita passe 
a conviver com a modernidade, no sentido 
de mudança de comportamento. 

''A informação deve mostrar o que vai ser 
a vida para cada um e o que ela pode repre
sentar. Parece que temos que evitar a morte 
precoce e encontrar a hora certa de morrer. 
Viver tornou-se sobreviver, e é assim que o 
poder nos domina. O sentido da vida hoje é 
consumir sem se consumir", fala o professor 
de Filosofia da Escola de Comunicação da 
UFRJ, Paulo Vaz, explicando a sua teoria: "Não 
se trata de deixar de cuidar da vida, não pro
curar preservar-se, mas simplesmente de co
locar na informação os riscos e o que a vida 
pode ser para você mesmo." 

Para ele, a única solução para combater a Aids e romantismo-O romantismo das 
Aids é a prevenção, sem perder tempo em mulheres é um sério problema. É o que cons-
discussões de preferências sexuais, religião, tatou Ricardo Prado, da revista Capricho. O 
prostituição, drogas. É preciso impedir que as veículo, voltado para o público adolescente 
pessoas se contaminem ensinando a usar pre- femi nino, recebe cerca de 1.500 telefonemas 
servativos, distribuindo seringas aos usuários e pelo menos cinco·mil cartas por edição que 
de drogas, orientando o ----------- mostram o grau de desin
sexo seguro. Ao invés de re- Donas-de-casa formação das jovens. Seus 
comendar abstinência se- podem 'icar editores resolveram, então, 
xual, tentar curar os vicia- J I fazer uma campanha mos-
dos e acabar com a prosti- mais expostas trandoa necessidade de usar 
tuição. "Em países em de- , d d a camisinha. "O preconcei-
senvolvimento, a Aids já é a OenÇa O to do uso da camisinha na 

a primeira causa de morte que prostitutas classe média é muito peque-
na faixa dos 20 aos 40 anos. no. O problema é que na 
Nenhum governo até ago- devido à falta adolescência tudo acontece 
ra conseguiu reduzir a sua d ,1. muito rápido. O namoro 
propagação. No Rio de Ja- e Ín) OYmaÇãO pode durar apenas uma se-
neiro a possibilidade de fa- mana. Geralmente elas uti-
zer sexo com alguém contaminado pelo vírus 
da Aids é de um para 28 mil", conta Luiz Lobo. 

O médico e professor Mauro Schetter, da 
UFRJ e da Universidade Jons Hopkins (Esta
dos Unidos) também reclamou da maneira 
como a doença é abordada na imprensa: "A 
mídia brinca com as emoções através da di
vulgação de lançamentos de remédios fantás
ticos. Toda hora aparece um produto 

lizam o preservativo no início do relaciona
mento, mas é só sentirem um pouco de esta
bilidade que deixam de usar", diz Ricardo. 
Segundo ele, a camisinha no Brasil é muito 
cara e aqui são usadas apenas 50 milhões. Em 
Bangladesh, que tem uma população menor 
do que a nossa e é ainda mais pobre, conso
mem-se 150 milhões por ano e nos Estados 
Unidos são 750 milhões por ano. Para Ricardo, 

Lourdes Baneto: dificuldade de convencer 
clientes das prostitutas a usar camisinha 

a mídia tinha que buscar um novo enfoque 
para tratar desse assunto. . 

A antropóloga Denise Martin explica que 
vestir a camisinha não é uma atitude tão simples 
e fácil de se lidar. "Existem fantasmas culturais. 
Seu uso coloca em dúvida a fidelidade e o amor." 
De acordo com ela, uma pesquisa feita com 
mulheres soropositivas desde adolescentes, com 
namoros rápidos, a senhoras casadas há mais de 
30 anos, revelou que a contaminação se dá tam
bém devido à imagem viril que elas têm do seu 
companheiro. A maioria das entrevistadas 
soropositivas contaminadas pelos maridos não os 
abandonou, até por acreditar que eles não tive
ram culpa d,o que aconteceu. As que tinham 
dúvida sobre o comportamento do seu parceiro 
também não tomaram precauções. "Há uma in
compatibilidade entre Aids e amor. A doença está 
vinculada à dor e ao sofrimento, enquanto o <)mor 
implica felicidade, alegria. A sexualidade é o pon
to de encontro entre o amor e a doença e a pró
pria condição feminina impossibilita a preven
ção da Aids", conclui .. 

As mulheres ainda procuram os serviços 
de ajuda à doença em fase mais avançada, 
sendo as últimas dentro da família a serem tra
tadas. "A mulher geralmente cuida primeiro 
do marido, depois do filho e no final dela 
mesma. Quando elas vão se tratar já é muito 
tarde. Isso geralmente acontece só quando o 
marido falece. Mas quando esse momento 
chega elas já estão exaustas e deprimidas", diz 
a doutora Jane Veríssimo, do Hospital Gaffreé 
Guinle. (Elizabeth von Zuben) • 



AMEAÇA À 
LIBERDADE 
DE CRENÇA 
Atitud~ de bispo da Igreja Universal 
do Reino de Deus põe em discussão 

a tolerância religiosa no Brasil 

Marcelo Monteiro 

o contrário de nações que enfrentam 
conflitos político- religiosos, como Ir
landa do Norte e Argélia, o Brasil -
maior país católico do mundo - é 

__ __,_ conhecido pela convivência entre as 
variadas denominações religiosas. A 

Constituição brasileira prevê que "é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença, sen
do assegurado o livre exercício dos cultos reli
giosos e garantida( ... ) a proteção aos locais de 
culto e suas liturgias". 

Entretanto, essa situação foi abalada em 
12 de outubro, feriado nacional dedicado a 
Nossa Senhora Aparecida. Durante os progra
mas Despertar da Fé e Palavra da Vida, da 
Rede Record, o bispo Sérgio von Helder, da 
Igreja Universal do Reino de Deus em São 
Paulo, deu socos e pontapés numa imagem 
da padroeira do Brasil. "Será que Deus pode 
ser comparado a um boneco desse, tão feio, 
tão horrível, tão desgraçado?", disse ele, criti
cando o hábito dos católicos de adorar santos 
representados por imagens, costume não ado
tado pelos evangélicos. 

Transmitido por uma emissora de audiên
cia reduzida, como a Record- pertencente à 
Igreja Universal - o ato do bispo ganhou re
percussão ao ser exibido pelo Jornal Nacio
nal no dia seguinte, despertando reações de 
católicos. Pelo menos quatro incidentes foram 

191 - terceiro mundo/ suplemento 

registrados: uma briga entre católicos e fiéis 
da Universal em Olaria (Zona Norte do Rio); a 
descoberta de uma falsa bomba num templo 
da Igreja de Edir Macedo em Anchieta (tam
bém Zona Norte carioca) e invasões de locais 
de c~lto da Un_iversal em Garanhuns (PE) pelo 
protet1co Murilo Valois e em Montes Claros 
(MG) pelo aposentado João Moreira Cardoso. 
Depois de apedrejar as vidraças do templo, Car
doso ameaçou os fiéis com um revólver. A inva
são ocorreu na noite do dia 13, horas depois do 
aposentado ter visto no Jornal Nacional as ima
gens da agressão do bispo evangélico. 

. A ,veiculação do incidente no principal 
not1c1ano da Rede Globo foi mais um round 
da briga entre a maior emissora do país e o .. 
bis~o M~cedo. O conflito vem de longe. A ' 
lgreia Universal costuma recomendar aos seus · 
fiéis não assistir aos programas da Rede Glo
bo, que incentivariam a decadência moral o 
consumismo e o individualismo da sociedade 

A agressão à imagem criou um clima de 
confronto religioso que não é desejável 

brasileira. A briga se acirrou com a revelação 
pela Globo dos bastidores dos cultos da Uni
versal, onde os fiéis são induzidos a doar di
nheiro à Igreja, ganhando o episódio nova di
mensão com a exibição da minissérie Deca
dência. O personagem principal era um líder 
evangélico que enriquece às custas da fé dos 

, crentes. Apesar da Globo negar que o modelo 
era Macedo, trechos literais de suas declara
ções foram r~petidos pelo personagem inter
pretado por Edson Celulari. 

A Universal desencadeou um ataque pe
sado à Globo e ao proprietário da rede, 
Roberto Marinho, através do jornal Folha Uni
versal e da Record. A edição de 4 de setem
bro do programa 2Y Hora, da emissora de 
TV, foi dedicado a denúncias sobre a Funda
ção Roberto Marinho. O pastor Ronaldo 
Didini, apresentador do programa, afirmou 
que a Rede Globo exerce um "domínio 
escravocrata sobre a sociedade brasileira". O 
ex-deputado federal Paulo Ramos, um dos 
debatedores, classificou Marinho de "o maior 
corrupto e o maior corruptor" do país. Em 15 
de abril, o próprio Edir Macedo taxou a Glo
bo de "a rainha da imprensa marrom". 

A base da oposição da Globo à Universal 
é basicamente comercial. A direção da emis- . 
sora encara a Igreja de Edi r Macedo como uma 
concorrente na área de comunicação. A 
Record, controlada por Macedo, tem 16 emis
soras de TV e 22 de rádio. O grupo também 
edita os jornais Folha Universal (circu lação 
nacional) e Hoje em Dia (Minas Gerais). 

, Panos quentes - Diante da repercus
são do caso, a direção da Universal tentou 
amenizar os efeitos do comportamento de seu 
dirigente. Edir Macedo, falando na Record três 
dias depois da agressão, pediu perdão aos ca
tólicos pela atitude "inconseqüente e desas
trosa" de von Helder. Josinaldo Inácio Pereira 
pastor da Universal de Montes Claros, foi orien~ 
tado pela direção da Igreja em São Paulo a não 
ingressar com ação judicial contra o aposentado 
João Cardoso. O pastor chegou a pedir descul
pas ao invasor pela atitude de von Helder. 

Este perdeu a liderança da Universal em 
~ão Paulo. O pastor Ronaldo Didini, porta-voz 
informal da Universal e apresentador do 25ª 
Hora, foi afastado do programa e transferido 



para a África do Sul. O motivo foi o apoio ao 
comportamento de von Hei der. 

Diante de manifestações de desagravo a 
Nossa Senhora Aparecida promovidas por di
versas dioceses e dos conflitos entre católicos 
e evangélicos, a expressão "guerra santa" tem 
sido usada para caracterizar o resultado da 
agressão à imagem de Nossa Senhora. 

Na opinião do bispo de Volta Redonda 
(RJ), D. Waldir Calheiros, os atos de reparação 
a Aparecida não devem ser incentivados pe
los líderes católicos. "A Igreja não deve pro
mover oportunismo inócuo, quase aproveitan
do da violência manifestada (pelo bispo da 
Universal) para se fortalecer. Essa prática é 
abominável. Ela (a Igreja Católica) tem que se 
firmar através do trabalho evangelizador." Para 
Calheiros, da ala progressista católica, os de
sagravos servem "para acirrar os ânimos". 

A reação violenta de católicos contra os 
templos da Universal também é criticada pelo 
bispo de Volta Redonda, que classifica como 
"insano" o apedrejamento dos locais de culto. 
Ele afirma que a atitude de Sérgio von Helder 
"agrediu a religiosidade popular". 

Calheiros diz ainda que as atitudes de Edir 
Macedo de se desculpar publicamente pelo 

. episódio e afastar von Helder da liderança fo
ram importantes, porém insuficientes para a 
obtenção de um entendimento entre católi
cos e evangélicos: "(Macedo) deveria procu
rar o diálogo com representantes da Igreja 
Católica, como o cardeal-arcebispo de 
Aparecida, D. Aloísio Lorscheider." 

Outro líder religioso que condena o in
centivo ao clima hostil é o rabino Henry Sobel. 
Na opinião do presidente do rabi nato da Con
gregação Israelita Paulista, o ataque à imagem 
católica foi "um episódio isolado e não deve 
ser encarado fora do contexto de tolerância 
religiosa que prevalece no Brasil e que conti
nuará prevalecendo, porque é isto o que a 
população preza". O líder judaico diz que o 
Brasil está no Primeiro Mundo no aspecto de 
convivência entre religiões: "Nessa área, é um 
exemplo para o exterior." 

Mesmo reconhecendo que o bispo Sér
gio von Helder "profanou um símbolo religio
so", o que faz com que "todas as pessoas de fé 
se sintam agredidas", Sobel acredita que adi
vergência não deve ser alimentada. O rabino 

adverte: "(Se aumentarmos o caso) ao invés de 
resolvermos um problema, criaremos outro mais 
sério: a intolerância religiosa no país." 

Nascido nos Estados Unidos e residindo 
no Brasil há 25 anos, o rabino fala de tole
rância religiosa com a autoridade de quem 
participou de atos com representantes de 
outras religiões, como o reverendo 
presbiteriano Jaime Wright e o arcebispo de 
São Paulo, d. Paulo Evaristo Arns. 

O reverendo Jaime Wright acredita que 
alguns líderes católicos estão usando o caso 
para reforçar a influência da Igreja, abalada 
pela perda de fiéis diante do crescimento dos 
evangélicos. O religioso cita o "arcebispo do 
Rio" (D. Eugênio Sales) como um dos que esta
riam tentando tirar proveito do incidente. 

Wright afirma que o relacionamento to
lerante entre católicos e protestantes não é 
tão antigo, tendo sido formalizado na edi
ção do Concílio Ecumênico Vaticano 2 
(1962/63): "Temos pouco mais de 30 anos 
de convivência fraterna entre Igrejas Católi
ca e Protestante no Brasil." 

O religioso diz que sua família sofreu 
com a intolerância católica. Na década de 
30, o bispo de Lages (SC) pediu aos comer-

O incidente 'Von He/dei' foi 
encarado por líderes católicos 
como uma oportunidade para 
reaproximar os fiéis da Igreja, 
cuja influência foi abalada pelo 
crescimento da Universal 

dantes da cidade catarinense de Herval que 
não vendessem mantimentos para a família, 
devido ao trabalho pastoral do pai de Jaime, o 
pastor norte-americano Latham Ephraim 
Wright O objetivo era afastar Lathan da loca
lidade, mas o boicote não foi bem-sucedido. 

Os ataques a imagens nos cultos da Uni
versal são comuns, segundo o reverendo 
presbiteriano. A novidade do caso von Helder 
foi fazê-lo num programa de TV JaimeWright 
classifica a atitude de "individual, impensada" 
e afirma que "Edir Macedo não arriscaria per
der a concessão da Record" planejando ação 
deste tipo. O artigo 208 do Código Penal consi
dera crime o ataque público a objeto religioso. 

Na opinião do reverendo, existe uma con
corrência pelos fiéis entre as igrejas 
pentecostais. Na década de 80, quando pro
curava ampliar o rebanho da Universal, Edir 
Macedo percebeu que o combate a religiões 
afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, 
poderia ampliar a iníluência da Universal, se
gundo Wright. Na Bahia, pastores do grupo 
de Macedo costumam classificar umbanda e 
candomblé de "rituais do demônio", O espiri
tismo também é freqüentemente atacado pe
los pastores da Universal. • 
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PELE: 
ESPORTE COMO 
INSTRUMENTO 
DE CIDADANIA 
Ministro propõe ensino da história do Quilombo dos Palmares nas escolas 

e defende um sentido mais amplo para as atividades esportivas 

s 300 anos da morte de Zumbi 
marcam o mês de novembro de 
1995. Estudiosos e militantes 
do movimento negro são unâ
nimes em apontar o desampa

ro social que continua a atingir 
a população de cor. Há no Brasil , no en
tanto, aquele que pode ser considerado 
exceção e que vive o sucesso desde a 
adolescência, reconhecido pelo mundo 
como um gênio do futebol. Empresário, 
compositor bissexto e, certa vez, artista 
de cinema, Edson Arantes do Nascimen
to, o Pelé, ou o Ministro dos Esportes, 
apresentou a cadernos do terceiro 
mundo suas reflexões sobre o 
Tricentenário de Zumbi e a situação da 
população brasileira. 

Pelé considera uma lacuna indesejável 
o desconhecimento geral, no país, do epi
sódio histórico dos Palmares. Opina que é 
preciso resgatar, no ensino escolar, o senti
do daqueles acontecimentos. Define Zum
bi como um lutador da liberdade para to
dos os brasileiros. 

O "Atleta do Século" acredita que os 
programas de seu Ministério, voltados para 
as faixas carentes da juventude, carregam 
um sentido social mais amplo que a simples 
difusão esportiva. E pede que a educação 
seja prioridade, pois é o caminho para a 
afirmação da cidadania. 

Qual a mensagem do Ministro Extraor
dinário dos Esportes, um negro, por ocasião 
das comemorações dos 300 an_os da morte 
de Zumbi dos Palmares? 

PELÉ - Zumbi dos Palmares é o cam
peão das lutas pela liber-dade, não só dos 
negros, mas de todos os brasileiros. Porém, 
falta o reconhecimento disso nos livros di
dáticos, para que as crianças saibam quem 
foi Zumbi. Este momento, em que come
moramos os 300 anos, não de sua morte, 
mas de sua imortalidade1 como disse a se
nadora Benedita da Silva, é ideal para 
conscientizar a nossa sociedade da impor
tância de Zumbi. 

Passado um século da abolição da es
cravatura, os negros estão entre os brasi
leiros mais pobres. Que caminhos o mi
nistro aponta como possíveis para a pro
moção social dos mais pobres, em parti
cular os negros? 

PELÉ-A educação é fundamental. Não 
só para garantir o acesso de todos ao saber, 
mas também para melhorar a qualidade do 
ensino público. Outro aspecto importante 
é a igualdadé de oportunidades de acesso e 
promoção nas empresas públicas e priva
das. E os meios de comunicação também 
têm o seu papel, especialmente a televisão. 

Precisamos ver mais Brasil na TV. Afinal, não 
estamos na Suécia. 

O esporte e a música são, reconhecida
mente, setores nos quais os negros conse
guem afirmar e ver reconhecido o seu valor. 
Os projetos esportivos de sua pasta consi
deram tal aspecto? 

PELÉ - Os programas do Ministério se di
rigem basicamente aos jovens das camadas 
mais pobres, onde está a maioria dos negros. 
O objetivo não é promover o esporte pelo es
porte, mas usá-lo como instrumento decida
dania. Acredito que, através de nossos pro
gramas, estamos atingindo positivamente os 
jovens, proporcionando alimentação, saúde, 
educação e cultura. 

A educação formal ainda é um empeci
lho à ascensão profissional e, conseqüente
mente, social dos negros? 

PELÉ- Em primeiro lugar, a pobreza afasta 
o jovem negro da esrnla, pois ele é obrigado a 
trabalhar desde cedo. Os currículos também são 
um problema. Ter um capítulo para estudar a 
Inconfidência Mineira, acho importante. Mas 
acho também que devemos introduzir a história 
dos Quilombos dos Palmares no currículo esco
lar, pelo que representa para nosso país. 
(Procópio Mineiro) • 
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A SAGA MODERNA 
DE CANUDOS 

Alguns paralelos podem ser traçados entre 
a tragédia dos seguidores de Conselheiro e a atual_ 

violência urbana brasileira 

Beatriz Lima 

anudos talvez seja um dos maiores 
mas.sacres registrados pela nossa his
tória. Foram 30 mil morta; numa dis
puta em que os sertanejos lutaram 
até o final de suas forças. Quando, 
m 1876, no sertão baiano, surgiu a 

"cidade santa", construída por milhares de nor
destinos sob a influência de Antônio Conselhei
ro, houve uma reação hostil da sociedade, prin
cipalmente da elite e dos religiosos. Com o aval 
do governo baiano, resolveu-se eliminar Canu
dos, que já era a segunda maior cidade depois 
de Salvador. A ideologia pregada pelos "fanáti
cos" era uma ameaça aos ideais nacionalistas do 
período de implantação da República. Foram 
feitas, de 18_95 a 1897, quatro expedições mili
tares no arraial, sendo que apenas a última aca
bou por destruí-lo. As tropas instalaram o terror: 
a imagem das sucessivas decapitações e degolas 
ainda vem à memória dos sobreviventes. 

O assunto tem sido explorado recentemen
te pela mídia, que o comparou à violência urba
na atual. A ligação entre os dois episódios seria a 
intervenção do Exército, no ano passado, nas fa
velas cariocas para combater os traficantes. A 
partir daí, a formanda em Ciências Sociais Ana 
Paula Ratto de Lima resolveu analisar esta rela
ção, num trabalho que lhe rendeu a Menção 
Honrosa pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Ela admite semelhanças entre os dois pro
cessos, sobretudo no que diz respeito à reação 
da sociedade, que tanto no âmbito de Canudos 
(onde houve um choque entre a visão litorânea 
e a do sertão, tida como atrasada), quanto atual
mente, tem sido preconceituosa. 

Para a pesquisadora, a diferença entre as clas
ses motiva a atitude descriminatória. E, infeliz-

mente, o caminho 
continua a ser a elimi
nação do que se con
sidera diferente. "O 
problema deve ser vis
to com a compreensão 
destas diferenças e 
através da discussão de 
soluções. Em Canudos, 
por exemplo, as tropas 
do Exército chegaram 
com uma intenção e 
no final estavam dego
lando", diz Ana Paula. 
O perigo estaria na di
ficuldade de controlar 
o Exército. Aliás, comprovou-se que a solução 
através da violência se mostra ineficiente. 

Outro aspecto importante seria a religião. 
O messianismo de Conselheiro levou a con
centrar milhares de seguidores, que vinham 
dos mais distantes lugares, e, crendo nas pre
visões que ele fazia, passaram a mitificá-lo. A . 
crença foi tão grande que, depois de se insta
larem numa fazenda abandonada, estas pes
soas acabaram ficando e fundaram o arraial. 
Acredita-se que algumas igrejas evangélicas 
atuais apresentam algumas características pa
recidas quanto à capacidade de reunir milha
res de pessoas em torno de uma crença cega. 
Porém, a pesquisadora contesta essa relação: 
''A religiosidade do povo de Canudos não foi 
uma ideologia previsiva nem teve um objeti
vo, apesar desse caráter messiânico.Também 
não se pode reduzir o acontecimento de Ca
nudos a simples parâmetro de comparação, 
pois são dois contextos histórico-regionais dis
tintos." Ela ainda acrescenta que o movimen
to religioso de Canudos tinha a marca essen-

cial de uma vida de fé e esperança. Famílias 
inteiras castigadas pela seca convergiam para 
lá e viam em Conselheiro a resposta para seus 
sofrimentos. Essas pessoas apenas queriam uma 
vida simples, sem envolvimentos com a civili
zação, mantendo-se à margem da sociedade. 

Após o triste desfecho, Canudos foi destruída, 
mas alguns conseguiram escapar e ergueram de 
novo a cidade, mesmo após a morte do líder. A 
Nova Canudos foi construída a 11 O km do local 
original, devido à inundação do que restou do 
arraial, quando o governo, nos anos 60, cons
truiu ali o açude de Cocorobó. Hoje, como por 
um milagre de Conselheiro, a velha cidade res
surge das águas. As secas estão baixando o rio 
Cocorobó. Já podem ser vistas as ruínas de uma 
igreja e uma torre, assim como o antigo pedestal 
do canhão que bombardeou Canudos. Também 
foram encontrados velhos facões enferrujados e 
balas de fuzis. São os resquícios de uma tragé
dia que ficou na memória de quem habita o 
lugar, e que, mesmo após 100 anos, ainda 
guarda a dor daquela luta. • 



NOVIDADES . TECNOLÓGICAS 
Nações emergentes discutem o controle das grandes redes de comunicação, 

Quebrá-lo é fundamental para a democratização do desenvolvimento. 
Enquanto isso, usuários se encantam 

com a convergência do tele/ one, computador e TV 

Gilda Furíattí 

Telecom 95 - o maior evento da in
dústria de telecomunicações, reali
zada em outubro em Genebra -
confirmou a relação entre econo
mias em desenvolvimento e asco
m u n icações. A lnternational 

Telecomunication Union (UIT), pela voz do 
secretário-geral Pekka Tarjanne no discurso de 
abertura, disse que a sociedade deve traba
lhar para que todos os países possam se bene
ficiar das novas tecnologias. 

No auditório do Palexpo, no Palácio 

vestir cerca de US$ 200 milhões de novas li
nhas no mundo. Deverá haver um crescimen
to de 11,7% nas linhas telefônicas nos países 
em desenvolvimento nos próximos cinco anos, 
enquanto nas nações desenvolvidas este 
percentual não ultrapassará 3,7%. 

Um exemplo é o programa chinês. O país 
apresentou seu ambicioso plano de triplicar 
sua planta telefônica, cujo porte equivale ao 
sistema inteiro de telefonia do Canadá, nos 
próximos cinco anos. Para isso, pretende cap
tar US$ 20 bilhões anuais de investimentos 
internacionais. 

de Exposições de Genebra, 300 mil visi- ASSINANTES NOVOS EM REDES MUNDIAIS 
tantes ouviram o discurso do presidente (EM MILHÕES) 
da África do Sul, elson Mandela, propon-

40 
______________ _ 

do que as telecomunicações se integrem 
no debate geral sobre as polítiéas de de- 30 
senvolvimento em função de suas reper
cussões e dos enormes desequilíbrios his- 20 

tóricos. "Os governos devem dedicar-se a 
levar as telecomunicações a todo o Plane- 10 

ta. Os desenvolvidos devem compreender 
a necessidade e o direito dos países mais o-'----' ............... --'--
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ção da data, marcada pela Convenção de Bru
xelas, para a abertura total dos serviços de tele
fonia na União Européia -janeiro de 1998 -, 
na feira, o show ficava por conta das novas 
tecnologias de multimídia, que permitem a con
vergência do telefone, computador e televisão. 
Coloridas estações de trabalho e mostradores 
de alta definição apontavam as aplicações-com 
transmissão viaATM-da nova indústria volta
das para educação a distância, telemedicina, 
video on demand (venda através de lV 
interativa) e para serviços empresariais. 

Os grandes do setor - A T & T, 
Alcatel, Ericsson e Siemens - correm para 
acertar parcerias com a indústria de 
software e de microeletrônica para garan
tir serviços agregados sobre a rede telefô
nica. Na feira estavam presentes IBM, 
Lotus, Intel, Microsoft, Oracle, Sun, 
Hewlett Packard, Digital e Novel 1. 

b d d f Wirellne Mobile TV a cabo Internet 
po res e acesso às vias e in armação", '----------~--~-----' 

Na nova information Society, o mer
cado supera todas as previsões: segundo a 
UIT, em 1994 foram instaladas 38 milhões 
de novas linhas telefônicas no mundo, além 
de 19,2 milhões de novas assinaturas por 
serviços móveis celulares. Um dos fatores lembrou. 

Diante de uma multidão de dirigentes, 
fabricantes, operadores, usuários e compra
dores dos novos produtos de telecomunica
ção, informática e entretenimento, o presiden
te da NTT japonesa (Nippon Telegraph and 
Telephone) também alertou para o perigo de 
que o ritmo descompassado na implementação 
das novas.tecnologias de comunicação acen
tue mais as diferenças entre Norte e Sul. 

Investimentos - A Telecom 95 mos
trou que muita coisa vai mudar até o ano 2000. 
Relatórios da UIT informam que nos próxi~os 
anos as economias emergentes da Asia, Afri
ca, América do Sul e Leste Europeu vão in-

Para atender à demanda brasileira, o Mi
nistério das Comunicações anunciou a neces
sidade de investimentos de US$ 35 bilhões até 
1999. O objetivo é atingir 25 milhões de li
nhas telefônicas, 1 O mi lh'ões de telefones mó
veis, 800 mil telefones públicos, 7 milhões de 
assinaturas de TV a cabo e 1,5 milhões de usu
ários de bips eletrônicos. Durante o evento, o 
Brasil assinou acordo com a UIT para assesso
rar o país na elaboração do novo modelo 
institucional para as telecomunicações, inclu
sive uma nova política tarifária e a criação de 
um órgão regulador independente .. 

Enquanto se discutia a liberalização do se
tor de telecomunicações e pedia-se a antecipa-

de pressão da demanda foi o crescimento da 
Internet nos últimos dez anos. Hoje transitam 
por essa rede cerca de 40 milhões de usuários 
conectados a seus PCs, consultando informa
ções em bibliotecas e bancos de dados ou fa. 
zendo shopping eletrônico. 

Para o presidente da Intel, Andrew Grave, 
os computadores pessoais não substituirão os 
telefones, mas formarão uma superestrutura 
sobre a rede de voz que já existe e hoje serve 
a um leque reduzido de aplicações. Segundo 
ele, o computador, "o mais darwiniano dos 
equipamentos, irá se adaptar à nova infra-es
trutura mais rapidamente e estará presente em 
todas as redes de comunicação". • 
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UM CRIME SEM SOLUÇÃO 
Especialistas discutem a hipótese de que o presidente norte-americano 

John Kennedy teria sido assassinado por cubanos anticastristas, 

Mariana Paula Ruíz 

ara matar o presidente basta subir a 
um edifício alto e, contra um rifle 
equipado com uma mira telescópi
ca, não há nenhuma defesa". Estas 

palavras foram ditas por John Fitzgerald 
Kennedy às dez horas da manhã, em 

Dallas, no dia do seu assassinato, 22 de no
vembro de 1963. Este crime misterioso até 
hoje inquieta o mundo. As conclusões contra
ditórias apresentadas pela Comissão Warren -
nomeada pe lo sucessor de J FK, Lyndon 
Johnson -, não convenceram ninguém. Mui
tos acreditam que Kennedy foi vítima de uma 
conspiração da CIA (o serviço secreto norte
americano} e de um grupo de cubanos 
anticastristas exilados em Miami, apoiados pela 
máfia da Flórida, interessada em retomar seus 
negócios em Cuba. Na época o presidente dos 
Estados Unidos (apesar de anteriormente ter 
autorizado uma tentativa de invasão da ilha 
caribenha} estaria querendo reaproximar o seu 
país da nação governada por Fidel Castro, o 
que o tornaria um obstáculo aos planos de 
agressão contra Cuba. 

Esta e outras teorias que explicariam o 
crime foi discutida em agosto por cubanos e 
americanos, no Seminário Internacional JFK: 
a Verdade Revelada, no Fórum da Justiça do 
Rio de Janeiro. Promovido pela prefeitura e 
pelo Tribunal de Justiça do Rio, a idéia desse 
encontro foi da jornalista brasileira Claudia 
Furiati, autora do livro ZR, o rifle que matou 
Kennedy, no qual se encontram relatórios do 
arquivo secreto cubano sobre o assunto. 

Médicos; professores, historiadores, advo
gados e jornalistas discutiram o caso e apresen
taram provas, deixando em dúvida a honesti
dade da Comissão Warren e da Justiça norte
americana. Vários erros das comissões foram 
apontados, tais como o relatório da autópsia, 

a Cia e a máfia da Flórida 

O desvendamento 
do assassinato 

de Kennedy 
tomou-se uma 

obsessão para o 
mundo inteiro 

que não era o original e que fora feito depois 
da morte de Lee Harvey Oswald. Nele se afir
ma que a bala atingiu Kennedy pela nuca e saiu 
pela garganta, acertando depois o governador 
Conally. Dado que não coincide com o relató
rio dos agentes do FBI que se encontravam na 
sala de autópsia. "O erro básico da comissão foi 
não ter explicado essas discrepâncias e todas as 
outras evidências de que Oswald não poderia 
ter agido sozinho", afirmou Wayne Smith, es
critor e diplomata norte-americano que traba
lhava para o Departamento de Estado quando 
Kennedy foi assassinado. 

Um outro ponto de discussão foi o assassi
no, Lee Harvey Oswald, declarado o único res
ponsável pela morte de JFK pela comissão. Apa
rentemente depois do assassinato de Kennedy 
houve uma tentativa de associar Lee Harvey à 
ilha de Fidel, tentando justificar dessa maneira 
uma possível invasão de Cuba por tropas nor-

te-americanas. "Na época, 
no calor da guerra contra 
Cuba, a CIA fez algo que 
nunca tinha feito nos Esta
dos Unidos: criar uma di
visão interna, com 400 
funcionários, quatro mil 
agentes, 55 corporações, 
linhas áreas, aviões, barcos, 
etc. Todo um aparato clan
destino cubano da CIA ao 
qual estavam vinculados 

funcionários cubanos da CIA, contra-revolucio
nários, elementos da máfia nos Estados Unidos", 
afirmou o general cubano Fabián Escalante Font, 
ex-chefe da contra-espionagem cubana, indican
do que a operação surgiu depois da frustrada in
vasão da Baía dos Porcos, em abril de 1961. 

Os debatedores também colocaram em 
discussão a ideologia anticastrista dos agentes 
da CIA, e a existência de um movimento que 
ia contra qualquer tipo de reconciliação entre 
Cuba e os Estados Unidos. "Com o tempo os 
agentes da CIA tornaram-se apaixonadamen
te anticastristas, desobedecendo às ordens do 
presidente Kennedy a quem consideravam um 
traidor", afirmou Gaetón Fonzi, pesquisador 
das atividades da CIA e dos exilados cubanos 
na Flórida. 

Três décadas se passaram e o caso ainda tu
multua. Sabe-se que é difícil reabri-lo pois isso 
poderia desestruturar a autoridade do governo 
norte-americano, a qual já se encontra bastante 
difamada. Dessa forma, as teorias e as explica
ções para o crime se multiplicam assim como o 
número de publicações sobre o tema. Com isso, 
o assassinato de Kennedy é uma obsessão para 
o mundo inteiro, pois, segundo Wayne Smith, 
"se você gosta de histórias de assassinato, po
derá ler sobre esse crime para sempre". • 
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EM 
1) Na capital Seul, grupos civis sul-coreanos 
saem às ruas para pedir a prisão do ex-presidente 
Roh Tae-Woo, que confessou ter se apropriado 

indevidamente de 650 milhões de dólares de fundos públicos. 

2) A luta separatista no Sri Lanka (ex-Ceilão) já deixou um 
saldo de 50 mil mortos desde que se iniciou, na década de 70. 
O maior grupo rebelde, Tigres de Libertação Tamil (TLT), que 
luta pela independência da região norte e leste da ilha, foi o 
responsável em outubro por mais um atentado em que morreram 
cerca de 25 pessoas. Desta vez os alvos foram uma refinaria de 
petróleo e uma usina de gás. 

3) O presidente da Colômbia, Ernesto Samper, decretou o 
estado de comoção interna após o assassinato do conservador 
Alvaro Gómez Hurtado (foto). Candidato à presidência em 
1994, derrotado por Samper, Gómez Hurtado foi atingido por 
três disparos num atentado reivindicado pelo até então 
desconhecido grupo "Dignidade para a Colômbia". 



4) A diferença de apenas 45 mil votos num total de 4,6 milhões de 
eleitores no plebiscito para decidir se Quebec continuaria fazendo 
parte do Canadá, só serviu para acirrar os ânimos entre 

independentistas e federalistas e deve ainda provocar mudanças profundas. Um dos 
vitoriosos do referendo foi o primeiro-ministro do Canadá, Jean Cretien (foto). 

5) "Estamos decididos a fazer com que a ONU do futuro trabalhe com vigor renovado na 
promoção do desenvolvimento, igualdade e entendimento entre os povos do mundo", diz a 
declaração que encerrou a comemoração dos 50 anos das Nações Unidas. O presidente da 
África do Sul, Nelson Mandela (foto), fez um apelo para que a ONU redefina seu papel. 

6) Ex-ministro da Educação do presidente Sixto Durán Ballén, o advogado Eduardo Pena 
Triviiio (à esq.) foi escolhido vice-presidente do Equador, em substituição a Alberto Dahik, 
que renunciou ao cargo depois de ter sua prisão decretada pela Justiça, por c rrupção. 

7) Apesar da crise econômica que o Iraque atravessa 
Saddam Hussein obteve 99.96% dos votos em um referendo 
que lhe outorgou mais sete anos de mandato. Em Bagdá, 
a capital, Hussein anunciou, para dezembro, a convocação 
de eleições que renovarão o Parlamento unicameral. 



8) O dia virou noite para milhões de pessoas no 
Sudeste Asiático que interromperam suas 
àti vidades para apreciar o último eclipse total do 

sol deste milênio, em 24 de outubro passado. 

9) A II Reunião de Cúpula sobre Desenvolvimento Econômico 
do Oriente Médio e orle da África realizada em Amã, na 
Jordânia, terminou com o anúncio de um empréstimo de 
US$ 335 milhões à Administração Autônoma Palestina por 
parte do Banco de Investimento Europeu. O Brasil esteve 
representado pela ministra da Indústria e Comércio Dorolhéa 
Werneck. 

l O) Após a visita oficial do presidente 
da Namfbia, Sam Nujoma, ao Brasil, 
nos primeiros dias de novembro, espera

se um estreitamento das relações bilaterais. Um 
comunicado conjunto foi assinado por Nujoma e 
Fernando Henrique Cardoso, que aspiram ampliar o 
ainda inexpressivo comércio bilateral. 

11) Com o objetivo de mostrar que a Ucrânia está 
avançando, apesar de seus complexos problemas, o 
presidente Leonid Kutchuma visitou a América Latina 
onde terminou sua viagem no Rio de Janeiro. 
Kutchuma é o responsável pelo início das mudanças 
econômicas na Ucrânia, que surgiu do 
desmembramento da antiga União Soviética. 



Ü controle de incríveis 
extensões de terra por um 
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Intercâmbio de selos 
Sou leitora assídua desta maravi

lhosa revista e como vestibulanda sei 
o quanto é útil e informativa para to
das as pessoas que desejam estar 
atualizadas. Aproveito a oportunida
de para elogiar cadernos do tercei
ro mundo pelos seus artigos tão inte
ressantes. Gostaria que incluíssem 
meu nome na seção intercâmbio, para 
eu estabelecer contato com pessoas 
que queiram trocar selos nacionais 
por internacionais. Tenho uma vasta 
gama de repetidos e queria aumentar 
minha coleção. 

Livia Silva de Almeida 
Rio de Janeiro - RJ 

Funk 
É bastante discutível essa apolo

gia do funk abordadà na revista ca
dernos do terceiro mundo, edição 
nº 189, mês de setembro. Tal "fenôme
no musical" nada mais é que uma im
posição da mídia. A referida rádio 
RPC, assim como as emissoras de FM, 
em sua maioria, só tocam o lixo musi
cal norte- americano, o mesmo ocor
rendo com a Xuxa. Todos a serviço do 
neocolonialismo cultural, bem pareci
do com o neoliberalismo tão bem en
focado por terceiro mundo. Quem 
merece capa desta brilhante revista são 
os músicos e artistas que defendem nos
sa cultura. Viva o samba e os verdadei
ros ritmos musicais brasileiros! 

Orlando Oliveira 
Rio de Janeiro - RJ 

Desaparecidos 
É um disparate que o governo bra

sileiro considere a lei da anistia um 
obstáculo para apurar as circunstân
cias das mortes ocorridas durante a 
ditadura militar. 

O Brasil é signatário de acordos 
internacionais que o obrigam a abo
minar e punir todo tipo de tortura, 
tratados estes que, conforme o Direito 
Internacional, se sobrepõe_m à Lei de 
Anistia, um mero artifício jurídico 
criado durante o estado de exceção. 

Além do mais, deve-se pleitear o 
afastamento de ex-torturadores de 
quaisquer cargos públicos e a transfe
rência ou desocupação de instalações 
policiais e militares que comprovada-

mente serviram como antros de tortu
ra. É o mínimo que se pode fazer pela 
memória dos que lá pereceram. 

Cabe à sociedade brasileira se 
unir e exigir providências neste senti
do ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e, em caso negativo, apelar às 
Cortes Internacionais de Justiça e 
mobilizar à imprensa mundial. 

A apuração das morte$ é um direi
, to dos familiares dos desaparecidos e 
fator essencial para que se apague este 
estigma'de nossa sociedade. 

Markus Schõnborn 
Rio de Janeiro - RJ 

Cidade Maravilhosa 
Rio, cidade dourada, emoção e ma

gia, realidade e fantasia, realização e 
sonho. Esta é a cidade que quero ver. 

O Rio que não quero ver- é aquele 
que amedronta a distância; que se faz 
apático, ignorando as balas perdidas 
- obrigando até moradores de cober
turas a abaiidonarem seus quartos e 
dormirem nos corredores de seus 
apartamentos, ou então optarem por 
morar noutra cidade menos violenta 
(será que existe alguma?)-que a cada 
dia fazem uma nova vítima; que con
vive com a arrogância dos traficantes; 
que se esconde atrás degrades, temen
do a ação de assaltantes e seqüestra
dores; que contempla o mar através 
das vidraças, com medo de ser sur
preendido por um arrastão na areia; 
enfim, que perde o sono só em pensar 
nas ciladas que o aguardam no dia se
guinte. 

O Rio que quero ver é uma festa só! 
Inesquecível. Imperdível. Não é por 
acaso que detém o título de Cidade 
Maravilhosa e continua sendo a entra
da social do-Brasil, uma espécie de por
tão principal que leva turistas a uma se
qüência de grandes .descobertas. 

Neste momento, enquanto você 
samba, deixo-lhe como presente esta 
frase: "Rio lindo, Rio pobre, Rio que 
surpreende e que aperta o nosso cora
ção, um dia seu povo acordará de bem 
com você e lhe dará um grande abra
ço, apertado e cheio de amor." 

Quero.esquecer o Rio que me fez 
chorar; quero apenas cantar com o 
Rio que me faz sonhar. 

RuthVianna 
Rio de Janeiro - RJ 
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Cuba 
Venho agradecer a publicação do 

meu nome na seção intercâmbio como 
tinha solicitado em cartas anteriores. 
Agorajá tenho sei~ novos amigos e es
tou muito feliz. E uma pena que eu 
não possa desfrutar das matérias pu
blicadas por cadernos do terceiro 
mundo, mas meus novos amigos me 
falam que elas são ótimas. Quem sabe 
algum dia eu não escreva um artigo 
expressando minha opinião? 

Lilian de Armas Sánchez 
Cienfuegos - Cuba 

Imprensa 
Sou leitor de cadernos do tercei

ro mundo e gosto de todas as repor
tagens, principalmente das matérias 
de capa, sempre bem escolhidas. Sou 
estudante de Direito e tenho como re
ferência essa publicação para ficar 
atualizado sobre os movimentos e pro
blemas sociais do país. Gostaria que 
_outras revistas seguissem o exemplo 
de cadernos e mostrassem as iJifor
mações sem manipulação. 

Haroldo Wilson Gaia Pará 
Belém-PA 

Apoio ao Nordeste 
No artigo ''.A Morte dos Planos do 

Nordeste", feito na revista Nordeste 
Econômico, vol. 22, 1991, mostráva
mos uma relação de planos para are
gião Nordeste e a sua não-implemen
tação. Em outras ocasiões,já mostra
mos quais as alternativas para o de
senvolvime.nto desta região, um res
gate histórico de tudo que o Nordeste 
mereceu e não recebeu; tudo que foi 
planejado, não-executado e não-con
cluído nos últimos 40 anos - embora 
registrado em dezenas de estudos, 
planos e programas da Sudene, do 
Banco do Nordeste. A propósito, que 
se veja: "Nordeste, entrada e saída de 
recursos 1980-1985", do Banco do 
Nordeste. 

José de Jesus Moreira Rêgo 
Brasília - DF 

Batalha das estatais 
Quero parabenizar a revista ca

dernos do terceiro mundo, princi
palmente pelas grandes reportagens 
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repletas de riquezas ,de informações 
e imparcialidade. E muito impor
tante que todos os brasileiros tomem 
conhecimento da completa e verda
deira reportagem publicada na edi
ção nº 187, "A Batalha das Esta
tais", onde os autores mostram o po
der da mídia e os verdadeiros fatos 
que não nos são informados com a fi
nalidade de facilitar a privatização 
em nosso país. 

Sou estudante de Direito e gosta
ria de sugerir que enfocassem fatos 
relativos à história jurídica e os ca
sos polêmicos julgados nos tribunais 
do país. 

Inácio Fontenele 
Rio de Janeiro - RJ 

Monopólio 
No dia 17 de outubro, o Senado Fe

deral votou a emenda constitucional 
que extingue o monopólio da União 
sobre o petróleo brasileiro. 

Tudo está muito claro. A Petro
brás precisa ser destruída porque co
meteu os seguintes crimes: descobriu 
petróleo no Brasil quando os trustes 
estrangeiros (Shell, Esso, Texaco etc.) 
negavam que aqui existisse o ouro ne
gro; economizou em divisas mais de 
200 bilhões de dólares, produzindo 
hoje mais de 800 mil barris por dia 
(60% do petróleo que consumimos); 
tornou-se a décima quinta empresa de 
petróleo do mundo (dados da revista 
PIW, 13 / 12 / 93); nunca déixou faltar 
derivados de petróleo em nenhum 
ponto do território nacional; já inves
tiu no país mais do que todas as em
presas estrangeiras aqui sediadas em 
toda nossa história. E, há muito tem
po, a campeã mundial em tecnologia 
de extração de petróleo no fundo do 
mar, possui reservas crescentes de 
óleo e gás; vende produtos cerca de 
30% abaixo dos preços internacio
nais; e seu pecado capital é ter ensina
do aos brasileiros, com seu exemplo, 
que o Brasil pode ser economicamente 
soberano e realm(}nte livre da explora
ção selvagem dos banqueiros interna
cionais, gerenciados pelo FMI. Petró
leo é soberania nacional, fl,exibiliza
ção do monopólio é entreguismo. 

Francisco Soriano de S. Nunes 
Diretor do Modecon (Movimento em 
Defesa da Economia Nacional) 
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Caixa Postal 2174, CEP 20001-970 
Rio de Janeiro - RJ 

ti Emilia Agostinho 
Rua Tipografia Mama Tita casa nº 23 
Ingombotas 
Luanda - Angola 

ti Manuel Carvalho 
Caixa Postal 3010 -Aeroporto 
Luanda - Angola 

ti Juan González Alonso 
Apdo. de Correos 1100 
39005 - Santander 
Espafla 

ti Gisely de Nazaré Flexa 
Tv. Benjamim Constant 760 Reduto 
CEP 66053-040 
Belém-Pará 

ti José Albino da Silva 
Rua Nilson Sabino Pinho, 141/102 
Casa Caiada, CEP 53050-010 
Olinda-PE 

ti Ronaldo Marlins Botelho 
Coelho Neto, 482 CEP 94820-100 
V. Agriter -Alvorada - RS 

ti Raquel Andino Pérez 
San Octavio # 77 esq San J aviero 
CP 87510 
Mzllo. Granma - Cuba 

ti Nancy Beáguer Bromnya 
Calle 33 # 115 e/ 32 y 36 
Rpto Rosa La Bayomesa 
Bayamo - Granma - Cuba 

ti Zaida Pérez Perdomo 
Calle Armas # 855 
e/ San Francisco y Milagres, 
apto 34 Segundo piso 
Lawton, Município 10 de Octubre 
La Habana - Cuba 

ti Tânara Maria A. Guimarães 
Rua Dr. Alberto Moreira, 37 Centro 
CEP 38440-000 Araguari - MG 
Brasil 
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Procópio Mineiro 

campo brasileiro volta às manchetes, com 
a mobilização dos sem-terra no oeste 
paulista. A crise do Pontal do Paranapane
ma, na região de Presidente Prudente, já 
determinou a mudança da cúpula do Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) , onde agora se encontra um 
assessor pessoal ·do próprio presidente da 

República. Por último, os acontecimentos em Santa 
Isabel do Ivaí, no Paraná, quando 23 camponeses 
foram baleados pela polícia militar e que ocorreram 
quando esta edição já estava impressa. O governo 
pede trégua e promete agir em busca de soluções 
concretas, enquanto os lavradores se dizem deter
minados a arrancar decisões. O líder das ocupações 
paulistas, José Rainha Júnior, mostra-se, desde o 
início, duro e determinado. 

Não foi de estranhar, assim, que o mês de outu
bro acabasse com Rainha foragido, sob perseguição 
policial, acusado de incentivar a violência no cam
po, e aparecesse como indiciado em conflito por ter
ra no Espírito Santo, onde teriam ocorrido mortes. 
E mais: em decisão d~plorada pelo governador Má
rio Covas e pelo próprio presidente do Incra, um juiz 
de Pirapozinho (SP) decretou a prisão de quatro diri
gentes das ocupações do Pontal, inclusive Rainha e 
sua mulher, Deolinda Alves de Souza, detida no pró
prio dia 30 de outubro e transportada para o presí
dio feminino da cidade de São Paulo, em ação que o 
juiz considerou sagaz, pois afastava da região os lí
deres do movimento. 



terra em primeiro lugar. O que impede 
a sua implantação é a postura conser
vadora do Judiciário e seu compromis
so histórico com o latifúndio, até por
que, no Brasil, a lei nunca foi fator de 
dinamização da reforma agrária", com
pleta Conti. 

Nada de novo 
As ocupações, o juiz Beraldo e o dele

gado, as terras mal aproveitadas ou mes
mo sem uso algum - nada disso é novo 
na paisagem da imensidão cultivável do 
país. Vive-se apenas mais um episódio do 
multissecular paradoxo rural brasileiro, 
onde a exorbitância de espaço não con
segue abrigar uma fração quase insigni
ficante da população, hoje pouco mais de 
10%, que compõem a massa dos sem-terra. 

Parceiros, moradores, posseiros viram simples bóias-frias, quando não migram para as cidades 

De um lado, cerca de 5 milhões de fa
mílias camponesas (em torno de 20 mi
lhões de pessoas), em diversos graus de 
penúria, desde os bóias-frias, sem um 
palmo de terra, até os pequenos proprie
tários que não se sustentam com a par
cela que detêm, passando pelos possei
ros e pelos que vivem de precários acor
dos de parcerias. Do outro lado, estão 

O juiz Darci Lopes Beraldo, que decretou tam
bém as prisões de Márcio Barreto e Laércio Bar
bosa, comprovou, talvez sem se propor a fazê-lo, 
') que os trabalhadores vivem repetindo: a Justi
ça é sempre ágil, quando defende os interesses 
dos latifundiários, e distraída ou ausente, quan
do chamada a examinar as causas dos lavrado
res. Sua decisão foi um balde de água gelada nas 
negociações que envolviam os interessados na 
questão: governos federal e estadual, proprietá
rios e trabalhadores. 

O juiz Beraldo considerava ter encurralado os ocu
pantes das fazendas do Pontal, pois qualquer gesto 
contra sua decisão seria desgastante para o Movimen
to dos Sem Tetra. Um delegado de polícia, mobiliza
do pela ordemjudicial, usava o termo "quadrilha" para 
definir as lideranças dos camponeses. 

A atuação do juiz de Pirapozinho reforçou, em 
. estudiosos da questão agrária, a opinião de que 
a Justiça tem sua parte de culpa na imobilidade 
e no desequilíbrio social do campo brasileiro. 

"Historicamente, a Justiça foi e é conserva
dora, baseada no direito 'sagrado' da inviolabili
dade da propriedade privada, ignorando sua ftm
ção social", reclama Iria Conti, secretário-execu
tivo da Comissão Pastoral da Terra (CPT), ór
gão da Conferência Nacional dos Bispos do Bra
sil (CNBB). "A maioria dos juristas é formada 
dentro desse princípio, aplicando-o à risca. De 
fato, inexiste uma Justiça agrária, mas, se exis
tisse, nada garante que ela iria se comportar de 
modo diferente, colocando a função social da 

pelo menos 81,8 milhões de hectares de 
terras ociosas (assim reconhecidas pelo IBGE, 
no último Censo Agropecuário, há dez anos). 

Mas, entre o trabalhador rural e aquela terra 
toda erguem-se muitas dificuldades. A principal 
delas, apontam os sem-terra, reforçando o argu
mento exposto acima pela CPT, é o direito de 
propriedade, entendido de forma ampla e 
irrestrita e generosamente defendido por um ar
senal de leis e costumes. As leis preservam a 
intocabilidade da propriedade, enquanto os cos
tumes respaldam a prática da posse de terras 
infinitas por um único cidadão, mesmo que isso 
seja socialmente irracional e prejudicial e eco
nomicamente improdutivo. 

Nesse ramo dos costumes, deve-se incluir ain
da a utilização de fraudes (grilagem) para apropria
ção de glebas e ó recurso à violência. Só em 1995 
foram comprovados inúmeros casos de escravidão 
e, em 163 conflitos, até outubro, 31 camponeses 
morreram, 18 deles em massacres nas zonas rurais 
de Corumbiara, Rondônia, e de São Geraldo e 
Santana do Araguaia, no Pará, como denunciam 
os setores envolvidos na ·1uta pela reforma agrária. 

"É inconcebível a resistência da elite proprie
tária em dividir", espanta-se a historiadora Ma
ria Yedda Linhares, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. "Temos um capitalismo que não 
incorporou o homem do campo. O Brasil não teve 
o farmer, o pequeno fazendeiro capitalizado e 
capaz de utilizar a tecnificação, figura que foi 
determinante no desenvolvimento dos Estados 
Unidos. Em nosso processo, ao contrário, assis-



O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST) 
desenvolve uma batalha paralela à sua luta pela pro
priedade do campo. Traia-se de um confronto mais 

sutil, onde o adversário é a linguagem da imprensa e o con-
ceito que ela expressa . Tudo gira em torno da palavra inva
são, com que a imprensa descreve a ação de entrada dos 

110 modelo agrícola 
aplicado no Brasil, 
a partir da década 
de 60, privilegioú 
um tipo 

sem-terra em alguma fazenda. . 
O MST diz que não invade, apenas ocupa. Invadir en- Terra inculta é apenas 'ocupada ' de desenvolvimento 

qlie implica volve um conceito de agressão, que não ocorre. Já o termo ocupação expressa com toda proprie
dade o que de fato acontece, isto é, a entrada numa terra desocupada, sem aproveitamento. 
Segundo o MST, quem pratica invasão no campo é o grileiro, o personagem que entra numa 
terra que está sendo trabalhada pelo lavrador e o expulsa. 

a concentra{ão 
de lenq. independente 
do custo social 

A diferenciação tem sólida base jurídica, como refere José Gomes da Silva, da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Conlag): "Juristas e professores ilustres, como 
Rég is de Oliveira, Fábio Comparalo e Luiz Edson Fachin, ensinam que invadir significa um alo 
de força para tomar alguma coisa de alguém, enquanto ocupar diz respeito, simplesmente, a 
preencher um vazio, no caso, terras que não cumprem sua função social. Doutrinariamente, a 
ocupação ganha ainda maior aceitação quando a população que a realiza está em estado de 
desespero, situação em que um direito natural maior - o direito à vida - se sobrepõe a um 
direito terreno, como o direito de propriedade." 

e ambiental 
que acarreta" 

tiu-se e ainda se assiste à expropriação da terra 
e do trabalho ao camponês, que fica sobrando. 
Esta crise do campo determina diretamente tam
bém a crise urbana brasileira. Faltou-nos o 
fordismo (de Henry Ford, o industrial norte-ame
ricano do automóvel, cujas concepções podem ser 
resümidas na idéia de que o desenvolvimento deve 
se estender ao maior número possível de pessoas 
para ser sustentável, e não ficar restrito a camadas 
privilegiadas) . E foi muito curto nosso keynesia
nismo (de Lord John Maynard Keynes, defensor 
da idéia de que ao Estado cabe uma tarefa de 
dinamizador da economia e orientador do merca
do em suas crises, exercendo uma função 
organizativa em decorrência de sua responsabi
lidade com o conjunto da sociedade. Tal como 
Ford, ele condenava a política de salários baixos, 
que impediam a dinamização do consumo e o 
crescimento econômico). O aborto do nosso pro
cesso de desenvolvimento" - continua Maria 
Yedda - "é a incapacidade das elites em incorpo
rarem as massas aos benefícios do progresso". 

Modernidade 
Nos últimos três séculos, a modernização oci

dental caracterizou-se pela crescente industria
lização (urbana) e pela eliminação dos vestígios 
do agrarismo medieval. Ou seja, o campo foi 
transformado (freqüentemente depois de convul
sões), para que suas riquezas fossem exploradas 
na intensidade requerida pelas novas condições 
da sociedade. Assim, o latifundiário deu lugar a 
muitos médios e pequenos fazendeiros. Quanto 
mais eficiente a transformação, maiores as opor
tunidades de desenvolvimento. 

Quando essas mudanças se processavam na 
Europa e na América do Norte, o Brasil vivia ain-

da em pleno regime de latifúndio com escravi
dão. O salto industrializante foi tardio neste sécu
lo e não tem mais que 60 anos. Mas, foi a jato, che
gando nossa economia a figurar já entre as dez 
maiores do mundo. Pequenas cidades de ontem 
abrigam hoje centenas de milhare-s, e algumas até 

· milhões, de pessoas, numa revolução que os bra
sileiros do futuro estudarão admirados. 

Mas, no campo, essa modernização permitiu 
certos saltos, que ignoraram, entre outras coisas, 
aquela incorporação das massas trabalhadoras 
reclamada pela professora Maria Yedda. A aver
são à criação de novos proprietários manteve-se 
intocável e o latifúndio continuou com a mesma 
propensão a engolir mais terras. 

Foi a chamada modernização conservadora, 
como descreve !rio Conti, da CPT: "O modelo 
agrícola historicamente aplicado no Brasil, a par
tir da década de 60, conhecido como Revolução 
Verde, privilegiou um tipo de desenvolvimento 
que implica a concentração de terra e a produti
vidade, independente do custo social e ambiental 
que acarreta. Esse modelo não representa a 
modernidade, já que hoje é contestado na Eu
ropa, que aposta na agricultura familiar. O Bra
sil não pode conviver com esse modelo perver
so, que ; além de descapitalizar os pequenos, 
médios e até mesmo grandes agricultores, não 
oferece perspectivas económicas, sociais e 
ambientais. Assentamentos de sem-terra e co
munidades rurais estão apontando para um 
modelo ·alternativo, onde a produtividade inte
gra um conjunto de fatores ·dentro de um desen
volvimento sustentável - economicamente viá
vel, socialmente justo e ambientalmente corre 
to. Entendemos que a reforma agrária faz parte 
desse processo." 



A produção comercial modernizou-se incorporando mais terras a seus latifúndios, desfazendo ou impedindo o acesso do lavrador à propriedade 

Mecanismo secular I deireiras e complexos pecuaris-
Irio Conti destaca que a refor- . Existe uma a,ian{O tas, quase todos montados com 

ma agrária é um processo do ca- isenções fiscais ou com participa-
pitalismo, destinado a pôr em estreita entre o ção maciça do capital estrangei-
produção terras paradas e a alar- ro", descreve a historiadora. Ela 
gar o número de produtores ru- latifundiário tradicional identificaumaaliançaestreitaen-
rais, que alimentam as cidades e tre o latifundiário tradicional e o 
se tomam também consumido- e o moderno., que são moderno - as grandes indústrias 
res de bens industriais e fome - que investiram no campo nos úl-
cedores de matéria-prima para ..1 S • ..1' t • timos 30 anos, como Volkswagen, 
as fábricas. "Os países do Primei- granue ,nuus TIOS que Evadin, Phillip Morris, Anderson 
ro Mundo e os Tigres Asiáticos • t· Clayton e centenas de outras, dos 
já a fizeram há muito tempo." lnVeS lfOm no COmpO nOS mais diversos ramos. "Latifundiá-

Maria Yedda, por sua vez, u'lfl.mOS 30 OnOS., COmO rios antigos e industriais, brasi-
chama a atenção para um dos leiros e estrangeiros, se associa-
mecanismos fundamentais que ..1 ram assim para a defesa da gran-
marcam ª situação agrária bra- Volkswagen, Evauin, de propriedade." 
sileira, desde o início da coloni- A professora aponta a con-
zação, e que impede uma visão Phillip Morris, Anderson centração fundiária como "um 
de integração e de expansão do dos mecanismos básicos de 
mercado interno: "A agricultu- Clayton e outras apropriação do excedente, ao 
ra brasileira teve sempre como lado de outros mecanismos, 
· objetivo a produção para gran- . como o controle dos mercados 
des mercados, visando à acumulação de rique- e do sistema financeiro . Isso se explica, ao longo 
zas, necessitando para isso do monopólio da ter- da História, por ser o acesso à terra precário e 
ra e da mão-de-obra a baixo custo. Assim, a ex- provisório, podendo o trabalhador rural (ocupan-
pansão dessa agricultura deu-se através do uso te, posseiro, morador, parceiro) ser expulso, a 
abusivo do binômio 'terra abundante/trabalho qualquer momento, pelo grande proprietário e, 
barato', deixando atrás de si a terra devastada e hoje, pelo grande capital." 
a pobreza." "A valorização de produtos de fácil comercia-

Os passos mais recentes não fugiram a essa lização no exterior (carne, soja, pasta de papel, 
diretriz. "O regime militar, a partir de 1964, vai madeiras) e a demanda interna pelo álcool for-
propiciar a expansão das fazendas comerciais talecem o papel político e econômico do grande 
(como a soja e ainda mais cana, por exemplo) ou proprietário, tornando ainda mais dificil a refor-
grandes empreendimentos agrícolas, como ma- ma agrária", analisa Maria Yedda Linhares. 



A economia pede a reforma 
Essa modernização conservadora do campo 

apresenta, portanto, força política e poder eco
nômico. Mas, segundo Irio Conti, da CPT, a re
forma agrária é uma solução exigida pela própria 
economia do país. Segundo ele, é solução econô
mica, social e política: 

"Com a democratização da propriedade e do 
uso da terra, diversas áreas do latifúndio impro
dutivo serão incorporadas à produção. Surgem 
alternativas de trabalho, produção e consumo, 
estimulando a economia de pequenos e médios 
municípios. É, portanto, solução econômica. E é 
também solução social, porque é o meio mais sim
ples e barato de combater a fome e a miséria, 
aumentando a oferta de alimentos e o poder aqui
sitivo das populações pobres. Estanca o êxodo 
rural e desconcentra as grandes cidades, redu
zindo a pressão sobre o nível de emprego,. salá
rios e serviços urbanos. Fortalece as pequenas e 
médias cidades e dinamiza a sociedade." 

"É ainda solução política, porque abrir aos 
sem-terra o acesso à propriedade é um imperati
vo da democracia, essencial para a efetivação da 
cidadania no campo e no país . Sem reforma agrá
ria, não há como acabar com voto de cabresto e 
os currais eleitorais, o clientelfsmo que ainda é a 
base do poder político no Brasil. O direito à ter
ra é, no campo, o primeiro dos demais direitos, 
condição para a igualdade, a participação e a co
responsabilidade políticas", define o secretário
executivo da Comissão Pastoral da Terra. 

Conti recorre a números do próprio Incra e 
da Organização para Alimentação e Agricultura 
(FAO/ONU) para destacar os níveis de transfor
mação econômica e social experimentados por 
lavradores que ganharam terras. 

"Segundo a pesquisa realizada pela FAO e 
Incra, entre 1985 e 1989, a renda familiar dos as
sentados é de 3,70 salários mínimos por mês. Na 
Região Sudeste, chega a 4,13 e, na Região Sul, a 
5,62 salários mínimos. É uma realidade bem di
ferente daquela dos sem-terra que trabalham 
como assalariados. De acordo com o IBGE, 66% 
dos trabalhadores rurais assalariados não pas
sam de um salário mínimo por mês, com grande 
parte deles ficando abaixo disso." 

A pesquisa FAO/Incra comprovou ainda que, 
nos quatro anos analisados, "os assentados ex
perimentaram não só melhoria de renda e de 
capacidade de consumo, como alcançaram con
dições de acumular e investir em bens produti
vos. Em média, no país, os assentados consegui
ram, em quatro anos, aumentar seus bens em 
206%. No Nordeste, o aumento de capital foi de 
48% e, no Sul, de 208%. Apesar das dificuldades 
causadas pela falta de crédito e assistência téc
nica, os assentados estão produzindo para con
sumo próprio e comercialização. "Em 1990" -
prossegue Conti - "a produção total dos assen
tamentos atingiu 249 mil toneladas de milho, 80 
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O lavrador fluminense exibe a superbatata-doce e lamenta a terra parada no pais 

mil de feijão, 310 mil de mandioca, 170 mil de ar
roz, 120 mil de carne bovina, 90 mil de aves e su
ínos, 120 milhões de litros de leite e 80 milhões 
de dúzias de ovos. Desse total, 35% foram para 
consumo próprio e 65% para a comercialização". 

O secretário-executivo da Pastoral aponta 
um indicador social significativo, para confir
mar a transformação que se processa na vida 
de uma família que consegue sua própria ter
ra: a mortalidade infantil é i:nenor nos assenta
mentos. "A mortalidade infantil das áreas de 
assentamento é sempre menor que a média da 
região, sendo considerada insignificante no 
Sudeste e no Sul. Somente na Região Norte, 
onde a maioria dos assentamentos é de proje
tos de colonização, sem infra-estrutura, sem 
assistência de saúde e com alta incidência de 
malária, é que a taxa de mortalidade infantil 
fica em 76,6 por mil nascidos." 

Conti identifica, na falta de infra-estrutura e 
ausência de assistência t écnica e de crédito, os 
maiores problemas, e cita casos de assentamen
tos feitos em áreas impróprias (terrenos pedre
gosos ou carentes de possi.bilidades de 
comercialização de seus produtos, por falta de 
estradas). Mas, assinala que "mesmo nos assen
tamentos que passam pelas maiores dificuldades, 
há sempre uma escola - construída pelos própri
os assentados - e eles não passam fome". 
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Os sem-terra esperam 
o apoio da opinião 
pública, na pressão 

pela mudança 
da estrutura do campo, 
e do governo querem 
apenas que cumpra 

as promessas de campanha 

reforma agrária é uma luta de todos, diz 
o lema do Movimento dos Sem-Terra, que 
reconhece ser impossível alterar as prá
ticas de apropriação improdutiva e 

especulativa do solo, sem participação do res
to da sociedade brasileira - aliás, a maior par
te, hoje concentrada em quase 80% nas cida
des. O trabalhador do campo teme a solidão e 
o esquecimento, que considera uma espécie de 
sentença de morte em seu confronto contra o 
latifúndio. Se a opinião pública o esquecer, ele 
sabe que não deixará de ser lembrado pelo ora- · 
ço pesado dos proprietários, que carregam ai:n
da a mentalidade colonial e que, só neste ano, 
já produziram dezenas de assassinatos em di
versas partes do país. 

Submetemos ao MST um questionário, 
abordando diversos aspectos dessa luta que 
se iniciou com o descobrimento e a instala
ção das capitanias hereditárias e que, em seus 
lances mais recentes, envolve a abertura de 
novas fronteiras agrícolas, a crise de algumas 
áreas antigas, a explosão industrial e urbana 
dos últimos 60 anos. Das mais profundas 
modificações que o Brasil viveu desde 1930, 
só não se alterou o destino de miséria dos 
trabalhadores rurais. É a seguinte a resposta 
da direção do MST: 

A ocupação de fazendas pelos sem-terra ganhou 
as manchetes da imprensa e tornou-se assunto do -· 



governo. Quais as expectativas quanto à evolu
ção dos acontecimentos? 

- Esperamos que nesse momento, em que toda 
a sociedade está discutindo a questão da refor
ma agrária, o governo cumpra pelo menos suas 
promessas eleitorais e as metas estabelecidas em 
seu plano de governo. O número de ocupações 
tem se mantido mais ou menos estável nos últi
mos anos, em torno de 70 a 80 ao ano. Portanto, 
os espaços obtidos na imprensa não decorrem 
de maior ou menor número de ocupações. 

Acreditamos que a negociata feita entre latifun
diários e o governo FHC, o calote no Banco do Bra
sil, a realização de nosso III Congresso Nacional, 
em Brasília, nos dias 24 a 27 de julho, o massacre 
de Corumbiara, em Rondônia, a crise na agricultu
ra provocada pela política neoliberal, somados com 
as ocupações que vêm ocorrendo em todo o país, 
acabaram motivando os meios de comunicação a 
olhar corri mais atenção, o que vem acontecendo. 

Para o MST, é muito importante que a impren
sa abra espaços para a questão, a fim de que a socie
dade possa se manifestar. Quanto a manter a ques
tão à vista da opinião pública, vemos isso de uma 
forma mais ampla. Mais do que manter a sociedade 
informada, queremos sua participação na nossa luta. 
Foi por isso que definimos como palavra de ordem 
"Reforma Agrária: Uma luta de todos!" 

Ou todos os segmentos sociais se envolvem 
nessa luta ou não conseguiremos derrotar as for
ças reacionárias do latifúndio, responsáveis pela 
perpetuação de uma estrutura fundiária altamen
te concentrada. 

Há discrepância de números, quanto aos agricul
tores sem-terra. 

- Os dados estatísticos do meio rural sofrem 
a mesma desconfiança de quaisquer outros da
dos publicados em nosso país. O sucateamento 
do Estado, como necessidade para se atingir uma 
suposta modernidade, acabou afetando muito 
essa questão da pesquisa de dados. Mesmo os 
dados apresentados pelo IBGE, em censo de 
1991, para o meio rural, são do Censo Agrope
cuário feito em 1985 pelo mesmo IBGE. 

Assim, os dados que apresentamos sobre o nú
mero de sem-terra existentes no país são do próprio 
governo. E, de acordo com eles, há 4,8 milhões de fa
núlias de trabalhadores rurais sem-terra. Desse to
tal, 2.174.500 fanúlias são assalariadas e 2.642.321 fa
núlias dividem-se entre arrendatários, parceiros, pe
quenos ocupantes de até cinco hectares e· peque
nos proprietários de até cinco hectares. 

Estudiosos do tema agrário brasileiro constatam 
que a modernização do campo contribui para a 
concentração fundiária, com crescimento fisico 
das propriedades, as quais, simultaneamente, se 
be1teficiam do crédito rural, inacessível ao peque-

. -
no produtor. É reversível tal quadro? A meta de 
assentar sem-terra pode conviver com aquele 
modelo? Se tal modelo é a chamada modernizq,
ção do campo, a reforma agrária seria antimo
dernizante? 

- No Brasil, aconteceu um tipo de desenvolvi
mento capitalista no campo que os estudiosos 
classificaram de modernização conservadora. De 
um lado, introduziu técnicas mais modernas, 
insumos industriais, mecanizou o campo, mas, 
por outro lado, conservou e aumentou a concen
tração da propriedade da terra. 

No entanto, esse modelo atende apenas a uma 
burguesia completamente subordinada aos inte
resses estrangeiro, porque ele apenas consome 
produtos industriais e viabiliza a grande propri
edade de monocultura e de exportação. A popu
lação em geral, o mercado interno e a classe tra
balhadora não se beneficiam desse modelo . 

A nossa proposta de reforma agrária é justa
mente para alterar completamente esse mode
lo. Reorganizar a agricultura brasiieira de acor
do com os interesses do povo, garantindo que 
todo mundo tenha trabalho, priorizando a pro
dução de alimentos para o mercado interno. Com 
isso, nós vamos ativar um tipo de economia vol
tada para as nossas necessidades e para o de
senvolvimento do país e não apenas de algumas 
empresas multinacionais. 



Carta às periferias gre e festivo, praticando os valores da de
mocracia, de justiça social e de igualdade. 

Brasil. Ela já é dona das terras, da riqueza 
e do poder. Os grandes proprietários ru
rais representam menos de 1%, mas pos
suem 46% de todas as terras do país. So
mente os bancos e empresas multinacionais 
detêm mais de 30 milhões de hectares. 
Uma área do tamanho do estado de São 
Paulo e suficiente para assentar 2 milhões 
de famílias. E por que essas empresas pos
suem tanta terra, se não dependem da agri
cultura? 

O s trabalhadores rurais sem terra ex
plicaram sua luta em mensagem 
dirigida aos trabalhadores urbanos, 

no encerramento do congresso de julho, 
em Brasília . 

"A maioria de vocês tem raízes no cam
po", diz a mensagem. "Sabemos que nos 
últimos 20 anos, mais de 30 milhões de 
brasileiros tiveram que deixar o interior e 
ir para as grandes cidades. Expulsos da ter
ra . Sem perspectivas de trabalho, em bus
ca de emprego e de alguma esperança de 
vida. Diariamente este drama se repete com 
novas famílias, expulsas pela cerca do lati
fúndio . 

· Repudiamos este modelo sócioeconômico 
que nos é imposto pelos países imperialis
tas e por uma elite gananciosa de riqueza 
e poder. Como aceitar uma política que está 
levando milhares de crianças às ruas, 
sucateando nossas escolas e hospitais, pro
movendo arrocho salarial e desemprego e 
entregando nossas riquezas aos grandes 
grupos econômicos? Ao contrário do que 
diz a propaganda do governo, a pobreza 
em nosso país está crescendo com essa 
política neoliberal. Basta olhar para as ruas 
e para a situação da agricultura e consta
tar essa verdade. 

"Uma família de trabalhadores rurais 
necessita apenas de 15 a 20 hectares 
para sobreviver na agricultura. Por iss~, 
basta que o governo desaproprie os lati
fúndios maiores de mil hectares, para que 
haja terra para todos os brasileiros. E, 
com essa medida, teríamos mais 75 mi
lhões de novos hei::tares para a produção 
de alimentos. Hoje, por causa da concen
tração de terras em mãos de latifundiá
rios, apenas 45 milhões de hectares são 
destinados à produção de alimentos e há 
4,8 milhões de famílias de sem-terra que
rendo trabalhar. 

"Nós somos os teimosos que insistem 
em lutar para permanecer no campo. Acre
ditamos que é possível construir um Brasil 
melhor. Um país onde o povo tenha casa, 
comida, trabalho, salário digno, escola e 
saúde acessível para todos e de boa quali
dade. Como vocês, queremos um Brasil ale-

"Nós achamos que para mudar essa 
situação é necessário iniciar com a refor
ma agrária. Nenhum país do mundo se de
senvolveu sem antes fazer a reforma agrá
ria . Em nosso país, os governos sempre re
presentaram os interesses dos grupos eco
nômicos e multinacionais, e a reforma agrá
ria nunca foi feita . Para essa elite não há 
necessidade de se promover mudanças no 

A modernidade da agricultura brasileira é fal
sa, porque beneficia apenas uma minoria. E o que 
é pior, priva o povo brasileiro de ter acesso a esse 
bem da natureza que é de todos: a terra. 

Há um único modelo de assentamento ou diver
sas, em vista e em execução? 

- Dentro de um mesmo assentamento apare
cem diversas formas de organização de famílias. 
Há as que querem trabalhar de forma indivi
dual, há as que formam uma associação para 
algumas atividades específicas (por exemplo, 
compras e vendas comunitárias, compra de um 
trator em comum, trabalhar uma área conjun
tamente, etc.), e há as que têm integração total 
- propriedades e trabalhos - e repartem os be
nefícios obtidos. 

Mesmo acreditando que o proprietário que se 
mantém totalmente individual terá maiores difi-

. culdades para se sustentar no campo, respeita
mos a decisão de cada família. Mas, também fa
zemos um trabalho de esclarecimento, estudo, 
discussão e definição de qual seria a melhor for
ma cooperativada de trabalho. Ou seja, as pró
prias famílias poderão definir qual é a forma de 

· cooperação agrícola que melhor servirá para 
aquele assentamento. 

O assentamento de sem-terra é uma questâo de 
justiça facilmente apreensível pela opinião pú
blica. Que outras razões, de ordem social e eco
nômica, poderiam ser citadas? 

- É inadmissível que 4,8 milhões de famílias 
não tenham acesso a uma propriedade rural, o 

que lhe·s possibilitaria o exercício da cidadania, 
acesso à educação, saúde, moradia e alimentação. 
Ou seja, os beneficios básicos adquiridos pelos que 
foram diretamente beneficiados pela reforma agrá
ria, os sem-terra. Também seriam imediatamente 
beneficiadas as pequenas cidades do interior de 
nosso país, com a dinamização da economia do 
município onde ocorrer o assentamento. 

Para ver o que isso representaria, basta fazer 
um exercício mental: o que pode gastar um úni
co proprietário, latifundiário, .no comércio de um 
município e o que podem gastar 600 ou 700 famí
lias assentadas no mesmo município? E, num 
terceiro nível, a sociedade toda seria beneficia
da com o aumento da produção de alimentos, 
aumento do consumo de mercadorias e de ins
trumentos industrializados e diminuição do 
êxodo rural. 

A utilização de fazendas desapropriadas de tra
ficantes de drogas, como prevê a lei, resolveria 
em que proporção o problema fundiário? 

- A desapropriação das áreas com cultivos de 
plantas psicotrópicas, como prevê a Constitui
ção, é uma questão de justiça social. Não pode
mos aceitar que, enquanto há 32 milhões de bra
sileiros que passam fome, terras agricultáveis 
sejam destinadas para o plantio de drogas. Mas, 
somente essas terras não são suficientes. 

É necessário modificar a atual estrutura 
fundiária que concentra nas mãos de 0,83% dos 
proprietários cerca de 43% das terras agricul
táveis do país. Mesmo porque, junto aos latifún
dios, há 81 milhões de hectares mantidos de for
ma improdutiva, que, também de acordo com a 
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eia urbana que hoje tanto preo
cupam. Nós acreditamos no so
nho de um Brasil melhor! 

Ili Congresso do MST, julho de 1995: a lura do camponês é a do trabalhador urbano 

"Por isso, continuaremos ocu
pando latifúndios, secretarias de 
agricultura, Incra. Fazendo pas
seatas e manifestações públicas 
para denunciar essa situação. Em 
dez anos de luta, conseguimos as
sentar 130 mil famílias. Que ago
ra vivem bem, estão produzindo 
e ajudando a combater a fome de 
muito mais gente. Mas, nossa for
ça não é suficiente. Queremos 
que vocês da cidade nos ajudem 
e participem de nossa luta. A re
forma agrária será uma conquis-

"Com a melhor distribuição das ter
ras, teremos trabalho, construiremos nos
sas casas e escolas, nos fixaremos no 
campo, contribuindo para o desenvolvi
mento mais justo do nosso país. E com 
desenvolvimento rural, ajudaremos a 
melhorar as condições de vida também 

na cidade. Haverá uma maior oferta de 
alimentos, menos gente buscando empre
gos, mais famílias do campo consumin
do bens produzidos pelas indústrias e um 
fortalecimento econômico das pequenas 
cidades do interior. Conseqüentemente, 
diminuiriam a marginalidade e a violên-

ta de todos. Precisa ser uma luta 
de todos. Da mesma forma, reafirmamos 
o compromisso de participar da luta de 
vocês. Queremos participar ativamente 
nas lutas por salário, mais emprego, por 
condições dignas de vida e pelos direitos 
sociais para toda a classe trabalhadora. 
Contem conosco!" 

Constituição Federal, deveriam ser desapropria
dos para fins de reforma agrária. 

Como define os passos necessários ou possíveis -
se houver vontade política - para a consecução 
da meta de absorver os sem-terra através da ces
são de terras? 

- Há necessidade de lutarmos pela implemen
tação, no Brasil, de um amplo programa de re
forma agrária, que esteja coadunado com um 
novo programa de economia nacional. Lamenta
velmente, no governo FHC não há condições para 
levarmos adiante esse programa mais amplo. 

A correlação de forças do governo FHC é para 
conquistarmos apenas um processo mais acelera
do de assentamento, que ainda não é uma reforma 
agrária. E, nessa conjuntura, para que o governo 
FHC acelere os assentamentos, as entidades da so
ciedade brasileira, os partidos de oposição se reu
niram dia 15 de setembro, em Brasília, num ato 
pela reforma agrária e elaboraram um Memorial 
pela Reforma Agrária, que resume os pontos ou 
passos que seriam urgentes para o governo to
mar e acelerar o processo de reforma agrária. 

Na sempr~ questão da terra, a demonização de 
setores empenhados nas mudanças tem sido cons
tante. Antes, era o comunismo soviético. Hoje, 
fala-se em influências do Senderb Luminoso e, de 
novo, de Cuba. A ideologia também move a luta 
pela terra? 

. - Quando faltam razões econômicas, sociais 
ou políticas para se contrapor à reforma agrária, 
as forças conservadoras recorrem à influência psi-

cológica. E, infelizmente, em nosso país, devido 
à "guerra fria" desenvolvida principalmente na 
década de 60 e 70 e devido aos anos de ditadura 
militar, conseguiu-se implantar na sociedade o 
medo contra qualquer movimento ou organiza
ção que busca mudanças. 

Não importa a forma de luta ou objetivos. 
Todos são taxados de defensores do caos, da vi
olência, do autoritarismo. Aliás, características 
que se identificam muito bem com qualquer lati
fundiário deste país. Ou a morte de milhares de 
camponeses, a política do voto de cabresto, o 
coronelismo, a perpetuação nas prefeituras ou a 
submissão das forças policiais dos municípios do 
interior não são características agregadas ao la -
tifúndio? 

Felizmente, na questão da reforma agrária, as 
entidades civis, partidos políticos, sindicatos, 
movimentos populares, Igrejas e personalidades 
têm sabido dar uma resposta às insinuações le
vianas e irresponsáveis. 

O governo cita, freqüentemente, o assentamento 
anual de alguns milhares de famílias. O novo pre
sidente do Incra, Francisco Graziano, promete até 
divulgar identidade e CPF de cada assentado, 
para comprovar seu alto número. Isto condiz com 
a realidade? 

- Nossa principal divergência com os dados 
apresentados pelo governo é que ele agrega ao 
número de assentamentos os números de 
titulação de posse ou regularização fundiária. 
E isso para nós não é reforma agrária. Essas 
famílias que recebem título, e isso é impor
tante, já possuem terras, exigem apenas a regu-



D urante a década de 40, 
com a urbanização da ci
dade do Rio de Janeiro e 

municípios vizinhos, a briga pela 
· terra.começou a se intensificar na 

região. Hoje, são mais de 1,5 mi
lhão de pessoas envolvidas no 
conflito, em mais de mil áreas 
ocupadas, segundo dados do 
Atlas Fundiário do Rio de Janeiro. 

"A situação mais crítica, no 
momento, é a da Fazenda 
Cantagalo, em Rio das Ostras", 
afirma José Ribamar, integran
te do Movimento dos Sem Ter
ra no estado, referindo-se a 
uma área disputada há 40 anos 
e que foi ocuoada por cerca de 

· 200 trabalhadores rurais, no 
último dia 12 de outubro. 
Outras 27 famílias de possei
ros ocupam 300 hectares da 
fazenda desde 1992. 

Em 1987, o Incra desa
propriou a fazenda, de 1. 7 49 
hectares, mas só em 1994 é 
que apareceu para demarcar 
o lote de assentamento - que 
a reduziu a apenas 17 hecta
res (1% da área da fazenda) . 
Segundo o líder do MST, Nadir 
da Silva, o espaço é insufi
ciente para as 79 famílias que 
vivem no local. "É preciso que 
as áreas demarcadas reflitam 
a necessidade real das famí
lias, de plantio e sobrevivên
cia, o que não acontece." Os 
trabalhadores rurais mantêm 
no local produção de aipim, 
batata-doce, milho e verdu
ras, que são vendidos de casa 
em casa, nas ruas do municí
pio vizinho de Macaé. 

Depois de esperarem, por 
· mais de um ano, que o Incra 

oficializasse o assentamento, 
as famílias, que estavam so
brevivendo nos 1-7 hectares 
demarcados, resolveram ocu
par o restante da Cantagalo. 

(Gabriela Temer) 

larização delas. Agora, o governo FHC afirma que 
já assentou 22 mil famílias. Pelos nossos dados, 
foram assentadas apenas 3.800 famílias. O res
tante foi titulação de terras. 

Como se dá a relação de um agricultor que ganha 
sua terra-nas experiências já concretizadas - com os 
órgãos de fomento agrícola e assistência técnica? 

- A responsabilidade pela assistência técnica 
nos assentamentos, em geral, é das Empresas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) 
ou por convênio entre o Incra e alguma institui
ção privada. Nós, do MST, temos defendido que 
o Estado assuma a responsabilidade e organize 
equipes específicas da Emater ou outros órgãos 
públicos, no atendimento aos assentamentos que 
precisam de uma metodologia diferenciada. 

Nós temos defendido que o técnico que faz 
extensão precisa, antes de tudo, ser um educa-

Na barraca à beira da estrada, no Rio Grande do Sul, 
família de sem-terra aguarda o atendimento de suas reivindicações 

dor, respeitar e se integrar no processo de orga
nização dos assentamentos. 

Um maciço assentamento de agricultores pode
ria produzir algum impulso de desenvolvimento, 
mesmo regional ? 

- Acreditamos que as pequenas cidades do 
interior receberão uma significativa injeção de 
recursos financeiros que promoverão o seu de
sen vol vimen to . Da forma como está hoje 
estruturada a agricultura, as-pequenas cidades 
do interior estão falindo e restando uma única 
saída para a população: migrar para os grandes 
centros urbanos. 

Da mesma forma, as famílias assentadas 
estão lutando para levar a agroindústria para 
as áreas de assentamento , promovendo um 
desenvolvimento mais harmônico das regiões 
do país. Os grandes centros industriais estão 



saturados. Basta ver os estados brigando para 
conquistar a implantação de uma ou outra fá
brica de automóveis, para gerar 2 ou 3 mil em
pregos, quantia insignificante diante do qua
dro social do Brasil. 

Os países desenvolvidos fizeram suas reformas 
agrárias no século passado, e os Tigres Asiáticos 
há 40 anos. Estas situações são estudadas e ser
vem de comparação ao caso brasileiro? 

- Nós costumamos estudar todas as expe
riências de reforma agrária. Tanto as dos paí
ses capitalistas que você citou, como as dos 
países socialistas. Ou de outros países do Ter
ceiro Mundo. Nós sempre procuramos apren
der com todas as experiências. Sem rotulações. 
Sem dogmatismos. Sem preconceitos. É claro 
que nenhuma delas se pode aplicar mecanica
mente ao caso brasileiro. Cada país tem sua 
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Capa 

Desde a ditadura 

própria idiossincrasia, cultura, 
valores, etc. 

Mas, as experiências de re
forma agrária em todo mundo 
provam que são um instrumento 
eficaz para o desenvolvimento 
mais justo do meio rural, para abrir 
oportunidades para milhões de 
camponeses despossuídos . E, 
sobretudo, a reforma agrária, 

militar, foram 
assassinados 
mais de 1 .600 
trabalhadores 
rurais, lideran{as 
sindicais, padres, 

mesmo em proc~ssos capitalis- . religiosos 
tas, ena cond1çoes para que o 
sem-terra seja um cidadão e d .J 
conquiste espaços na sociedade. e a vogauos 
Qual a apreciação sobre o Incra 
e órgãos estaduais correlatos? 

- O Incra teria a função de 
ser o órgão executor da refor
ma agrária. Mas, está comple

por causa 
de con.flitos 
fundiários 

tamente desmontado, falido. Faltam funcio 
nários capacitados, recursos para desenvol
ver as atividades e vontade política dos seus 
superintendentes para fazer a reforma agrá
ria. Estes, na sua grande maioria, possuem 
vinculações muito fortes com latifundiários, 
quando não são eles próprios latifundiários. 

Também as superintendências do Incra foram 
loteadas, para contemplar os partidos políticos 
governistas ou em troca de apoios específicos. Des
ta forma, o Incra tem sido um verdadeiro empeci
lho para a reforma agrária, apesar de haver ain
da, felizmente, um certo número de funcionários 
competentes e bem intencionados no órgão. 

O conflito do campo produz violências diversas e 
até mortes. Como está hoje a situação? 

- Desde a ditadura militar, foram assassina
dos mais de 1.600 trabalhadores rurais, lideran
ças sindicais, agentes pastorais, padres, religio
sos e advogados por causa de conflitos fundiários. 
Nos últimos dez anos, houve cerca de 850 assas
sinatos. Com a abertura democrática, maior atu
ação de movimentos populares e sindicais, o nú
mero de assassinatos vem decrescendo. 

Também em nossa avaliação, a forma de luta 
implantada pelo MST (ocupações maciças, em 
grande quantidade e articuladas com a socieda
de) serviu para fazer frente à ação dos pistoleiros 
contratados para reprimir os trabalhadores rurais. A 
própria atuação dos meios de comunicação e as pres
sões internacionais contra os assassinatos tàmbém 
contribuíram para a diminuição desse número. 

Por outro lado, cresceram as prisões de tra
balhadores, ameaças de processos judiciais, in
vasões de sedes das organizações, apreensões de 
materiais, acusações de vinculação dos trabalha
dores rurais com organizações que estão em luta 
armada. (Procópio Mineiro) 



Novas raízes 
para o bóia-fria 

Programa fixa o trabalhador volante paranaense no campo, com casa e terreno 
para culturas de sobrevivência, no estado que sofreu o maior êxodo do mundo 

nos últimos 25 anos e perdeu 267 mil moradias rurais 

Nova Ucrânia, em Apucarana, foi a primeira vila rural do programa e assentou 65 famílias que deixaram de ser bóias-frias 

A s Vilas Rurais têm o objetivo de eliminar o 
desamparo do trabalhador inteiramente 
desprovido de bens, o chamado bóia-fria, 
que, sem um palmo de terra, se vê tangido 

para a periferia das cidades, onde se faveliza, e 
só encontra emprego na época do plantio ou das 
colheitas. O governador Jaime Lerner diz que o 
programa é uma reforma agrária viável dirigida 
particularmente para esse trabalhador volante, 
que hoje forma 27% da popUlação rural. Consi
dera à.inda que é a primeira tentativa de resta
belecer o equilíbrio entre a cidade e o campo, 
embora não ·resolva a questão agrária nacional, 
já que se destina a responder, de forma quase 
emergencial, às necessidades do lavrador total
mente deslocado. 

A Vila Rurai envolve um terreno familiar 
de 5 mil metros quadrados, capaz de supor
tar explorações hortigranjeiras, com uma 
casa de 44 metros quadrados que admite 

ampliações posteriores. O terreno não pode 
ser parcelado. 

O empreendimento é uma parceria do estado 
com as prefeituras, que cedem as áreas onde se 
implanta o projeto. As vilas devem ficar próxi
mas da cidade, para que seus moradores possam 
se beneficiar dos equipamentos urbanos já exis
tentes (escolas, postos de saúde e hospitais, ser
viços públicos, comércio etc.), evitando a deman
da por nova infra-estrutura. 

As transformações do campo paranaense, 
nos últimos 20 anos, provocaram um movimen
to humano superior a três milhões de pessoas: 
só na década de 70, desapareceram 150 mil pe
quenas propriedades no norte do Paraná, 
1,4 milhão de lavradores migraram para acida
de e o restante partiu para a aventura das no
vas fronteiras agrícolas do Norte e do Centro 
Oeste do país. Dos que ficaram no estado, hoje 
450 mil são bóias-frias, têm só o trabalho para 



A idéia da Vila Rural 

oferecer, mas o emprego só dura 
poucos meses, a cada ano. 

Convulsão silenciosa 
De pólo de atração a partir de 

1940, o campo paranaense tornou
se um liberador de mão-de -obra 
desde 1970. Eldorado por uma ge
ração, já mostra sua fac·e arredia 
pelo espaço de outra geração, num 
processo que parece não haver ain
da alcançado seu esgotamento. As 
transformações do campo, especial

é devolver a esse 
trabalhador um 

pedato de chão, que 
lhe permita uma 
atividade familiar 

pulação rural era o triplo da ur
bana; em 1995, a situação é exa
tamente inversa, com a popula
ção urbana superando em três 
vezes a rural. 

Mesmo nesta relativamente pe
quena população do interior, uma 
em cada quatro pessoas é bóia-fria. 

No campo, perto da cidade 

permanente e o 
emprego periódico 

nas fazendas A idéia da Vila Rural é devol
ver a esse trabalhador um peda
ço de chão, que lhe permita uma 

atividade familiar permanente e o emprego pe
riódico nas fazendas, durante a s;:tfra, ao mes
mo tempo em que pode desfrutar da infra-es
trutura da cidade próxima, da qual dista no 
máximo cinco quilômetros. 

mente as que afetaram a lavoura cafeeira local, 
explicam as mudanças. 

Os dados populacionais mostram que a zona 
rural do estado comportava 930 mil habitantes 
em 1940 e alcançou o auge de 4,4 milhões em 1970, 
para descer aos atuais 2 milhões (queda de mais 
de 50% em 25 anos) . Indicando a destinação de 
grande parte desse contingente deslocado, as 
estatísticas também mostram o inchaço urbano: 
300 mil em 1940; 2,5 milhões em 1970 e 6,73 mi
lhões em 1995 (aumento de 2,7 vezes nos últimos 
25 anos, enquanto a população do interior enco
lhia abaixo da metade). Ou seja, em 1940, a po-

Cada vila terá no máximo 200 lotes e benefici
ará os municípios que registrem a presença des
sa mão-de-obra volante. Os lavradores terão um 
prazo de 25 anos para pagar, gozando de carên
cia nos primeiros dois anos e meio, quando já 
estarão obtendo retorno econômico de suas par
celas. A prestação mensal é de R$ 26,00. 

A meta até 1998 é a de instalar 60 mil unida
des, ao custo total de R$ 538 mi
lhões, incluindo os terrenos 
(R$152 milhões), casas (R$ 296 mi
lhões, com média inferior a R$ 5 
mil por unidade) e infra-estrutu
ra (R$ 90 milhões). Outros R$ 30 mi
lhões serão gastos em apoio téc
nico e assistência médica e edu
cacional. 

A primeira Vila Rural foi a de 
Nova Ucrânia, em Apucarana, e 
compreende 65 lotes, cuja insta- · 
lação custou R$ 282 mil, em área 
da antiga Fazenda Mineira, a 
4,5 km da cidade. Já funcionam 
também as de Toledo, Manoel 
Ribas, Pitanga e outras, benefi
ciando alguns milhares de cam
poneses. Outras estão sendo ins
taladas nos seguintes municí
pios, num universo de 200 que já 
se interessaram pelo projeto: 

Em poucos meses, os bóias-frias são assentados em áreas oferecidas por prefeituras e empresas 

Mandaguaçu eParanacity (100 hec
tares doados pelo grupo cana
vieiro Meneguetti), Curitiba (15 
hectares), Luiziana (17 ha), 
Peabiru (20 ha), Tibagi (20 ha), 
Barbosa Ferraz (16 ha), Enge
nheiro Beltrão (31 ha), Bituruna 
(26 ha), Tapejara (76 ha), Cali
fórnia (12 ha), Ivaté ( 48 ha) e 
Sapopema (16 ha). Outros 63 lo
cais estão em estudo. Uma vila 
·pode ser instalada em menos de 
três meses. (RM) 
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NO TEMPO DAS LIGAS CAMPONESAS 
A luta pela reforma agrária já era, na década de sessenta, um tema candente 

A organização dos trabalhadores teve seu símbolo maior nas ligas dos anos 50 e 60 

escritor Cezar Benevides fez um estudo mi
nucioso sobre esse importante episódio e 
concluiu que, hoje, "é impossível conhecer 
a História contemporânea do Brasil sem 
passar pelas Ligas Camponesas." 

Na primeira metade da década de sessenta, o 
problema camponês no país, salvo tudo no Nor
deste, estava no auge, e as Ligas, sob a liderança 
de Francisco Julião, no olho do furacão. A Fren
te parlamentar Nacionalista, que reunia à época 
mais de cem parlamentares, preocupou-se mui
to com a situação e requer respeito uma Comis
são Parlamentar de Inquérito . Um dos sinais de 
alarme, além da crise nordestina, foi o episódio 
ocorrido em Bragança Paulista, quando os lati
fundiários promoveram uma manifestação nas 
ruas para impedir um comício em favor da refor
ma agrária que ali deveriam realizar os então 
deputados Rubens Paiva e Neiva Moreira. 

No livro Pilão da madrugada (um depoimen
to de Neiva Moreira a José Louzeiro), aqueles 
fatos estão assim registrados: 

"A Frente Parlamentar Nacionalista recebia 
solicitações de todos os estados. Requeria-se, de 
norte a sul, a presença dos seus parlamentares. 
Nosso problema maior eram as passagens aére
as. Não havia as mordomias de hoje, o .dinheiro 
era escasso. 

Alguns empresários, como o senador José 
Ermírio de Moraes e João Pedro Gouveia Vieira, 
nos ajudavam. 

Naquela época, estavam como nós empenha
dos em consolidar uma empresa nacional' forte, 
capaz de enfrentar o capital estrangeiro e o cres
cente poder do sistema bancário . 

João Pedro, que se iniciava na indústria e era 
suplente de senador pelo PTB, costumava brin
car: 'Quando vocês ganharem, só quero que não 
me enforquem. Tenho horror à corda. Prefiro o 
fuzilamento .' 

Nossos parlamentares não descansavam. Nos 
fins de semana podíamos estar em Cruz das Al
mas, na Bahia, Manaus ou em Taubaté, São Pau
lo, sempre prestigiando atos públicos e os gran
des debates sobre a situação do país. Mas mui
tas vezes a coisa ficou preta. 

Em Bragança Paulista, o 'pau comeu'. Es 
peravam para um comício pela reforma agrá
ria o Brizola e o Almino Afonso, amplamente 
anunciados. Como os dois não puderam ir, 
Rubens Paiva e eu os substituímos. Quando lá 
chegamos, a cidade estava tensa, havia uma es
tranha movimentação de homens e carros. 
Dirigimo-nos a um velho morador e ele arris
cou, com insinuação maliciosa: 'Procurem o al
faiate Olímpio. Ele é comunista, deve saber 
o que está havendo.' 

Não foi fácil localizar o Olímpio, um desses fir
mes militantes que nunca desistem de lutar. Quan
do o encontramos, ele esclareceu a situação. 

A direita, oom os latifundiários à frente, ater
rorizava a população. Prepararam uma procis-



são que deveria cruzar a praça, na hora do comí
cio. Escalaram provocadores de Bragança e de 
cidades vizinhas para o 'serviço'. 

Rubens era um homem firme e corajoso. Não 
vacilou um só momento. O comício deveria ser 
realizado de qualquer maneira. Arranjamos um 
velho caminhão, que serviria de palanque, um 
serviço de som e começamos. 

O som foi logo cortado e não tardou que a 
procissão - a que não faltavam turíbulos impreg
nando o local com incenso, coroinhas, freiras e 
beatas, rezando em voz alta - desfilasse frente 
ao caminhão. 

Um fazendeiro até inventou que eu havia dito 
um palavrão à sua filha. Agimos com muita pru
dência para evitar um conflito. 

O capitalista reacionário brasileiro pode até 
ser tolerante com as pessoas que não pertencem 
à sua classe, mas não perdoa àqueles que, sendo 
do seu meio, "desertaram". E o deputado Rubens 
Paiva, por ser empresário e paulista, concentra
va seus ódios. Quando começamos a falar, nos 
cobriram com ovos e tomates, frescos e podres. 
Aí, sim, ficamos vermelhinhos, como eles queri
am que fôssemos. 

A polícia apareceu, afinal, não para garantir o 
comício, mas para nos tirar de lá numa espécie 
de "corredor polonês" e confirmar a reportagem 
de O Estado de S. Paulo, em cujos títulos se in
formava que Rubens e eu fôramos recebidos em 
Bragança com uma verdadeira chuva de produ
tos hortigranjeiros. 

Quando, no exílio, soube do assassinato de 
Rubens Paiva, nas mãos dos sicários da ditadu
ra, recordei, em silêncio, sua bravura, seu des
prendimento e amor à liberdade." 

A reforma agrária 
Os servos da terra que se movimentavam em 

Bragança Paulista não foi um caso isolado. Era 
apenas uma amostra do que se passava no país. 
Os fazendeiros que pediam, ali, nossa excomunhão 
(caras de ódio que nunca esquecerei), não eram 
diferentes de todos os outros que, no Maranhão, 
no Pará, em Mato Grosso, Goiás e no Nordeste, 
estavam em guerra com os camponeses. 

O I Congresso Nacional de Lavradores e Tra
balhadores Agrícolas, realizado em novembro de 
1961, em Belo Horizonte, foi o grande ato de 
massas - 1.500 delegados - a refletir uma nova 
realidade no campo. 

A situação de Pernambuco já era, naquele 
período, muito grave. Os latifundiários estavam 
comprando armas e contavam com a cobertura 
de autoridades hostis aos governos de Goulart e 
de Miguel Arraes e com a benevolência de certos 
setores das Forças Armadas. 

· Nesse contexto, as Ligas Camponesas surgiam 
com inusitado vigor. Os servos da terra movimen
tavam-se. Os camponeses encontravam apoio nos 
partidos populares. Sacerdotes mais avançados da 

Igreja Católica levantavam a voz em sua defesa. 
Começavam a aparecer advogados dispostos a 
enfrentar o poder do latifundiário. Foi de extraor
dinária importância a ação político-profissional de 
bacharéis como Francisco Julião, em Pernambuco, 
e Assis Lemos, na Paraíba. Mas o latifúndio dispu
nha-se a ir às últimas conseqüências. 

Os camponeses da Liga da Galiléia, pioneiros 
nesse tipo de organização em Pernambuco, e de 
Sapé1 e Miriti, na Paraíba, estavam debaixo de 
fogo cruzado, do latifúndio e da polícia, a seu 
serviço. O assassinato de João Pedro Teixeira, 
na Paraíba, em 2 de abril de 1962, 'causou grande 
revolta no campo e, também, nas áreas urbanas. 

Em um documentado trabalho 2, Cezar 
Benevides, sociólogo e pesquisador paraibano, 
descreveu assim a repercussão daquele crime: 

"A Parafüa assistiu, entre o impacto e a revolta, 
ao crime que vitimou a mais vigorosa liderança do 
campesinato paraibano: João Pedro Teixeira. As
sassinato que, por sua dimensão política, trans
cendeu os modelos tradicionais de delitos co
muns no Nordeste. O campesinato sentiu a agres
são e mobilizou-se em torno do desaparecimen
to de seu líder maior. Se os 
mandantes esperavam des
truir em João Pedro a orga
nização do movimento cam
ponês, aconteceu exatamen
te o inverso. Os lavradores, 
que estavam indecisos em re
lação ao papel das Ligas, a 
partir da tragédia aderiram 
ao movimento." 

Sapé e Galiléia conver
tiam-se em símbolos de so
frimentos e angústia. Mas, 
também, de luta. o jornalis
ta paraibano Jures da Ga
ma Batista, em reportagem 
de 04 de abril de 1962 no jor
nal O Norte, descrevia assim 
o ambiente, ali: 

' 

O general Costa 
e Silva recebeu 
de má vontade a CPI 
da Reforma Agrária 
(deputados Clidenor 
Freitas, Lima Rlho, 
Neiva Moreira, 
José Joffily e Jacob 
Frantz), em 1962 



"A cidade de Sapé já não tem mais olhos para 
chorar os seus mortos. A rua principal transfor
mou-se na via dolorosa por onde seguem os ataú
des, puxando o coro das lamentações das viúvas 
e dos órfãos da barbárie sanguinária. o luto po
voa a cidade de meninos de preto. E Sapé é hoje 
o burgo mais triste do Brasil." 

No seio da Frente Parlamentar a situação na
cional e, sobretudo, a repressão no campo eram 
encaradas com grande preocupação. Realizáva
mos reuniões e consultas permanentes, tentan
do encontrar a melhor forma de atuação. Ficou 
decidido que requereríamos à Câmara a forma
ção de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
com objetivo abrangente: estudar as causas e 
implicações do fenômeno sócioeconômico que 
d·eu origem às Ligas Camponesas. Nossa meta 
era a reforma agrária. 

A comissão foi constituída em 17 de abril de · 
1962 e ficou integrada pelos deputados Andrade 
Lima Filho (presidente) , Carlos Gomes (vice-pre
sidente) , Clidenor Freitas Santos (relator), Ar
mando Storni, Ivan Bichara, Temperani Pereira, 
Antônio Gonzaga, Abelardo Jurema e Jacob 
Frantz. Eu fui designado revisor. 

Deslocamo-nos para o Nordeste. Em Pernam
buco, ouvimos autoridades e lideranças dos se
tores relacionados com o problema agrário. O 
depoimento dos deputados Francisco Julião e 
Francisco Falcão, este um dos mais intolerantes 

Sempre relegado, o camponês é um homem desconfiado, 
mas obstinado na esperança de obter um pedaço de terra 

líderes dos proprietários de terra, revelavam que 
a situação chegara a um perigoso estágio da 
radicalização. 

Uma das personagens envolvidas no proble
ma era o padre Antonio Melo, da paróquia do 
Cabo. A comissão foi até ele. 

"O camponês - disse o sacerdote - nada tem a 
ver com as ideologias. 

O que ele quer é ser beneficiado. Não vejo nas 
Ligas perigo pqra a segurança nacional. O peri
go maior está no deputado Francisco Falcão. Se 
alguém deve s.er preso, este alguém é aquele de
putado, que entrava as reformas sociais e apóia 
os caciques do interior contra nossos padres." 

O Diário de Pernambuco informava que "a vi
sita dos parlamentares à Liga Camponesa da 
Galiléia transcorreu num clima de grande júbilo 
dos agricultores. Fogos foram lançados, palmas 
e vivas ecoaram. Os deputados federais da CP! 
compuseram a mesa no salão engalanado da Liga 
e passaram a ouvir os depoimentos de dois líde
res camponeses: José Francisco de Souza e Brás 
Francisco de Oliveira". 

· Durante a reunião, perguntei a José Francisco 
que influências políticas e partidárias incidiam so
bre a Liga. O velho camponês m:e deu a seguinte 
resposta: "Não temos nada com política. As Ligas 
são independentes de religião e dos partidos. Lu
tamos para ver se temos um futuro melhor. Depois 
dessa sociedade feita, não saímos mais por aí, pe
dindo esmolas pra enterrar os companheiros. 
Estamos modificando as coisas. O interesse dos 
camponeses pelas Ligas aumenta a cada dia." 

O centro do problema não estava, contudo, 
apenas nos latifundiários, que se armavam e co
metiam crimes. Decorria da visão deformada de 
alguns comandantes militares sobre a reforma 
agrária e seu desdobramento. Dois deles teriam 
papéis destacados no golpe militar de 64: o ge
neral Costa e Silva, comandante do IV Exército, 
e o coronel Ednardo d'Avila Mello, comandante 
do 15º Regimento de Infantaria. Costa e Silva 
terminou presidente da República; Ednardo foi 
demitido pelo presidente Ernesto Geisel, quan
do comandava o II Exército, após o assassinato 
do jornalista Wla,dimir Herzog e do operário 
Manoel Filho, no Doi-Codi de São Paulo, sob sua 
jurisdição. 

Capitães do mato 
A comissão parlamentar esteve com o ge

neral Costa e Silva, no seu quartel-general, 
no Recife. Andrade Lima, José Joffily, 
Clidenor Freitas, Jacob Frantz e eu partici
pamos da visita. O general considerava o 
movimento camponês como "subversão co 
munista" e justificava o armamento dos lati
fundiários que, segundo ele, "apenas defen
dem suas propriedades". 

Travou-se entre ele e os deputados o seguin
te diálogo: 
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- Não permito que as Ligas Camponesas usem 
as armas privativas do Exército. Já disse aos se
nhores. Estamos conversados. 

Na mobilização que fizemos em Sapé, a título 
de treinamento, encontramos numerosas armas 
privativas do Exército . 

- Não, general - respondem em coro, os par
lamentares. - Não nos consta qiJe tenha sido en
contrada uma só arma. 

- Isso na opinião dos senhores - insiste Costa 
e Silva. 

- General - intercede Joffily -, se o senhor 
quiser encontrar armas privativas do Exército na 
mão de proprietários de terras é só designar al
guém de confiança para percorrer o litoral e a 
zona de reflorestamento. 

- Ah, bom! - responde Costa e Silva. - O se
nhor está misturando as coisas. São vigias de 
proprietários de terra. Eles têm o direito de de
fender o seu patrimônio. E o camponês, vai de
fender o quê? 

- O quê? - exclamam, boquiabertos, os depu
tados, sem esperar resposta. 

Fiquei calado, ouvinçio. O general virou-se 
para mim e perguntou: 

- E o senhor, deputado, o que opina? Isso aqui 
é uma casa democrática, onde há respeito a to
das às opiniões. 

- Estou escutando, general. . 
- O senhor está vindo de outras áreas do Nor-

deste. Como sentiu que os trabalhadores do cam
po encaram o Exército? 

Pensei um pouco e achei que, mesmo com o 
risco de desgostá-lo, meu dever era dar um de
poimento franco . 

- Os camponeses com os quais falamos res
peitam o nosso Exército, mas acham que estão 
querendo transformar seus-oficiais e soldados em 
capitães do mato. 

- Capitães do mato? 
- Sim, capitães do mato. 
- O Exército de Caxias? 
- Sim, o Exército de Caxias. 
O general Costa e Silva repetiu várias vezes a 

frase: "Capitães do mato, o Exército de Caxias" ... 
À saída, José Joffily previu a reação do general: 
- Ele te marcou para o resto da vida. Tam

bém, tu fizeste , como os nossos sertanejos: me
teu a faca na barriga e a revolveu3• 

Depois desse encontro, no relatório final apre
sentado à Câmara, em dezembro de 1962, a Co
missão Paflamentar de Inquérito fez à seguinte 
constatação: 

"O comandante do IV Exército, general Cos
ta e Silva homem rude e desconfiado, agressi
vo e intr~nsigente defensor dos latifundiários, 
não tolera manifestações populares e mantém 
vigilância permanente sobre os líderes campo
neses, cujas casas manda invadir à procura de 
armas . Acha que os grandes usineiros são ex
cessivamente generosos para com seus mora-

'9nVmtti11ho 
paHtcipa do 
~ttfo -do camp 

No sul, a crise agrária levou os lavradores ao Grito do Campo de 1984 

dores, aos quais dão a mais completa assistên
cia. 

Citou, mesmo, a obra social do comendador 
Renato Ribeiro como exemplo completo de al
truísmo. Para o general Costa e Silva, o que há é 
propaganda custeada pelos comunistas. Quanto 
à ordem, ele assegura garantir com suas tropas." 

Felizmente o grande movimento dos campo
neses nunca cessou, nem mesmo confrontado 
pela repressão ditatorial. Com o apoio da Igreja 
e de setores progressistas da sociedade, foram 
constituídos, desafiando a repressão, milhares de 
sindicatos e associações rurais que ampliam sem 
cessar sua área de ação na luta pelos direitos dos 
sem-terra. A reforma agrária, sua grande meta, é 
um desafio de todos os dias. A consciência naci
onal está se convencendo de que, sem ela, não 
terá solução a crise econômica e social em que 
vivemos. 

Como escreveu Cezar Benevides, hoje "é im
possível conhecer a História contemporânea do 
Brasil sem passar pelas Ligas Camponesas". O 
movimento associativo do campesinato, apesar 
da reação latifundiária, abriu camin_ho para uma 
revisão das bases da justiça social no país. Pre 
parou, igualmente, espaço para uma futura re
forma agrária, essencial à consolidação do desen
volvimento nacional". (Neiva Moreh-a) 

1 - Sobre os assassinatos de camponeses em Sapé, José Louzeiro escreveu, em 1968, o 
romance-reportagem Devotos do ódio, editado pela Global de São Paulo e, logo depois, pelo 
Círculo do Livro, também de São Paulo. O livro detém-se nas atividades do chamado "Grupo 
da Várzea", espécie de "esquadrão da morte" rural, ocupado exclusivamente em liq uidar lide· 
ranças sindicais. Depois de Pedro Teixeira, matariam Margarida Maria Alves. 
2 - BENEVIDES, Cezar. Camponeses em marcha. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1985. 
3- De fato, fui preso em 21:fe abril de 1964, ainda no exercício do mandato parlamentar, por 
ordem expressa do general Costa e Silva, segundo meus carcereiros. 
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Julião, 
a batalha 
das Ligas 
na guerra 
do campo 
Aos 81 anos, o in~pirador das 
Ligas Camponesas dos anos 50 e 60 
apóia a pressão permanente 
e a busca da coberlura legal para 
a solução dos problemas rurais 

essenta e seis anos depois de ter iniciado suas 
atividades de advogado e conselheiro dos tra
balhadores rurais pernambucanos (sua atua
ção começou em 1939), Francisco Julião veri-

fica que o movimento dos lavradores sem-terra de 
hoje enfrenta, sob vários aspectos, uma situação 
diferente daquela anterior ao golpe militar de 1964. 
"Mas, em nada mudou a injustiça de termos mi-

lhões de brasileiros dispostos a 
#r .I lavrar a terra e produzir e ainda rernanuo impedidos de possuir seu peda-

ff • ço de chão. Somos o único país enr,que no mundo em que se permite a 

tem a Chance 
alguém possuir propriedade de 
um milhão de hectares, numa 
afronta à sociedade, e, ainda por de lazer cima, deixá-la improdutiva." 

Sertanejo rijo, em quem não 
a reforma agr6ria transparece ª idade, Julião 

está escrevendo, em breve, 

por consenso, 
dobrando 

suas memórias. No atual surto 
do Movimento dos Sem Terra, 
ele identifica a continuidade 
histórica da luta do trabalha-

ª res'.Sfl"nc,•a dor rural brasileiro: "A come
çar da rebeldia dos escravos 

.I 1• • /" e continuando em numerosas ua 011garqu1a rura e nem sempre estudadas re-

Julião: modo anti-social de posse da terra distorce o desenvolvimento 

beliões camponesas, essa luta atesta, em quase 
cinco séculos da história brasileira, que a proprie
dade da terra, como se pratica no país, é a mais 
vigorosa distorção de nossa economia. A oligarquia 
rural impediu a revolução burguesa no Brasil, 
atrasando o desenvolvimento do país." 

Francisco Julião compara a situação de 40 anos 
atrás com a de hoje e aponta os índices de urbani
zação como uma diferença marcante. "Naquela 
época, o êxodo rural apenas começava e o país era 
rural em 75% de sua população. Hoje, é 75% urba
no, com as grandes cidades inchadas pelas popu
lações que não puderam mais ficar no campo. São 
milhões de brasileiros socialmente desamparados 
nas favelas e periferias de cidades com problemas 
cada vez mais agudos. Quem resiste no campo, vive 
o mesmo drama do desamparo, com tanta terra 
em volta. A solução da reforma agrária é também 
solução para as cidades." 

Lavrador com terra 
· "O homem do campo precisa ter sua própria 

terra", diz Julião. "É inconcebível que um país 
tão imenso - o único no mundo com tantas ter
ras sem produzir e com uma população rural re
lativamente pequena - ainda recuse a posse a 
esses cinco milhões de famílias. As possibilida
des brasileiras são de tal ordem que poderíamos 



'~ s.sumi compromisso com os 
camponeses que arrendavam 
terras na minha região. Come

cei com esses arrendatários ou foreiros, 
pois via a possibilidade de começar com 
eles um movimento de conscientização. 
Nasci em engenho de açúcar, filho de 
proprietário, e desde cedo comecei a ob
servar que os filhos dos trabalhadores 
eram mais inteligentes que eu. Tinham 
mais habilidades, faziam bonecos de 
barro e brinquedos de madeira melhor 
que eu, mesmo sem irem à escola. E até 
calculavam melhor que eu . Fiquei com 
imagem positiva do pobre. Foi a raiz de 
minhas preocupações, quando na uni-

versidade prometi que um dia iria tra
balhar por eles. Em 1939, estabeleci
me como advogado e fui buscar os 
foreiros, para que reivindicassem seus 
direitos. Dizia : se vocês se organizarem, 
haverá justiça para vocês. Em 1940, 
escrevi um documento: Foreiro de 
Pernambuco. Um primo, que distribuía 
cachaça e açúcar pelo estado, tornou
se um dos distribuidores do livrete jun
to aos foreiros . Acabou brutalmente 
assassinado. Sempre parti da base le
gal, porque o camponês quer ter a se
gurança da lei . Por 15 anos, fui uma 
formiga irriquieta pelos canaviais 
pernambucanos, conversando com os 

camponeses. Em 1954, para mi
nha própria surpresa, fui eleito de
putado estadual e a causa ganhou 
o reforço da tribuna parlamentar. Em 
1955, surgiu a primeira Liga Cam
ponesa, do engenho Galiléia. Andei 
o Brasil todo, fazendo o trabalho de 
conscientização. Em 1964, o plano 
era colocar 200 mil trabalhadores 
rurais cercando o Congresso, em 
Brasília, e arrancar as modificações 
constitucionais que viabilizariam a 
reforma agrária . Veio o golpe. Os 
militares fizeram a lei, o Estatuto da 
Terra, mas não a reforma agrária. 11 

Francisco Julião 

Bóias-frias a/agoanos no caminhão partem para o canavial 

resolver o problema agrário por consenso, insta
lando todos os sem-terra e fazendo conviver as 
pequenas e médias propriedades com as gran
des propriedaçles mecanizadas." 

"Mas, não se pode aceitar a idéia de que o 
modelo dominante deva ser a grande proprieda
de, tolhendo o direito das multidões sem terra. 
A reforma agrária seria a salvação das cidades: 
mais produção no campo, comida mais barata, 
retorno de muitos deslocados urbanos para seu 
próprio pedaço de terra", explica. 

Uma preocupação, que sempre pautou a atua
ção do advogado e patrono das Ligas, foi a pre
servação da legalidade. "Sempre transmiti isso 
aos camponeses: a sectarização, que é o aban
dono da razão, municia os adversários da refor
ma agrária. Diferencio sectarismo de radicalis
mo. Radicais todos temos que ser nessa luta, mas 
radicais no sentido de pressionar sempre e in
tensamente, usando as leis que respaldam o ho-

mem do campo. O secta
rismo é a quebra dessa 
fronteira, o que transfere· 
a força da lei para o adver
sário. Hoje, existe um ar
senal legal que possibilita 
muitas conquistas. Na
quele tempo, nem a sindi
calização era permitida, só 
fomos consegui-la às vés
peras do golpe militar. 
Pressionar sempre pela 
aplicação da lei é a arma 
que pode decidir a favor 
dos lavradores." 

Ele recorda que, em 
1958, a desapropriação do 
engenho Galiléia, onde 
nascera três anos antes a 
primeira Liga Camponesa, 
em Vitória de Santo An

#O nosso camponês 
é místico, legalista, 
telúrico (se sente 
uma planta com 
poder de locomoção) 
e ao mesmo tempo 
cósmico (conhece o 
céu para se orientar 
no trabalho)" 

tão, foi conseguida sob a máxima pressão legal: 
seis mil camponeses cercavam a Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, para impedir que de
putados negassem quórum à votação . E obtida 
a aprovação, já no início da madrugada, a mes
ma multidão tirou o governador da cama e frus
trou o último recurso que seria usado pelos con
servadores, o veto governamental. De robe e so
bre um caixote, o governador Cid Sampaio ain
da pronunciou emocionado discurso a favor da 
reforma agrária, antes de aplicar a assinatura 
sobre o decreto da Assembléia. 

"Esta pressão era o que queria dizer aquele 
na marra do nosso lema "Reforma agrária na lei 
ou na marra". A história nos mostra que só a exis
tência da lei não resolve. É preciso pressionar, 
para que ela seja posta em prática a favor dos 
pobres", conclui. (Procópio Mineiro) 



Kalunga, 250 anos de cidadania 
Sobreviventes de quilombo goiano lutam hoje para manter 

as terras que cultivam desde meados do século XVIII 

André Vilaron 

1 difícil acesso permitiu a manutenção de sua 
identidade étnica, dos costumes e rituais 
que os mais velhos ensinam por gerações, 
através da prática e da tradição oral. Eles 

am nas serras e matas que as águas do Paraná 
encontram no caminho para o Tocantins. São 206 
mil hectares de terra no extremo norte de Goiás, 
entre os municípios de Cavalcante e Teresina, ao 
sul, e Monte Alegre, a nordeste. A caminhada até 
os núcleos mais distantes leva dias por estreitas 
picadas abertas ao longo da mata. Ao todo são 
mais de 50 núcleos, de base f?miliar, onde mo
ram cerca de 4 mil pessoas. 

Vivem em comuna, como uma grande família 
de negros e cafuzos. Não há brigas e quase todos 
são parentes. Mesmo quando não o são, os mais 
velhos são sempre respeitados e chamados de tio, 
tia. Trabalham a terra em grupo, plantando ar
roz, mandioca, feijão, milho, fumo, jiló. Há cria
ção de galinhas, porcos e algum gado. Nas fazen
das e municípios vizinhos, vendem farinha de 
excelente qualidade a R$ 0,20 o litro e compram 
café, sal, querosene, cachaça e roupas. As am
plas choças de taipa, com janelas triangulares e 
cobertas com folhas de indaiá, espalham-se iso
ladas ao longo do Vão de Almas, Moleque, serra 
da Contenda, Kalunga e Ribeirão dos Bois. 

Descendente, provavelmente, de africanos do 
grupo bantu, vindo do Congo, Angola, Zaire, a 
comunidade Kalunga se dinamiza nos rituais e 
ria realização das festas de santo. Reinventando 
o catolicismo com nuances da religião tradicio
nal, todos se reúnem para dançar e cantar nas 
noites de festa. As serras, majestosas, são confi
dentes da alegria dos batuques, das violas, e o 
trilar do mato parece querer acompanhar a voz 
dos negros. Esta é uma cantoria melosa, meio 
chorada, que se anima quando as mulheres dan
çam a suça, em movimentos rápidos, misturan
do as influências africanas com portuguesas. 

A violência dos grileiros 
Os vários agrupamentos foram documentados 

e registrados, em 1984, com a finalidade de rece
berem a titulação das propriedades, a posse le
gal garantida pelá Constituição Federal (Art. 23, 
item III, Cap. II e Art. 68 das Disposições Transi
tórias), através das iniciativas do projeto Kalunga 
- Povo da Terra, da Universidade Federal de 
Goiás (UFGO) em conjunto com o Instituto de 
Desenvolvimento Agrário de Goiás (Idago). Em 
1991, os mais de 40 mil alqueires do Kalunga fo
ram tombados por lei estadual como Patrimônio 
Cultural e Sítio Histórico, beneficiando seus ha-

Os lavradores ainda sofrem a pressão de grileiros nas áreas mais férteis 

bitantes como "descendentes de africanos que 
formaram o antigo quilombo no século XVIII". 

No entanto, com todas estas conquistas, suas 
terras estão seriamente ameaçadas. Como no 
passado, quando os exemplos de liberdade da
dos pelos quilombolas foram insuportáveis para 
a Colônia, que precisou dizimá-los, também hoje 
o Kalunga enfrenta a ganância dos grileiros e in
vasores. Desrespeitando a lei, falsificam docu
mentos, compram terrenos por contratos ilícitos 
e são muitas as denúncias de violências, como a 
queima de ranchos inteiros e a destruição de la
vouras pela invasão de búfalos. 

Aldo Asevedo Soares, advogado que assiste 
os kalungas e presidiu o Idago de 1983 a 1989, 
acaba de publicar Kalunga, o direito de existir 
(volume 4 da Biblioteca Palmares, Fundação 
Cultural Palmares, Ministério da Cultura, 1995) 
em que trata de questões jurídicas a antropoló
gicas que cercam o assunto. Ele assinala que "os 
grileiros obrigam os negros a sair das poucas áre
as em que podem produzir, as terras que apre
sentam solos mais férteis". 

A antropóloga Mari Baiocchi (Calunga
Calu,mba, universo cultural, 1986) que iniciou os 
estudos do grupo em 1982, aponta a importância 
da posse da terra para a sobrevivência dele. Sua 
cidadania, diz ela, "pressupõe a posse da mata, 
dos animais, a caça e a roça. Kalunga é um lugar 
onde não existe a .liberdade de passar fome, cho
rar sozinho e viver em solidão". • 
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A era dos extremos 
Um dos lançamentos mais vendidos este ano foi o livro A era dos extremos, 
de Eric Hobsbawm, completando sua obra sobre História Geral. O autor, 

· de 77 anos, descreve, numa edição de 500 páginas, as transformações 
cruciais ocorridas no mundo entre 1914 e 1991. Texto de visão crítica, que, 
apesar de parecer por demais cansativo, tem linguagem simples e inovadora 
que prende a atenção do início ao fim. 
Hobsbawm acredita que a obra tem maior credibilidade por se referir a uina 
época que coincide exatamente com sua existência. Para ele é impossível 
relatar com fidelidade o que acontece, a não ser que se tenha a vivência dos 
fatos. Lançando uma nova maneira de escrever distinta dos convencionais 
registros históricos, Hobsbawm não se prende à mera descrição de datas e fatos e 
enfatiza com explicações claras as principais questões do final do século. 
O autor divide o livro em três fases - a Era da Catástrofe, a Era do Ouro e o 
Desmoronamento - e revela como se deu a gradativa crise mundial dos dias de 
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hoje . Um estudo detalhado a respeito das conseqüências e efeitos das duas guerras 
mundiais abre os primeiros capítulos. A partir daí, destaca-se o capitalismo, que, 
visando o lucro acima de tudo, vem contribuindo para o aumento da miséria, má 
distribuição de renda e a maioria dos problemas enfrentados hoje por quase todas as 
nações, principalmente as do Terceiro Mundo. A obra apresenta também como se deu a 
divisão do mundo entre as duas grandes potências: Estados Unidos e a extinta URSS e 
explica as causas da queda do socialismo após a abertura da perestroika. São enfatizados 
ainda os prejuízos da evolução tecnológica desenfreada, a explosão demográfica e a crescente destruição ambiental. Aspectos 
sociais são analisados em profundidade, entre eles as conquistas femininas na sociedade, a crise da estrutura familiar tradicional, 
a mudança dos costumes entre as gerações. 
Enfim, um estudo abrangente, que comove pelo estilo do autor, capaz de retratar o quadro da dura realidade que vivemos, mas 
em contrapartida numa perspectiva promissora para o futuro. Hobsbawm apenas adverte: "O futuro não pode ser a continuação 
do. passado . E, se tentarmos construir o Terceiro Milênio nessa base, vamos fracassar." A Era dos extremos é acima de tudo uma 
visão da história recente contada através dos olhos de um observador atento e participante. Com certeza urna leitura imperdível. 
(Beatriz Lima) 

#OTM 
Uma reportagem do outro 
mundo 
A obra de Chico Xavíer é impressionante: até 
1994, ele havia publicado 375 livros, e 
vend ido cerca de 20 milhões de exemplares 
de quase dois mil "autores espirituais". A 
renda média anual com direitos autorais 
varia em torno de 650 mil dólares, dos quais 
Chico não vê nem um tostão. A. trajetória do 
médium mineiro deu origem ao livro As vidas 
de Chico Xavier, editora Rocco, do jornalista 
Marcel Souto Maior, que conseguiu um 
equilíbrio e um distanciamento muito 
produtivos na abordagem de fatos desta 
natureza. 

Noites de Circo 
Circenses e ciganos, prestidigitadores e 
ilusionistas, alcoólatras e "relaxadores de 
costumes", negros escravos fugidos e 
aquilombados, além de brancos que escapavam 
do recrutamento são alguns dos personagens 
que, ao lado dos artistas, mostram o outro lado 
das Minas Gerais do século XIX. No seu livro 
Noites circenses, Editora Unicamp, Regina Horta 
mostra que a região tinha uma vida rica não só 
em ouro, mas também em cultura, cornos 
espetáculos teatrais e de circo acontecendo 
regularmente e atingindo grande número de 
vi las e cidades. /\ pesquisa tem base em 
anúncios e notas de jornais da época 
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ESPAÇO DO LIVRO 
, 

Deuses vivos da Af rica 
Há mais de 50 anos, Abdias do Nascimento, 82 anos, trocou a 

área de economia pela arte. Diretor teatral, pintor e escritor, parti
cipou da Frente Negra Brasileira (na década de 30) e foi preso por 
protestar contra o Estado Novo. Em 1944, fundou o Teatro Experi
mental do Negro, por onde passaram artistas como Haroldo Costa, 
Agnaldo Camargo, Lea Garcia. Organizou o Primeiro Congresso 
do Negro Brasileiro em 1950. Em 1968 fundou o Museu de Arte 
Negra no Rio e, logo depois, perseguido pela ditadura militar, dei
xou o país. Atualmente é Professor Emérito da Universidade do 
Estado de Nova Io rque e Doutor Honoris Causa pela Uerj . Já pu
blico u cerca de 20 livros sobre a cultura negra .. Seu último lança
mento é Orixás: os deuses vivos da África,. (*) publicação bilíngüe que 
retrata a identidade do negro através da sua expressão cultural e 
simbólica. Nele, orixás afro-brasileiros convivem com entidades da 
mitologia egípcia, iorubá, êwe, asante, banta e do voodoo haitiano, 
e com heróis do processo d'e libertação africana em todo o mundo, 
num intercâmbio dinâmico. 

Porque resolveu escrever esse livro? 
AN - Me empenhei em escrevê-lo porque as religiões afro-bra

sileiras têm sido muito distorcidas. Os livros existentes não demons
tram a beleza da religião e transmitem essa cultura como se fosse 
fo lclore . A maioria das pessoas que retrata esses símbolos o fazem 
muitas vezes sem entender a grandeza, o significado religioso. 

De que se trata, em particular? 
AN - Da libertação negra através da arte. A expressão artísti

ca que domina no Brasil é alienada, estrangeira. Para muita gente 
o que faço não é arte e sim folclore. Só que a nossa realidade é 
outra, diferente da européia. O livro trata de tudo isso, de toda 
essa alienação da cultura brasileira. 

Como faz essa abordagem? 
AN - Tento -deinonstrar a importância do negro, que vem sen

do excluído nos últimos séculos. No Brasil, existe um culto à bran
cura, para ser aceito, o negro deve ter alma branca. O intelectua·l 
de cor deve ajudar a desenvolver uma cultura livre de distorções 
ideológicas, vacinada contra as perversões racistas. Na minha pin
tura, pretendo mostrar o contexto histórico, social, cultural e reli
gioso do negro . 

O que significam as suas pinturas? 
AN - São todos os símbolos religiosos que o africano trouxe 

para o Brasil. A pintura é a liberdade artística. Coloco a minha 
visão, a imagem que tenho desses símbolos. Parto da realidade 
concreta, formas conceituadas no culto, e vo u dando minha ver
são, baseado naquilo que aprendi participando do candomblé e 
religiões afro-brasileiras. Elas mudam de nome, mas não de es
sência. (EVZ) 

(') Lançamentos: 13 de novembro, na Casa de Cultura Laura Alvim, Rio; 
e 21 de novembro, na sede do Parlahno, em São Paulo. 

IIOFM 

Kaos 
Luigi Pirandello 

O italiano Luigi Pirandello era um gênio da 
literatura e da dramaturgia . Tinha urna 
sensibilidade e urna criatividade tão à flor da 
pele que chegou a escrever 365 novelas, urna 
para cada dia do ano. As narrativas 

desenvolvem de forma plena a característica 
cética e irônica que consagrou o autor, 
trazend~ personagens conflitantes entre a 
vida infinita da alma, o fluxo incessante da 
subjetividade e as formas cristalizadas pelo 
ego. Estas histórias foram motivo de 
inspiração para os irmãos Taviani, que o 
transformaram no filme Kaos. Para os 
interessados na obra de Pirandello, a Editora 
Alexandria lançou Kaos, com algumas 
novelas e contos. 

Manual para Internet 

Final do século XX: comunicação globalizada 
via Internet. Estamos vivendo um dos 
momentos mais importante$ da era 
tecnológica e é preciso acompanhar os 
últimos acontecimentos da área da 
informática, já que o computador se tornou 

urna ferramenta chave no nosso dia-a-dia. 
Para isso, Pedro Doria lançou o Manual para a 
Internet, Editora Revan, o primeiro livro sobre 
a rede escrito por um brasileiro para 
brasileiros, tratando do assunto com 
linguagem acessível. 
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Fugindo da • ra1a 
Os países latino-americanos, reunidos no sul da Argentina, 
evitam entrar em confronto direto com os Estados Unidos e 

França, optando por condenar o bloqueio a Cuba e 
os testes nucleares no Pacífico sem dar nomes aos bois 

AldoGamboa 
agenda que aguardava os 
presidentes ibero-america
nos em Bariloche se centrava 
nos desafios da educação nos 
países da região, mas rapida

mente os chefes de Estado e de Governo 
tiveram que se defrontar com um tema 
que parece não querer sair de cena: o nó 
de todas as conversações voltava a ser 
Cuba. 

A reunião começou com a clara ex
Jectativa de uma condenação explícita 
dos países ibero-americanos ao blo
queio dos Estados Unidos contra Cuba. 
Mas, progressivamente, o tom da dis
cussão foi baixando até o ponto em que, 
no documento final, constou apenas 
uma vaga e pouco clara menção ao pro
blema. 

Seguindo a linha diplomática que já 
é uma marca do governo Menem, a de
legação argentina fez um enorme esfor
ço para que o documento final conde
nasse a atitude norte-americana sem 
mencionar as palavras "bloqueio", "Es
tados Unidos" e "Cuba", o que exigiu 
muitos malabarismos dos diplomatas. 

Finalmente, o texto expressou a con
denação "às medidas coercitivas unila
terais, que atingem o bem-estar dos po
vos ibero-americanos, impedem o livre 
intercâmbio e as práticas transparen
tes de comércio universalmente reco
nhecidas, e violam os princípios que re
gem a convivência regional e a sobera
nia dos Estados". Partindo do princípio 
de que todos sabiam do que estava se 
falando, os diplomatas consideraram 
que esse parágrafo era suficientemente 
contundente para deixar clara sua po
sição a respeito de uma política absur
da, condenada internacionalmente e 
que já dura mais de três décadas. 

Os desafios da educação,ciante das novas relações de trabalho,foi o tema central da reunião 

Fidel no centro das atenções - O 
mesmo assunto já havia gerado decla
rações e documentos muito mais claros 
e duros, especialmente por parte da Or
ganização dos Estados Americanos 
(OEA), de forma que, nesse aspecto, a 
reunião de Bariloche não representou 
um grande avanço em relação às confe
rências anteriores. 

Para a delegação cubana, era impor
tante ter uma menção de condenação 
ao bloqueio, porém mais ainda era pre
parar o terreno para a visita que Fidel 
Castro faria em seguida à sede da Or
ganização das Nações Unidas (ONU), 
em Nova Iorque. 

Impecavelmente vestido com um 
terno escuro, o presidente cubano foi a 
grande atração da sessão inaugural, 
pronunciando em Bariloche um discur
so de menos de quatro minutos que me
receu os aplausos até do seu amigável 

inimigo, o presidente argentino Carlos 
Menem. Porém, o que ·surpreendeu a 
todos no discurso de Fidel não foi sua 
curta duração, mas o fato de não fazer 
nenhuma menção ao bloqueio, em 
uma reunião na qual todos sabiam 
que era o tema mais importante em 
discussão. 

Em uma das poucas oportunidades 
que teve de se reunir com a imprensa 
durante o encontro, Fidel disse ape
nas que "o fim do bloqueio fortalecerá 
a revolução, e não a enfraquecerá, 
como muitos pensam", mas deixou 
claro que não queria continuar falan
do do assunto. 

De qualquer modo, o presidente cu
bano saiu de Bariloche com o mérito de 
ter sido o único a não poder dormir, por 
causa da multidão de argentinos e chi
lenos que foram prestar solidariedade e 
apoio embaixo de sua janela. 
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Ao final do encontro, 
visivelmente constran
gido, Menem explicou 
que "se optou por não 
citar a França, inas o 
documento fez uma 
menção aos testes no 
oceano Pacífico". Ime
diatamente, Frei to
mou a palavra, lem
brando que "para fazer 
investimentos em nos
sos países, as nações 
desenvolvidas exigem 
que tomemos medidas 
de proteção ao meio 
ambiente . Porque não 
usamos o mesmo parâ
metro para todos?" 

Menem: malabarismos para não desagradar os EUA 

Nos cinco primeiros 
rascunhos do docu
mento final, figurava 
uma menção explícita 
à França, mas as pres
sões de Portugal e Es-

Fidel: discurso breve e sem mençãó ao bloqueio 

Chile faz explodir a bomba -As
sim que desceu do avião, o presidente 
chileno Eduardo Frei deixou claro qual 
era a sua preocupação principal: os tes
tes nucleares que a França tem realiza
do n9 oceano Pacífico, com conseqüên
cias ainda não avaliadas para a costa 
chilena. 

As declarações de Frei caíram como 
uma bomba. Por parte de seus vizinhos 
latino-americanos, ninguém esperava 
uma discussão nesse tom com os euro
peus, e os dois participantes do velho 
continente (Portugal e Espanha) não 
estavam em condições de comprar uma 
briga com a França. No meio de uma 
transição de governo em Portugal, e na 
iminência de uma derrota eleitoral no 
caso espanhol, o presidente Mário Soa
res, o primeiro-ministro Felipe Gonzá
lez e o rei Juan Çarlos decidiram unir 
esforços para· esfriar os ânimos em re
lação aos testes nucleares. 

Utilizando o mesmo princípio que 
determinou a redação do obscuro pará
grafo sobre Cuba, os presidentes ex
pressaram no documento final: ''Deplo
ramos profundamente todos os testes nu
cleares, em particular aqueles efetuados 
recentemente no oceano Pacífico. Qual
quer prova dessa natureza constitui um 
risco potencial para a saúde, a segurança 
e o meio ambiente. Portanto, fazemos 
um apelo no sentido de que todos os Es
tados suspendam esses testes." 

panha acabaram deixando o texto sem 
alvo claro. 

O terrorismo entra na agenda -
O terrorismo parecia um problema que 
a América Latina tinha conseguido su
perar, ao ponto do tema ter sido descar
tado nas reuniões multilaterais, inclu
sive nos duros anos da década de 80. 
Mas Menem conseguiu reintroduzi-lo 
no cenário hemisférico. 

Empurrado por dois violentos 
atentados contra or~anizações judai
cas em Buenos Aires , e sem ter podi
do apresentar ao mundo avanços im
portantes nas investigações sobre os 
responsáveis, o governo argentino de
cidiu incluir o assunto em todas as 
agendas das reuniões internacionais 
em que participe. E a última cúpula 
ibero-americana, convocada para dis
cutir os desafios da educação, não foi 
diferente. 

González (esq.) e Soares: unindo esforç~s para contornar as críticas à França 



Diante das dificuldades de encaixar 
um assunto como o terrorismo em uma 
reunião de cúpula sobre educação, a de~ 
legação argentina optou por umà estra
tégia mais objetiva: propôs um encon
tro multilateral com o Brasil e Para
guai para que os chanceleres possam 
trocar idéias sobre o tema:. 

As três partes concordaram em con
vocar uma reunião especial trilateral 
para estudar exclusivamente as even
tuais atividades de grupos terroristas 
na zona de fronteira, especialmente em 
Ciudad del Este. 

Diplomatas argentinos disseram que 
seu governo havia sugerido ao Brasil e 
Paraguai a formação de uma força de se
gurança conjunta destinada a lutar 
contra o terrorismo na zona fronteiriça. 
Esse projeto começou a ser discutido 
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durante a reunião pelos ministros do 
Interior da Argentina, Carlos Corach, e 
do Paraguai, Carlos Podestá, porém 
sem a participação da parte brasileira. 

Educação para o desenvolvi
mento - No restante da agenda, dedi
cada a traçar um diagnóstico das neces
sidades da educação nos países ibero
americanos, as discussões foram mais 
tranqüilas. 

Depois de dois dias de deliberações, a 
declaração final registrou as opiniões de 
consenso entre os mandatários. Segundo 
o documento, estes países enfrentam o 
desafio da "promoção e consolidação de 
um desenvolvimento econômico e social 
sustentável e o aprofundamento e am
pliação dos processos de integração em 
um contexto de regionalismo aberto. 

A reunião dos Não-alinhados 

Reduzir gastos militares para investir na melhoria das condições de vida 
de seus povos, buscar o desarmamento geral e resolver pacificamente 

suas disputas. Estes foram os principais compromissos assumidos pelos 113 
chefes de Estado e de Governo que participaram da XI Reunião de Cúpula 
do Movimento dos Não-Alinhados, em Cartagena, na Colômbia. 

No documento final, os não-alinhados - movimento fundado em 1961, em 
Belgrado - também prometem pressionar por reformas na ONU para que 
os países em desenvolvimento tenham mais influência nas decisões da or
ganização. O bloco pede uma representação permanente para a América La
tina, Ásia e África no Conselho de Segurança. 

O documento final, de 200 páginas, também insiste na necessidade de 
mudanças no sistema financeiro mundial, com base na "igual soberania 
dos Estados". Outra prioridade, segundo o documento, é a "busca de uma 
solução definitiva para a dívida do Terceiro Mundo". 

Em Cartagena, o líder palestino Yasser Arafat e Ernesto Samper, da Colômbia 
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Frei: condenação aos testes nucleares 

Dessa forma, concebemos a educação 
como o principal meio de enfrentar com 
êxito os desafios mencionados". 

Em outro trecho, os participantes da 
reunião afirmaram que o desenvolvi
mento educacional e cultural de uma 
comunidade é um fator fundamenta l 
na consolidação de sistemas políticos 
democráticos, capazes de criar uma so
ciedade integrada e participativa. 

Ao inaugurar a reuni ão, Menem 
abordou o problema, ao afirmar que, 
"no futuro, um trabalhador deverá mu
dar várias vezes de emprego em sua 
vida. Por isso, necessitamos de uma 
formação profissional que capacite ho
mens e mulheres críticos e polivalen
tes, capazes de compreender e adaptar
se à complexidade dos instáveis proces
sos produtivos". 

Enquanto escutava no rádio os infla
mados discursos dos presidentes em fa
vor da educação, Rafael Pena, pai de 
dois filhos e motorista de um dos veícu
los colocados à disposição dos jornalis
tas na reunião, comentou: ''Está bem ... 
mas aqui em Bariloche o sistema escolar 
entrou em colapso e todas as crianças 
perderam o ano por falta de pagamento 
dos professores. Ninguém vai falar disso 
na cúpula?". Um constrangedor silêncio 
respondeu à sua pergunta. • 

1Em 17 de março de 1992, um carro-bomba destruiu a em
baixada de Israel na Argentina e deixou um saldo de 29 mor
tos e centenas de feridos. Dois anos depois, em 18 de julho 
de 1994, outra bomba fez voar pelos ares a sede da Associa
ção Mutual Israelense Argentina, provocando a morte de 86 
pessoas e ferindo mais de 300. Nenhum dos dois atentados 
foi esclarecido pelas autoridades argentinas. 
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Alguns povos pré-hispânicos tinham avançados conhecimentos para a época (acima, observatório maia, no sul do México) 

As ~heranças' da conquista 
Autoridades mexicanas exigem 

a devolução do cocar do imperador 
asteca Montezuma, símbolo de uma cultura que foi 
massacrada pelos colonizadores espanhóis durante 

a 'conquista' da América 

Diego Cevallos 

g governo do México, grupos in
dígenas e descendentes de 
imperadores pré-colombia
nos estão reivindicando que a 

devolva o "cocar de Montezu
ma", símbolo cultur.al arrebatado pelos 
europeus hií mais de quatro séculos. 

Feita com cerca de 400 plumas do 
pássaro quetzal, a coroa ou Kopilli Ket
zalli, que pertenceu a Montezuma Xo
coyotzin, imperador asteca entre 1466 
e 1520, foi levada do México durante a 
ocupação espanhola. 

"O cocar representa a soberania e a 
força das culturas nativas, e o seu retorno 
fortaleceria a nossa identidade", disse 

Acamapichtli Garcia, coordenador ge
ral da organização não-governamental 
Conselho Nacional de Tradição e Cul
tura, Guerreiros do Conhecimento. 

O presidente Ernesto Zedillo en
viou um pedido formal ao governo da 
Áustria solicitando a sua devolução e 
formou uma comissão de apoio, inte
grada por funcionários da chancela
ria e do Instituto Nacional de Antro
pologia e História. 

A decisão oficial foi tomada depois de 
mais de uma década de pedidos e mobi
lizações de organizações como o Conselho 
Nacional de Tradição e Cultura - inte
grado por grupos indígenas e historiado
res - e de pessoas que afirmam ser de
scendentes de Montezuma. "Ficamos 

muito contentes que nosso pedido te
nha sido ouvido. Todos nós apoiamos a 
volta do nosso legado histórico", assina
lou Maria Barragan Montezuma·. 

O governo, as organizações indíge
nas e os descendentes do imperador 
indígena afirmam que a volta do co
car é apenas o início de uma série de 
gestões para fazer com que sejam de
volvidas ao país as dezenas de rique
zas pré-hispânicas levadas durante a 
conquista. Cálculos não-oficiais esti
mam que existem no exterior mais de 
100 mil peças que pertenceram às 
culturas indígenas mexicanas. 

Símbolo da cultura nativa -Com 
cerca de um metro de diâmetro, o cocar, 

te~ceiro mundo -191 
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O resgate do calendário indígena 

Um grupo de editores 
mexicanos anunciou 

a publicação do primeiro 
livro de história nacional 
que usa como padrão do 
tempo os antigos calendá
rios indígenas. 

A nova História do 
México, escrita em espa
nhol e na língua nativa 
nahuatl, será uni valio
so livro de consulta para 
intelectuai;; e escolas, 
pois sua rec;lação obede
ce aos conceitos indíge-

nas do espaço e tempo, as
sinalou seu autor, Enri
que Garcia. Segundo ex
plicou, se tomou um gran
de cuidado ao colocar os 
fatos "nos termos e carac
terísticas do calendário 
asteca". 

Ao contrário do calen
dário ocidental de 12 me
ses de 30 e 31 dias, no as
teca o ano tem 18 meses de 
20 dias, aos que se somam 
outros cinco, dedicados só 
a tarefas religiosas. 

Para esta cultura, que 
se desenvolveu nos arre
dores do que hoje é a capi
tal mexicana, os séculos 
duram 52 anos. Garcia, 
autor de várias obras so
bre línguas nativas, narra 
nesta nova publicação a 
história mexicana desde o 
assentamento dos primei
ros grupos humanos até a 
época atual. 

No México, onde vi
vem cerca de 12 milhões 
de indígenas, ainda são 

faladas cerca de 70 das 
mais de 130 línguas que se 
calcula existiam há cinco 
séculos. O idioma que 
atualmente conta com 
maior número de falantes 
é o nahuatl, com 2,1 mi
lhões de pessoas. 

Estudos oficiais reco
nhecem que os programas 
de educação bilíngüe diri
gidos pelo Estado benefi
ciam menos de oito por 
cento da população indí
gena mexicana. 

que segundo a lenda tinha uma base 
feita de ouro com incrustações de pe
dras preciosas, está em exposição des
de 1929 no Museu Etnológico de Viena. 
Segundo diversas teorias, ele foi rouba
do pelo conquistador Hernán Cortés, 
que ordenou seu envio para a Espanha. 
Porém, o barco que o transportava foi 
assaltado por corsários franceses. 

guardada até a Segunda Guerra Mun
dial, afirmam 9s historiadores. ''Há di
versas teorias, inclusive de que o cocar 
teria sido dado a Cortés e que a peça 
que está em Viena é falsa, opiniões que 
não resistem a uma análise histórica 
mais profunda", expressou Garcia. 

cocar. Em outubro passado, organiza
ram uma marcha em frente ao Parla
mento austríaco e o Museu Etnológico. 

"O México deu nos últimos anos pas
sos gigantescos para obter o retorno da 
peça através de várias gestões diplo
máticas", declarou Henrique Hubbard, 
que dirige na chancelaria mexicana o 
Programa de Recuperação de Bens 
Culturais. Ele explicou que o "acordo 
inicial''. para obter a devolução do cocar 
tem que ser feito entre governos, "mas 
o mecanismo prático vai ser decidido 

A coroa, que simbolizava a sabedo
ria e o poder do imperador Montezuma, 
permaneceu 50 anos na França e de
pois foi leiloada em Viena, onde ficou · 

Primeira de outras reivindica
ções - Membros do Conselho Nacional 
de Tradição e Cultura realizaram nos 
últimos anos manifestações públicas 
na Áustria reivindicando o retorno do 

Para os povos indígenas, o resgate do seu passado é uma questão de sobrevivência .:ultural 
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através de um convênio entre o 
Museu Etnológico de Viena e o 
Museu Nacional de Antropologia 
do México". O governo Zedillo 
propõe trocar a réplica em expo
sição em um museu da capital 
mexicana pelo original em exibi
ção em Viena. 

Erubiel Camacho, porta-voz do 
Conselho Nacional de Tradição e 
Cultura, considera que o retorno do 
Kopilli "tem também o sentido de 
uma luta pela terra e pelo meio am
biente" (o quetzal, de cujas plumas 
se faz o cocar, é un1 pássaro das zo
nas tropicais da América Central 
que está em processo de extinção). 

P ara despertar a consciência 
coletiva sobre a importância do 
retorno do cocar, o Conselho Na
cional de Tradição e Cultura tem 
realizado manifestações de rua, 
atividades culturais e conferên
cias públicas em diferentes pon
tos do país. • 
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ISRAEL 

IIN 
A vida pela paz 

O brutal assassinato 
do primeiro-ministro 
de Israel inscreve, 
na His'tória 
contemporânea, um dos 
momentos mais trágicos da 
caminhada 
para o entendimento 
entre israelenses e 
palestinos de que ele foi 
um líder e um mártir 

Neiva Moreira 

ma das nossas recordações mais perenes e 
marcantes de Yitzhak Rabin foi a sua presen
ça no XIX Congresso da Internacional Socia
lista, realizado em Berlim, em 1992. Além de 
sua importância como fórum representativo 
dos partidos socialistas e social-democratas de . 
muitas partes do mundo, inclusive dos paises da 

l..._-=---' Europa Oriental, havia outra peculiaridade his
tórica: o Congresso se realiz.ava bem próximo do demo
lido Muro de Berlim, e na própria sede do Reichstag ale
mão, reconstruído no pós-guerra. 

Os oradores falavam na mesma tribuna - segura
mente também reconstruída - de onde Bismarck1 tenta
ra, com as suas chamadas "leis anti-socialistas", are
versão dá história, e Hitler anunciara o seu "Reich de 
mil anos", que terminou sucumbindo em 1945, com a 
bandeira soviética hasteada no alto das ruínas do ve
lho palácio. 
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Quando Rabin dirigiu-se à tribuna, a impres
são que ficou em todos era a de que vivíamos um 
extraordinário momento do processo histórico.Na 
reportagem que publiquei na ocasião em cader
nos do terceiro mundo (nº 157), descrevi assim 
aquele episódio: 

"Vários delegados aludiram ao fato de que, 
daquela tribuna política, AdolfHitler traumati
zou o mundo com as suas declarações belicistas. 
Mas foi seguramente o líder trabalhista israe
lense Yitzhak Rabin que deu o tom mais dra
mático da mudança política que ali se festejava. 
Era um judeu, como milhões de mortos nos campos 
de concentração, que falava naquele instante, 
como primeiro-ministro de Israel, na tribuna mais 
emblemática do poderio nazista." 

Ao aludir à sua condição de judeu, sobreviven
te do holocausto e de um general que comandou 
mui tas batalhas, todos sentiram que sua in terven
ção ganhava uma imensa dimensão, pela autori
dade de quem fizera a guerra mas falava agora da 
conciliação e da paz. 

Os delegados da Internacional Socialista tri
butaram-lhe uma extraordinária ovação, desco-
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brindo, nas suas palavras, os fundamentos éticos 
e políticos da luta pela paz e os novos caminhos 
que se abriam ao entendimento no Oriente Médio. 

Uma entrevista inesperada - Anos antes, 
no segundo semestre de 1984, estando em Amã, 
capital da Jordânia, numa conferência da Unesco 
em defesa da cultura palestina, atravessei com 
Beatriz Bissio a fronteira com Israel, em um ponto 
muito próximo ao rio Jordão. 

Essa visita nos permitiu compreender a força 
e o potencial da luta pela paz em ambos os lados, 
palestino e israelense, cada uma a seu modo. Sin
tomaticamente, foram líderes palestinos que me 
indicaram os discretos caminhos e endereços onde 
encontraríamos militantes de Israel contrários 
àquela guerra sangrenta e favoráveis a uma solu
ção negociada. 

Aliás, quem nos deu, há algumas décadas, a 
primeira indicação de que nesse complexo proble
ma podia haver uma esperança de paz foi o presi
dente egípcio Gamal Abdel N asser, em uma entre
vista que me concedeu no Palácio da Presidência 
no Cairo, publicada no Jornal do Brasil, em 1954. 

Nos últimos 
momentos de vida, 
Rabin entoou um 
hino à paz cuja letra 
foi encontrada num 
papel 
ensangüentado em 
seu bolso (esq.). 
A neta do premier, 
Noah, lhe fez uma 
emocionada 
homenagem durante 
o funeral, do qual 
participaram líderes 
de todas as partes 
do mundo, entre 
eles o presidente 
Bill Clinton e 
sua esposa 
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Multidões foram 
se despedir do 

líder assassinado, 
acendendo 

milhares de velas 
no cemitério 

militar de 
Jerusalém, onde 

foi sepultado. 
Entre os líderes 

árabes presentes 
em Jerusalém, 

estava Hosni 
Mubarak, 

presidente do 
Egito, que 

apresentou suas 
condolências ao 

primeiro-ministro 
interino Shimon 

Peres 

Na época, ele defendeu com firmeza o direito 
dos palestinos à proclamação de um Estado inde
pendente. Citou em vários momentos as origens 
comuns de ambos os povos, judeu e palestino, e a 
importância que teria para o Oriente Médio, o 
Mundo Árabe e Israel um processo de paz bem-su
cedido, que sepultasse, mediante a via diplomáti
ca, o ciclo das guerras e levasse ao reconhecimento 
da independência da Palestina. 

"Você sabe que somos primos", nos disse e con
fidenciou um curioso episódio de sua vida: ele 
morara durante vários anos numa casa que alu
gara de um judeu amigo seu e com quem manti
nha excelentes relações. 

Uma noite inesquecível - Quando fomos ao 
encontro dos pacifistas de Israel, tínhamos bons 
subsídios para verificar que havia mais perspecti
vas de entendimento do que a mídia internacional, 
a violência e o fanatismo nos faziam crer. · 

Uma das reuniões mais representativas foi na 
residência de uma dirigente pacifista, cujo filho es
tava foragido, pois se recusara a servir e ir à guer
ra. Ela nos falou muito de Schulemite Alone, uma 
das dirigentes do partido Raatz (Movimento pelos 
Direitos dos Cidadãos), que havia eleito, àquela 
época (1984), três deputados para o Knesset, o 

· Parlamento israelense. Conversamos longamente 
com um deles, o professor Mordej ai Bar On, que se 
mostrava mais confiante numa solução pacífica 
para o conflito, devido aos sinais· emitidos pela 
OLP no sentido de admitir a existência do Estado 
de Israel. 

Outro deputado partidário da paz eleito na
queles momentos difíceis, quando o radicalismo 
envolvia grandes setores israelenses e palestinos, 
foi o general Mattytyahu Peled, um destacado co-

mandante de Israel na Guerra dos Seis Dias e que, 
como Rabin, ao deixar as trincheiras, buscou os ca
minhos da paz. 

Em N abl us, na Cisjordânia ocupada, conversa
mos muito com um homem extraordinário, o ex
prefeito dessa histórica cidade palestina, Bassam 
Shaaka, que havia perdido as duas pernas, vítima 
de um atentado a bomba promovido por extremis
tas israelenses. Shaaka nos falou sobre a resistên
cia, mas também sobre a paz e pediu nossa atenção 
para os novos movimentos que estavam surgindo 
em Israel a favor do entendimento. 

Na Universidade de Bir Zeit- um centro dinâ
mico da resistência cultural palestina, localizado 
também na Cisjordânia, a menos de duas horas de 
Jerusalém - o ambiente era de confronto. No entan
to, quase todos os professores com quem falamos· 
mantinham a esperança de uma paz negociada. 

Uma das figuras que, nesse sentido, mais me 
causou impressão foi a de Hussein Husseini, que 
dirigia o Centro de Documentação Palestino, em 
Jerusalém, e que é hoje assessor para os assuntos 
da paz de Yasser Arafat. No meio daquele clima de 
beligerância, era uma figura tranqüila que, já àquela 
época, falava mais em paz do que na guerra. 

Porém, os indícios de um desejo de reconheci
mento de Israel se revelavam também mais aci
ma, no primeiro escalão da Organização para a Li
bertação da Palestina (OLP). Yasser Arafat e ou
tros dos seus destacados líderes deram sempre, 
em diversas declarações à nossa revista, um tom 
combativo de firmeza e de determinação. Mas, nas 
conversas em off, nos interrogavam sobre o que 
pensávamos das negociações de paz e que papel 
considerávamos que os países não-alinhados po
deriam exercer na busca desse objetivo. 

Estive na capital da Argélia, no histórico con
gresso da OLP, quando foi oficialmente reconheci
do o direito à existência do Estado de Israel. 

Foi em 14 de abril de 1987 que o Conselho Na
cional Palestino (o Parlamento no exílio), reunido 
em Argel, decidiu apoiar a Resolução 242 da ONU, 
o que significava o reconhecimento implícito do 
Estado de Israel. O sonho de algum extremista de 
"lançar os israelenses ao mar" era banido das me
tas oficiais da Palestina. Os "primos" dos quais fa
lara Nasser deveriam preparar-se para conviver, 
mesmo que isso não fosse fácil. 

Vi as reações de líderes e setores árabes que se 
opunham fortemente- a qualquer negociação com 



Israel, como Muammar Kadhafi, da Líbia, e Geor
ge Habbache, líder da Frente Popular de Liberta
ção da Palestina (FPLP), uma figura pessoalmen
te afável, mas duro como uma rocha. 

Porém, na mesma ocasião, registrei também 
uma atmosfera nova, de esperança e conciliação. 
Pela primeira vez senti que os palestinos dos ter
ritórios ocupados e importantes figuras da diáspo
ra - sobretudo os que haviam emigrado para os Es
tados Unidos e os países do Golfo-influíam nessa 
nova direção. Os efeitos negativos da Guerra Fria, 
com soviéticos e norte-americanos usando o Orien
te Médio como um campo prioritário de suas dis
putas, já estavam amainando. 

Da guerra à paz -De lá para cá, muitos anos 
se passaram. A guerra sem quartel seguiu o seu 
curso implacável. E os pacifistas também não se 
renderam. Muitos deles, palestinos e judeus, en
frentavam incompreensão e riscos, mas, apesar 
disso, continuaram se reunindo sigilosamente, 
criando a engenharia da paz. 

Os encontros secretos de dirigentes palestinos 
e israelenses em Oslo, com o apoio dessa grande di
rigente que é a primeira- ministra da Noruega, 
Gro Harlem Brundtland, foram o ponto de partida 
das negociações que culminaram no acordo de 
Washington,j á então sob os auspícios do presiden
te Bill Clinton. 

Mas, enquanto muitos trabalhavam pelo en
tendimento, os inimigos da paz dos dois lados 
avançavam não apenas em crueldade e irrespon
sabilidade, mas, também, em organização. É uma 
longa e dramática história, com fanatismos, he
roísmos, muito sangue e dor. O assassinato de Ra
bin é o seu calvário, na crônica terrível dessas duas 
vertentes do terror. 

O futuro - O Partido Trabalhista será o prin
cipal intérprete e continuador das idéias pacifistas 
do seu grande líder e deve, nas próximas eleições, re
ceber o aval da maioria dos israelenses, inclusive da
queles que, indecisos ou confusos, tiveram a sua 
consciência despertada pelo sacrifício de Rabin. 

Shimon Peres, líder dos trabalhistas, chance
ler e hoje primeiro- ministro de Israel, possui uma 
ampla visão das relações internacionais e tem sido 
um construtor competente de uma solução nego
ciada. Não há dúvidas de que seguirá, como tem 
sempre repetido, os caminhos já traçados em tan
tos anos de conversações e acordos, e os novos, 
abertos com o sacrifício de Rabin. 

Hoje, Peres encontra na mesa de negociações 
uma OLP Jienovada, aberta _ao diálogo e empenha
da no entendimento. E também um grande líder, 
Yasser Araf(:t, que sabe que, nas condições atuais 
do Oriente Médio e do mundo, só a paz pode levar 
à concretização do seu sonho de uma Palestina in
dependente, cooperando com Israel, para transfor-

Novembro/ 1995 

mar a região num novo pólo de poder internacional 
e de desenvolvimento com justiça social. 

Nas reuniões da Internacional Socialista, às 
quais comparecemos, as posições de Israel, quase 
sempre expressas pelo chanceler Shimon Peres, 
justificavam as esperanças dos pacifistas. Por ou
tro lado, a linguagem e as atitudes dos dirigentes 
da OLP serenaram e revelavam, apesar da termi
nologia guerreira, as possibilidades de uma bem
sucedida negociação. 

Três grandes líderes da paz, cujos nomes já se 
inscreveram na história desse século de frustra 
ções, guerras e tecnologias voltadas para a des
truição - Yitzhak Rabin, Yasser Arafat e Shimon 
Peres -, superando as passionais interpretações 
bíblicas e a intolerância e os interesses internacio
nais nem sempre orientados para o entendimento, 
provaram que a clareza dos objetivos e a decisão 
de persistir até alcançá-los podem remover mon
tanhas. 

Rabin acaba de pagar um preço terrível por· 
essa linha de ação e essa visão do futuro, mas al
gum consolo pode resultar desse magnicídio es
pantoso e repugnante: o seu sacrifício ajuda a se
dimentar a etapa decisiva da paz, mobilizando no
vas consciências em favor da solução negociada e 
de um convívio normal entre dois povos que têm 
suas raízes numa história milenar. 8 

'Otto von Birmarck (1815-98), estadista alemão, artífice da unificação ger
mânica 

Yasser Arafat, 
aconselhado a não 
comparecer ao 
funeral de Rabin, 
por motivos de 
segurança, visitou 
a viúva Leah, no 
que constituiu a 
sua primeira 
viagem ao Estado 
de Israel. 
Ao contrário do 
que pensaram os 
extremistas, o 
magnicídio não 
frustrou o 
processo de paz 
como demonstra o 
aperto de mão 
entre o cel. 
israelense Dany 
Shahar e o cel. 
palestino Rebhi 
Arafat, 
encarregados 
pouco depois de 
prosseguir com a 
retirada das tropas 
de Israel da cidade 
de Jenín 
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ASIA 

VIETNÃ 

Os desafios do 
livre mercado 

O governo vietnamita enfrenta o dilema 
de conciliar a abertura de sua economia 

com seus valores culturais 

Andrew Nette 
uando Ho Chi Minh anun
ciou a formação da República 

. Democrática do Vietnã, em 
setembro de 1945, a região 

estava emergindo dos estragos da cha
mada ·Guerra do Pacífico (1941-1945). 

Poucos acharam que o país iria mer
gulhar em outro meio século de conflito 
quase permanente e também em um 
confronto político que levou à morte 
mais de cinco milhões de pessoas. ''Du
rante estes 50 anos, tivemos que travar 
três guerras", disse, na cidade de Vinh, 
Pham Tien Duet, um dos poetas mais 
famosos do Vietnã . "Primeiro contra os 
invasores, segundo a fome e terceiro a 
ignorância." 

Vinh é a capital da província de 
Nghe Anh, onde nasceu Ho Chi Minh1

. 

Também é uma das províncias mais po
bres do país. O efeito acumulativo de 
décadas de guerra e abandono econô
mico é visível em todas as partes. 

Duet se incorporou ao Exército depois 
de se formar em literatura na Universi
dade de Hanói, em 1964. ''Lembro muito 
bem. Um dia depois da formatura colo
quei o uniforme pela primeira vez. Tinha 
acabado de ocorrer o incidente no golfo de 
Tonkin2 e havia começado a guerra con
tra os norte.americanos." 

Hoje, depois de duas décadas de iso
lamento, o Vietnã vive um momento de 
grande receptividade na comunidade 
internacional, devido à crescente nor
malização das relações com os Estados 
Unidos, assim como à entrada do país 
na Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (Asean). Em função desse novo 
contexto, as últimas comemorações ofi
ciais da data da independência foram 
marcadas por muitas festividades. 

''Esta data marca o fim de um período 

para os vietnamitas durante o qual não 
tivemos uma vida normal", assinalou 
Huu Ngoc, um dos mais importantes co
mentaristas políticos do país. ''Naquele 
período, só existia o desejo de ganhar a 
guerra. Tudo o mais, inclusive.o amor, foi 
subordinado ao interesse coletivo." 

Rússia, a ex-aliada - O país res
surgiu de um longo período de trevas, 
iniciado em fins dos anos 80, quando o 
Vietnã se transformou em um pária in
ternacional por sua intervenção mili
tar no vizinho Camboja, onde ajudou a 
depor o regime genocida de Pol Pot. 

Porém, o país sobreviveu e superou o 
colapso da URSS com o aparelho de seu 
Partido Comunista intacto, sobretudo por
que o crescimento econômico criado pelas 
reformas de livre mercado ajudou a oonter 
a necessidade de mudanças políticas. 

A transformação produziu alguns 
benefícios interessantes. A presença da 
ex-União Soviética, que tinha sido o 
parceiro mais importante do Vietnã, se 
reduz agora apenas à embaixada rus
sa, uma entre um número cada vez 
maior de missões diplomáticas no país. 

No auge da relação soviético-vietna
mita, a contribuição anual de Moscou a 
seu aliado foi estimada em um bilhão de 
dólares. Mais de nove mil conselheiros e 
técnicos soviéticos viviam em Hanói. 

Comentando a relação atual, Nikolai 
Ubushief, conselheiro econômico da Fe
deração Russa, disse que, "aparente
mente, entre nós só existem proble
mas ... muitos problemas". Entre estes 
figuram a amortização de empréstimos 
vietnamitas e o estatuto da presença 
naval russa na baía de Cam Ray. 

Luta para preservar seus valo
res - No entanto, ao mesmo tempo em 
que os empresários locais se mostram 

Coca-Cola: um dos principais símbo/Oi 

propensos a transformar a nova fasci 
nação mundial pelo Vietnã em lucrati
vas empresas de capital misto, existe 
um crescente sentimento de ambigüi
dadepor parte de muitos em relação às 
mudanças no país . 

''Devido aos 30 anos de guerra e aos er
ros de nossa linha econômica, é urgente 
aproximar-se de outras nações do Sudes
te Asiático e do mundo", assinalou Huu 
Ngoc. ''Necessitamos melhorar o nível de 
vida da população. Para isso, devemos 
praticar uma política de portas abertas, 
sobretudo com o Ocidente, na área de 
ciência e tecnologia", apontou. 

Porém, Ngoc preveniu que "mesmo 
que consigamos nos transformar em 
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Brasil-Vietnã: parceria . 
promissora 
A s relações bilaterais entre Brasil e Vietnã 

..t'1.deram um significativo avanço com a vi
sita oficial do presidente vietnamita Le Duc 
Anh e do ministro das Relações Exteriores 
Nguyen Manh Cam, em outubro passado. 

Na ocasião, Le Duc enfatizou o caráter 
complementàr das duas economias e disse 
que "o setor privado brasileiro poderá au
mentar os investimentos no Vietnã, princi
palmente através dejoint ventures". 

Em 1989 os dois países restabeleceram 
relações diplomáticas, mas o governo brasi
leiro só abriu sua embaixada em 1994. Para 
lá foi designado como embaixador, emj anei
ro deste ano, o diplomata ítalo Zappa, que 
tem uma larga experiência em relações in
ternacionais com países socialistas. Zappa 

foi o primeiro embaixad~r brasileiro em 
Cuba e Moçambique, e o segundo na China . 
Nos dois últimos anos, o comércio bilateral 
se intensificou, embora de forma desequili
brada: ano passado o Vietnã exportou para 
o Brasil o equivalente a US$ 44, 7 milhões 
em arroz, um aumento de 157% em relação 
a 1993, que foi de US$ 17,6 milhões. No en
tanto, suas importações de produtos brasi
leiros reduziram-se de apenas US$ 4,2 mi
lhões, em 1993, para US$ 1,8 milhão em 
1994. 

Ao final da visita, o ministro das Relações 
Exteriores, Nguyen Manh Cam, declarou 
que "o Vietnã pretende inaugurar várias ro
tas aéreas de transporte de passageiros". 
Mas, além do interesse na compra de aviões, 
o governo vietnamita "pretende também es
tabelecer parcerias com a Petrobras na ex
ploração de petróleo, particularmente na 
plataforma oceânica", declarou Manh Cam. 

mais da metade da população vive na 
pobreza. A propriedade da terra setor
nou um tema· polêmico, enquanto o 
governo trata de harmonizar sua le
gislação sobre a propriedade socialis
ta com seu novo sistema de livre mer
cado. Na reàlidade, .a lei da terra se 
transformou, agora, num teste de 
fogo para o programa de reformas 
econômicas do país, que completa 
uma década este ano. 

O ex0líder do partido Nguyen Van 
Linh, um dos principais arquitetos da re
forma, opinou que "a deterioração deva
lores, conduta pessoal e modo de vida de 
uma expressiva parcela das nossas filei
ras revolucionárias é um verdadeiro de
safio para o regime. Outros desafios sur
girão se não se puser um freio nisto". 

A liderança política vietnamita está 
usando o 50° aniversário da declaração de 
independência para destacar a necessida
de de unidade e estabilidade. Segundo o 
secretário-geral do Partido Comunista, 
Do Moí, a modernização e a industrializa
ção só podem ter êxito se o Vietnã se ba
sear em "seus próprios recursos internos". 

Deterioração de valores - Na 
praça central de Vinh, um veterano da 
guerra, lembra com amargurà seus 
anos de sacrifícios. Kar realizou dois 
períodos de serviço militar, um no 
Laos, nos anos 70, e outro no Camboja. 

da era de "portas abertas" ao Ocidente 

"Perdi os melhores anos de minha 
vida lutando por este país, e tudo que te
nho é este pequeno ponto de venda de 
medicamentos ocidentais no mercado. 
Algumas vezes me pergunto que sentido 
teve tudo o que sofremos .. . ", lamentou. 

A questão é se estas fórmulas podem 
funcionar agora que a luta nacionalista 
e a autodefesa deixaram de ser assun
tos de vida ou morte. "Acredito que 
muitos dos problemas que temos agora 
são psicológicos", analisou Phuong, um 
dos muitos funcionários do partido que 
se tornou homem de negócios. "Às ve
zes acho que é mais fácil derrotar um 
invasor estrangeiro do que construir 
um país em tempo de paz." • 

outro 'tigre', o problema continua sendo 
o mesmo: temos que ser capazes de re
sistir ao ataque dos modelos de vida ba
seados em bens materiais, que nos le
vam a anular nossa identidade cultu
r al". E acrescentou que "não adianta 
obter uma vitória se Hanói se transfor
mar em outra Bangcoc", afirmou, refe
rindo-se ao ocidentalizado estilo de 
vida da capital tailandesa. 

Enquanto a reforma beneficiou mui
tos, alastra-se o medo pelo ressurgi
mento de certos problemas, como o au
mento da prostituição, do consumo de 
drogas e da corrupção. 

Outra questão a ser enfrentada são as 
demandas do setor rural do Vietnã, onde 
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A técnica de engenharia que, no pas
sado, abriu caminho através das densas 
matas do Laos para construir a famosa 
trilha Ho Chi Minh2

, deu origem hoje a 
uma das maiores empresas de constru
ção do Vietnã. É uma das 300 compa
nhias que agora se dedicam a ativida
des tão diversas como montagem de au
tomóveis, turismo e roupa íntima para 
mulheres. 

Inclusive o partido, que continua 
sendo a força mais poderosa no país, 
não ficou imune aos efeitos das mudan
ças de mercado. 

1 Ho Chi Minh criou a Liga pela Independência do Vietnã (Viet
minh) em 1941 para combater o poder colonial francês, que 
só seria definitivamente derrotado em 1954, na famosa bata
lha de Dien Bien Phu. Menos de uma década depois, liderou 
a guerra contra os Estados Unidos, até a sua morte, em 1969. 
2Sob o pretexto de ataques a dois destróieres norte-america
nos no golfo de Tonkin, em agosto de 1964, os Estados 
Unidos intensificaram os b6mbardeios aéreos. 
3A trilha que levava seu nome se constituía de uma rede de 
caminhos pela selva, que penetravam no Laos e no Camboja, 
usadas para abastecer os guerrilheiros comunistas no Sul a 
partir do Vietnã do Norte (até o final da guerra, em 1975, o 
país estava dividido em dois). 
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ASIA 

VIETNÃ 

Mulheres, vítimas ou 
beneficiárias das reformas? 
Num país onde se conseguiram grandes avanços em termos de 

igualdade de gênero, cresce o temor de que as mulheres não sejam 
· também beneficiadas pelas reformas econômicas 

[D] 
urante as comemorações do 
50º aniversário da proclama
ção da república socialista, o 
governo do Vietnã destacou 

em várias ocasiões a contribuição das 
mulheres. A guerra contra a França e 
posteriormente contra os Estados Uni
dos não fez distinção de gênero. As mu
lheres vietnamitas fabricavam muni
ções para · as forças de libertação, 
abriam caminhos na selva e manusea
vam armas antiaéreas contra os bom
bardeiros norte-americanos B-52. 

Segundo o vice-presidente Nguyen 
Thi Binh, "a participação 
da mulher foi um fator 
essencial para a liberta
ção nacional, e continua 
sendo agora, na etapa de 
renovação do país". 

primária, anos de estudo, alfabetização 
de adultos, acesso a serviços de saúde 
e participação no mercado de traba
lho", assinalou o relatório. 

Alguns analistas destacaram o pro
gresso realizado em termos de partici
pação feminina na área empresarial e 
na política. Eles assinalaram que o país 
conta com uma vice- primeira-ministra 
e quatro ministras, e que 18% dos 
membros da Assembléia Nacional são 
mulheres, um percentual muito maior 
do que o do Japão ou EUA 

Phan Hoai Giang, subdiretora do 

Than Nga informou que 71 % das de
missões por causa da reforma das empre
sas do Estado afetaram as mulheres, e o 
corte de subsídios para as creches públi
cas também "dificulta a participação da 
mulher no mercado de trabalho". 

Os retroces.sos - Embora exista 
igualdade entre os gêneros no nível pri
mário, é cada vez menor o número de 
mulheres que chega ao ensino superior. 
Em geral, as mulheres devem realizar 
as tarefas domésticas, o que não lhes 
deixa tempo disponível para ativida

des culturais e educativas, 
e cria um desequilíbrio que 
alimenta nos homens um 
sentimento de supe
rioridade sobre elas. 

A situação é mais difícil 
nas áreas rurais, onde resi
dem 70%dapopulaçãofemi
nina. Isto provocou uma mi
gração de mulheres para os 
centros urbanos em busca de 
melhores oportunidades. 

No entanto, existe 
preocupação diante do 
impacto sobre as mulhe
res das reformas promo
vi das no final dos anos 
80. "A situação melhorou 
para as mulheres que pu
deram capacitar-se, mas 
piorou para aquelas que 
carecem de formação 
adequada e de acesso ao 
capital", advertiu 

As reformas dificilmente beneficiarão as mulheres das áreas rurais 

No entanto, a maioria 
não consegue melhorar a 
sua situação nas cidades 
e certos estudos revela
ram que as dificuldades 
econômicas empurram 

Nguyen Thi Thanh Nga, assistente de 
projeto do Programa de Gêneros e De
senvolvimento do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unice[), em 
Hanói . 

O país realizou grandes avanços em 
matéria de desenvolvimento social e de 
igualdade entre homens e mulheres, 
apesar de sua pobreza, segundo um re
la tório da Organização das Nações 
Unidas (ONU) divulgado às vésperas 
da IV Conferência Mundial sobre a Mu
lher. "O Vietnã ostenta uma virtual 
igualdade de gêneros quanto à educação 
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Departamento de Relações Internacio
nais da União de Mulheres Vietnami
tas (UMV), afirmou que as reformas 
econômicas do país tiveram em geral 
efeito positivo. "O nível de vida melho
rou e há mais oportunidades de realiza
ção para as mulheres", disse a subdireto
ra da UMV, uma organização que tem 11 
milhões de integrantes. 

Mas, o Unicef advertiu que "a econo
mia de mercado e o fimde alguns subsí
dios do governo dificultam o progresso da 
mulher e: aumentam a desigualdade en
tre os gêneros". 

um número cada vez maior de mulhe
res para a prostituição. "Todos estes 
problemas, assim como a violência do
méstica e o divórcio, já existiam antes 
da introdução do livre mercado, mas 
evidentemente a reforma os agravou", 
admitiu Nga. 

A situação se complica com o que al
guns consideram o renascimento deva
lores tradicionais confucianos, segundo 
os quais os homens tomam as decisões 
mais importantes na família e as meni
nas devem ser educadas para serem fiéis, 
discretas e tímidas. (A Nette) • 
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INDONÉSIA 

Crescimento econômico 
sem liberdade política 

Trinta anos depois do golpe de estado do general Suharto) a vida 
política continua sufocada por uma cultura do medo. 
O país ostenta elevados índices de crescimento) mas a 

democracia ainda é uma meta distante 

JohanaSon 

R o ano em que a Indonésia co
memora meio século de inde
pendência do domínio colo
nial holandês, o governo tem 

exibido com orgulho os avanços obtidos 
nesse período, principalmente no cam
po econômico. 

Em discursos recentes, o general 
Ahmed Suharto - no poder desde que 
derrubou o presidente Sukarno, em 
1966 - não se cansou de assinalar as 
conquistas do país, incluindo um cres
cimento de seis por cento ao ano, que 
colocou a Indonésia entre as economias 
mais dinâmicas da região. 

Mas, ao mesmo tempo, o governo de 
Jacarta tem sido alvo de duras críticas 
por parte de organizações humanitá
rias. Entre elas está o Fórum Asiático 
para os Direitos· Humanos e o Desen
volvimento (Fórum-Ásia), uma rede de 
20 grupos humanitários com sede em 
Bangcoc, capital da vizinha Tailândia. 
Depois de enviar um grupo de observa
dores à Indonésia, a entidade lançou 
um livro intitulado Indonésia 50 anos 
depois da independência: estabilidade e 
unidade sobre uma cultura do medo. 

Em síntese, o Fórum-Ásia defende 
no livro que o governo abandone suas 
tendência.s "autoritárias e centraliza
doras: o Estado ainda está esperando 
sua democratização". 

Avanços à custa da repressão-A 
melhoria da qualidade de vida se deu 
no decorrer de uma geração, com a ren
da per capita passando de 80 dólares 
para mais de 800 nos ú.ltimos 25 anos. 
Ao mesmo tempo, o país registrou uma 
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acentuada diminuição no nível de po
breza, que atingia 60% da população 
nos anos 70 e hoje não ultrapassa 15%. 

No entanto, o Fórum-Ásia afirmou 
que se trata de uma imagem incomple
ta da Indonési_a atual. "Meio século de
pois, muitos continuam se perguntan
do que benefícios trouxe esse cresci
mento", comentou o bispo filipino Ga
briel Garol, um membro da equipe do 
Fórum-Ásia. 

O grupo admitiu que à Indonésia ha
via adquirido "um expressivo avanço 
no que se refere à unidade nacional", 
dadas as dificuldades de manter unida 
a população de um Estado- arquipélago 
de 190 milhões de habitantes. 

Não obstante, o religioso filipino ex
pressou que "grande parte dessa apa
rente tranqüilidade foi obtida ao preço 
da repressão", implementada pelo regi
me através da ideologia do Pancasila\ 
da falta de um Legi slativo inde
pendente, da estreita vigilância da im
prensa e de um fraco Poder Judiciário. 

O relatório do Fórum-Ásia afirmou 
que "a influência do Estado e do gover
no - ambos virtualmente sinônimo na 
Indonésia - é onipresente a nível polí
tico e usada para negar a democracia a 
seus cidadãos". 

O bispo Garol citou um parlamentar 
indonésio, que declarou: "Somos livres 
na Indonésia, mas somente para apoiar 



o governo." Como os partidos políticos 
estão submetidos ao Estado e os milita
res têm uma presença ameaçadora no 
governo e na economia, na Indonésia 
''não há lugar para uma sociedade civil 
qu e seja independente d o Estado", 
acrescentou o relatório. Os cidadãos in
donésios n ão podem se reunir livre
mente para discutir questões internas 
porque encontros de mais de cinco pes
soas requerem permissão. 

Vida política controlada - En
tre outras coisas, o Fórum-Ásia pediu 
ao governo de Jacarta que liberte to
dos os presos políticos vinculados à 
tentativa de golpe de 1965 contra o 
então presidente Sukarno, acabar 
com o uso do Pancasila para impor o 
controle ideológico e limitar a liber
dade, e suprimir todas as restrições 
sobre os partidos políticos. 

Três antigos funcionários do governo 
de Sukarno, vinculados à intentona de 
1965, foram libertados depois de 29 anos 
por ordem de Suharto, que assumiu o 20-
der meses depois do fracassado golpe.2 

Porém, a m aioria dos críticos afir
ma que o controle governamental so
bre a vida política continua intocável. 
O Fórum-Asia assegurou que "a socie
dade é dirigida e controlada por 
um conjunto de restrições legais, 
medidas coercitivas e uma ideolo
gia imposta". 

Na sua análise, eles afirmaram 
que "vai se tornando difícil m anter 
por longo tempo uma estrutura au
toritária hegemônica na Indonésia, 
onde a classe média em ascensão 
tende a exigir uma maior abertura 
política". 

O Fórum-Ásia afirmou que as 
ONGs têm tido uma maior atua
ção, embora seu espaço seja muito 
lim itado, segundo o bispo Garol. 
No à.no passado, uma ONG am
bientalista processou Suharto por 
ter desviado 190 milhões de dóla
res destinados. a um plano de re
florestamento para financiar um 
projeto da Aeronáutica. 

O governo de Suharto t ambém 
jogou água fria no desejo de maior 
liberdade de imprensa. Depois de 
ter permitido, durante um curto 
período, críticas abertas ao seu 
regime, revogou as licença s de 
três public a ções em junho de 
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ÁSIA 

INDONÉSIA 

Suharto: ênfase nos avanços econômicos e nenhuma pressa em democratizar o país 

1994. Vários jornalistas de uma asso
ciação independente foram presos h á 
pouco tempo. 

Às vezes, a Indonésia parece se cur
var às pressões externas: em 1993 criou 
uma comissão de direitos humanos e 
posteriormente revogou uma lei que 
dava aos militares a prerrogativa de 
ocupar um quinto do Parlamento de 
500 cadeiras. 

Em questões ligadas à soberania in
donésia, como é o caso de Timor Orien-

Numa remota aldeia, o poster do partido Golkar 
mostra o peso da máquina governamental 

tal ou Papua Ocidental, porém , é duvi
doso que possam surgir concessões. 
Este ano também m arca o vigésimo 
aniversário da invasão de Timor, uma 
ex-colônia portuguesa .3 

"Por um lado o governo é mais rigo
roso, por outro há uma tendência a fa
zer concessões", assinalou o Fórum
Ásia. "No entanto, a inda existe um 
vulcão social devido aos sentimentos 
sufocados de muita gente", expr essou o 
bispo Garol. E acrescentou que qual

quer passo para ampliar o espaço 
democrático "demandará um lon
go processo". • 

1 Pancasila é uma ideologia de Estado elaborada 
por Sukarno, considerado o "pai da independência". 
Ela se compõe de ci nco princípios básicos: fé em 
Deus, único e supremo; humanidade justa e civili
zada; unidade da Indonésia; democracia guiada 
pela sabedoria; e justiça social para todo o povo. O 
objetivo de Sukarno era unir um povo multirreligio
so, onde os muçulmanos são majoritários , não per
mitindo a supremacia de nenhuma crença , e 
recusando, portanto, o islamismo como religião ofi· 
ciai. O general Suharto utilizou·se da Pancasila 
para justificar a sua. perseguição às facções mais 
radicais do islamismo, que sempre se opuseram ao 
seu regime. 
2 Em setembro de 1965, o tenente·coronel Untung, 
ligado ao PCI, lidera uma tentativa de golpe militar. É 
o estopim para que o alto comando das Forças Arma· 
das , com apoio dos militantes e organizações antico
munistas , sufoque a revolta e praticamente elimine os 
comunistas do país (calcula·se que 1 milhão de pes· 
soas foram mortas). 
1 A invasão e ocupação da ex·colõnia portuguesa 
de Timor Leste pelo regime de Suharto é particular· 
mente condenável se se leva em conta que a Indo· 
nésia foi um dos países fundadores do Movimento 
dos Não·Alinhados. O grupo, cuja primeira reunião 
foi realizada na cidade indonésia de Bandung, em 
1955, defende o princfpio da autodete rminação e 
direito à independência de todos os povos. Em 
1992, a Indonésia foi eleita para presidir o grupo, e 
mês passado, durante a reunião de Cartagena, a. 
Colômbia assumiu a presidência para um mandato 
de três anos. 
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POLIN_ÉSIA FRANCESA 

Mururoa, 1971: na época, se denunciou que_ os efeitos dos testes chegaria até os países andinos 

Polinésia, 'mon amour' 
A retomada das explosões nucleares francesas na Polinésia 

provoca protestos no mundo inteiro e relembra a firme posição 
assumida há mais de 20 anos pelos governos do Chile e Peru, 

países afetados pelas nuvens radioativas dos testes 

Danilo Trelles* 

[A] 
decisão da França de retomar 
os testes nucleares em Muru
roa, como parte de um novo 
plano estratégico do governo 

de Jacques Chirac, suscitou protestos 
em quase todos os países do mundo. 

Embora o tema tenha ganhado uma 
enorme repercussão, ele não é novo. 
Poucos hoje lembram que, já em 1973, 
se constatou que as nuvens radioativas 
das explosões em Mururoa, arrastadas 
pelos ventos, se depositavam entre as 
montanhas dos Andes. Com o descon
gelamento, a contaminação terminava 
atingindo os rios que serviam ao consu
mo das populações dos vales das cordi
lheiras, fundamentalmente do Chile, 
Peru e Equador. 
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Os protestos feitos então, tanto pelo 
governo de Salvador Allende, do Chile, 
como de Velasco Alvarado, do Peru, não 
conseguiram sensibilizar as autoridades 
francesas e a decisão de continuar com as 
explosões atômicas não foi suspensa. 

O governo peruano tentou, inclusi
ve, uma medida extrema e rompeu re
lações diplomáticas com a França, cujo 
presidente na época era Georges Poi:p.
pidou. Allende, que enfrentava uma si
tuação política mais delicada pela pres
são norte-americana, tentou uma ges
tão conciliatória. Para isso necessitava 
de elementos para analisar a situação 
criada na área em conseqüência das ex
periências nucleares, que se realiza
vam já há bastante tempo. 

Por esta razão, viajei para Papeete 
em julho de 1973 e me sensibilizei pelo 

clima de alarme que a preparação de 
novas explosões suscitava entre a po
pulação polinésia. 

Radiação chega ao Peru e Chile 
- É bastante conhecida a situação eco
nômica da Polinésia. Os recursos da po
pulação vêm, em primeiro lugar do 
mar, do mar, e depois da produção da 
copra e das frutas que dão em quase to
das as ilhas. 

No início dos anos 70, o movimento 
de resistência à colonização francesa, 
que sempre permaneceu latente, come
çou a sensibilizar a população sobre os 
riscos das experiências atômicas, não 
só porque poderiam afetar a sua prin
cipal fonte de subsistência - os peixes 
-, mas inclusive ameaçar suas vidas. 

Conhecia-se pouco sobre os riscos 
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que corriam outros povos. Além disso, 
a notícia de que as cinzas nucleares se 
depositam nos Andes, com graves ris
cos para as populações daqueles países 
da América do Sul, fortaleceu sua cam
panha contra os testes. 

Os protestos em 1973 - Minha 
viagem a Papeete coincidiu com ache
gada na região de uma pequena frota, 
liderada pelo Fri, um velho barco dina
marquês, da qual participavam cientis
tas, profissionais e jovens de diferentes 
nacionalidades, unidos por uma causa 
comum: a de lutar contra as injustiças 
no mundo. Entre elas, a batalha contra 
as experiências atômicas ocupava na
quela época um lugar predominante. 

O Fri (que, em dinamarquês, signi
fica liberdade) havia iniciado suas ati
vidades em Copenhague em 1912. Du
rante a Segunda Guerra Mundial foi 
utilizado pelo movimento de resistên
cia contra os nazistas, transportando 
para a Suécia centenas de dinamarque
ses perseguidos pelos ocupantes. 

Em 1969, David Moodie, seu capi
tão durante os protestos de Mururoa, o 
encontrou praticamente destruído no 
porto de San Francisco, nos Estados 
Unidos, o colocou em condições de na
vegar novamente e o transformou em 
uma "comunidade flutuante" interna
cional, empenhada em lutar pacifica
mente pelo desarmamento nuclear. 

OCEANIA 

POLINÉSIA FRANCESA 

No início de março daquele ano, ini
ciou na Nova Zelândia uma imensa tra
vessia de cinco mil milhas e avançava 
como principal embarcação de uma pe
quena frota internacional de veleiros, 
para a região dos testes, a fim de pro
testar contra as explosões. 

A idéia era ancorar em frente a M u
ruroa, fora das águas territoriais fran
cesas, mas próximo dos efeitos das ra
diações, caso a explosão acontecesse. 
Todos os tripulantes do barco assina
ram um documento pelo qual assu
miam a total responsabilidade pela 
operação, com a decisão de chegar até 
as últimas conseqüências. 

A cada noite, chegavam em Papee
te, pelo rádio, notícias sobre o avanço 
da frota e sua aproximação de Muru
roa, enquanto do mundo inteiro vi
nham mensagens de diversos gover
nos, · exortando-os a não prosseguirem 
sua marcha. 

Fim dos testes a céu aberto - Os 
veleiros chegaram finalmente a seu 
destino e o Fri, entrando na região das 
explosões em 1 º de julho de 1973, anco
rou em frente à bomba amarrada a um 
balão, a 600 metros de altura. A tripu
lação mista do barco, integrada por 14 
pessoas (ingleses, neozelandeses e 
franceses), quase todos jovens profis
sionais, alguns com família e filhos, ha
via aumentado com a chegada de uma 

delegação de personalidades, entre 
elas o general Jacques Bollardiere. 

Durante dias e dias, com vôos ra
santes de aviões de combate e um cerco 
estreito dos barcos de guerra, as forças 
navais francesas tentaram fazer com 
que os tripulantes do Fri desistissem 
de seu objetivo. Como não consegui
ram, decidiram detê-los e transportá
los diretamente a Papeete. 

A reação internacional foi imediata e 
tão forte que o Fri, depois de algumas se
manas, foi liberado e seus tripulantes 
partiram da Polinésia como heróis. 

A verdade é que a insólita aventura 
teve conseqüências positivas, pois 
aquela foi a última explosão a céu aber
to e os ensaios que se realizaram depois 
foram somente subterrâneos. 

A história se repete -A retomada 
das explosões em Mururoa reacenderá 
os conflitos que se "originaram há mais 
de 20 ahos entre a França, a população 
da Polinésia e ·os governos do Chile e 
Peru. Os riscos que se correm agora são 
exatamente os mesmos que se enfren
tavam àquela época. Infelizmente, não 
se pode dizer que a posição dos países 
latino-americanos atingidos tenha se 
fortalecido no âmbito internacional e 
que a firme posição assumida pelos go
vernos de Salvador Allende e Velasco 
Alvarado possa se repetir hoje em dia. 

Atualmente, como no passado, o 
que está em jogo é o destino 
da população ameaçada por 
uma terrível perspectiva. O 
pior é que, muitas vezes, 
nem as possíveis vítimas 
pressentem o perigo dos tes
tes e, quando começarem a 
sentir os terríveis efeitos da 
radioatividade, muitos se
quer saberão a verdadeira 
causa de sua desgraça. 

Para os que acompa
nham passivamente o dra
ma destes povos, convém re
cordar a citação de John 
Donne no prólogo de Por 
quem os sinos dobram, de 
Ernest Hemingway. Eles 
também podem estar do
brando por todos nós. • 

Os testes nucleares provocaram protestos em todo o mundo (acima, ná Austrália, lê-se num dos 
cartazes: "E/vis está vivo, os porcos voam, eu sou o Mickey e os testes nucleares são seguros') 

• Danilo Trelles é um jornalista uruguaio, ra· 
dicado na Espanha. Foi colaborador do go
verno de Salvador Allende (1970-73) 
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Menos dinheiro 
aos mais pobres 

Os Estados Unidos propõem um drástico 
enxugamento da ONU, principalmente das 

agências voltadas para a ajuda ao 
desenvolvimento 

ThalifDeen 

[B] o ano em que a Organização das 
Nações Unidas (ONU) come
mora meio século de existên
cia, o que não tem faltado são 

propostas para mudar a sua estrutura. 
A principal delas é a reivindicação de 

se aumentar o número das cadeiras per
manentes do Conselho de Segurança, 
ocupadas pelos Estados Unidos, Rússia, 
China, Inglaterra e França. A proposta é 
'defendida tanto por países desenvolvi
dos, como o Japão e a Alemanha - os 
grandes perdedores da Segunda Guerra 
-, como por nações do Terceiro Mundo 
que já alcançaram maior desenvolvi
mento, como o Brasil, Índia e Nigéria. 

Naturalmente, os Estados Unidos 
não ficaram à margem desse processo e 
também t.êm defendido uma ampla 
reestruturação do sistema da ONU, in
cluindo a eliminação de algumas agên
cias, a fusão de outras e a privatização 
dos seus serviços. 

Por meio de uma carta, o secretário 
de Estado norte-americano, W arren 
Christopher, se dirigiu aos chanceleres 
dos 185 países membros da ONU para 
destacar a necessidade de mudanças 
estruturais no foro internacional. 

A proposta de reforma está contida 
em um documento de dez páginas, envia
do anexo à carta de Christopher, que os 
EUA desejam converter em texto de ne
gociação perante o Grupo de Trabalho ad 
hoc da ONU, que terá a missão de redigir 
o projeto final de reestruturação. 

Extinçl\o de vários órgãos - Os 
Estados Unidos assinalam "a desneces
sária multiplicidade" e a superposição 
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de mandatos de agências e comissões 
da ONU. Em primeiro lugar, solicitam 
que a organização analise a possibili
dade de concentrar em um só organis
mo as funções humanitárias atualmen
te desempenh;:i.das por quatro entida
des diferentes: o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (Ac
nur ), o Programa Mundial de Alimen
tos, o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e o Departamento de 
Assuntos Humanitários. 

Outra proposta norte-americana é 
a centralização das atividades liga
das ao desenvolvimento, atualmente 
espalhadas por sete escritórios em 
Nova Iorque, Nairóbi e Roma. Entre 

as principais entidades enquadradas 
nesse caso estão o Programa das N açõ
es Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), o Fundo das Nações Unidas 
para a População (Fnuap) e o Progra
ma das Nações para o Meio Ambiente 
(Pnuma). 

Em relação às agências mais vol
tadas para os temas econômicos, o do
cumento preconiza a gradual elimi
nação da Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento In
dustrial (Onudi) e a "reconsideração" 
das tarefas destinadas à Conferência 
do Comércio e Desenvolvimento das 
Nações Unidas (Unctad), sediada em 
Genebra, que teria perdido importân
cia ao surgir a Organização Mundial 
de Comércio. 

Washington sugere ainda a refor
ma da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e da Organização 
para a Agricultura e a Alimentação 
(FAO), uma medida necessária "devi
do à nova distribuição interna de re
cursos que provocaram restrições no 
orçamento". 

Contrariando o parecer da maioria 
dos Estados membros, o Departamento 
de Estado também se opõe ao orçamen
to anual de 160 milhões destinado a 
cinco comissões econômicas regionais: 
a Comissão Econômica para a Africa, a 

Comissão Econômica e Social 
para a Ásia e o Pacífico, a Comis
são Econômica para América 
Latina e o Caribe, e a Comissão 
Econômica da Ásia Ocidental 
(ECWA). 

Washington também preten
de que o secretariado da ONU 
mantenha o atual esforço para re
duzir seu pessoal. Segundo o do
cun1ento, é necessário considerar 
"seriamente" a contratação de 
empresas privadas, que poderiam 
prestar, a um preço mais baixo, 
serviços atualmente realizados 
por funcionário da ONU. 

Em suma, os EUA defendem 
um drástico enxugamento da 
ONU, sobretudo das atividades 
ligadas à ajuda ao desenvolvi
mento, mas em momento ne
nhum questionam a centraliza
ção do poder de decisão em mãos 
dos membros permanentes do 
Conselho de Segurança. 
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MULHER 

ARGÉLIA 

Entre a cruz e a espada 

Perseguição por parte 
dos grupos 
fundamentalistas, 
censura do governo, 
restrições na família: 
este é o dia-a-dia das 
mulheres que teimam 
em se dedicar ao 
jornalismo na Argélia 

SamiaArgaz 

[A] vida se tornou muito difícil 
para as mulheres jornalistas 
da Argélia, onde desde 1993 fo
ram mortos mais de 48 repór

teres e outros profissionais da impren
sa, entre eles quatro mulheres, e pelo 
menos 200 tiveram que fugir do país. 

A perseguição de jornalistas e inte
lectuais por parte tanto do governo 
quanto dos fundamentalistas islâmicos 
ocorre em meio a uma situação de vio
lência iniciada em janeiro de 1992, 
quando o exército argeli
no anulou o resultado das 
eleições gerais vencidas 
pela Frente Islâmica de 
Salvação (FIS). Desde en
tão, o país mergulhou 
numa guerra não-decla
rada, que já custou a vida 
de 10 mil a 30 mil pes
soas: 

Iugoslávia igualam o número de jorna
listas mortos na Argélia. 

Disfarçar-se para não morrer -
Amina, uma jornalista de 35 anos que 
exerce sua profissão há oito, lembra 
que antes do surgimento do terrorismo 
e da censura do governo ''um repórter 
era respeitado; não tinha que esconder 
sua profissão e realizava seu trabalho 
com tranqüilidade, mas agora nada é 
como antes". 

Como muitas de suas colegas, Ami
na já não vive em sua casa; os perigos 
da sua profissão a obrigaram a se es
conder. "Medo? Sim, tenho medo. É hu
mano, não me envergonho de admitir . 
Mas não é temor à morte, mas ao ter
rorismo", enfatizou. 

Porém, Amina se recusa a abandonar 
sua profissão. ''Essa possibilidade está 
descartada, por uma questão de princí
pios e por respeito a meus oolegas assas
sinados. Além disso, escrever é a única 
coisa que sei fazer, é o único jeito que co
nheço de ganhar a vida", afirmou. 

Sihem, outra jornalista de 30 anos, 
teima em assinar com seu verdadeiro 
nome os artigos políticos que escreve 
em vez de usar pseudônimo, embora 
várias vezes os terroristas tenham 
ameaçado de morte não só ela, como 
também sua família. 

"Sabem o que faço para defender
me dos terroristas? Mudo freqüente
mente minha forma de vestir, a cor do 
cabelo e porto sempre uma arma. Todas 
nós recorremos a pequenos truques, mas 
sabemos que, no final das contas, quando 
chegar a"hora, não haverá nada que pos
samos fazer", disse Sihem. 

Ouahlba, outra jovem jornalista, 
descreveu assim seu trajeto de casa até 
a redação do jornal onde trabalha: "Os 
últimos 300 metros que me separam do 
edifício me parecem intermináveis. 
Nós chamamos esta rua de 'o corredor 
da morte' e não é por acaso." 

As restrições familiares - Hoje, 
ser mulher e.jornalista na Argélia é per
tencer a dois grupos de risco. A Federa
ção Internacional Democrática de Mu
lheres, com sede em Paris, calcula que 
desde 1993 mais de 356 argelinas foram 
assassinadas por extremistas islãmioos. 

Além disso, as mulheres enfrentam 
restrições familiares ao exercício da sua 
profissão, já que, segundo o Código da 
Família, elas têm o mesmo estatuto civil 
dos menores de idade e durante toda a 
vida estão subordinadas aos homens. 

"Meus pais não gostariam que, por 
exemplo, eu viajasse e me hospedasse 
em um hotel, como fazem me1:1s colegas 
homens e algumas poucas mulheres. Se 

eu decidisse fazer isso, seriam ca
pazes de obrigar-me a escolher 
entre meu trabalho e a minha 
casa", relatou Fatiha, de 28 anos. 

Nessa espiral de vio-
1 ênci a, a situação dos 
jornalistas merece um 
capítulo à parte. Desde 
que Djaafar El Afghani, 
líder do Grupo Islâmico 
Armado (O-IA), jurou 
"combater com a espada 
aqueles que vivem da 
pena", apenas Ruanda e Antes da guerra cívil, a mulher tinha maior espaço de atuação 

Apesar de todas estas restri
ções e perigos, as jornalistas ar
gelinas não se dão por vencidas. 
"As mulheres que trabalham co
migo são corajosas. Se elas têm 
que fazer uma reportagem, mes
mo numa área remota, elas vão, 
desafiando a pressão familiar e 
a insegurança reinante", comen
tou o editor de um periódico. 
"Mas sempre que vão fazer 
uma cobertura, eu lhes digo: 
' Tomem mui to cuidado, pois 
vocês estão duplamente amea
çadas, por serem mulheres e 
jornalistas'." • 
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PALESTINA 

As mulheres 
pedem passagem 

As palestinas esperam que o novo contexto político traga avanços para as mulheres 

Estimuladas pelos acordos de paz, as 
palestinas se organizam para conscientizar 

as mulheres sobre os seus direitos 

Deborah Horan 

[A] 
s palestinas estão esperanço
sas de que o acordo de paz en
t re a Au toridade Nacional 
P alestina e o governo de Is

rael inicie uma nova era nos direi tos fe
mininos. E est ão dispost as a trabalhar 
par a se alcançar esta meta. Um exem
plo disso são as oficinas organizadas 
pelas mulheres de Gaza e Cisjordânia, 
onde discutem o papel da democracia 
na sociedade palestina e a contribuição 
das novas instituições à igualdade de 
direitos em uma comunidade tradicio
nalmente dominada pelos homens. 

Em uma escola da aldeia de Burka, 
na Cisjordânia, as participantes da ofi
cina têm encen ado situações cotidianas 
par a propiciar o diálogo dentro do lar. 
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Uma vez definido o objetivo, o 
grande desafio é levá-lo à prática. Es
tas mulheres sabem que devem pisar 
com cuidado em uma cultura patriar
cal de normas sociais conservadoras. 
"A principal idéia consiste em trazer 
a democracia ao meio rural, que tem 
uma tradição não-democrática, e tor
ná-la parte da vida cotidiana", disse 
Gh ada Zeidan, uma das coordenado
ras dessas oficinas. 

Mudar a mentalidade e as leis -
Patrocinadas pela Fundação Interna
cional para os Sistemas Eleitorais (Ifes), 
com sede nos Estados Unidos, as oficinas 
têm como tema principal a democracia, 
com o objetivo de ensinar as mulheres a 
mudar lentamente algwnas das nom1as 
sociais que as oprimem. 

As organizadoras destacam que as 
m ulheres têm direito a opinar em seus 
lares, a votar independentemente da 
escolha de seus maridos, a educar-se e 
a negar-se a casar muito cedo. 

As mulheres esperam que algumas 
destas metas se transformem em leis 
assim que se realizem as eleições pales
tinas e se forme um Parlamento com 
poder legislativo. Além disso, preten
dem que se eleve para 18 anos a idade 
mínima para contrair matrimônio. 

"A próxima etapa será muito impor
tante e teremos que lutar por leis que fa
çam respeitar os direitos da mulher", dis
se Ghada Shadid, advogada formada em 
Damasco que dirigiu uma das oficinas. 

O desafio consiste em mudar a men
talidade e não apenas as leis, que têm 
menos peso que os costumes tradicio
nais, assinalou Zeidan, que trabalha 
para a Ifes. 

Com diálogos preparados nas ofi
cinas, as mulheres aprendem a intro
duzir o tema dos seus direitos na con
versa com os maridos, a defender 
suas opiniões durante uma discussão 
e a conseguir pequenos progressos 
sem desanimar nem perder de vista o 
objetivo principal. 

Nas aldeias palestinas as mudan
ças ocorrem com muita lentidão. Em 
Burka, por exemplo, o mesmo homem é 
prefeito h á mais de uma década, e o 
conselho da aldeia tem mantido seus 11 
integrantes por igual período. 

E nesse contexto cultural que as 
mulheres palestinas tratam de fomen
tar mudanças sociais, em um esforço 
por participar do emergente processo 
democrático. Porém, elas não podem 
promover mudanças sociais que en
trem abertamente em choque com as 
normas islân1icas, e é por isso que tra
tam de cultivar princípios democráti
cos dentro da cultura e das tradições de 
suas sociedade. 

As antigas tradições podem ser 
transformadas em favor dos direi tos da 
mulher sem que isso implique um des
respeito às normas culturais, afirmam 
as organizadoras das oficinas. Elas 
destacam, por exemplo, a tradição mu
çulmana da shura (consulta), e tam
bém os preceitos de educação e igualda
de expostos no Corão como forma de 
promover o direito da mulher à educa
ção universitária e à participação nos 
órgãos de decisão. • 
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MULHER 
NEPAL 

Três jovens asiáticas esperam clientes na porta de um bordel: a maioria jamais realizará o sonho de voltar às suas aldeias 

Marcadas para sofrer 
Apesar das denúncias, jovens nepalesas continuam sendo 

vendidas, seqüestradas o~ seduzidas com falsas 
promessas de emprego na India. Lá, o seu destino 

são os bordéis e uma vida de virtual escravidão 

Birman Maharjan 

R 
eela tinha 14 anos de idade 
quando foi enganada por seu 
padrasto, tirada de sua al
deia e vendida a um bordel 

da cidade indiana de Bombaim. O pri
meiro comprador de Neela pagou o 
equivalente a 170 dólares porque ajo
vem era virgem. No ano seguinte, foi 
obrigada a se prostituir, sem receber 
um tostão por isso, até que foi resgata
da em uma batida policial. 

Aos 18 anos, Neela voltou ao Nepal, 
onde tomou conhecimento de que era 
portadora do HIV, o vírus da Aids. Os 
jornalistas que a entrevistaram publi
caram suas fotos nos diários da capital, 
Katmandu. Envergonhada, N eela nun
ca mais voltou à sua casa, na aldeia do 
distrito de Sindu Palchok, e agora vive 
em um abrigo em Katmandu. 

Neela é uma das 200 mil meninas e 
jovens nepalesas que trabalham em 
prostíbulos de cidades indianas como 
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Bombaim, Calcutá e Nova Délhi. A maio
ria foi enganada, forçada ou seqüestrada 
de suas casas para trabalhar como escra
vas sexuais na vizinha índia. 

A história de Neela e outros casos 
ainda mais chocantes contados por cen
tenas de adolescentes fazem parte do 
relatório Violações por dinheiro: o trá
fico de meninas e mulheres nepalesas 
para bordéis indianos, um estudo apro
fundado de como as vítimas trabalham 
em condições equivalentes à escravi
dão em prostíbulos de Bombaim. 

"Esses abusos não são apenas viola
ções aos direitos humanos reconheci
dos internacionalmente, mas estão es
pecificamente proibidos segundo as 
leis de muitos países", revelou o relató
rio, publicado recentemente pelo grupo 
humanitário Watch/Ásia. Segundo o 
informe, "em alguns casos, a tolerância 
de funcionários indianos e nepaleses 
agravaram estes abusos". 

Além das nepalesas, os casos mais 
flagrantes de tráfico através das fron-

teiras têm como vítimas jovens chine
sas, birmanesas e laosianas, que são 
vendidas aos "agentes" da indústria 
tailandesa do sexo. 

Maya, vendida pelo marido -
Tradicionalmente um país isolado e 
pouco acessível, o Nepal passou a ser 
mais conhecido a partir dos anos 60, 
época em que se tornou uma d'as "me
cas" de legiões de jovens ocidentais 
em busca de um modo alternativo de 
vida. Hoje, sua imagem está mais asso
ciada à dos famosos soldados ghurkas 
(povo de origem mongol) ou à dos guias 
sherpas das regiões montanhosas. 

Historicamente, milhões de nepale
ses têm sido obrigados a deixar suas 
paupérrimás aldeias no Himalaia e 
emigrar para o exterior. Com uma eco
nomia estagnada e alto crescimento po
pulacional torna-se difícil conseguir 
um trabalho decente. Por isso, um nú
mero cada vez maior de nepaleses 
abandona o país. 
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No entanto, um aspecto pouco co
nhecido dessa emigra·ção é o grande 
fluxo de meninas e mulheres para os 
prostíbulos indianos. No seu caso, a 
situação é diferente, pois nem todas 
emigraram por sua própria vontade. 
Maya, uma jovem nepalesa, se casou 
aos 13 anos de idade. Poucos anos de
pois, seu marido literalmente a ven
deu a um homem, que a levou para 
Bombaim. Lá vivia confinada, era fre
qüentemente espancada e obrigada a 
se deitar com os clientes em um bor
del. Maya sempre trabalhou em con
dição de "devedora", embora jamais 
tenham lhe dito quanto ganhava ou 
quanto devia ao proprietário do bor
del que a "comprou". 

A adolescente trabalhou durante 
três anos sem usar nenhum tipo de 
anticoncepcional. Em uma entrevis
ta, declarou que nunca ouviu falar 
de Aids. Quando ficou doente, fugiu 
de Bombaim e voltou à sua aldeia do 
distrito de Nuwakot, ao norte de Kat
mandu. Funcionários dos serviços de 
saúde pública suspeitam que Maya não 
tenha fugido, e sim foi expulsa do bor
del por ser portadora do vírus da Aids. 
''Muitas meninas e mulheres são leva
das para a Índia virgens e retornam ao 

NEPAL 

Nepal com o HIV'', assi
nalou o relatório. 

A cumplicidade 
dos governos - As es
tatísticas do relatório são 
chocantes: mais da meta
de das 100 mil escravas 
sexuais em Bombaim são 
nepalesas e 20% delas 
têm menos de 18 anos, 
enquanto mais de 50% já 
estão infectadas com o ví
rus da Aids. No total, se
gundo as estatísticas, há 
200 mil prostitutas na Índia. 

O estudo da Watch/Ásia apontou 
que "mulheres e meninas traficadas 
do Nepal para a Índia com propósitos 
de prostituição são mantidas em con
dições de virtual escravidão". A maio
ria das meninas se tornam prisionei
ras e passam a viver em condições de
ploráveis, são violadas, espancadas e 
expostas ao vírus da Aids, assim como 
a outras doenças sexualmente trans
missíveis. "Tanto o governo indiano 
como o nepalês são cúmplices no trá
fico e nos abusos sofridos por suas ví
timas", afirmou o relatório. 

A maioria das jovens nepalesas 

Brasil: guerra à 
prostituição infantil 

A realidade é mais cruel do que faz supor a campanha contra a violência 
.t"1e a exploração sexual de crianças lançada pelo governo brasileiro, no 
mês passado. Tanto faz se a cidade é Fortaleza, Rio de Janeiro ou ainda a 
região do garimpo no Norte do país, a exploração de meninas está presente. 
Meninas que ainda brincam de ·boneca, mas já vendem o corpo. 

No Ceará, são anunciadas em classificados nos jornais como "ninfetas 
da praia". No Norte do país, são trocadas por cocaína e no Sul são enviadas 
para países vizinhos. Mas é na região do garimpo que a situação dessas me
ninas se torna mais dramática: vivem em regime de virtual escravidão en
tre os garimpeiros, mesmo assim só enquanto estão saudáveis. Quando 
adoecem, são jogadas nos rios. 

Mas bem antes do lançamento da campanha do governo federal, a socie
dade civil já tinha começado a se organizar contra a exploração sexual de 
me;ninos e meninas. Um bom exemplo é o ''Pacto de defesa da criança e do 
adolescente em situação de risco", firmado no Ceará, que conta com a ade
são de 4 7 entidades, entre ONGs e órgãos do governo. 

Novembro/ 1995 

provém de grupos socioeconômicos 
muito baixos - tamangs, magars e gu
rungs -, e em geral são pessoas analfa
betas e paupérrimas das montanhas, 
presas fáceis de traficantes. Na Índia, 
são muito valorizadas por terem traços 
mongóis e pele clara. Por isso, as jovens 
nepalesas sempre são mais bem cota
das nos bordéis que as indianas. 

Os traficantes usam vários méto
dos para apoderar-se das jovens: pro
messas de casamento, de trabalho 
como domésticas em casas de ricos 
burgueses indianos ou simplesmente 
o seqüestro, que muitas vezes ocorre 
com a cumplicidade de familiares in
teressados no dinheiro. 

Quando chegam a Bombaim, os 
traficantes as vendem aos proprietá
rios de bordéis por cerca de 500 dóla
res. Mesmo descontando os subornos 
à polícia e à máfia urbana, os donos 
de prostíbulos recuperam imediata
mente o dinheiro. As jovens, porém, 
não recebem nenhum pagamento. 

Índia e Nepal assinaram um acordo 
em 1985 para cooperar no resgate e re
patriamento das jovens nepalesas e, 
obrigada por grupos humanitários de 
Bombaim, a polícia realiza batidas 
para combater a prostituição, mas com 
poucos resultados satisfatórios. 

Atualmente, se alastrou no Nepal 
o medo de uma rápida propagação do 
HIV devido ao retorno das trabalha
doras sexuais a suas aldeias do inte
rior do país, onde não existe conheci
mento algum da doença e dos meios 
de preveni-la. O relatório' recomendou 
que o Nepal e a Índia trabalhem em 
conjunto para resolver o problema, me
lhorando os mecanismos legais e agin
do para que os traficantes sejam pro
cessados e condenados. • 
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PÁGINA ABERTA 

Um exercício 
de futurologia 

As mudanças em curso no mundo permitem prever um próximo milênio 
marcado por novas relações de trabalho e crescente exclusão social, além 

de um maior cuidado com a preservação ambiental 

Hazel Henderson * 

[E stamos no ano de 2005. Em Bruxelas, o Parla
mento europeu está reunido, conectado me
diante teleconferência com parlamentares 

-de todo o mundo. O "centro de gravidade" do 
mundo mudou muito desde o final do século passado. O 
Sudeste da Ásia, a índia e a América Latina se tornaram 
áreas economicamente desenvolvidas. A África do Sul 
inaugurou uma nova era de desenvolvimento no conti
nente africano. 

O Banco Mundial (Bird), recentemente reformulado, 
finalmente deu por perdidos seus leoninos e impagáveis 
empréstimos a diversos países, como haviam feito na dé
cada passada os bancos privados. 

Isto, somado aos pagamentos efetuados pelos países 
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômicos (OCDE) às suas ex-colônias e a outros países 
do Sul - como compensação pela gigantesca poluição am
biental produzida durante décadas - marcam o cenário 
do atual boom mundial, iniciado em 2001. 

Este boom começou de maneira insólita, graças à ex
pansão de microempresas, estimuladas pelos sistemas 
comerciais locais baseados na troca e, principalmente, 

. pela maior facilidade na concessão de miniempréstimos. 
Afinal, desde meados da década de 90, os bancos de de
senvolvimento começaram a fazer pacotes e a garantir 
carteiras de pequenos empréstimos para pessoas de bai
xa renda, uma iniciativa pioneira do Grameen Bank, de 
Bg11gladesh. 

As novas empresas concentram suas atividades no de
senvolvimento social das comunidades onde estão im
plantadas, no melhoramento ecológico e em investimen
tos para capacitação profissional, saúde e educação. 

Por sua vez, o Banco Mundial e outras instituições fi
nanceiras passam a investir em transporte coletivo, saú
de pública, educação e na reabilitação e preservação do 
meio ambiente. 

O Planeta tem ainda sua parcela de conflitos - tanto. 
domésticos como regionais-, mas continua a redução de 
três por cénto anual dos gastos militares mundiais inicia
da entre 1987 e 1994. 

Graças à essa diminuição, finalmente, dispomos do 
tão ampla.mente esperado "dividendo da paz" que, a par
tir de 1995, começou a ser usado para investimentos no 
desenvolvimento social. 
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A existência de apenas dois setores econômicos - o pú
blico e o privado-, invocada pelos livros de Economia, foi 
desmentida pelo surgimento em todo o mundo de um "ter
ceiro setor", formado por trabalhadores do mercado infor
mal, .grande parte deles mulheres. 

Depois de 1987 e da queda do comunismo, o cresci
mento econômico sem geração de empregos, o aumento da 
pobreza e da exclusão social, e a destruição do meio am
biente - fenômenos típicos dos anos 90 - puseram em evi
dência as deficiências do capitalismo. 

Finalmente se reconheceu que existem dois impulsos 
básicos nas relações sociais: a tendência à troca e a de 
idealizar regras para as atividades humanas. No final da 
década de 90, aumentou a compreensão de que as regras 
são tão fundamentais nos mercados como nas sociedades 
humanas, assim como de que os mercados por si sós não 
podem funcionar sem limites normativos, contratuais, 
consensuais e legais. 

Em conseqüência, foram adotadas novas regras para 
dirigir o "cassino financeiro global", que havia movimen
tado, em meados da década de 90, mais de um trilhão de 
dólares diários. Essa regulamentação reafirmou o boom 
iniciado no ano 2001. 

Em fins de 1995, governantes e dirigentes financeiros 
de todo o mundo discutiram estas questões e se reconhe
ceu a necessidade de moedas locais complementares, de 
outros tipos de moedas (por exemplo os vouchers, os cré
ditos do setor público, etc.) e de uma reserva monetária 
internacional (composta por uma "cesta básica" de divi
sas e mercadorias). 

Novas atividades, voltadas para o desenvolvimento 
sustentável, surgiram no contexto da ONU depois do ano 
2000. Seguiu-se a isso um grande avanço nas idéias polí
ticas e econômicas e os Estados integrantes do organismo 
internacional recuperaram a soberania que haviam per
dido no "cassino global" dos anos 90. 

Enfim, hoje, em 2005, colhemos os primeiros frutos 
dessas profundas mudanças e do estabelecimento de no
vos sistemas éticos, baseados, principalmente, no respei
to ao meio ambiente . • 

1Hazel Henderson é uma analista da área econômica especializada no desenvolvimento 
sustentável. É autora do livro Paradigms in progress 
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Biovert 
Florestal e Agrícola Ltda. 

Revegetação de áreas degradadas 

Reflorestamento 

Paisagis_mo 

Conservação de parques e jardins 

Construção (urbana e rural) 

Produção de mudas de espécies nativas da 

Mata Atlântica 

Matriz: 

Rua Japerl nº 43 

Rio Comprido/RJ 

cep.: 20261-080 

tel.: (021) 502-6165 

f~.:(021) 293-5643 

Filial e Produção: 

Fazenda PIATIIYMENIA 

Silva Jardim/RJ 

· cep.: 28820-000 

Caixa Postal: 113.020 

tel./fax.: (0246) 681035 



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% 
bi língüe (português/espanhol), que 
trata dos mais importantes aconte
cimentos e de toda a movimentação 

lllVIS1A IIO MERCOSUL 
O MUIIIIO IIOS NEGÓCIOS 
EST4 IMS SUAS MÃOS 

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

Lendo a REVIS
TA DO MERCO-

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

REVISTA DO 

Rua da Glória, 122/105, Glória - Rio de Janeiro -RJ - CEP2024l-l80- Brasil - Fax: (55-02 1)252-8455-Tel. : (55-02 1) 22 1-75 11 
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