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QUANDO O AMOR FLORESCE 
NO AMBIENTE PROFISSIONAL 

Respeito à individualidade, ajuda 
mútua e comportamento amoroso 
são requisitos fundamentais para 
casais que trabalham juntos. Uma 
experiência que pode ser produtiva 
e motivadora 

Beatriz Lima 

H
á alguns anos, um relacionamento amoroso que 
ocorresse entre colegas de trabalho era considerado uma 
atitude antiprofissional. Mas com a mudança de valores 
e o surgimento de novas formas de comportamento, a 

sociedade vem aceitando e assumindo diferentes maneiras de 
relacionamento. 

São cada vez mais comuns os casos de namoros e casamentos 
entre funcionários da mesma empresa ou profissionais da mesma 
área. No mundo deste final de século, dominado pelo livre mercado· 
e pela busca da qualidade total, ocorre uma intensa competição 
entre as empresas. Um dos fatores que especialistas consideram 
importante para o melhor desempenho de uma companhia é o 
bom relacionamento e a integração do corpo funcional. A 
proximidade e a convivência podem tornar, deste modo, os 
funcionários mais vulneráveis a relacionamentos amorosos. 

Na opinião da psicóloga Arlete Silva Ferreira, que trabalha com 
casais, muitas pessoas se envolvem por motivos equivocados. "Elas 
tendem a sexualizar o relacionamento; vêem no outro as respostas 
para necessidades não-satisfeitas, como, por exemplo, os problemas 
de transferência, que acontecem com freqüência." Arlete cita um 
dos casos mais comuns: romances entre chefes e secretárias. 
Normalmente, "neste caso, a mulher está reeditando uma relação 
com um pai que não teve representatividade, o que ela encontra 
na figura do chefe, dono de um certo poder. Para o chefe, ela é 
sempre vista como objeto de conquista e, geralmente, quando o 
motivo da disputa acaba, a relação se desintegra". 

Para a psicóloga, entretanto, essas dificuldades não impedem 
que exista amor na relação. O problema é uma imagem idealizada 
que as pessoas fazem uma da outra no ambiente de trabalho. "Com 
a mesma intensidade que a relação começa, ela também acaba, 
porque o que se conhece é apenas o profissional e não a pessoa." 

Alessandra Antunes e Guida Giuberti: chefe e secretária 

Depende do caso - Já a psicóloga Maria Cecília Lourenço 
Ribeiro não vê grandes problemas nestas situações. "As pessoas estão 
se conhecendo melhor e se estiverem, por acaso, disponíveis para 
uma relação amorosa, isso pode acontecer naturalmente." Ela admi
te, no entanto, que relacionamentos sentimentais no trabalho ten
dem a ser conflituosos. 

"Existirão interferências se houver desentendimentos 
profissionais não-resolvidos no trabalho e que podem ser levados 
para casa ou para os assuntos a dois. Mas isso depende muito de 
cada casal e do tipo de trabalho que realizam." 

Maria Cecília acredita também que o casal que trabalha 
junto possui maior compreensão a respeito de dificuldades 
profissionais enfrentadas pelo parceiro, evitando as rotineiras 
cobranças pessoais. "A única desvantagem seria a pequena troca 
de experiências, por viverem as mesmas situações, terem os 
mesmos colegas, o que limita os assuntos e empobrece o lado 
pessoal de cada um. Mas isso só acontece àqueles que têm 
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profissionalismo, mesmo que 
o brilho nos olhos denuncie 
algo mais", revela Cuido. 
Alessandra acrescenta que 
um dos pontos positivos da 
relação foi ter se aprimorado 
no trabalho. "Ele é uma 
pessoa que gosta de ensinar. 
Acabei me beneficiando 
também profissionalmente. 
Aprendi muito com ele." 

Arlete Silva Ferreira: chefe é a figura do pai Cecília Ribeiro: compreensão na dificuldade 

O casal admite que real
mente existe o medo da 
paixão não resistir ao d ia-a
d ia. '~choque, às vezes, tira 
um pouco o mistério, por 
exemplo, de imaginar: com 
qual roupa minha namorada 
vai estar hoje?", diz Ales

ambiente de trabalho fixo." Na opinião da especial ista, esse 
problema não acontece, por exemplo, com casais que trabalham 
no meio artístico, pois não há-o risco de o relacionamento cair 
na rotina. "Eles vão estar sempre mudando de ambiente, de 
colegas, de diretores, personagens etc.", comenta. 

As duas psicólogas concordam que a duração destas relações 
está diretamente relacionada à maneira como o casal trabalha as 
diferenças individuais, evita a competição e aceita o sucesso do 
outro. "É importante existir um amadurecimento e um diálogo 
constante", diz Cecília. 

Paixão no Banerj - Alessandra Simões Antunes e Cuido 
Tadeu Ciuberti confirmam a hipótese de que um dos casos de 
relacionamento no trabalho mais comuns são entre chefes e 
secretárias. Há três anos, Alessandra, de 21 anos, trabalhava como 
recepcionista do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj), até 
que se descobriu completamente apaixonada pelo seu chefe, o 
gerente Cuido, de 45 anos. 

"Comecei a me interessar por ele, mas achava perigoso pensar 
nisso. Poderia comprometer meu emprego. Quando aconteceu o 
beijo, depois de uma carona até em casa, fiquei apavorada, me 
culpando, achava que ia ser mandada embora no dia seguinte", 
conta Alessandra. Já Cuido se mostrou mais aberto e, apesar de 
uma certa preocupação inicial, não evitou o envolvimento. '~dorava 
sentir que ela estava por perto e a proximidade da gente acabou 
gerando intimidade. Isso é inevitável. E, se aconteceu, tenho que 
deixar fluir." 

No banco, os dois procuram atuar como profissionais e não 
como namorados, o que contribui para um entendimento melhor 
do casa l. "Dei sorte de encontrar alguém que pensa como eu. 
Dentro do trabalho temos uma posição de neutralidade e 

sandra. "Na teoria, se você está convivendo à noite com a pessoa 
amada e o dia inteiro também, você está com uma carga diária 
muito grande, isso pode atrapalhar. Mas não vivemos isso. Nossa 
relação é muito tranqüila e com um amor crescente a cada dia", 
defende Guido. 

Amor no teatro -Outro exemplo de relação bem-sucedida, 
em que há harmonia e satisfação tanto no convívio pessoal quanto 
profissional, é a dos atores Paulo Coulart e Nicete Bruno, casados 
há 44 anos. Segundo o ator, o princípio dessa união é que ela 
fortalece os dois. 

Paulo e Nicete se conheceram em 1952, no antigo Teatro de 
Alumínio (São Paulo), quando começaram a atuar juntos. Paulo 
Coulart lembra: "Meu primeiro contato com teatro foi a Nicete. 
Não tinha a menor noção do ofício. Fiquei fascinado pela carreira 
e por ela. Tudo começou da minha parte, em cena. Eu admirava a 
Nicete, mas não pelo personagem." Ele explica que, para alguns 
atores, é muito comum confundir a vida dos personagens com a 
real, principalmente quando são inexperientes e não têm uma 
estrutura emocional forte. 

O relacionamento amoroso do casa l passa hoje por um 
momento de amadurecimento, "com um aproveitamento total do 
encontro", segundo Nicete. '~ relação ainda continua intensa. A 
paixão não acaba porque ainda existe a chama", explica a atriz. 
Profissionalmente, existe grande ajuda mútua: "Eu e Paulo temos 
maneiras totalmente diferentes de estudar. Preciso ouvir para fixar; 
ele é mais visual. No entanto, ele sempre me toma o texto e conversa 
sobre o personagem que vou interpretar. Da mesma forma, também 
o ajudo", diz Nicete. 

"Na profissão de ator, é fundamental não levar as cargas dos 
personagens para o ambiente fam iliar e também estar ciente de que, 
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na hora do trabalho, não existe mais marido e mulher", afirma a 
atriz. Nicete Bruno diz que não há competição na relação de trabalho 
do casal. "Cada resultado positivo dele é um prazer maior." Os dois 
acreditam que, para o ator, é muito importante existir "afinidade 
cênica", ou seja, um envolvimento maior no ato de interpretação. E 
é o que acontece com os dois, apesar de terem personalidades 
opostas: Paulo é mais racional e Nicete, mais emotiva. 

Na opinião de Nicete, a profissão até ajudou o relacionamento 
a dois, na medida em que o ator, trabalhando permanentemente 
com a sensibilidade, amplia suas possibilidades de conhecimento, 
tanto para vivenciar os personagens quanto para o convívio 
interpessoal. A ausência de rotina na vida do casal e o respeito à 
individualidade são outras características da união. ':A.cho que 
convivemos tanto tempo porque nosso primeiro enfoque foi de 
sentimento e, mesmo depois de começarmos a perceber nossas 
diferenças, sabíamos que estávamos no mesmo mundo, vivendo as 
mesmas dificuldades e, o mais importante, tínhamos valores reais 
coincidentes", diz Nicete. 

Os dois já atuaram juntos algumas vezes, mas Nicete considera 
o trabalho em família mais difícil. "Você tem que aprender a não 
interferir no processo de maturação do parente e ter paciência. 
Não pode dar palpites na hora da criação. Deve saber quando 
interferir e se deve interferir", acrescenta Paulo. 

Nicete acha o marido um amigo leal, sério nas propostas que 
assume e, principalmente, muito bem humorado e espirituoso. 
"Esses fatores dão um molho muito especial a quem convive com 
ele." Na opinião de Paulo, Nicete é honesta, generosa, justa e 
dedicada: ':<\lém disso, o romantismo dela me completa por um 
lado", orgulha-se Paulo. 

Rea~ão das empresas - Além dos possíveis problemas 
práticos da profissão ou que resultem numa difícil convivência de 
trabalho, existem ainda os que sofrem com a postura das chefias. 
Algumas empresas não admitem que estes envolvimentos amorosos 
aconteçam entre os funcionários e chegam até a proibir o casamento 
entre empregados, principalmente os que ocupam 'níveis 
hierárquicos diferentes. 

Dois funcionários da Credicard, que trabalham como 
autorizadores de crédito e pedem para não serem identificados, 
temendo represálias da émpresa, passam por uma situação parecida. 

O casal se conheceu no mesmo módulo de trabalho e os dois 
desempenham as mesmas funções. Passaram a se relacionar e vivem 
juntos há seis meses. "Tentei evitar, mas, depois de conhecê-lo 
melhor, me apaixonei. Ele vivia me cercando por todos os lados, 
mandando bilhetinhos, até que não resisti", conta a funcionária. 

Segundo o casal, desde a primeira entrevista, a empresa 
administradora de cartões de crédito adota uma atitude de proibição 
em relação ao casamento entre funcionários. "Existem restrições. 
Eu conheço duas pessoas que foram transferidas de suas áreas por 
terem se casado. Acho que podem haver demissões. No meu caso, 

Arquitetos Jussara Freitas e Maurício César Lemos: 
construindo casas e confiança mútua 

posso ir embora, porque ele tem mais tempo na empresa", diz a 
autorizadora. 

Segundo o assessor de imprensa da Credicard, Armando Maman, 
a empresa não proíbe os casamentos. "Seria um crime se isso 
ocorresse. A nossa posição é, na eventualidade de acontecer um 
casamento entre funcionários, apenas deslocar estas pessoas para 
departamentos diferentes. Isso só acontece, também, se um ocupar 
cargo de chefia em relação ao outro", esclarece Maman. O assessor 
explica que esta postura serve para evitar confl itos de interesse ou 
favoritismos dentro do trabalho, mas revela: "Costumamos dizer que 
a Credicard é, até, uma empresa muito casamenteira. Toda hora 
aparece convite de casamento na minha mesa." 

Parceria na prancheta - Ao contrário dos casais que se 
conheceram pela força da convivência no trabalho, os arquitetos 
Jussara Freitas Lemos, 36 anos, e Maurício César Lemos, 33, 
decidiram trabalhar juntos, pois acreditam no sucesso do trabalho 
em parceria. 

O casal se conheceu na época da facu ldade, onde cursava 
as mesmas matérias e sempre realizava juntos as atividades 
acadêmicas. Neste caso, a fórmu la Amor e Trabalho foi uma 
decisão produtiva. Juntos, abriram uma loja e projetaram uma 
fazenda, onde passaram a morar durante algum tempo, na região 
de Silva Jardim, município do Rio de Jane iro. "Viramos 
fazendeiros, bichos do mato. Tivemos uma convivência de 24 
horas, éramos apenas os dois trabalhando. Sempre muito unidos, 



dividíamos as atribuições. Se a gente brigasse nem ia ter com 
quem conversar", relembra Jussara. 

Atualmente os dois possuem a firma de arquitetura Lemarq 
(Lemos Arquitetura) e estão satisfeitos com os resultados. "Quando 
você tem um sócio, precisa dividir. Mas, no nosso caso, não 
dividimos, somamos. O resultado do trabalho é para nosso benefício 
e de nossos filhos", diz Jussara. 

A produtividade aumentou porque o casal consegue resolver 
as diferenças e se apóia mutuamente. "Deve existir muita paciência, 
respeito, não só pela pessoa, mas pelo profissional, e nunca tentar 
se obressair ao outro", diz Maurício. "Não há competição. Poderia 
existir vaidade pessoal se um cliente preferisse o Maurício a mim, 
ou se eu quisesse ver meu nome num determinado trabalho. Mas 
sabemos que em algumas coisas sou melhor e, em outras, ele é. A 
gente respeita isso", explica Jussara. 

Pequenas vitórias - Os arquitetos acreditam que a 
ansiedade e ambição de se alcançar altos patamares atrapalham 
um relacionamento entre pessoas que realizam a mesma atividade. 
"Não sofremos dessa ansiedade. Queremos atingir progressos 
gradativamente, a pequena vitória é gratificante. Ao mesmo tempo, 
até as adversidades fazem com que a gente se una mais", afirma 
Jussara. "As pessoas não querem mais dividir. É difícil ter alguém do 
lado com disposição de enfrentar o dia-a-dia junto. Existe muito 
individualismo", acrescenta Maurício. 

Apesar dos problemas, alguns profissionais acham muito 
adequado se relacionar com um colega, justamente por não existir 
tempo suficiente em suas vidas, ligadas intensamente à profissão, 
para se dedicar à família ou aos assuntos pessoais. Por exemplo: 
atores, que costumam viajar muito; pilotos e aeromoças, que passam 
grande parte do tempo fora de casa; ou jornalistas, com seu dia-a
dia agitado. Nesta última categoria, há grande incidência de relações 

Eliakim Araújo e Lei/a Cordeiro: juntos no estúdio e fora dele 
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amorosas. Um dos exemplos mais conhecidos no Brasil é o caso 
dos âncoras Eliakim Araújo e Leila Cordeiro, que apresentam juntos 
o Jornal do SBT. 

Os dois se conheceram na TV Globo em 1983. Eliakim 
apresentava o Jornal da Globo e Lei la era repórter do Globo Cidade. 
"A atração foi fulminante. Entre o início do namoro e a decisão de 
morar juntos, foram apenas três meses", contam. Na época, Eliakim 
estava casado há 19 anos e Leila há dois. 

Três anos depois passaram a dividir a mesma "bancada", 
apresentando o Jornal da Globo, onde ficaram até 1989. ':,\nte a 
ameaça de nos colocarem em telejornais diferentes, decidimos pedir 
a rescisão dos contratos. De lá pra cá as emissoras que nos 
contrataram fizeram questão de manter junto o casal", lembra Leila, 
que completa dez anos de trabalho diário com o marido e 13 de 
relacionamento. 

Os jornalistas afirmam que, se trabalhassem em atividades 
distintas, o casamento dificilmente sobreviveria a horários tão 
complicados como os dos profissionais de televisão: "Já imaginou, 
um eos dois chegar em casa de madrugada, todos os dias, ano 
após ano?", diz Leila. 

Segundo o casal, existe uma separação bem clara das funções 
marido e mulher das de profissionais de TV "E o fato de nos vermos 
toda hora é até um privilégio. Nos curtimos mais do que alguém 
possa imaginar. Esta situação já está incorporada ao nosso dia-a-dia". 

A admiração mútua estimula e melhora o trabalho, na opinião 
do casal. Desde o início do dia, os dois começam a direcionar seus 
planos para o telejornal que_vão apresentar à noite, lendo os jornais 
e trocando informações. Também fazem uma autocrítica 
permanente e um está sempre disposto a ouvir as opiniões do outro. 

Como todos os casais entrevistados, os jornalistas frisam a 
importância do respeito mútuo, o segredo para uma relação feliz e 
sem traumas. "Sabemos lidar com nossos defeitos, respeitamos um 

ao outro e conhecemos nossos limites. Somos ainda 
namorados, românticos e apaixonados. E o que mais curtimos 
é a vida em família", explicam. 

Jornalistas argentinos - Já para os jornalistas 
argentinos Juan Nicolás Gaudenzi, 48 anos, e Fabiana 
Frayssinet, 34, a experiência de trabalhar juntos acarretou 
certos problemas. "Uma difícil relação profissional, mas uma 
boa relação de casal", define Juan, que há 30 anos trabalha 
no jornalismo. Ele morou na Guatemala durante dez anos, 
onde foi correspondente de guerra, inclusive na agência de 
notícias Inter Press Service (IPS). Diante da necessidade de 
alguém que o ajudasse, voltou à Argentina em busca de um 
assistente. Só não esperava contratar uma mulher. 

"Pela insistência de uma prima, acabei contratando 
Fabiana. Na primeira entrevista, a reconheci. Vinte anos 
antes, ela havia estado em meu primeiro casamento. Mas 
já não era mais uma menina, era uma mulher", conta Juan, 

suplemento / terceiro mundo - 194 
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· R~lqçoes perigosas 
O filme Assédio sexual, prota

gonizado pelos atores Michael Douglas 
e Demi Moore, colocou em discussão 
um problema conhecido, mas que nem 
sempre vem à tona: a tentativa de 
obtenção de favores sexuais no tra
balho de um superior hierárquico 
mediante ameaças de demissão, perda 
de vantagens etc. O filme conta a 
história de um homem vítima de chan
tagem de uma chefe. 

No Brasil, são raros os casos de 
homens assediados que vêm a público. 
A maioria das denúncias conhecidas é 
de vítimas mulheres. Pesquisa do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo 
afirma que são freqüentes os casos de 
mulheres assediadas nos bancos. Para 

14 anos mais velho que Fabiana. Apesar de 
não possuir experiência em jornalismo - era 
publicitária na época - Fab iana decidiu sair 
da Argentina e trabalhar com Juan. "Me 
lembro de ter dito que a cidade era 
perigosa, em estado de guerrilha e que não 
tinha como acomodá-la em minha casa, 
tudo para que ela desistisse, mas não 
adiantou", diz o jornalista. Fabiana tomou 
esta iniciativa por causa de sua personali
dade aventureira: sempre foi independente 
e se sustentava desde os 17 anos de idade. 

Depois de seis meses, lá estavam os dois, 
dividindo a mesma casa, que servia como 
escritório. "Ficamos sozinhos e, depois de uns 
dez dias, acabou acontecendo o que tinha que 
acontecer", conta rindo o jornalista. Com o 

'• . 

a socióloga Elizabeth Karam, o fato se 
explica pelo machismo, herança cul
tural da sociedade brasileira. "As 
mulheres sofrem mais assédio sexual 
que os homens. Eles só recebem 
'cantadas'", afirma. 

No caso do homem atacado, não 
costuma haver uso de poder hie
rárquico no investido sexual. "A JTIUlher 
sabe fazer o jogo do sedução, mos elo 
não costumo ameaçar o homem de 
perder o emprego ou o status pro
fissional", explico o sociólogo. 

Elizobeth Koram é assessora do 
deputado estadual Carlos Mine (PT). O 
parlamentar fluminense é o autor da 
lei nº 1.886, em 'figor desde 1991, que 
estabelece penalidades poro atos de 

Convivência 
intensa nem 

sempre 
desgasta a 

relação e pode 
até contribuir 

para a 
estabilidade 
da relação 

coação, violência ou tentativa de 
vantagem sexual mediante ameaça de 
rescisão contratual. O artigo 147 do 
Código Penal pode ser usado para 
enquadrar o assédio como "constran
gimento ilegal", recurso muito uti
lizado, atualmente, pelos Delegacias de 
Proteção à Mulher. Já está sendo 
preparado o novo Código Penal (ver a 
reportagem que se segue), que crio 
uma lei específico poro o crime de 
assédio sexual. O artigo nº 195 do 
projeto prevê pena de seis meses a um 
ano de prisão para quem "assediar 
alguém com proposta de caráter 
sexual, prevalecendo-se de relações 
funcionais, empregatícios, domésticos 
ou de confiança da vítima". 

relação amorosa é indispensáve l. ''.A. lém 
disso, um jornalista deve levar em conta, 
também, no amor, os va lores importantes 
da profissão, como estar bem-informado, 
ser ana líti co, crít ico e consc iente da 
realidade", diz Juan . O casal mudou-se para 
o Rio de Janeiro há oito meses, pois Fabiana 
veio trabalhar como correspondente do 
serviço em espanhol da rede de TV a cabo 
CNN no Brasil. "Ela encontrou o veícu lo que 
se adapta exatamente ao seu esti lo", conta o 
jornalista. 

Entretanto, a vinda para o Bras il 
significou mais problemas, agora de adap
tação. ''.A.qu i é muito diferente. Não estava 
decidido a morar no Brasil. Meu objetivo, 
num futuro próximo, é me aposentar. Tenho 
muito tempo de profissão e Fabiana está tempo começaram os problemas. "Só tínha-

mos uma linha de telefone. E depois que Fabiana começou a 
trabalhar para a IPS, não sendo mais minha assistente, montou seu 
escritório na minha casa. Senti o meu espaço de trabalho invadido", 
desabafa o jornal ista . 

apenas começando a carre ira. Mas o que estamos passando 
agora é momentâneo e vamos superar", acredita Juan. 

J1:Jan admite não ter tido muita paciência com Fabiana. 
"Ensinei e ajudei o começo da carreira dela, mas com muita 
discussão. Às vezes gritava quando ela fazia algo errado. Mesmo 
assim, via que ela se motivava, devido à admiração que tinha 
por mim. Felizmente, as dificuldades de trabalho não 
interferiram na relação amorosa. Estamos juntos e temos um 
filho de quatro anos." 

Para o argentino, respeito profissional e intelectua l na 

194 - terceiro mundo / suplemento 

Procurada pela reportagem, a jornalista Fabiana Frayssinet 
alegou falta de tempo livre para conceder entrevista. 

A individualidade do parceiro nunca deve ser desrespeitada e 
o companheirismo está condicionado à capacidade do casal se 
manter solidário. Além disso, a maioria dos entrevistados não 
acredita que a convivência intensa desgaste o relacionamento. Na 
verdade, o que acontece é uma constante descoberta do 
companheiro. A possibilidade de um conhecimento maior entre as 
pessoas acaba contribuindo, na maioria das vezes, para a própria 
estabil idade da relação. 

1 
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IGUALDADE NA DIFERENÇA 
Na virada do milênio, as mulheres ainda lutam contra valores 

patriarcais incutidos durante a colonização, sobretudo no Terceiro 
Mundo. Mas novos espaços estão sendo abertos e são questionados 

aspectos legais que consagraram a discriminação · 

Asubordinação das mulheres é hoje 
reconhecida até mesmo pelo papa 
oão Paulo li. Em carta aberta, de 

julho do ano passado, ele pede desculpas 
pelo papel desempenhado pela Igreja 
Católica na discriminação e opressão 
femin inas. Com isto, o pontífice ameni
zou um pouco as críticas das feministas 
em relação a suas posições conservadoras 
sobre aborto e ordenação fem inina. 

O papa afirma que há muitos obstá
culos à participação feminina na sociedade 
e que a própria maternidade acaba 
também servindo para a discriminação. 
"Há urgente necessidade de igualdade real 
em todas as áreas: salário igual, trabalho 
igual, proteção para as mães trabalhado
ras, justiça nos avanços profissionais e 
igualdade entre o casal nos direitos fa
mi liares", diz a carta. 

A organização não-governamental 
Católicas pelo Direito de Decidir- com 
sede em Washington, Montevidéu e São 
Paulo - reúne mulheres que conside
ram ambígua a carta do papa. Carolina 
Teles Lemos, socióloga da diretoria 
paulista, compara o novo discurso com 
os limites impostos na prática pelo 
Vaticano e conclui que não há coerên
cia: "O sacerdócio é um espaço de po
der mascul ino e uma das bandeiras de 
nosso grupo é o sacerdócio feminino." 

Jesus Cristo é homem, assim como 
seus seguidores. Este é o argumento que 
fundamenta a intransigência do papa na 
questão, e se completa com a idéia de 
que, se Jesus quisesse mulheres como 
sacerdotizas, as teria escolhido. Mas as 
feministas vêem o assunto com outros 
olhos. "Os tempos são outros e, mesmo 

Nereida Daudt 

A presença da mulher no mercado de trabalho marcou a vida brasileira a partir da década de 70 

naquela época, mulheres também segui
am Jesus", diz Carolina. 

As desavenças vieram à tona ano 
passado, na conferência internacional 
sobre população, no Cairo. "Lá repercu
tiam mal as posições do Vaticano contrá
rias ao princípio democrático de liber
dade produtiva", afirma Carolina. O 
Vaticano tentou impedir a presença das 
Católicas pelo Direito de Decidir na quar
ta conferência sobre a mulher na China, 
mas a ONU não aceitou tal exigência. 

Prendas do lar - Cada sociedade 
apresenta modalidades específicas de 
discriminação. Não é só no Vaticano que 
a hierarquia masculina impera. Nos países 
fundamentalistas, nem mesmo o rosto as 
mulheres podem mostrar. No Japão é 
lendária a subordinação feminina, e a 
gueixa é sua expressão caricata. Em Tó-

quio, pesquisa revela que antes do casa
mento as mulheres participam de modo 
igual aos homens no mercado de trabalho, 
mas, depois de casadas, dedicam-se ape
nas à família. Por isso, hoje em dia muitas 
japonesas preferem não se casar e manter 
sua independência financeira. 

No Brasil a participação das mulheres 
no mercado de trabalho, segundo a idade, 
mostra diferenças substanciais em relação 
à dos homens. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
elas alcançam maior presença no mercado 
perto dos 25 anos, enquanto os homens o 
fazem passados os 30, principalmente nas 
cidades. Muitas, após os 25 anos, dedicam
se exclusivamente à procriação e aos afa
zeres domésticos. 

No entanto, o crescimento da partici
pação feminina no mercado de trabalho 
é uma das mais marcantes transformações 
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sociais que ocorre no país desde os anos 
70. Mas o trabalho delas se concentra no 
setor terciário, na área de prestação de ser
viços, onde os empregos têm mais baixo 
prestígio e remuneração. 

Na América Latina, a discriminação tem 
raízes profundas e está relacionada aos pro
cessos de conquista, mestiçagem e coloni
zação. Certamente aí se encontram também 
os motivos remotos da atual desvalorização 
do trabalho doméstico. Este era um traba
lho escravo, mal visto pelas senhoras da 
sociedade colonial. Hoje resquícios desta 
mentalidade escravocrata ainda são vigen
tes. Para muitos, o trabalho em casa "não 
vale nada" e, em geral, a própria mulher o 
desconsidera. Uma nova perspectiva sur
giu em Beijing, já que a conferência acei
tou a tese de que o trabalho doméstico 
conta - e muito - na geração da ri
queza de um país. A conferência apro
vou a incorporação do trabalho domés
tico nas chamadas "contas satélites", usa
das para se chegar ao cálculo do PIB das 

nações. Falta ainda definir como será feita 
a base do cálculo, mas serão usados cri
térios similares aos que permitem avaliar 
o peso da economia informal. 

Falta avan~ar - Mas se a ONU 
acatou a tese do valor do trabalho domésti
co, o mesmo ainda não acontece em mui
tas sociedades latino-americanas. Ao con
trário do Primeiro Mundo, na América La
tina é comum haver criadagem doméstica, 
e a empregada não goza de quase nenhum 
prestígio social. 

No Rio de Janeiro, existem 90.000 tra
balhadoras domésticas. Para a advogada 
Lei la Linhares Barsted-diretora da ONG 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação 
e Ação (Cepia) - se fossem somadas (e 
pagas) todas as profissionais contidas numa 
dona de casa, o custo seria muito alto. Por 
outro lado, é mais barato para o Estado e 
empresários que a mulher trabalhe em 
casa, pois assim não é preciso fazer creches, 
hospitais e serviços de atendimento aos ido-

História do código 
dos costumes 

A elaboração do Código Civil fói 
uma odisséia que começou em 1899, 
no governo Campos Salles, e só termi
nou no de Wenceslau Braz, em 1916. 
Da batalha literária, jurídica e legislativa 
travada em livros, pareceres, jornais, co
missões e nos plenários, resultaram qua
tro projetos. 

O Projeto Beviláqua foi elaborado 
por Clóvis Beviláqua, professor do Re
cife, de janeiro a outubro de 1899; o 
Projeto Revisto, presidido por Epitácio 
Pessoa; o Projeto da Câmara (1902), re- . 
latado na Comissão dos Vinte e Um pelo 
deputado Sylvio Romero e cuja forma 

194 - terceiro mundo/ suplemento 

literária lhe foi dada pelo professor Carnei
ro Ribeiro; e o Projeto do Senado (1915), 
com emendas literárias de Ruy Barbosa e 
jurídicas da Comissão do Senado. 

Todos eles tinham por base o de Clóvis 
Beviláqua. Sancionado pelo presidente 
Wenceslau Braz em 1 º de janeiro de 1916, 
o código foi publicado no Diário Oficial de 
ci~co do mesmo mês (lei nº3.071), entran
do em vigor em 1 º de janeiro de 1917. 

Em sua elaboração ocorreu célebre po
lêmica acadêmica entre Casimiro Ribeiro, 
que lhe deu a forma literária, e Ruy Barbo
sa, que a criticou com veemência em sua 
República (1903), com 955 laudas. 

sos. "Na realidade as mulheres são uma gran
de previdência social privada e gratuita", 
ironiza ela. 

Ainda segundo Leila Linhares, a ten
dência mais justa seria compartilhar as fun
ções de maternidade e paternidade. "Quan
do a mulher joga bola com um filho outra
balha fora e traz dinheiro para casa está 
exercendo funções de pai, do mesmo modo 
que o homem pode e deve realizar tarefas 
consideradas de mãe, como limpar o quar
to e trocar as fraldas." 

Entretanto, segundo Leila, é preciso tam
bém lutar contra o Estado que não cria equi
pamentos sociais, contra os empresários que 
discriminam a mão-de-obra feminina, e con
tra o machismo dos homens, seus maridos. 

Fica difícil vislumbrar, nos países mar
cados pelo colonialismo, um horizonte fór
mado pelo novo homem (aquele que não 
renuncia à virilidade, porém agrega-lhe 
uma pitada de feminilidade, cuidando dos 
filhos e da casa) e pela nova mulher (pro
vedora do sustento, reivindicando a divi
são das tarefas domésticas). 

Este ideal de equilíbrio homem-mulher, 
de flexibilidade na divisão das tarefas, pa
rece longínquo no Terceiro Mundo. 

Justificativa - Em artigo publicado 
pela revista Estudos feministas, da Escola 
de Comunicação da UFRJ, sobre a escrito
ra francesa Elisabeth Badinter e seu livro 
XY, de l'identité masculine (Paris, Ed. Odile 
Jacob, 1992), aparecem dados curiosos so
bre a masculinidade. Para se tornar um 
homem, diz o livro, o menino tem de con
vencer a si mesmo e aos outros de que 
não é uma mulher nem um homossexual. 

O medo de ser confundido com mu
lher ou com homossexual persegue a todos. 
A autora brinca dizendo que a natureza 
pregou aos homens a peça de fazê-los nascer 
do ventre de mulheres. Para Badinter, é 
terrível o percurso que o embrião masculino, 
depois o bebê, mais tarde a criança e 
finalmente o homem adulto, devem seguir 
para encontrar a "identidade masculina". 

A publicação Mulheres latino-ameri
canas em dados, da Facultad Latino
americana de Ciencias Sociales (Flacso), do 



Chile, revela que a participação da mulher 
na economia nem sempre é visível porque 
geralmente só as atividades tradicionalmen
te consideradas econômicas aparecem nas 
contas nacionais. Em setores como o agrí
cola, as próprias mulheres declaram que 
sua atividade inscreve-se no conjunto dos 
"afazeres domésticos", sendo registradas 
como inativas. Mas, na realidade, elas 
contribuem significativamente na econo
mia nacional. 

De acordo com dados do IBGE, no Bra
sil o aumento da participação econômica 
feminina acontece em todas as regiões: 
entre 1981 e 1990, as mulheres passaram 
de 35% para 40% da população ocupada. 
Isto se liga à significativa elevação da taxa 
de atividade delas neste período (de 32.9% 
para 39.2%), superior ao verificado na po
pulação masculina, que não atinge um pon
to percentual. Mais da metade das brasilei
ras entre 18 e 39 anos já haviam se incor
porado à população economicamente ati
va em 1990. (Ver Almanaque Brasil, da 
Editora Terceiro Mundo). 

Contudo, esta forte dinâmica par
ticipativa não coloca as brasileiras entre 
as que contam com melhores condições 
de trabalho na América Latina. Segundo 
o estudo da Flacso, as brasileiras obtêm 
um salário médio que alcança só 54% do 
recebido pelos homens, apresentando 
uma das brechas salariais mais fortes da 
América Latina. 

As atividades do setor de saúde têm 
atraído, segundo o professor de Medicina 
Social da Uerj, Luiz de Castro Santos, um 
número crescente de mulheres. Cerca de 
30% dos médicos em atividade são mulhe
res, diz ele, e a participação feminina na 
força de trabalho em saúdé dobrou entre 
1970 e 1992: era 40% em 1970, elevou
se para 60% em 1980 e para 80% em 1992. 

Num país em que tradicionalmente as 
mulheres recebem remuneração mais bai
xa do que os homens para ocupar postos 
idênticos, nota-se, na opinião do médico, 
a perda de prestígio social das profissões 
de saúde. Pode-se também deduzir que 
profissões com baixos salários atraem mais 
mulheres do que homens. 

9 - ' ·~ .. . ~ ~ -

,. . , SEGMENTAÇÃQ OCUPACIONAL FEMININA 
·' ·· . · EM PROFISSOJ:S QUALIFICADAS, 1980 

Percentagem 
Participação ocupacional feminina 

Alta Meia Baixa 
(50% e mais) (30% a 50%) (29% e menos) 

Diretores e chefes na Administradores e 
Administração Pública 41,2 gerentes 12,3 

Professores em Magistrados, 
ocupações advogados 
de ensino 86,5 e assemelhados 20,4 

Engenheiros, 
arquitetos e 
assemelhados 

Enfermeiros e Médicos, dentistas 
7,3 

auxiliares de e farmacêuticos 31,4 
saúde 78,4 

Químicos e outros 31,3 

Artistas e 
assemelhados 30,0 

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES NÃO AGRÍCOLAS DA MULHER, 1950-1980 

Ocupação (não agrícola) 

Servidoras 
Costureiras e bordadeiras 
Tecedeiras 
Mestras de escola 
Lavadeiras e passadeiras 
Funções de escritório 
Lojistas 
Repartideiras 
Serventes 
Enfermeiras e fisioterapeutas 
Cozinheiras hotéis e alimentação 
Comerciantes conta própria 
Outras 
Total 

O ex-presidente da Fundação 
Oswaldo Cruz e atual deputado federal 
Sérgio Arouca discorda desta análise. Para 
ele os profissionais de saúde no Brasil não 
estão perdendo prestígio. "O que acontece 
é que a saúde, como a educação e outras 
áreas sociais, estão sendo sacrificadas por 
uma política que prioriza interesses eco
nômicos", diz. Segundo Arouca, que é 
também médico sanitarista, "antes que um 
desprestígio para a área da saúde, esse au
mento de participação é uma conquista 
da mulher, além de contribuir, em muito, 

Participação ocupacional feminina 

1950 1980 
% % 

35,5 23,9 
9,9 7,1 
9,4 0,7 
7,9 7,7 
6,1 2,7 
5,5 14,4 
3,0 4,6 
1,7 1,0 
1,6 4,9 
1,5 2,5 

1,8 
1,6 

17,9 27,1 
100,0 100,0 

para a humanização dessas profissões". 

As chefias - Nos Estados Unidos, o 
Wa/1 Street)ournal revela que as mulheres 
saíram de casa, entraram nas empresas, mas 
só ocupam 10% dos lugares em programas 
de formação gerencial. Na mesma pesqui
sa aparece que apenas 5% do Programa de 
Administração da Universidade de Harvard e 
8% do Programa de Stanford são de partici
pantes femininas. 

De acordo com o jornal, uma primei
ra leitura poderia sugerir que a mulher ain-
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Como é hoje 

* A chefia da sociedade conjugal é do ma
rido 

* A decisão sobre onde fixar domicílio é 
do marido. 

* O pai pode emancipar o filho antes dos 
21 anos, sem a autorização da mãe. 

* Utiliza-se o termo pátrio poder. 

* É vigente o erro essencial da pessoa, isto 
é, o marido pode anular o casamento se 
constatar que a mulher não é virgem e 
não tinha lhe contado sobre este fato an
tes do casamento. O código exige a vir
gindade apenas da mulher e isso é moti
vo para anulação do casamento. 

* Na área de sucessão, se o pai não concor
dar com a vida sexual da filha, pode 
classificá-la de "desonesta" e deserdá-la. 

da está fora desse mercado. Entretanto, se
gundo os consultores de administração, 
Peter Drucker e Tom Peters, vivemos um 
momento de transição, e empresas com 
estes índices podem estar fora da nova 
realidade. Para eles, o mundo entrou na 
era da economia flexível, e destacam-se 
dois movimentos: a transferência da mão
de-obra da indústria para os serviços e o 
achatamento das corporações devido à 
alta competitividade entre as empresas. 

Neste cenário, a ascensão da mulher 
no mercado de trabalho é inquestionável. 
Há muito acostumadas em se dividir entre 

A conferência da .:I)E.5 '?UÉ S d)E.l. 
ONUemBeijing íR.A BAJ-0 

aceitou a , 

tese de que o trabalho A J)ESCA N SA R. A CASA 
( doméstico àjuda a 

gerar a renda do país 

Proposta de mudança 

* É revogado o instituto de chefia da socie
dade conjugal pelo marido. 

* O domicílio tanto pode ser fixado pelo 
marido como pela mulher. 

* A emancipação do filho tem que ter au
torização dos dois, pai e mãe. 

* O pátrio poder, que vem de pátria, (do 
latim pater- pai), é substituído pelo po
der parental (pai e mãe). 

* A falta de virgindade não é mais conside
rada como erro essencial da pessoa. 

* A mulher não pode mais se avaliada como 
"honesta". 

a casa e o trabalho, de um modo geral elas 
têm tradição no papel de facilitador, alguém 
que estabelece um ambiente propício a que 
cada membro do grupo assuma o seu pró
prio poder e responsabilidade. É o concei
to que os norte-americanos chamam de 
empowerment, saber deixar de lado a po
sição de chefe, de controlador. Em resu
mo, Drucker e Peters apostam na mulher 
por possuir um perfil adequado para atuar 
na emergente sociedade pós-industrial. Mas 
isto não é absoluto, pois muitos homens 
também possuem a sensibilidade necessá
ria para exercer o papel de facilitador e já 
o estão fazendo. 

Código Civil - Atualmente trami
tam no Congresso brasileiro 59 projetos per
tinentes à mulher. Entre eles, um se desta
ca pela abrangência e pelo tempo em que 
vem sendo debatido: cinco anos. O projeto 
de reforma do Código Civil, que foi primeira
mente apresentado em 4 de abril de 1990 
pelo Executivo federal, obteve em 1991 ore
forço de projeto complementar do então se
nador Fernando Henrique Cardoso. 

"Na hora que ia ser votado pelo Sena
do, foi parar nas mãos da comissão de re
forma do Código Civil", esclarece Guacira 
César de Oliveira, do Centro Feminino de 

Estudos e Assessoria (Cfemea). O Código 
Civil publicado pelo Diário Oficial de 5 
de janeiro de 1916 vigorou quase 80 anos, 
tempo suficiente para entrar em choque 
com a última Constituição, cujo artigo 226, 
parágrafo 5º, estabelece que "homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações". 
A desatualização do código não foi detectada 
por Fernando Henrique-que vai entrar para 
a história como co-autor do novo projeto -
mas essa bandeira faz parte do movimento 
feminista desde 1975. 

Em 1981 , duas juristas, Silvia Pimentel 
e Floriza Verucci, dedicaram-se a destacar 
no código todas as discriminações à mu
lher. Este estudo tornou-se a proposta inte
gral do movimento feminista e sagrou-se 
vitorioso com a Constituição de 1988 e o 
lendário lobby do batom. 

Segundo Silvia Pimentel, o estudo foi 
entregue em mãos ao então presidente do 
Congresso, Jarbas Passarinho. ''A partir desse 
momento", diz ela, "todos os projetos de 
lei que dizem respeito à família se inspira
ram nesse trabalho". 

O que aconteceu? O código continuou 
inalterado, mas como há uma hierarquia e 
a Constituição é a lei maior, simplesmente 
faz-se necessário que o Código limpe tudo 
que significa hierarquia entre marido e 
mulher para atender ao espírito da nova 
Carta Magna. . 

Na opinião da advogada Silvia Pimentel, 
"a mudança deveria ter sido feita em 1988, 
logo depois da Constituição". Mas os oportu
nos projetos de Fernando Collor e Fernando 
Henrique, que as feministas fazem questão de 
ressaltar terem vindo a reboque de suas rei
vindicações, vão finalmente adequar o Códi
go Civil ao artigo constitucional 226. Em rela
ção a este artigo, a advogada Leila Unhares 
lembra que, antes, o produto do trabalho da 
mulher casada era dela individualmente. Ago
ra, obrigatoriamente, pai e mãe devem con
tribuir para o sustento da família. "Em muitas 
separações os juízes estão aplicando esse 
princípio de igualdade", acrescenta. 
"Quando a mulher trabalha, calcula-se a 
proporcionalidade entre o ganho do ho
mem e o dela, para que os dois contribu
am com aquela despesa." e 
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"" CONDIÇAO FEMININA EM DEBATE 

Através de eventos culturais/ 
projeto homenageia Anna 
Magnani atriz italiana que 
ousou além dos limites 

as duas últimas décadas, a participação feminina, 
partindo do espaço doméstico para o espaço público 
da cidadania e do trabalho, deu um salto. Surgem então 
algumas indagações. A mulher está preparada para enfren

tar os novos desafios? Até que ponto isto afetou as noções de feminino e 
masculino e as relações entre os sexos? A participação feminina estaria 
contribuindo para a construção de uma nova sociedade? 

Baseado nestas indagações, surgiu no Rio de Janeiro, em 1988, 
o Projeto Anna Magnani, que busca permitir à mulher se conhecer 
melhor para agir. Maria Helena Kuhner, idealizadora da iniciativa,
explica que "abrindo espaço às formas de expressão e manifestações 
ligadas à transformação da mulher, __ discutindo e questionando os 
mecanismos que envolveram ou determinaram seu processo de 
anestesia ou anonimato, estará se estimulando as inovações que um 
enfoque feminino pode trazer à sociedade e à cultura". 

Juntando mulheres de diferentes classes, raças e regiões, o Anna 
Magnani realiza palestras, filmes, vídeos, exposições e teatro, associ
ados a uma preocupação com valores, posturas e id&ias. 

Teatro: mito e realidade -Autora de seis peças infantis e 
17 adultas, Maria Helena Kuhner dedicou-se à pesquisa de textos 
teatrais de diferentes autoras, do México ao Uruguai. "Nesse traba-

••No Instituto Italiano di Cultura do Rio conseguimos es
• • paço e apoio para o projeto. Então, seguindo o suges
tão do diretor da instituição, resolvemos homenagear a atriz 
Anna Magnani", diz Maria Helena. Por que Anna Magnani? A 
idealizadora do projeto lembra dois episódios da vida da atriz, 
que explicam um pouco do seu fascínio. 

Filha de mãe solteira, meio italiana e meio egípcio, Anna 
nasceu em 1908 e foi criada na pobreza pela avó em total 
liberdade. Quando sua mãe volta do Egito, constata que a 
filha não está estudando, e a interna num colégio de freiras. 
Anna abandona o colégio e nunca mais volta a estudar. 

Sem instrução formal, mas com inteligência e sensibilida
de, ela e Totó, seu parceiro teatral, faziam encenações, com 
falas improvisadas, que transformavam-se em panfletos con-

lho, me chamou a atenção não só a identidade entre as autoras como 
também a imagem emblemática da mulher. A partir daí, escrevi uma 
trilogia ligada a este símbolo." 

A primeira peça, O fio de Ariadne, trabalha a figura da mulher 
grega que se confrontou com o pai e rei (o duplo poder patriarcal), 
e ajudou Teseu a matar o minotauro e a sair do labirinto. O persona
gem principal é uma atriz contemporânea, que vive uma crise no 
momento em que vai interpretar Ariadne. Isto permite a ligação do 
mito grego com os dias atuais. 

A segunda, O ouro das facas, resgata a mineira Bárbara 
Heliodora, mulher do inconfidente Alvar~nga .Peixoto. Em meio às 
brutalidades que os inconfidentes sofrem como conseqüência do 
seu movimento de libertação, Bárbara enlouquece e vagueia pelas 
ruas de Vila Rica amaldiçoando o "o ouro das facas". A personagem 
é vista sob a ótica de uma mulher atual, que recusa a loucura e o 
sofrimento, trazendo a possibilidade de mudança na história. Há, 
inclusive, uma discussão em que se questiona o próprio teatro. 

A terceira parte da trilogia se inspira numa obra da poetisa Cristina 
César, chamada Um navio no espaço, e que discute os arquétipos 
culturais. (Gabriela Temer) ••• e 

Ira o fascismo dominante na Itália. ' 
Uma noite, a censura a proíbe de fa
lar uma frase. Se dissesse, seria pre
sa. Mas Anna Magnani (foto à esquer
da), pensando na repercussão de sua prisão como pressão contra o 
fascismo - nesta época já era conhecida internacionalmente - repe
te a frase e desafia a repressão. Mas nada lhe acontece. 

Ela era cantora de cabaré quando estrelou o filme Roma, cidade 
aberta, de seu amante Roberto Rosselini, obra que daria início ao 
neo-realismo italiano, que mostrava as condições de vida dos mais 
desfavorecidos. Com Rosselini, f-sz ainda La voce humana. Depois 
ele a trocou pela sueca lngrid Bergman. "Uma mulher como essa, 
que ousa, que não fala só de si ou por si, que obre espaços, pode 
carregar o nome do projeto", finaliza Maria Helena. 

suplemento / terceiro mundo - 194 
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JOSE SARAMAGO 
~ . 

'PARA VENCER O RACISMO, E PRECISO 
A 

PACIENCIA, TALENTO E; TEMPO' 

Escritor português diz que o combate à intolerância 
é obrigação de todos os cidadãos 

José Saramago é hoje o escritor portu
guês vivo de maior expressão no mun
do. Escrevendo sobretudo romances 

históricos e dando à elaboração da lingua
gem uma importância que faz o encanto 
dos leitores, ele constrói universos para
lelos à História, mostrando a trajetória 
humana como uma grande aventura, 
cheia de violência e, ao mesmo tempo, 
marcada pela ternura. 

Em sua vinda ao Brasil este ano, 
recebeu homenagens, o Prêmio 
Camões - o maior prêmio li
terário de língua portuguesa, 
que incluiu um cheque de US$ 
70 mil'- e deliciou-se com um 
show de Caetano Veloso em 
Santo Amaro da Purificação. Um 

194 - terceiro mundo / suplemento 
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dos momentos mais expressivos da visita foi 
uma palestra no Rio,.a convite do caderno 
Prosa e Verso, do jornal O Globo. 

panhia das Letras, Saramago mostrou um 
fino humor, uma visão política atual izada e 
irônica e discutiu com conhecimento de 
causa desde o universo dos romances ao seu 
ateísmo, que ele diz que pode vir com as
pas ou sem aspas. Durante todo o tempo, 
deixou claro que não concebe o escritor 

Na mesa, ao lado do presidente da Aca
demia Brasileira de Letras, Antonio Houaiss, 
do editor do caderno, Luciano Trigo, e de 
seu editor no Brasil, Luiz Schwarcz, da Com-

como alguém isolado em sua torre de 
"Ao escritor foi marfim: "A responsabilidade diante do 

retirada a missão racismo é de todos os cidadãos. ~as 
quem escreve tem um papel maior, 

antiga de abrir pois publica, torna público. Uma vez 
• h , que tem esse enorme privilégio, tem 

camm o as também enorme responsabilidade." 
verdades o autor de jangada de pedra, 

Memorial do convento, Evangelho 
segundo jesus Cristo e O ano da 
morte de Ricardo Reis definiu-se 

como escritor e teatrólogo e disse que 
vive dando saltos de um gênero para 
outro. Mas a forma em que se sente mais 
à vontade é o romance, justamente a que 
dá mais traba lh o. 

O tema da palestra foi os escritores e 
o racismo. Saramago tinha muito a dizer. 
"O mundo está comp li cado, e o autor -
que entra na casa dos leitores e ocupa 
lugar de destaque, convive com eles, o 

li vro vira um hóspede do leitor, quase 
uma pessoa da família - tem gran

de responsabilidade. Escrevemos 
para isso e devemos refletir so

bre as questões deste mundo, 
fora do âmbito da ficção." 

Segundo o escritor, racis
mo, xenofobia e intolerância 



revelam a dificuldade incurável de con
vivermos uns com os outros. "Isto é, de 
viver diferentemente (pois somos diver
sos) e conjuntamente (pois todos somos 
seres humanos) ." 

Saramago parte do princípio de que, 
hoje, há cada vez mais conhecimento e cada 
vez menos saber. Neste contexto, analisa o 
racismo como inseparável da espécie hu
mana, que existe desde que passaram a exis
tir homens ruivos, negros, brancos. 

Mas o que poderiam fazer os escri
tores para combater as manifestações de 
intolerância? Ele responde: "O ideal se
ria um manifesto contra tudo isto assina
do por todos os escritores deste mundo. 
Desgraçadamente, as coisas não são tão 
simples. A produção de tais documentos 
condenatórios poderia só robustecer a 
imagem que de nós temos." 

E declara: "Os autores de hoje - por 
indolência do espírito e da vontade - es
tão decididos a manter-se indiferentes ao 
que se passa em sua porta. 'Sábio é o que 
se contenta com o espetáculo do mundo', 
já dizia Fernando Pessoa." 

O vencedor do Prêmio Camões afirma 
que todas as causas do racismo já foram 
identificadas e que ele é exacerbado pela 
crise econômica e demográfica. "Mas infe
lizmente," continua, "os surtos de xenofo
bia encontram facilidades e as consciências 
(por egoísmos pessoais ou de classes) ficam 
paralisadas por um temor selvagem de pa
recer antipatrióticas." 

Além disso, segundo o autor português, 
"a propaganda racista desperta a besta 
adormecida dentro de nós para a violência 
e o crime. Andamos a perguntar: como foi 
possível ressuscitar a praga do nazismo de
pois de extinta? Pensávamos ter progredido 
muito em termos de cultura e direitos hu
manos, mas não foi bem assim". 

Sendo um sujeito preocupado em 
olhar para o mundo, José Saramago não 
acredita que o Brasil e a América Latina 
sejam tão tolerantes com a questão raci
al como se apregoa . E muito menos a 
Europa . O maior exemplo está em terras 
européias e é a guerra da Iugoslávia, re
pleta de componentes religiosos. 

"Vivemos na intolerância e o pior é a 
intolerância social, que é, de certo modo, a 
base sobre a qual se desenvolvem as ou
tras. No passado, a Europa precisou de imi
grantes de países mais pobres e abriu-lhes 
as portas. E agora, quando deixa de neces
sitar deles, cria-lhes as maiores dificuldades. 
Assim, a intolerância social acaba virando 
também intolerância religiosa." 

Neste ponto, José Saramago resolveu ir 
mais fundo: "A palavra tolerância fez correr 
rios de tinta, tanto como o seu oposto: a 
intolerância. Apenas se espera que sejamos 
um dos dois: tolerantes ou intolerantes. Não 
temos bússola ou carta para chegar ao equi
líbrio. Parafraseando Marx, eu diria que os 

homens não podem, antes do tempo, criar 
as palavras de que necessitam. O que é a 
intolerância sem uma tolerância capaz de 
vigiar-se a si mesma? Quantas hoje intole
râncias não eram tolerâncias ainda ontem? 
A intolerância não é humana, mas é, ao 
mesmo tempo, a mais humana das atitudes." 

Neste final de século, muitos intelectu
ais acreditam que a civilização parece ter 
chegad9 a seu termo. E, entre os escom
bros do sistema, começam a esboçar-se 
composições novas dos antigos materiais. 
Mas Saramago acrescenta que, neste con
texto, velhos conflitos voltam a aparecer, 
com estratégias aperfeiçoadas. 
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"Nas ondulações do espírito humano 
identifico um impulso dirigido a um novo 
equilíbrio e organização, que seriam de di
reitos e deveres humanos. Além da carta de 
direitos, deveríamos ter também uma carta 
de obrigações", afirma ele. 

E qual seria o papel do escritor, de quem 
hoje, segundo Saramago, se retirou a mis
são antiga de abrir caminho às verdades 
possíveis? A literatura é apenas algo fei
to para entreter os leitores ou ajuda na 
construção da sua consciência e de uma 
sociedade mais justa? 

Neste ponto, ele não acalenta ilusões e 
afirma: "Hoje constata-se a inoperância da 
literatura de transformar a ordem social. 
Pelo contrário, é a sociedade que tem trans
formado a literatura, exigindo-lhe levianda
de e violência." 

Segundo o autor português, as Cartagos 
de hoje (referência a Cartago, cidade da 
Antiguidade que os romanos diziam que 
precisava ser destruída) são a intolerân
cia, o racismo, a xenofobia que "não se
rão vencidas se não juntarmos escritores 
com não escritores com paciência, talento 
e tempo". 

"Aos escritores não se deve pedir que 
dêem lições que eles são os primeiros a 
não seguir, mas sim que trabalhem para 
o futuro . 

Os autores atuais deixaram de ser com
prometidos e as teorizações viraram modos 
de disfarçar a má consciência e mal-estar 
daqueles que se proclamaram faróis do 
mundo e depois passaram a se disfarçar na 
escuridão que diziam criadora. " 

Atividade solitária - O público 
participou do debate com perguntas varia
das. Um leitor quis saber como conciliar a 
participação política do escritor com a ne
cessidade de se isolar para escrever sua obra. 
Saramago respondeu: "A literatura não é tão 
solitária como dizem. A pessoa ocupada está 
só, mesmo numa linha de montagem de au
tomóveis. Diante da companhia de 20 ou 
50 pessoas, se está só. A literatura não é 
mais sozinha que os outros trabalhos. E o 
trabalho de equipe muitas vezes é um lo
gro: uns trabalham e outros se aproveitam." 



14 

Saramago participou ativamente da vida 
cultural e política de seu país e pertenceu 
ao Partido Comunista. Sempre se proclamou 
ateu, embora tenha profundo interesse em 
temas religiosos, muitos deles presentes na 
sua obra, como a personalidade de Jesus 
Cristo, personagem de um de seus traba
lhos mais polêmicos e elogiados. 

"Nunca optei pelo ateísmo", afirma. 
"Apenas não tive educação nem crise reli
giosa. Mas sempre me interessou muito a 
história das religiões como fenômeno hu
mano. A religião é uma criação humana." 

Será que o ateísmo do autor português 
não teria sido parte de uma opção de vida 
e de ideologia? Ele não concorda com esta 
afirmação: "Não se tratou de optar, mas de 
descobrir-me a mim mesmo, como ser que 
não acredita na existência de Deus. Não 
posso acreditar. Deus é uma criação huma
na e o lugar mais transcendente de cada um 
de nós é a cabeça. Ela cria tudo: Deus, dia
bo e mantém tudo. " 

Revelando uma teimosia que alguns 
poderiam classificar como característica 
comum aos seus compatriotas portugueses, 
mas ao mesmo tempo permeada pelo mais 
fino humor, ele prossegue: "Enquanto man
tiver minha razão, mantenho esta atitude. 
Ser ateu não me tornou a pior das pessoas. 
Sou uma boa pessoa, meus amigos e minha 
mulher sabem que sou . E vou pela vida com 
a maior tranqüilidade. " 

Saramago costuma também escrever 
para teatro, muitas vezes solicitado por di
retores ou companhias de seu país interes
sadas em montar os textos. Um de seus tra
balhos teatrais, a peça ln nomine Dei trata 
do conflito dos anabatistas com a Igreja 
Católica no sécu lo XVI. Eles achavam que o 
·batismo não poderia ser imposto, devia ser 
uma escolha, concediam a seus membros 
liberdade amorosa e sexual e fizeram uma 
espécie de comunismo evangéli co. Isso re
su ltou num conflito enorme e muitas ma
tanças. O autor indaga: "Não é absurdo que 
as pessoas se matem umas às outras por cau
sa de um mesmo Deu s, e de um mesmo li
vro, a Bíblia, apenas dividida entre o Anti
go e o Novo Testamento? Diante disso, pre
firo meu ateísmo." 

Muitas vezes se identifica o ateu como 
alguém intransigente, sobretudo com rela
ção às religiões. Mas Saramago é exatamente 
o contrário: "Não mato ninguém por ser 
hinduísta, cristão ou budista. Se estou com 
alguém que crê em Deus, Deus existe para 
mim nesta pessoa. No fundo não sou ateu e 
ninguém pode sê-lo, pois, em certo senti
do, o ateísmo ainda é uma referência de 
Deus. Culturalmente sou um cristão, pois 
nasci e fui criado na civilização cristã. Na 
prática, sou ateu com aspas ou sem elas. " 

Mas o Deus do romancista tem contor
nos curiosa e ternamente humanos. "Pode
roso Deus tem de ser, mas não necessaria
mente mau. Não é possível viver sem espe-

rança. E não só as utopias contêm a espe
rança: elas estão contidas no simples viver 
cotidiano. Deus não é mau, mas o Jeová do 
Antigo Testamento é um suje ito zangado e 
um dos seus primeiros atos foi afogar a hu
manidade quase inteira no dilúvio." 

Este Deus humanizado propicia ao au
tor intensas viagens filosóficas e li terárias: 
"A mim me interessa indagar como um Deus 
pouco simpático veio a converter-se num 
Deus do perdão e da compaixão, o Jesus 
Cristo. Acho que a imagem de Deus pai 
transformou-se na do filho. Creio que ele 
existiu e por isso escrevi a história do ho
mem Jesus em Evangelho segundo jesus 

Cristo. Tente i mostrar como o Deus de um 
pequeno povo (o Jeová dos judeus) pode 
tornar-se uma divindade quase universal." 

Mas se por um lado absolve Deus de 
muitos dos pecados que lhe são atribuídos, 
por outro lado o escritor português não per
doa os defeitos humanos: "O que estou a 
dizer é que os seres humanos não são bons, 
tanto num sistema como no outro. A União 
Soviética teve três gerações para construir 
o homem novo, que não existe, é o mesmo 
de sempre: egoísta, ambicioso, o diabo está 
dentro de nós. Meu livro Ensaio sobre a 
cegueira é uma reflexão sobre as dificulda
des do ser humano na cegueira gera l. " 

Para Saramago, a questão não se resu
me a aspectos visuais, mas racionais: "Nos
sa civilização está construída para os olhos, 
mas não estou a fa lar de olhos, e sim da 
razão. Somos de fato racionais? Acho que 
não. Assim como existem as palavras moral, 
imoral e amoral, deveriam existir racional, 
irracional e 'arracional' . Suspeito que nós, 
humanos, somos 'arracionais', temos dificul
dades no uso racional da razão. Não somos 
capazes de estabelecer entre nós uma rela
ção racional." 

E, pela segunda vez, Saramago cita 
Marx: "Ele diz que, se o ser humano é for
mado pelas circunstâncias, é preciso formar 
as circunstâncias humanamente. Nunca foi 
tão fácil ser comun ista como hoje, pois já 
não há equívocos. Ninguém precisa mais 
fingir ser comunista sem sê-lo. O mundo 
está cheio de ex-comunistas mas não há 
nenhum ex-capitalista. O vento no campa
nário mudou de direção e eles mudaram 
também. São uns vira-casacas." 

Neste ponto, um leitor quis saber o 
que significa para ele o comu nismo e 
Sa ramago não se fez de rogado: "É difí
ci l dizer. Comun ismo, para mim, seria 
que a relação com o trabalho fosse igual 
para todos; que não houvesse uma auto
estrada em Lisboa enquanto em uma úni
ca aldeia do interior de Portugal as es
tradas permanecessem sem asfa lto . Co
munismo não seria interromper o pro
gresso, mas continuá-lo de forma racio
nal. Seria uma situação em que houves
se progresso moral e sobretudo em que 
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Pequena biografia 
José Saramago nasceu em 1922 na peque

na aldeia de Azinhaga, interior de Portugal, 
numa família de camponeses sem terra, qua
se todos analfabetos. Seus pais mudaram para 
Lisboa quando ele tinha dois anos. Como o 
ensino industrial era màis barato, virou serra
lheiro mecânico. Até 19 anos, nunca teve um 
livro seu e lia nas bibliotecas públicas. Publi
cou Terra do pecado, seu primeiro romance, 
em 1947. 

"Depois, achei que não tinha nada de in
teressante para dizer, e calei-me durante 20 
anos. Sou, portanto, um jovem escritor da 
velha geração. Minha idade biológica é 73 
anos, mas literariamente tenho 53." 

Em 1975, por ocasião da redemocratização 
de Portugal (segundo Saramago chamada er
roneamente Revolução dos Cravos, já que re-

o respeito pelo outro fosse fundamental. " 
Mas ele também não poupa críticas 

ao capitalismo: "Acho absurdo um siste
ma que manda matar 400 mil vacas lei
teiras na Espanha por questões de mer
cado enquanto há crianças que morrem 
de fome. Isto o capitalismo não resolve, 
isto não é humano. Há desgraça, fome e 
morte por toda a parte.'' 

volução não se faz com flores), o escritor era 
diretor do jornal Diário _de Notícias. Quando a 
situação mudou e houve o que ele chama de 
contragolpe da direita, ficou desempregado. 
"Então, tomei a decisão de não procurar em
prego e me entregar por inteiro à literatura." 

O segundo romance, O ano de 1993, saiu 
em 1975. Em 1977, publicou Manual de pin
tura e caligrafia; em 1 980, Levantados do chão; 
e depois Memoria/ do convento, traduzido em 
16 línguas. 

"Não houve reconhecimento do meu tra
balho anterior a 1975 porque não merecia", 
diz ele laconicamente. "E não foi o sucesso 
que me estimulou a produção, mas algumas 
tantas coisas que eu precisava dizer; pôr para 
fora. Se o que tenho a dizer acabar, não es
crevo mais." 

via sido escolhido para representar o país 
num concurso internacional, e foi censura
do pelo governo português, que o conside
rou ofensivo às crenças do nosso povo. Isso 
me desgostou muito. E, também por cir
cunstâncias familiares, fomos viver nas 
Canárias. Não creio voltar a viver em Por
tugal, pois estou bem nas Canárias, mas não 
sou, de modo algum, um exilado. " 

Telenovelas e folhetins - Um dos 
temas levantados pela platéia foi a presen
ça massiva das telenovelas brasileiras na TV 
portuguesa e a imagem do Brasil que ela? . 
veiculam. Saramago foi, ao mesmo tempo, 
pragmático e radical na resposta: "É inútil 
lutar contra a telenovela, como teria sido 
inútil lutar contra os folhetins que se lia por 
assinatura no início do século, quando eu 
era menino. O folhetim não impediu a exis
tência da grande literatura. A telenovela é 
o correspondente atual do velho folhetim . 
Não gosto do gênero, pois leva demasiado 
tempo para dizer as coisas. Encontrei algu
mas magistrais em termos de construção, 
mas muitas não o são e nem podemos dizer 
que projetem uma imagem verdadeira do 
Brasil. Pelo menos, a telenovela brasileira 

ajudou os atores portugueses a renovar seu 
estilo de representar." 

A unificação da Europa é um tema po
lêmico e Saramago a considera inevitável. 
Mas diz que é preciso pensar para o que 
vai servir e a quem. "A União Européia tem 
hoje 20 milhões de desempregados. Duvi
do de um sistema com tal desemprego. A 
unificação foi uma decisão dos governos, 
não do povo europeu . A União Européia 
vai ter uma só cabeça, que está no Banco 
Central Alemão. Acho que, 50 anos depois, 
a Alemanha ganhou a guerra." 

Segundo Saramago, "o mundo é inter
dependente em todas as direções, e por isso 
não se pode pensar em unificação só com 
relação à Europa". Ele acha que "foi uma 
grande falta de visão dos hispano-portugue
ses não termos organizado os mundos de 

Há alguns anos, José Saramago e sua es
posa foram morar na Ilha Lanzarote, no ar
quipélago espanhol das Canárias. Sua saída 
de Lisboa teve motivos pessoais e políticos, 
conforme sua narrativa: 

"A ida para as Canárias foi também po
lítica porque Evangelho segundo jesus ha-

fala portuguesa e espanhola". • 
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3) Uma indígena da tribo Ashaninka serve comida 
para o jovens da sua comunidade, em Puerto 
Ocopa, 320 km ao leste de Lima. Uns 50 mil índios 

ashaninkas vivem na floresta central do Peru; a partir de 1980, a 
maioria deles abandonou as terras ancestrais fugindo da guerrilha do 
Sendero Luminoso, que tem se conduzido de forma violenta com 
índios e camponeses. Só agora, mais de dez anos após, os indígenas 
estão voltando. 

4) Um trem, muito bem decorado para a ocasião, cruzou a 
fronteira entre a China e o Vietnã, na estação de Dong Dang, 
reabrindo, de forma oficial, a ligação por linha férrea entre 
Beijing e Hanói. A medida se inscreve nos esforços que visam 
incentivar o intercâmbio econômico entre os dois países, como 
primeiro passo para a normalização das relações, abaladas por 
motivos políticos na última década. 

1) atriz argentina Raquel Pardo chora a "morte" da 
educa ão pública do . eu pní , durante o enterro 

:imulado organizado pelo: e,tudante. universitário . em fevereiro 
pa: ado. O objetirn da mobilização era denunciar a Lei do Ensino 

uperior. recentemente aprovada, que egundo o estudante só vai 
conduzir ao olap o da educação pública. 

2) a Cidade do Cabo. África do Sul, o retratos de personagens 
hi tórico. que cobriam as parede da A embléia Nacional estão 
endo sub tituído . um gesto simbólico, o Parlamento multi-racial 
ui-africano e tá retirando pinturas e esculturas de líderes políticos 

da era do apartheid. Em. eu lugar está sendo mo trada uma 
expo:íção de obras de arte anti-apartheid. 
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CAPA 
O desemprego se constitui num dos 
principais problemas desta virada de 
século. No Brasil, o número de 
trabalhadores com carteira assinada 
no início de 1996 é o mesmo do 
registrado em 1993, apesar da 
chegada de 5 milhões de jovens ao 
mercado de trabalho no período 
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ANIVERSÁRIO DE UM IMORTAL 
Barbosa Lima Sobrinho completou 

99 anos . Este ilustre brasileiro já 
realizou e vem realizando pelo Brasil, 
ao longo de sua vida, incontáveis feitos. 
Como escritor, é também um dos 
imortais da Academia Brasileira de 
Letras (ABL). Na presidência da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI) , 
por sucessivas eleições, tem sido um 
baluarte na luta pelas liberdades e 
aprofundamento da democracia em 
nosso país. Ex-deputado pelo histórico 
PSB de João Mangabeira, nunca traiu 
seus ideais e permanece coerente, 
lutando pela emancipação econômica e 
pelo avanço social do Brasil em seus 
Estudos Nacionalista_s, em que sempre 
ressalta o cáráter democrático e popular 
de nosso nacionalismo, alertando-nos 
para a importância de ser patriota, não 
apenas emocionalmente, mas, sobre
tudo, racionalmente. 

Já as nações imperialistas (G-7) 
praticam um nacionalismo belicista e 
expansionista. Em seus artigos e 
pronunciamentos, sempre de grande 
profundidade, Barbosa Lima Sobrinho, ao 
mesmo tempo em que nos reforça a fé no 
Brasil, nos adverte quanto à forma sigilosa, 
enganosa e corrupta com que estão 
promovendo as privatizações (verdadeira 
entrega) do patrimônio público brasileiro, 
principalmente em relação às empresas 
estatais de energia, quando vemos certos 
entreguistas da alta direção do Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES), 
assanhadíssimos, sobrevoando a 
Eletrobrás e a Petrobras. 

Parabéns, Barbosa Lima Sobrinho. 
Enquanto existirem "jovens" brasileiros 
como você, "elles" não conseguirão 
desmoronar o Brasil. 

Francisco Soriano de Souza Nunes 
Diretor do Movimento em Defesa da 
Economia Nacional 
Rio de Janeiro - RJ 

DIREITOS INDÍGENAS 
O governo federal foi chamado pelos 

povos indígenas para resolver o problema 
da não-demarcação de suas terras. A 
demanda veio exatamente dos estados de 

Roraima e Maranhão, onde nos últimos 
anos foi constatado o maior número de 
violências praticadas contra os índios, 
segundo os dados do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi). · 

Delegações indígenas foram a Brasília 
exigir uma solução definitiva do governo. 
A delegação de Krikati, do Maranhão, 
solicita a continuidade da demarcação de 
suas terras, interrompidas de forma 
irresponsável e ctiminosa por autoridades 
locais. A delegação indígena de Roraima 
denunciou a violência da Polícia Militar 
contra os índios que se opõem à 
construção de uma hidrelétrica no Contigo, 
no interior de suas terras, pedindo 
também a demarcação da área indígena 
Raposa/Serra do Sol. 

O ministro Jobim, numa clara tentativa 
de se livrar da pressão constante, 
comunicou aos índios que as audiências 
com ele serão marcadas atravé,s do 
presidente da Funai. Mais graves, no 
entanto, do que o esforço do ministro em 
ressaltar a sua autoridade, são os 
encaminhamentos que deu para 
demarcação de ten-as. 

Em relação à terra Krikati, o ministro, 
por conta das pressões das autoridades 
locais, se dispôs a rediscutir a Portaria 
Ministerial nº 258/1992, que declara os 
limites daquela área e determina sua 
demarcação. O que significa que os 
interesses contrariados com a demarcação 
terão uma nova oportunidade de alterar 
os limites, desde que tenham força política 
para isso. 

No caso da área Raposa/Serra do 
Sol, o ministro não teve dúvidas em 
manter o encaminhamento anterior, 
de enviar o procedimento para a 
apreciação da Advocacia Geral da 
União (AGU), e vai aguardar o parecer 
desta repartição. O encaminhamento 
foi meramente protelatório, por isso 
a estranheza de não ter sido ques
tionado pelo governo atual. 

Concluindo, o governo pôs-se a 
rediscutir uma decisão acertada do 
governo ante'rior, mantendo-se equivocado 
e protelatório. O primeiro teste do governo 
sobre a questão indígena traz grandes 
preocupações. Existem fortes evidências 
de que os parâmetros constitucionais não 
serão os únicos que definirão os limites 
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indígenas. Terão peso, ainda, as opiniões 
dos ministros militares, governadores 
estaduais e dos invasores das terras 
indígenas. Em outras palavras, não se 
descarta a possibilidade de o governo 
negociar os direitos dos índios sobre 
suas terras. Tomara que esta análise não 
se confirme. 

Guenter Francisco Loebens 
Secretálio do Cimi 
Brasilia-DF 

VERDADE DOS FATOS 
Quero parabenizar e agradecer a essa 

conceituada revista pelas suas qualidades: 
distinção, alto teor educativo, clareza, 
prestatividade, etc. E, ainda, pelo 
conteúdo, que é riquíssimo, demons
trando veracidade; ao contrárto das outras 
revistas, onde os fatos são distorcidos, 
contribuindo assim para o empo-

. brecimento intelectual de grande parcela 
da população, que come no cocho da 
burguesia tão reacionárta e cruel. O nosso 
Brasil necessita, urgentemente, de 
entidades que tenham credibilidade e 
outros adjetivos. cadernos do terceiro 
mundo é uma delas. 

A prova disso é a excelente matéria 
publicada no nº 192, "China x Ocidente", 
que vem desmascarar os tradicionais 
meios de comunicação que, através de 
falsas notícias, tentam passar para a 
opinião pública mundial a imagem de 
que as reformas que estão sendo 
efetuadas naquele país são, na verdade, 
uma demonstração de que lá o socia
lismo também não deu certo, e que aos 
poucos está sendo substituído por um 
modo de vida capitalista. Os dirigentes 
chineses sábiamente não incorreram 
nos erros de outros países socialistas, 
promovendo as mudanças necessárias 
sem, contudo, abrir mão dos prin
cípios socialistas. 

Alcidez Florencio Silva 
Ceilândia - DF 

REFORMA AGRÁRIA 
Parabenizamos a excelente repor

tagem "Reforma Agrária Urgente", 
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publicad~ na revista nº 191. Mais uma vez 
cadernos marca o jornalismo brasileiro 
com uma matéria objetiva, séria e 
responsável. Não se contentando com o 
superficialismo, a publicação apresenta 
um quadro atualizado sobre a questão 
agrárta brasileira. 

Esperamos que este exemplo seja 
seguido por outros meios de comu
nicação, veículos importantes na 
transformação que a sociedade brasileira 
está exigindo, e, dentre elas, a reforma 
agrária. Não podemos mais viver com o 
título de campeão da desigualdade 
social, da violação dos direitos 
humanos, da concentração fundiária da 
terra, riqueza e poder. As mudanças são 
cada vez mais urgentes e os meios de 
comunicação, sem nenhuma dúvida, 
terão papel fundamental neste desafio. 
cadernos do terceiro mundo já saiu na 
frente neste embate. 

Parabéns pelo trabalho desenvolvido. 
Continuem assim, na certeza de que a luta 
por justiça, pela reforma agrária e pelo 
Brasil que sonhamos necessita cada vez 
mais da revista. Um fraterno e combativo 
abraço a todos. 

Valmir Assunção 
MST- São Paulo 

NACIONALISMO 
Resolvi escrever como fo1ma de passar 

adiante o Manifesto da Frente Nacionalista 
em Defesa da Soberania e Integridade do 
País , que visa a criação de núcleos em 
todos os estados do Brasil para lutar 
contra o projeto neoliberal aí vigente, que 
dilapida as conquistas sociais con
quistadas a duras penas na Constituição 
de 1988. Somos contrários à p1ivatização 
de setores estratégicos da nossa 
economia. 

O que foi sugerido é que cada um 
que receber o manifesto consiga mais 
dez, e por aí aconteceria a multiplicação 
dos núcleos. 

O endereço da frente é: Av. Amazonas, 
641 /17º andar, CEP 30180-000/Belo 
Horizonte 

Júlio Cesar de Freixo Lobo 
Rio de Janeiro - RJ 

Intercâmbio 

* Alejandro Castillo González 
Guadalupe # 116 e/ San Foo y 
San Octavio -Manzanillo 
Granma-CUba 

* Darelys Masforrol Estrada 
Apartado Postal 423 
C.P. 40100- Matanzas- Cuba 

* Barto Celestino 
Caixa Postal 2396 
CEP 9001-970 
Porto Alegre - RS - Brasil 

* Maurivete Gonzatto 
Barra Grande- Itapejara D'Oeste 
PR- Brasil CEP 85580-000 

* Ezequiel Lucini 
Barra Grande - Itapejara D'Oeste 
PR - Brasil CEP 85580-000 

* Lilian de Asemas Sánchez 
Calle 20 a # 6 esquina 25 
Reparto Rafileto 
Cumanayagua - Cienfuegos - Cuba 

* Elaidys Morales 
Calle H nº 51 A e/ E y F 
Cumanayagua - Cienfuegos - Cuba 

* Milagros Zayas 
Calle 280 # 17305 e/ 1 ª y 3ª panel # 18 
aptoD-2 
Reparto Camilo Cienfuegos - Cuba 

* Meylán Olano Zulueta 
Pasaje Pujol # 44 e/ San Agustín y 
Nueva Verona - Párraga 
Habana - Cuba 

* Yaepelin Fuente Valdivir 
Calle Las Brisas # 12 e/ Asimao y 
Patrenillo 
Cumanayagua - Cienfuegos - Cuba 

* Flávio Roberto 
Caixa Postal 18262-Cep 20722-970 
Rio de Janeiro-Brasil 



A redução nos empregos aguça 
a questão social e lança milhões 

de pessoas em atividades informais, 

ASMINTIS 

, 

SUPllllUOS 

O
s números mais recentes do nível de emprego indicam 
que o calendário social brasileiro retroagiu três anos: 
neste início de 1996, o número de trabalhadores com 
carteira assinada refluiu para os mesmos 24 milhões que 
existiam em 1993. Nesse meio tempo, cerca de 5 mi
lhões de jovens chegaram à idade produtiva e se junta

ram a outros milhões que não conseguem lugar no mercado de 
emprego formal. 

Somente no ano passado, desapareceram 412 mil postos de 
trabalho com carteira assinada e foram tantas as demissões- 4,6 
milhões - que o seguro-desemprego aumentou 43,7%, abalando 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Assim, o FAT registrou seu 
primeiro déficit- 776 milhões de dólares. É com o FAT, aliás, que 
o governo federal planeja financiar ações para o combate ao de
semprego. 

Os números do IBGE atestam a permanência dos efeitos da 
década perdida dos 80, quando já estamos a caminho de com
pletar a seguinte. A economia cresce, mas sem a velocidade das 
necessidades sociais. E, para estas, faltam políticas que amorte
çam os choques ou solucionem os problemas. 

No seu segundo aníversário, o Plano Real mantém a rota do 
controle inflacionário, apresenta mais de 52 bilhões de dólares 
nas reservas cambiais e certo controle de preços, e o frango bara
to ameaça invadir o próximo horário eleitoral, se até lá a redução 
da safra agrícola - e com ela a do milho - não trouxer más surpre
sas para o governo, como especulam os técnicos. 

O governo agita um projeto de geração de empregos, que in
clui desde investimentos previstos pelo setor privado, quanto 
programas oficiais de reciclagem e financiamento público a em
preendimentos diversos, além de apoio a mudanças na legisla
ção trabalhista, com o objetivo declarado de "tornar o emprego 
mais barato" e, em sua ótica, mais abundante. A 
desregulamentação do trabalho passa a integrar a agenda de 
mudanças do governo, na linha neoliberal. 

O Ministério do Trabalho aponta que apenas 45% das pesso
as que trabalham têm carteira assinada - os 65% restantes ar
rancam a sobrevivência nas atividades informais, o setor que mais 
cresce e que serve de indicativo sobre a precariedade do empre
go no país. 

Nas páginas seguintes, o leitor encontrará um painel das pre
ocupações sobre o tema - a interrogação social mais w-gente que 
se lança ao governo. 



CAPA 

Recessão e desemp'rego 
subprodutos do · lllodelo neoliberal 

desempregado ou 
subempregado. Na foto, hora 

da refeição gratuita numa 
igreja de Buenos Aires 

Neiva Moreira 

O 
s índices de desemprego no Brasil e no mundo são um 
problema e um desafio da maior gravidade. Pesquisas 
internacionais recentes indicam que quase 60% dos tra
balhadores que têm carteira assinada estão fora do mer
cado de trabalho. 

Não é um fenômeno brasileiro ou latino-americano. Mas, nos 
países ricos, instituições de seguridade social e os próprios re
cursos de uma economia desenvolvida amenizam os reflexos da 
crise ou protelam seus efeitos explosivos. 

Na América Latina e outras regiões do Terceiro Mundo, o 
desemprego é muitas vezes sinônimo de fome e, atualmente, o 
clima social já desborda a mera insatisfação para chegar ao de
sespero. 

O debate internacional que se trava hoje é sobre como se1ia 
possível conseguir que uma economia baseada no mercado, sem 
regulamentação nem controles, ao sabor das manipulações e do 
lucro, pudesse criar empregos, favorecer a distribuição da ri
queza e financiar a seguridade social. Os exemplos atuais levam 
inevitavelmente a uma conclusão contrária. Nos países ricos são 
preocupantes as conseqüências, que exibem caractelisticas ain
da mais graves nas regiões pobres que imitam os seus modelos 
econômicos. 

Não é verdade que, mesmo nas grandes nações capitalistas, 
se deixe o problema do emprego à mercê do mercado, eliminan-
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do a presença do Estado ou desestimando sua importância na 
criação de riquezas. 

Em um estudo sobre o neoliberalismo ("O Pós
Neoliberalismo", coletânea de ensaios e resumo de debates de 
destacados economistas e sociólogos de vários países), o pro
fessor Gôran Therborn, da Universidade de Gotemburgo, na 
Suécia, demonstrou a imp01tância do Estado para o emprego 
ou a renda. Diz ele: "Nos países de capitalismo avançado, entre 
40% e 65% da população adulta tem no Estado de bem-estar a 
sua principal fonte de renda. Essa cifra é de 40% nos Estados 
Unidos e de 65% em alguns dos países pequenos do continente 
europeu." 

Essa exigência da participação estatal na questão do em
prego é muito mais significativa em países em desenvolvimento 
como o Brasil. No seu recente livro ( O próXÍlllo passo) , o ex
ministro Ciro Gomes e o professor Mangabeira Unger explicitam 
essa contingência: "Quanto mais desigual a economia e mais 
desigualmente organizada a sociedade civil, quanto mais fundo 
o fosso entre a vanguarda e a retaguarda da economia, tanto 
maior deve ser o papel da iniciativa pública". 

O quadro brasileiro - A população sofre o impacto desse 
problema e o tema está na ordem do dia em nosso país, inclusi
ve nos meios de comunicação, quase sempre para destacar ini-
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CAPA 

~-
Ao amanhecer, trabalhadores buscam vaga numa obra de Buenos Aires 

ciativas governamentais que visariam a conter a avalanche do 
· desemprego, num esforço propagandístico de ocultar ou defor
mar a realidade. 

O comentarista Joelmir Betting, da Rede Globo, é típico 
dessa categoria, encobrindo o drama nacional com uma cortina 
de dados manipulados e de desinformação. Outros, mais obje-

. tivos, não ocultam os dados nem a sua gravidade, mas vinculam 
o problema a fatores relevantes, mas setoriais da economia, como 
os juros altos, e o "déficit" das contas públicas, sempre ressaltando 
que é esse o preço que se paga pelo combate à inflação. 

Na verdade, é essa uma verdade apenas parcial. Os juros 
altos, a política cambial, as contas públicas são fatores admi
nistrados para conter a inflação, mas, na verdade, são apenas 
peças de um sistema, inspirado em um conceito global neoliberal 
do Estado e da sociedade. 

É esse sistema que está fazendo água no mundo inteiro, com 
os alarmantes índices de desemprego e a deterioração da qualida
de de vida mesmo nos mais poderosos paises capitalistas, como os 
Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Inglaterra. 

Os dados da crise econômica no Brasil, provocada pela po
lítica neoliberal do governo, são alarmantes. O número de falên
cias e concordatas bate recordes e os do desemprego alcançam 
níveis inéditos no país, mesmo comparado com o auge de ou
tras crises, como a do início da década de oitenta. 

Dados do IBGE, recentemente divulgados, revelam a gravi
dade do problema: o número de falências em São Paulo foi de 
1.350 em fevereirn, 70% a mais do que em janeiro. 

No Estado de economia mais desenvolvida no país, há 
mais de um milhão de desempregados. Vicente Paulo da Silva, 
o presidente da Central Única dos Trabalhadores, declarou 
que esse desemprego foi maior no período do Plano Real. A 
revista Isto É escreveu a respeito: "O desemprego que está 
sendo registrado nesses tempos do Real - e que tem vínculo 
direto com a realidade trazida pelo Plano - não encontra 
paralelo na história do país." 

Essas informações são ainda mais preocupantes, quando se 
mede a expansão do desemprego em janeiro, em várias regiões 
do Brasil, comparada com o mesmo mês do ano anterior. O cres
cimento foi dramático: expansão de 62% em Porto Alegre, 25,1 % 
em São Paulo, 17,2% em Salvado1; 11,8% em1Belo Horizonte, 5.7% 
no Rio de Janeiro. Segundo o Dieese, respeitada organização 
ligada aos sindicatos, o volume do desemprego da população 
economicamente ativa é superior a 13%. 

Um alerta grave - O que mais preocupa é que o nosso go
verno, com um presidente de tradição progressista, eleito com 
uma plataforma centrada no avanço social, impõe ao país um 
projeto neoliberal, inspirado em um modelo que está fracassan
do no mundo inteiro. Esse modelo está desmantelando o Esta
do e liquidando o patrimônio público, através de uma política 
de privatizações selvagens, compromete o esforço histórico do 
nosso povo de construir uma economia nacional forte, atirando 
milhões de brasileiros ao desemprego e à fome, e abre os flancos 
do país às ameaças à soberania nacional. 

O protesto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
deve ser meditado profundamente. Em recente documento, de
nunciando o uso do dinheiro público para salvar bancos falidos, 
a CNBB considera injusto "que se roube o pouco dinheiro dos 
pobres aposentados, dos pequenos produtores e dos trabalha
dores em geral, para injetar no sistema financeiro, salvando quem 
economicamente já está salvo, oujá acumulou riquezas através 
da fraude e do roubo." E, explicitamente, sobre a natureza 
antipopular do Plano Real, alerta o país: "Basta de sacrificar 
vidas para salvar planos econômicos." 

Mas, o neoliberalismo é uma tentativa ideológica de masca
rar o que está detrás desses projetos, os quais, por um ou outro 
caminho, fortalecem a dependência e o dominio estratégico das 
grandes potências capitalistas. 

. O professor Atilio Bordón, da Universidade de Buenos Aires, 
no livro citado (Pós Néo-Libernlismo) é claríssimo a respeito. 
Diz ele: "Em nossos países, neoliberalismo quer dizer aplicar o 
que dita a ortodoxia econômica do Banco Mundial e a do FMI, 
aplicar o Consenso de Washington. E esse é um modelo que só 
atraso e injustiça social tem trazido aos povos dependentes". 
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CAPA 

Construção civil pede mais 
que boas intenções 

Apontado por FHC como o mais ágil para criar empregos, o setor avalia estar 
vendo um filme reprisado várias vezes e pede políticas adequadas 

A constroção civil já ado/a um programa de alfabetização e reciclagem de seus operários, mas reclama da ausência de polmcas que estimulem a produção 

esde a quebra do sistema habitacional, no início da 
década de 80, os construtores não se cansam de pedir 
aos sucessivos governos que despertem para o fato de 
que a atividade é capaz de dar uma resposta muito 
eficaz e imediata à questão do desemprego no país. A 
cada congresso da categoria (pelo menos um por ano), 

leva-se ao governo uma numerologia básica: a construção já em- · 
pregou diretamente até 3,5 milhões de pessoas no país (anos 70 e 
início dos 80), provocando um movimento econômico que assegu
rava empregos a outros 10,5 milhões de pessoas em atividades afins. 

Essa cantilena tem sido repetida sem resultado: a constru
ção pesada foi praticamente desativada, vítima da crise finan
ceira do Estado, e as obras habitacionais tornaram-se uma pá
lida imagem do que já foram. Mas, neste primeiro semestre de 
1996, o governo federal decidiu anunciar a disposição de lançar 
um programa contra o desemprego, privilegiando a construção 
civil como instrumento de criação rápida de postos de traba
lho. Em princípio, uma surpresa positiva para o setor. 

Intenções e meios - "A descontinuidade administrativa é um 
dos fatos maís danosos ao país. Por isso, o anúncio de intenções e 
planos despeita esperanças, mas a expe1iência demonstra que ele 
nada resolve, se não vier acompanhado de medidas concretas e bem 

Abril 1996 

articuladas para se alcançar o objetivo que se deseja Essaao menos 
é a opinião de Antônio carlos Mendes Gomes, diretor do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio). 

Ele assinala que outros governos fizeram idênticas pro
messas, logo esquecidas pelos sucessores. E exemplifica com 
o próprio Programa Nacional de Educação Profissional para 
a Indústria da Construção, recém-elaborado pelo Ministério 
do Trabalho e que está servindo de suporte para o governo 
federal projetar uma ampla atividade de reciclagem de tra
balhadores, no período de 1996 a 1999. O programa baseia-se 
no Projeto Trabalhar, do Sinduscon-Rio, executado pelo 
empresariado carioca desde 1990 e que já fora alvo da curio
sidade federal nos governos Collor e Itamar Franco, sem lo
grar avanços, apesar das promessas. Agora, o ministério ar
ticulou um programa de alcance nacional, o qual, esperam os 
empresários, será enfim executado, como garante o presiden
te Fernando Henrique Cardoso. 

"Assim, ao se imaginar a construção civil como capaz de ge
rar grande massa de empregos, a curto prazo, deve-se entender 
que precisam ser criados meios para que a retomada da ativida
de aconteça. E quais são esses meios? Uma política setorial con
sistente e eficaz, investimentos e financiamento", enumera An
tônio Carlos Mendes Gomes. 
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S 'II/Jr •S'ftNJnistérlo do Trabalho 
'lff/fã r-Sütema Nacional de Emprego 

a-.mo do Estado de SIio Paulo 
Secretaria do Re/aj,óet do Tra balho 

Oportunidades de 

EMPREGO 
De s,oo ás 17,00 horsa 

As oportunidades de emprego são cada vez mais escassas, enquanto o empresariado reclama da falta de políticas de desenvolvimento 

Baixa renda e classe média - Aléi:n da retomada das obras 
públicas, o reaquecimento da área da construção pressupõe um 
plano habitacional que passe a oferecer grande quantidade de 
moradias, tanto para a classe média, quanto para a população 
de baixa renda - detalha o diretor do Sinduscon-Rio. Portanto, 
isso exigirta a criação de meios de financiamento para o empreen
dedor e para o comprador, porque as cadernetas de poupança e os 
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já 
não respondem a essa necessidade há mais de uma década. 

"Se houvesse um sistema adequado de financiamento, a cons
trução civil carioca, por exemplo, teria condição de produzir maci
çamente apartamentos de preços em tomo de 40 mil a 50 mil reais 
na Zona Norte e venderia tudo sem qualquer problema, tal a crise 
haqitacional que a classe média enfrenta'', exemplifica. 
/. O diretor do Sinduscon-Rio alerta, ainda, para um as

/.pecto que ele considera um traço cultural brasileiro- o ideal 
da casa própria: "O sonho da casa própria é alimentado pelo 
desequilíbrio do mercado de habitação, onde os aluguéis se 

~ transformam em vilões dos orçamentos domésticos. Mas, po
deria ser muito diferente, se o Estado assumisse sua tarefa 
nessa área. O Estado não pode deixar exclusivamente à ação 
privada esse setor. Todos os países desenvolvidos têm seu 
Ministério da Habitação funcionando·, permitindo a constru
ção de moradias para aluguel. Com isso, os aluguéis são bai
xos e a oferta abundante.'' 

Um mais 3 - Calculando o que pode fazer cimtra o desem
prego a retomada da atividade imobiliária, Antônio Carlos Men-

des Gomes projeta o que poderia ter acontecido, se aqueles 8 
bilhões de reais perdidos pelo Banco Central nos bancos Nacio
nal e Econômico tivessem sido aplicados na produção de habi
tação e na conseqüente geração de empregos. 

Levando-se em consideração que 1000 metros quadrados de 
imóvel de classe média (10,apartamentos) custam cerca de 350 
mil reais e geram 120 empregos por ano (30 diretos e outros 90 
indiretos) , chega-se ao resultado de que cada 3 mil reais investi
dos garantem um emprego. 

Assim, aqueles 8 bilhões de reais acima citados 
corresponderiam, na produção imobiliária, a 230 mil apartamen
tos de classe média, em números redondos, ou 23 milhões de 
metros quadrados de obras, que teriam exigido 690 mil empre
gos diretos e 2 milhões e 70 mil, indiretos. 

"É fácil imaginar o movimento econômico e os efeitos sociais 
da aplicação de recursos daquele porte na produção habitacional. 
o setor apresenta esse potencial, porém faltam políticas governa
mentais adequadas", comenta o diJ;etor do Sinduscon-Rio. 

Política social - "Hoje, a classe média enfrenta o drama de 
ser lançada à favelização, pois os juros tornam inviáveis os fi
nanciamentos. Nada se conseguirá, sem a criação de mecanis
mos que permitam a um grande número de famílias adquirir sua 
residência. A questão habitacional não pode ser pensada exclu
sivamente sob o ângulo financeiro, é preciso que as políticas para 
o setor sejam geradas sob a ótica social. E o Estado não pode se 
eximir de responsabilidades diretas nessa área", afirma Antônio 
Carlos Mendes Gomes. (P.M) 
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As dores da inserção internacional 

Procópio Mineiro 

Apesar de todas as dificuldades dos anos 80, o Brasil soube 
resistir às políticas neoliberais de desmonte do Estado e de ajus
tamento da economia às novas demandas do capital internaci
onal. Mas, os anos 90, com Fernando Collor e Fernando Henrique 
Cardoso, prometem recuperar o atraso: as políticas de 
desregulação desconhecem, entre outros aspectos, a questão 
social, que se toma aguda com o aumento do desemprego. 

Ao traçar este diagnóstico geral, o economista Delúbio Soa
res, secretário sindical nacional do Partido dos Trabalhadores 
(PT), propõe uma campanha por mais empregos, que una to
dos os setores interêssados em impedir uma trombose social 
no Brasil. "Apontar o salário como fator significativo de aumen
to do custo Brasil seria cômico, se não fosse trágico. Na verda
de, neste custo Brasil uma série de outros fatores tem uma di
mensão muito mais importante: a sobrevalorização do câmbio, 
a deficiência da infra-estrutura econômica, a estrutura tributá
ria extremamente concentradora e desigual", cita. 

Na entrevista abaixo, Delúbio Soares discute, portanto, a 
crise do emprego ante as políticas adotadas pelo governo e pro
põe alternativas que evitem o retrocesso social que está se con
figurando no horizonte. 

A questão do trabalho tornou-se a principal preocupação 
social do país neste fim de milênio: o mercado de trabalho dis
tribui-se, grosso modo, em uma metade de empregos formais e 
outra metade de empregos informais (cerca de 31 milhões para 
cada banda). Diluida entre uma e outra, a taxa de desemprego 
oficial, entre 5% e 7%, expressa a realidade? 

Delúbio Soares - Não, a taxa oficial, medida pela pesquisa 
mensal do IBGE, não mede a realidade do desemprego e da 
precarização das condições de trabalho que o Brasil enfrenta. 
Trata-se de uma medida metodologicamente ultrapassada e que 
rião incorpora um conjunto muito grande de indivíduos, que se 
encontram efetivamente desempregados. Apesar da opinião 
pública reconhecer o desemprego como a questão mais grave e 
que exigiria respostas efetivas por parte do governo, este se 
escuda em taxas irreais, como as do IBGE, para manter sua 
passividade e irresponsabilidade. 

O ano eleitoral parece ter começado com o anúncio do go
verno federal de que partirá agora para a reforma do emprego: 
lançará mão do FAT e FGTS para gerar empregos, estimulará a 
construção civil e estuda a figura do empregado sem ônus tra-
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balhistas. Embora não 
seja ainda um pacote 
racional costurado, as 
intenções do governo 
apontam na direção 
certa ou são contraditó-

~ 
Delúbio: o governo quer administrar a crise do desemprego 
com o uso de factóides 

rias com as linhas gerais de sua política econômica e social? 
Delúbio Soares - Na verdade, o governo durante todo o ano 

de 1995, mesmo após o agravamento do desemprego, manteve
se de braços cruzados. Agora, mais recentemente, por meio de 
factóides lançados através da midia, tem prometido o uso de 
recursos do FAT e do FGTS para favorecer a geração de empre
gos. No entanto, estes recursos já estavam com alocação pre
vista, inclusive no Plano Plurianual de Investimentos. O proble
ma do desemprego e do agravamento das condições de traba
lho não será debelado com medidas ad hoc, parciais e compen
satórias. Para seu efetivo enfrentamento, é necessário reforçar 
os laços da solidariedade social, constituir um projeto nacional 
. de defesa da produção e do emprego, inaugurar e assegurar uma 
inserção soberana da economia nacional no processo econômi-
co mundial. · 

A crise da dívida do início dos anos 80 afeta a evolução da 
economia brasileira desde então. Se o desenvolvimento dos 70 
era sociaimente concentrador, a economia dos 80 e 90 tornou-se 
francamente excludente, via urbanização/desemprego/ 
favelização. Que elementos de nossa realidade podem propici
ar a quebra dessa receita infeliz? Os atores sociais (trabalha
dores, empresários, governos, legisladores) têm condições de 
gerar políticas coerentes para enfrentar o problema? 

Delúbio Soares - Embora a crise da dívida houvesse afetado 
a economia brasileira, a sociedade conseguiu resistir às .tentati
vas de implementação do projeto neoliberal durante os anos 80. 
É a partir do governo Collor e, agora mais intensamente, com o 
governo FHC que, dadas as políticas de abertura indiscriminada 
e de valorização cambial, amplia-se a desestruturação produti
va e do mercado de trabalho, este último historicamente hete
rogêneo, desigual e excludente. Para resistir às políticas 
antinacionais de desestruturação da produção e do emprego, 
implementadas pelo atual governo, torna-se imprescindível um 
amplo movimento social, capaz de aliar os atuais sem teto, sem 
terra e sem trabalho, aos trabalhadores, empresários, donas de 
casa, estudantes e aposentados de todo o país. Este movimento 
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"Por Mais e Melhores Empregos", além de denunciar as políti
cas do governo, deve propor políticas macroeconômicas e soci
ais alternativas, muitas delas já existentes embrionariamente 
em vários municípios e estados. Os sindicatos e os partidos de 
oposição têm um extraordinário desafio pela frente: reforçar os 
laços de solidariedade social e constituir um amplo projeto na
cional de defesa da produção e do emprego. 

Fala-se que muito de nosso desemprego seria de fundo 
tecnológico: mudaram-se processos, sobrou a mão-de-obra tec
nicamente defasada. Em que percentual isto pode ser verdade? 

Delúbio Soares - É difícil definir percentuais. No entanto, 
não há dúvida de que nosso desemprego tem suas principais 
causas na forma subordinada da inserção da economia, na 
desregulação da concorrência, na estruturação produtiva pre
datória e não-negociada e nas políticas de valorização cambial 

pode ser abandonado ao mercado. Pelo contrário, mantido ao 
nível do mercado e às suas formas supostamente auto
reguláveis, a economia tende a gerar constantes e mais eleva
dos níveis de desemprego e precarização das condições de tra
balho. É absolutamente indispensável que formas de regulação 
públicas, estatais ou não, sejam desenvolvidas pela sociedade, 
no sentido de assegurar maior geração de empregos e maior dis
tribuição da renda. Também são necessárias políticas 
macroeconômicas voltadas a assegurar elevação da produtivi
dade e, ao mesmo tempo, a preservação e o aumento dos em
pregos existentes no país. A implementação de políticas ativas 
e passivas, voltadas ao mercado de trabalho, significa assumir 
que a questão do emprego não poderá ser resolvida exclusiva
mente no campo do crescimento econômico. Esta, aliás, tem sido 
a maior resistência do governo FHC, que prefere insistir que o 
fenômeno do desemprego é mundial e resultado do desenvolvi

e de elevados juros. É errado considerar o nosso 
desemprego como resultado exclusivo da inovação 
tecnológica. Em termos gerais, se por um lado a 
tecnologia eleva a produtividade e reduz a deman
da por mão-de-obra, por outro a tecnologia pode 

"Considerar o custo 
da mão-de-obra 

mento tecnológico e que quase nada cabe ao go
remo fazer. 

- se regulada - gerar enormes benesses à humaní- b' 
da.de e permitir redução drástica da jornada de como um pro ,ema 

Como combinar a inserção internacional da 
?conomia do país (significa mais importações) 
~om a manutenção/crescimento do parque produ
'.ivo interno e seus empregos? 

trabalho. 

No discurso oficial, os recursos ''para criar 
empregos" serão destinados ao treinamento de 
mão-de-obra através do Senai, Senac, etc .. Estas 
estruturas precisam de maiores recursos para 
prestar serviços que já operam? O treinamento ( ou 
reciclagem) pode por si mesmo ser capaz de "cri
ar empregos"? 

para a 
competitividade 

da economia 
brasileira 

Delúbio Soares - Não há dúvida de que a eco-
10mia brasileira precisa estar inserida na econo
nia mundial. Esta forma de inserção, porém, pode 
m ser subordinada a um conjunto de políticas, re
~as, normas e decisões dos organísmos financei
·os internacionais, ou pode buscar formas sobera-
1as de inserção, na qual se preservem e se desen
rolvam a estrutura produtiva e os empregos naci
mais. Se, por um lado, é absolutamente indispen
;ável a elevação da produtividade, esta elevação é 
nuito mais importante em setores que disputam 
10 comércio mundial. Em outros setores, voltados 

Delúbio Soares -Infelizmente, os recursos des
tinados pelo governo federal ao treinamento de 
mão-de-obra constam apenas de discursos abstra
tos. Muito pouco foi realizado durante o ano de 

é um verdadeiro 
absurdo" 

1995. Com relação às estruturas citadas, sobretudo o i;lenai e 
Sena.e, estas dispõem de recursos obtidos através de imposto 
sobre a folha de pagamento e estes têm se mostrado elevados. 
Contudo, necessitam de adaptação às demandas hoje existen
tes, pois, até recentemente, no caso do Senai, pelo menos, o trei
namento atendia ainda às indústrias da segunda revolução in
dustrial. A democratização dessas instituições, garantindo a 
participação de trabalhadores na sua gestão e na definição de 
suas prioridades, é outra medida imprescindível. É importante 
ressaltar que, se o treinamento e a requalificação são elementos 
importantes na elevação da competitividade da economia naci
onal, tem pouca capacidade de gerar empregos. 

Num país jovem, como o nosso, e que conta como uma das 
maiores populações, a questão do emprego pode ser deixada ao 
sabor do mercado ou é socialmente aconselhável que existam polí
ticas de incentivo/compulsóiias que assegurem trabalho? 

Delúbio Soares - Esta questão não se refere exclusivamente 
ao Brasil, mas a todos os países. O problema do emprego não 

ao mercado interno, seria indispensável a preser
vação do emprego e maior valorização e financiamento. Eu me 
refiro, sobretudo, à construção civil e à área de infra-estrutura, 
tanto econômica como social. A infra-estrutura econômica está 
ligada à construção de estradas, portos, energia, e a infra-estru
tura social envolve a necessidade de investimentos nas áreas da 
saúde, educação, saneamento, etc. Para isso, no entanto, neces
sitamos de um projeto nacional capaz de articular interesses 
dispersos e definir prioridades. 

No chamado "custo Brasil'; considerado como um dos pe
sos que tiram a competitividade dos produtos do país, aponta
se a mão-de-obra (o trabalhador custa o dobro do seu salário 
mensal). Este é um argumento qu,e deva ser considerado seria
mente? 

Delúbio Soares - Há uma confusão estimulada pelo gover
no, na discussão sobre o peso dos encargos sociais no chamado 
"custo Brasil". Na realidade, o Brasil tem baixíssimos salários, 
comparados com qualquer país do mundo, englobados todos 
os encargos. O custo da mão-de-obra brasileira é um dos me-
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nores do mundo. No setor manufatureiro, é inferior a 
US$ 2, 70 por hora, ao mesmo tempo em que na Coréia e 
em Taiwan está em torno de US$ 5, quase duas vezes o 
custo total brasileiro. Nos Estados Unidos e no Japão, 
este custo encontra-se em torno de US$ 16 por hora e 
na Alemanha, US$ 24. Apontar o salário como fator sig
nificativo no aumento do "custo Brasil" seria cômico, 
se não fosse trágico. Na verdade, neste custo, uma série 
de outros fatores tem uma dimensão muito mais im
portante. Eu me refiro ao efeito sobre o "custo Brasil" 
da sobrevalorização do câmbio, da deficiência da infra
estrutura econômica, ou seja, da carência de estradas, 
energia, portos, da estrutura tributária extremamente 
concentradora e desigual. Eu me refiro a uma série de 
efeitos sobre o "custo Brasil" das políticas econômicas 
adotadas. Portanto, considerar o custo da mão-de
obra como um problema para a competitividade da 
economia brasileira é um verdadeiro absurdo. 

"Os 
desempregados 

de 1995 têm 

como parcelas da classe média ocupadas nos se
tores de serviços e indústria. 

O que tem ocorrido na área do emprego em 
paisescomoArgentina, Chile, Venezuela,México, que 
se distinguiram pela execução do projeto económi
co neoliberal? 

um nível 
educacional 

Delúbio Soares -Todos os países que aceitaram 
' a subordinação aos ditames do Consenso de 
Washington têm apresentado, não somente dificul
dades do ponto de vista econômico, depois de algum 
tempo, como também um agravamento significativo 
do desemprego e das condições de trabalho. Este é o 
caso, sobretudo, da Argentina, do México, mas é 
também o caso da Venezuela. A Argentina encontra
se, hoje, com uma taxa de desemprego em torno de 
20% e, no México, o aumento da pobreza e da 

superior ao dos 
desempregados 

de 199411 

Quais os efeitos reais da política de importações francas 
sobre o emprego nos últimos anos no pais? 

Delúbio Soares - Em que pesem outros graves fatores no 
aumento do desemprego, ocorrido na segunda metade de 1995 
e início de 1996, este é também o resultado de um conjunto de 
políticas, anteriormente analisadas. Se nós observarmos o que 
ocorreu com a nossa balança comercial durante este período, 
vamos verificar que nossas exportações se mantiveram, grosso 
modo, estagnadas, com um crescimento muito pequeno, e que 
as importações cresceram cerca de 50%, no ano de 1995. Obvia
mente com um crescimento dessa magnitude, os efeitos do 
ponto de vista do rompimento e da desestruturação da cadeia 
produtiva, de fechamento de empresas e da redução da impor
tância de um conjunto de setores industriais e agrícolas, têm 
tido um impacto extraordinário sobre o nível de emprego. O 
aumento das importações e a verdadeira orgia de consumo, re
sultante de uma abertura econômica indiscriminada, trouxeram 
sérias conseqüências para o mercado de trabalho. 

Como o desemprego tem afetado a classe média? 
Delúbio Soares - Esta pergunta é importante, porque mui

tas vezes se imagina que o desemprego e a piora das condições 
de trabalho afetam exclusivamente os trabalhadores de menor 
qualificação ou os trabalhadores manuais, quando esse proces
so tem atingido também trabalhadores mais qualificados, in
clusive daqueles setores incorporados ao que se poderia cha
mar de classe média. Quando se observam os dados da pesqui
sa de emprego e desemprego, levada a cabo pela Fundação Seade 
e pelo Dieese, na cidade de São Paulo e em outras capitais, veri
ficamos que os desempregados, em 1995, têm um nível educacio
nal superior ao dos desempregados de 1994. O desemprego tem 
atingido extraordinariamente a classe média. Estudos recentes 
mostram que a elevada redução de postos de trabalho n~s 
grandes empresas tem afetado profundamente a classe me
dia. o processo de reengenharia, em sucessivas ondas, tem 
colocado em desemprego gerentes e administradores, assim 

instabilidade das relações de trabalho é algo que tem 
merecido estudos da área acadêmica e a preocupação sistemá
tica de organísmos internacionais e ONGs. Mesmo naqueles 
países que buscaram desenvolver políticas compensatórias, 
essas experiências demonstraram ser absolutamente incapazes 
de enfrentar a extensão do problema, como foi o caso do 
Pronasol no México. 

A Espanha, Itália, Alemanha, França, Inglatel'J'a, os Esta
dos Unidos, etc. apresentam taxas consideradas alarmantes de 
desemprego e seus governos demonstram inquietação com a 

População, trabalho e desenzprego 

O
s dados do IBGE indicam que, em 1991, a popula
ção que trabalhava chegava a 64,4 milhões, dos 
quais 40, 1 milhões na condição de empregados. 
Destes, 23,6 milhões tinham carteira assinada e 16,5 
milhões não a possuíam. Os que trabalhavam por 

conta própria chegavam a 14 milhões. _ _ 
Os números abaixo indicam a evoluçao da populaçao, 

da força de trabalho (pessoas acima de 1 O anos) e da po
pulação economicamente ativa (PEA), que são os que de 
fato já trabalham, no último meio século. 

1940 41,2 28,4 14,7 
1950 51,9 36,6 17,1 
1960 70,9 47,5 22,6 
1970 93,1 63,2 28,9 
1980 119,0 87,8 43,2 
1991 147,0 113,6 64,4 
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crise social._ Como explicar esse processo no mundo rico? Que 
apoios institucionais amparam lá o desempregado? 

Delúbio Soares - Se, por um lado, é verdade que o pmblema 
do desemprego é um fenômeno mundial, ao observarmos os 
países avançados podemos verificar que nem todos reagiram da 
mesma maneira ao problema. Assim, eu diria que a situação hoje 
é muito mais difícil nos Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. 
Os Estados Unidos e a Jnglaterra, apesar de apresentarem ta
xas de desemprego relativamente menores do que os 25% da 
Espanha, ocultam um extraordinário processo de precarização 
e ampliação do trabalho em tempo parcial involuntário e a ma
nutenção de empregos de baixos salários. Em contrapartida, 
em outros países, como•a Alemanha, Japão e erri alguma medi
da também na Itália, ainda que as taxas de desemprego sejam 
taxas médias, elas incorporam um Estado de bem-estar social, 
que ainda se mantém e que assegura condições de sobrevivên
cia ao desempregado. Por outro lado, são países que buscaram 

manter formas reguladas, públicas, de negociação entre ostra
balhadores, empresários e governo. Este é o caso, sobretudo, 
da Alemanha, onde a contratação coletiva tem sido preservada, 
inclusive, ainda em 1995, com uma negociação que assegurou 
grande redução da jornada de trabalho. No Japão, as taxas de 
desemprego têm sido baixas, seja pelo efeito do extraordinário 
crescimento econômico, seja pela preservação dos laços de 
solidariedade rio interior das cadeias produtivas, que assegu
rou que não se realizasse uma competitividade espúria entre as 
empresas, preservando, de alguma forma, as características do 
emprego vitalicio japonês. Apesar da tendência geral do pro
cesso de desregulação e da concorrência, mostrando maior 
desemprego, este fenômeno tem características diferenciadas 
de país a país. Um dos maiores equívocos, muitas vezes cometido 
no Brasil, é que, para justificar a passividade e as políticas de 
agressão à estrutura produtiva e ao emprego, se argumente que 
não há nada a fazer, porque este é um fenômeno internacional. 

Números que ainda não dizem tudo 

O s números do IBGE são sempre apontados 
como pouco fiéis à realidade do desempre-

. go real, por questões conceituais. Seus da-
dos, segundo os críticos, captam mal a 

dramaticidade da situação. Seja como for; não dei
xam de indicar, porém, a tendência ao fechamento 
de postos de trabalho. O levantamento mais recen
te, referente a janêiro último, mostra uma taxa de 
desemprego aberto de 5,26% (maior que os 4,42% 
de janeiro de 1995). Somênte nas regiões metropo
litanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon
te, Porto Alegre, Salvador e Recife, os econômicos 
números do IBGE reconhecem 892 mil pessoas sem 
trabalho (eram 733 mil, um ano antes). E, em rela
ção a uma década atrás, só o contingente empre
gado no setor industrial reduziu-se em 25%. 

Segundo a pesquisa, de janeiro de 1995 a ja
neiro deste ano, evoluiu assim a perda de empre
gos naquelas seis regiões metropolitanas, onde vive 
cerca de um terço da população urbana brasileira 
(em torno de 40 milhões de pessoas, com mão-de
obra potencial de quase 29 milhões): 

Indústria de Transformação - o desemprego 
passou de 5,04% para 6,64%; 

Construção Civil - de 5,37% para 6,34%; 
Comércio - de 4,89% para 5, 10%; 
Serviços - de 3,46% para 4,01 %; Outras Ativi

dades - de 2,03% para 2,07%. 
Estes números indicam que os homens demiti-

dos passaram de 4,33% para 5, 13% e as mulheres, 
de 4,55% para 5,46%. Os chefes de família desem
pregados aumentaram de 2,60% para 3, 13%. 

No período de um ano (janeiro a janeiro), a po
pulação em idade ativa aumentou em 760 mil pes
soas (de 27,91 milhões para 28,68 milhões), nas seis 
regiões, enquanto a população economicamente 
ativa, ou seja, diretamente no mercado de traba
lho, cresceu em 430 mil (de 16,49 milhões para 
16,92 milhões). Já a população realmente empre
gada expandiu-se em 270 mil novos trabalhadores 
(de 15,76 milhões para 16,03 milhões, depois de ter 
chegado a 16,20 milhões em dezembro passado). 

A população desocupada pulou, de um janeiro 
a outro, de 733 mil para 892 mil pessoas, nas seis 
principais regiões metropolitanas, segundo o IBGE. 

Mas, este desemprego aberto não diz tudo, pois 
há ainda o subemprego e outras atividades em que 
a qualidade da ocupação é precária. Os números 
do IBGE mostram uma migração de trabalhadores 
com carteira assinada para a condição de trabalha
dores sem carteira assinada ou por conta própria, 
como os camelôs. Os empregados com carteira as
sinada diminuíram em 123 mil (de 7,73 milhões para 
7,61 milhões), os sem carteira aumentaram em 181 
mil (de 3,77 milhões para 3,95 milhões), e os dedi
cados a atividades por conta própria receberam um 
contingente novo de 192 mil pessoas (de 3,4 mi
lhões para 3,59 milhões). 
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A porta da camelotagem 
Levas de novos mascates surgem a cada dia 

nas calçadas, no processo lento, mas ininterrupto 
de aumento do desemprego 

"A realidade tornou ob
soleta e insuficiente a lei que 
regula a atividade do ambu
lante. Não são apenas defici
entes e velhos que estão na 
atividade. O desemprego 
obrigou milhões de brasilei
ros a arrancarem nas calça
das a sobrevivência", recla
ma Mário Luís. 

Quem são os camelôs? 
São os trabalhadores 
el;{pelidos dos empregos 

O trabalho nas ruas tomou-se a última opção para milhões de brasileiros, que ficam à margem da legislação soe/ai 

·formais ou aqueles que nem 
os conseguiram. Essa massa 
é heterogênea. Inclui desde 
a pessoa que tinha um sim
ples trabalho braçal até 
aqueles com atividades 

· especializadas e que viram 

"O camelô é o afugentado da sociedade", define Mário Luís 
Eleotério, presidente da Cetbrás (Central dos Trabalhadores 
Ambulantes, Camelôs e Diferenciados do Brasil), entidade que 
vem organizando a categoria profissional que mais cresce no 
Brasil, desde os anos 80. "A chamada economia informal, movi
da por milhões de ambulantes, representa o equivalente a um 
terço do Produto Interno Bruto, algo em torno de 200 bilhões 
de dólares por ano. 

Apesar disso, o camelô é um agente fantasma para o poder 
público. Município, Estado e União fazem de conta que essa 
massa de trabalhadores por conta própria não existe. A não ser 
para reprimi-los, quando são considerados uma espécie de aber
ração urbanística." 

· O mundo da economia informal no Brasil tem um contin
gente de 30 a 35 milhões de pessoas, integrantes da força de 
trabalho à margem do emprego legalizado, aquele que exige 
carteira assinada e garante os demais direitos sociais. Parcela 
ponderável desse total são os camelôs, a quem restaram as ruas 
como opção de atividade. Estão um degrau abaixo do 
microempresário e, por isso, a legislação que contempla esta 
categoria não lhes serv'e. Também não lhes servem os regula
mentos que enquadram o trabalho dos ambulantes. 
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seus setores de emprego 
atingidos pela crise econômica. No Rio, por exemplo, são 
metalúrgicos da área da construção naval, bancários, professores 
desestimulados pelos baixos salários, e estudantes que não con
seguiram empregos de carteira assinada. 

Em Manaus, a crise da Zona Franca formou um contingente 
de 200 mil pessoas. "O poder público faz de conta que esses 
operái'ios por conta própria não existem, o que é um erro políti
co inadmissível. A p1ioridade do Brasil é a questão social, e o tra
balhador informal é o mais necessitado de uma política social". 

Plano FHC de emprego - Na visão do presidente da Cetbrás, 
o anunciado projeto do governo federal para criação de empre
gos mostra-se equivocado, ao enfatizar a reciclàgem profissio
nal como um fator gerador de postos de trabalho. Critica, igual
mente, o outro anunciado pilar do programa, a 
desregulamentação do emprego, através d.e uma legislação mais 
frouxa para os contratos de trabalho. 

"Esse plano é uma balela, porque essas providências anun
ciadas não criam empregos. Falta uma política econômica que 
estimule a produção, única forma de criação de empregos. A 
desregulamentação dos contratos de trabalho vai apenas pro
vocar o desamparo do trabalhador." Ainda segundo Mário Luís, 
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"sem carteira assinada, sem vários direitos, ele apenas se trans
formará num trabalhador informal, mas dentro do mundo for
mal da produção e do comércio. Se formos comparar, ficará em 
situação pior que a do camelô. Este, pelo menos, tem a liberda
de de buscar as formas mais vantajosas para si. Todo esse pro
grama de reformas precisa de muita discussão e seriedade, para 
evitar uma catástrofe social". 

Nosso japonês - Segundo Mário Luís, o camelô não pode 
ser visto como um marginal, mas como um elo importante da 
economia, já que a realidade das políticas públicas (ou seus 
equívocos) criou em poucos anos milhões desses 
trabalhadores das ruas: "O camelô é nosso japonês. É 
infatigável, segue uma jornada de trabalho que tem hora para 
começar, mas não para acabar, e encara sol, chuva, esforço 
físico acima da média. Só assim consegue uma renda mensal, 
que pode ser até signíficativa. Um vendedor de refrigerantes 
pode lucrar 50 reais - meio salário mínimo - por dia. Mas, 
não tem direitos." 

Nosso japonês, ainda segundo o presidente da Cetbrás, não 
concorre com o comércio estabelecido, ao contrário do que cos
tumam afirmar autoridades e lideranças empresaiiais. Isto, por-

que o ambulante se abastece no comércio estabelecido e paga 
em dinheiro yjvo, servindo, na verdade, de meio pai·a dar mais 
velocidade à circulação das mercadorias. "Onde está a falência 
do comércio provocada pelos camelôs? Não existe", diz Mário 
Luís. "O ai·gumento da concorrência danosa é usado por quem 
gosta de sonegai· impostos, alegando que o movimento caiu. A 
úníca concorrência que o camelô faz é no custo dos produtos, 
mas esta é benéfica à economia e ao consumidor, pois o traba
lhador informal vende mais barato, o que atua na estabilidade e 
mesmo na baixa de preços." 

Além de lamentai· o que considera uma miopia política dos 
governantes, quanto ao papel econômico que já desempenha o 
segmento dos informais, o líder da Cetbrás aponta a contribui
ção que esse setor poderia dai· em impostos, o que também é 
negligenciado pelos adminístradores públicos. Sugere a possi
bilidade de se legalizar a atividade com pequenas taxas para os 
três níveis de adminístração, pesando pouco individualmente, 
mas representando, no final, uma parcela que se1ia signíficativa 
para os governos munícipal, estadual e federal. O ambulante, 
em troca, desfrutaria de um reconhecimento oficial e recupera
ria direitos para si e para a familia, perdidos com o desemprego 
nas atividades formais. (P.M) 

Crédito para a favela 

A 
ssim como a dívida externa e a hiperinflação foram uma 
dor de cabeça para a América Latina nos anos 80 e início 
dos 90, o desemprego está se transformando no maior 
desafio destes últimos anos do século. Essa é, ao menos, 
a visão do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), cujo representante no Brasil, o uruguaio Jorge Elena, 
esteve no Rio de Janeiro para anunciar o lançamento de um 
projeto pioneiro, que destinará inicialmente U$ 500 milhões, a 
fundo perdido, para financiar iniciativas geradoras de emprego, 
impulsionadas por pessoas de baixa renda que têm 
microempresas domésticas. 

"As pequenas e microempresas são as que geram emprego. 
Por isso, o BID se interessou em financiá-las",justificou Elena. 
Em parceria com o Viva Rio, o BID vai emprestar até 1.000 
dólares a pessoas que atuam no setor informal da economia. "O 
setor formal já tem acesso ao crédito. Com esta experiência, 
pretendemos levar o banco até as pessoas, e não ao contrário, 
como em geral acontece", assinalou Rubem César Fernandes, 
do Viva Rio. 

A experiência piloto começará na comunídade favelada do 
bairro carioca de Copacabana. As favelas de Chapéu Mangueira, 
Pavão e Pavãozinho serão as primeiras a ser favorecidas pelos 
créditos. As garantias do empréstimo serão as próprias pessoas 
e a taxa de juros vai ser definída pela situação de cada uma e 

pelo mercado. "Queremos menos burocracia que os 
bancos, e menos juros que o agiota", resume Rubem César. 

De fato, o representante do BID entende que os com
petidores da iníciativa "vão ser os agiotas que cobram ta
xas altíssimas e têm sanções severas para quem não pa
gar em dia. O BID não tem sanção. A sanção será a não
renovação do crédito e a censura da comunídade, que per
derá muito, se a experiência fracassar. A nossa experiên
cia em outros países demonstra que o pequeno é sempre 
melhor pagador que o grande", garantiu. 

A idéia é atrair bancos privados para a experiência. 
"Queremos mostrar a eles que existe um nicho de merca
do que não está ocupado e que é rentável. Essa iniciativa 
só tem sentido se puder crescer e ampliai· o número de 
pessoas favorecidas", assinalou o representante do Viva Rio. 

O BID trabalha há mais de 20 anos com esse segmen
to social, desenvolvendo projetos de geração de renda e 
de emprego nas classes desfavorecidas. O caso pioneiro 
foi o de uma cooperativa de artesãs uruguaias, que fabri
cavam roupas e artigos pai·a o lar em teai·es. Com o crédi
to do BID, expandiram o mercado, iniciando um próspe
ro negócio de exportação. Hoje, a cooperativa Manos del 
Uruguay é uma grande empresa exportadora de peças de 
artesanato para a Europa e Estados Unídos. 
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Insensibilidade 
social 
No afã de mostrar inflação baixa, 
governo sufoca o desenvolvimento 

Raphae/ Borges 

As autoridades governamentais brasileiras, inclusive o 
próprio presidente Fernando Henrique, costumam, 
repetidamente, afirmar que a causa do desemprego crescente 
no país se deve à modernização das empresas, que a política de 
globalização da economia impôs como imperativo de 
competitividade .. Pode ser que o avanço tecnológico, como a 
robotização e a informática, sejam causas de desemprego na 
Europa ou nos Estados Unidos. No Brasil, não. 

Não alcançamos ainda essa etapa de desenvolvimento 
tecnológico, que substitua o ser humano pela máquina em ritmo 
tão acentuado. O desemprego na construção civil, na agricultura, 
nas médias e pequenas empresas e, inclusive, nas grandes 
montadoras, não se deve a nenhuma conseqüência de 
modernização tão flagrante. 

Em nome do plano de estabilização da moeda instalou-se 
no país uma política de conseqüências nefastas para o 
desenvolvimento econômico. No ano de 1995 e ainda agora, no 
início de 1996, as concordatas e falências de pequenas e médias 
empresas estão batendo recordes históricos e isso, 
naturalmente, gera desemprego. 

Crise agrícola - O ex-ministro Delfim Neto calcula que per
to de 400 mil pessoas, no último ano, perderam seu emprego na 
agricultura por falta de recursos para o plantio e a 
comercialização da safra, com uma queda estimada de 10 a 12% 
na produção agricola. Isso se refletiu, também, na produção in
dustrial e de venda das empresas de equipamentos, insumos e 
fertilização agrícolas. 

A construção civil, uma das maiores empregadoras da mão
de-obra, está estagnada, enquanto se define uma política 
habitacional que não sai dos anúncios. Os juros altos, os maiores 
do mundo, capitalizam os ricos, inclusive do exterior, e inibem as 
empresas nacionais de qualquer possibilidade de investimento que 
se refletilia no aumento de emprego. 

As importações, escancaradas, privilegiam a mão-de-obra ex
terna,. enquanto as exportações, asfixiadas por um câmbio imal, 
perdem o ritmo de crescimento e os mercados. Tudo isso gera um 
enorme desemprego que o governo procura esconder, atribuindo a 
fatores fantasiosos de reengenhaiia e modernização da economia, 
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O imponente prédio do BNDES, no Rio, lança sombras sobre as barraquinhas de 
camelôs, enquanto os dirigentes do órgão aceleram o programa neoliberal do govemo 

sendo esse o preço que teriamas que pagar para ingressar no Pri
meiro Mundo. 

Desmonte social - Agora mesmo se trata de vender a idéia 
de que poderíamos resolver o problema do desemprego 
crescente, se os trabalhadores abrissem mão de conquistas 
sociais alcançadas, como repouso semanal remunerado, as férias 
anuais e o 13º salário, entre outros, considerados encargos nas 
folhas salariais. 

Sobre o assunto, o colunista econômico Joelmir Beting, 
sempre integrado à midia de louvação governamental, saiu de 
sua linha habitual com as seguintes observações:" Comparanda. 
Estudo da Booz-Allem & Hamilton, pelos crité1ios brasileiros, 
revela que os encargos nas montadoras são de US$ l,66 por US$ 
1 de salário no Brasil contra"US$ 1,12 na Itália, US$ 0,88 na 
França, US$ o, 76 na Alemanha, US$ 0,34 nos Estados Unidos e 
US$ 0,31 no Japão. Outra Face: Entre nós, os altos encargos são 
esfai·elados na folha das empresas pelos baixos salários. O 
salário-hora é de U:S$ 3 nas montadoras brasileiras, contra US$ 
12 na Inglaterra, US$13 no Japão, US$15 nos Estados Unidos, 
US$16 na Itália e US$ 21 na Alemanha. Que tal?" e 
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Em pé de guerra 

Decreto que permite 
a revisão da extensão 

de áreas indígenas 
desperta polêmica 

., 
no pazs 

Marcelo Monteiro 

' '

A questão fundiária está histo
ricamente na raiz da agressão secular 
que as comunidades indígenas têm 

sofrido no contato interétnico. Apesar 
disso, terminado o prazo de cinco anos 
determinado pelo artigo 67 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
para que todas as terras indigenas fossem 
demarcadas, 49% ainda não o foram. Os 
crescentes casos de violência contra 
populações indígenas denunciam também 
a falta de medidas mais enérgicas para 
garantir seus diretos e suaintegridade fisica, 

Alteração na definição de áreas pertencentes às tribos pode aumentar os conflitos entre índios e invasores 

como demonstram as constantes invasões 
das terras indígenas, com assassinatos e 
prejuízos ao meio ambiente." 

Este trecho poderia ser atribuído 
perfeitamente a uma organização não
governamental de defesa dos direitos 
dos índios. Mas, na realidade, faz parte 
do livro Mãos à obra, lançado pouco 
antes da eleição presidencial de 3 de 
outubro de 1994, apresentando o 
programa de governo do então candidato 
Fernando Henrique Cardoso. Se, diante 
do que foi colocado no papel, a 
expectativa de ONGs poderia ser 
positiva em relação à política indigenista 
da gestão Fernando Henrique, as 
medidas práticas colocaram grupos 
indígenas e indigenistas em pé de guerra 
contra o governo federal. 

O estopim da declaração de "guerra" 
pelas entidades não- governamentais foi 
o Decreto 1.775, assinado em 8 de janeiro 
pelo presidente da República, que 
substitui o Decreto 22, aprovado por · 
Fernando Collor de Mello em 1991. O 
novo dispositivo permite a estados, 
municípios e "demais interessados" que 
se sentirem prejudicados pela definição 
de uma área indígena contestar os 
critérios usados na demarcação junto ao 
Ministério da Justiça. Os reclamantes 
contaram com 90 dias a partir da 
publicação do decreto (9 de janeiro) para 
apresentar os argumentos e o governo 
tem mais três meses para analisar 
(competência da Fundação Nacional do 
Índio- Funaí) e decidir os casos (a cargo 
do Ministério da Justiça). 
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As conseqüências do projeto opõem 
governo e entidades de defesa dos índios. 
Enquanto o ministro da Justiça, Nelson 
Jobim, afirma que a alteração poderá 
evitar a contestação futura das 
demarcações já feitas com base num 
dispositivo "inconstitucional" (o 
Decreto 22), entidades taxam a decisão 
do governo de "nefasta", uma "mensagem 
do Mal", "condenação à morte" para 
vários grupos indígenas e facilitador de 
invasões e conflitos , contrariando 
frontalmente as promessas do então 
candidato do PSDB. 

Na opinião de técnicos do governo, 
somente poderiam ser questionadas 
com o decreto as áreas que não estão 
completamente regularizadas - 143 das 
554 existentes: 91 classificadas como 
"identificadas" (com características 
definidas por portaria do ministério) e 
outras 52 consideradas "demarcadas" 
(com processo de demarcação 
concluído, mas aguardando a homo
logação pelo presidente da República e 
o registro em cartório). 

Estariam fora do alcance do decreto, 
segundo o Ministério da Justiça, as 223 
áreas "regularizadas" - homologadas pelo 
presidente e registradas em cartório - e as 
188 "a identificar" - locais onde técnicos 
da F\m:ai ainda não concluíram estudos 
para o início do processo de regularização. 

Já para o Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) , entidade ligada à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e uma das principais organizações 
brasileiras de defesa dos índios, o total de 
áreas passíveis de alteração seria bem maior: 
344. A organização afirmava em meados de 
fevereiro que apenas 210 regiões estão 
regulaiizadas - o governo dizia na mesma 
. época que ei·am 223 -, e que todas as demais 
poderão ser revisadas. 

No total de 223, o governo inclui dez 
áreas registradas após a edição do decreto. 
Para o Cimi, essas terras podem ser 
alteradas com base no novo dispositivo, 
possibilidade descaitada pelo governo. A 
direção da F\.lnai rejeita também a tese de 
que as áreas "a identificar" podem ser 
alteradas. Para os técnicos do órgão, não 
se pode reduzir a dimensão do que ainda 
nem foi definido. 

No grnpo de passíveis de contestação, 
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Jobim: decreto evita anulação de terras já definidas 

Segundo o governo, 
só podem ser 

questionadas áreas não 
completamente 

regularizadas. Para 
o Cimi, podem ser 

alteradas pelo novo 
decreto regiões de 

intenso conflito, como 
a Raposa/Serra 

do Sol (RR)e 
a Guarani/Kaiowá (MS} 

estão áreas "de intenso conflito", segundo 
o secretário-adjunto do Cimi, Roberto 
Antônio Liebgott, com Uru-Eu-Wau-Wau 
(Rondônia), Ktikati (Mai·anhão), Guai·ani
Kaiowá (Mato Grosso do Sul) e.Raposa/ 
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Valverde: mais um passo para reduzir as áreas indígenas 

Serra do Sol (Roraima), que reúne índios 
Makuxi, Wapixana, Ingaricó e Taurepang. 
"Em todas es~as áreas os prejuízos serão 
muito grandes com aplicação deste.novo 
decreto, com o acirramento dos conflitos 
entre índios e brancos, além do inevitável 
alastramento de doenças e destruição da 
vida, cultura, costumes e tradições dos 
povos indígenas", afirma Liebgott. · 

Até 20 de fevereiro, a F\.lnai já havia 
recebido três contestações baseadas no 
novo instrumento legal. Uma das ações 
não foi impetrada por fazendeiro , 
garimpeiro ou autoridade, e sim por um 
grupo de índios: os cocamas, que exigem 
para o grupo parte da área Evaré I, de 546 
mil hectares, destinada a 8 mil ticunas no 
Amazonas. Os cocamas reivindicam a 
criação de uma reserva de 4.800 hectares. 
O gr·upo vive com tibeirinhos em Sapotal, 
a 50 quilômetros da cidade amazonense 
de Tabatinga. 

A coordenadora da Coordenação de 
Apoio aos Índios Conamas (Coima) , 
Regina Silva, elogia o Decreto 1. 775. Com 
o dispositivo, "vários grupos de índios 
devem pedir para serem reconhecidos 
porque há uma falsa idéia de que na região 
(amazônica) só existem os ianomâmis e 
ü"s,ticunas", afirma. 

Os outros pedidos são a alteração da 
extensão da área de Sete Cerros (Mato 
Grosso do Sul) , solicitada pela Agro-
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pecuáiia Sattin, e uma indenização de R$ 
7,6 milhões exigida por seis empresários 
do Paraná devido à demarcação da área 
Enawene-nawe (Mato Grosso) . O grupo 
alega que tinha títulos de propriedade 
referentes a 33.804 hectares. 

Mudança de opinião 
Outra entidade que contesta 

veementemente a alteração na definição 
de terras indígenas é o Instituto 
Socioambiental. Segundo texto assinado 
pelo presidente da entidade, o advogado 
Carlos Marés, e pelo secretário-executivo, 
o antropólogo Carlos Alberto Ricardo, os 
únicos perdedores com o novo dispositivo 
são os índios. Segundo os diretores da 
ONG, no momento de alterar proce
dimentos, "os governos adulam os 
poderosos e desprezam os direitos, 
protelando as demarcações e condenando 
os índios à invasão e morte". 

Para Ricardo e Marés, um dos 
objetivos do decreto é conquistar votos 
"da raivosa bancada antiindígena" no 
Congresso Nacional para os projetos do 
governo federal. O deputado federal 
Elton Rohnelt (PSC-RR) foi um dos 
parlamentares que elogiou a edição do 
dispositivo. "Com o Decreto 1.775, o 
governo aplacou a nossa ira. Agora, 
temos condições de derrubar um dos 
maiores absurdos do Planeta", afirmou, 
·referindo-se à reserva dos ianomâmis, 
situada em boa parte no seu estado 
(Roraima) . A área, de 9,4 milhões de 
hectares, já foi registrada e portanto não 
poderia ser alterada tendo o novo 
decreto presidencial como base, 
conforme o Ministério da Justiça. 

As críticas do Instituto Sócio
Ambiental (ISA) ganham maior 
dimensão pelo fato do ex-presidente da 
Funai, Márcio Santilli, ter ocupado o 
cargo de secretário-executivo da 
entidade antes de assumir a chefia do 
órgão indigenista oficial. Antes de deixar 
a Funai em 8 de março, Santilli garantia 
que a alteração do procedimento para 
definição das áreas não visava a 
diminuição das mesmas: "Não há perda 
do patrimônio da União, porque não há 
nem haverá ameaça de redução de terra 
indígena." O ex-presidente da Funai 
chegou a afirmar que Fernando Henrique 

não seria "louco de sair por aí reduzindo 
terras indígenas". Um dos fatos que 
manteria a "lucidez" do presidente seria 
a esperada reação de governos e enti
dades do exterior diante da diminuição 
de áreas destinadas a tribos indígenas. 

Em junho do ano passado, quando 
ainda militava no ISA, Santilli tinha posição 
diferente sobre a edição de um dispositivo 
substitutivo do Decreto 22. Em texto 
publicado na edição de junho de 1995 do 
Parabólicas, veículo mensal da ONG, 
Márcio Santilli, apesar de afirmar que não 
havia motivo para que os defensores dos 
índios temessem a introdução do 

Antes de assumir a 
Funai Márcio 

Santilli classificava 
de "loucura" a 
contesta{ÕO de 
áreas indígenas 

retroagir a terras já 
, demarcadas 

contraditório, classificava como uma 
"loucura" a possibilidade do direito de 
contestação "retroagir a todas as terras 
delimitadas, demarcadas e homologadas 
por governos anteriores". Para Santilli, 
"o governo estimularia assim, o acir
ramento dos conflitos em mais de uma 
centena de terras indígenas, obrigando
se à nova análise e à nova decisão sobre 
questões já resolvidas, com toda a 
pressão política acumulada que isso 
implica". Acrescentava ainda que a 
atitude das autoridades "sinalizaria 
retrocesso quando ainda há muitas 
terras por demarcar". A "loucura" citada 
por Santilli se tornou uma possibilidade 
real com o Decreto 1.775. 

Contraditório polêmico 
Um dos argumentos básicos do 

governo para a edição do Decreto 1. 775 é 
que, se o procedimento administrativo 
para a determinação das te1rns indígenas 
não fosse alterado, todas as demarcações 
realizadas com base no Decreto 22 
poderiam ser contestadas e até anuladas 
pelo Judiciário. 

Segundo o ministro da Justiça, 
Nelson Jobim, o Supremo Tribunal 
Federal determinou a paralisação do 
processo de demarcação da reserva de 
Sete Cerros, no Mato Grosso do Sul. A 
alegação da maior instância do Poder 
Judiciário brasileiro seria que grupos 
contrários não estariam tendo con
dições de apresentar argumentos contra 
os critérios para a definição. 

Para Jobim, o caso de Sete Cerros 
exemplifica a possibilidade "de se julgar 
viciado o próprio regulamento ( o Decreto 
22) demarcatório vigente à época -
colocando em risco todas as demarcações 
até então feitas, desde a promulgação da 
Constituição de 1988". 

O ministro afirma que, diante desse 
suposto perigo e da inconstitucio
nalidade do Decreto 22, o governo 
decidiu alterar o procedimento, permi
tindo "maior precisão e justiça à decisão 
demarcatória". Nelson Jobim considera 
que antigo instrumento feria a 
Constituição porque não oferecia o 
direito à contestação durante a fase de 
definição da demarcação. O Decreto 
1. 775 torna "mais democrática a 
demarcação de terras indígenas", na 
opinião de Nelson Jobim. 

Representantes de entidades in
digenistas rejeitam a necessidade do 
contraditório. A alegação é que a de
marcação de terras destinadas a índios 
é um procedimento administra.tivo, 
formado por uma série de atos do 
governo federal. Como o Decreto 1.775, 
a definição das áreas passaria a ser um 
processo administrativo, com a 
admissão da contestação. 

O mesmo argumento de incons
titucionalidade que o ministro da Justiça 
atribui ao Decreto 22 é mencionado pelo 
Cimi em relação ao 1.775. O Conselho 
Indigenista Missionário cita o artigo 231 
da Carta Magna, que prevê que "são 



nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das 
terras indígenas". O novo dispositivo 
permite a apresentação de "títulos 
dominiais" (de posse) como parte da 
argumentação dos que querem a 
mudança de áreas. 

O secretário-adjunto da entidade 
afirma que o ministro da Justiça "usa 
demagogicamente" o argumento do 
direito ao contraditório. O objetivo real, 
para Roberto Liebgott, "é esconder que 
o novo decreto não passa de um 
mecanismo redutor das áreas indígenas 
consideradas (pelo ministro) como 
muito extensas para poucos índios". 
Para o diretor do Cimi, a diminuição da 
extensão das terras destinadas aos 
índios aumentaria as chances de "povos 
com culturas milenares serem 
brutalmente violentados e extintos, 
configurando-se um verdadeiro geno
cídio". Para o Cimi, o decreto cria a 
possibilidade de concessão de "indeni
zações milionárias a todos aqueles que 
historicamente invadem, matam, 
roubam e destroem a terra, a vida e a 
cultura desses povos". 

Ética questionada 
A posição do ministro da Justiça sobre 

o processo demarcatório de terras indígenas 
não é recente. Ainda como deputado 
federal, Nelson Jobim elaborou parecer a 
pedido do governo do Pará que procurava 
demonstrar a inconstitucionalidade do 
Decreto 22. O parecer foi utilizado pela 
administração do então governador Jáder 
Barbalho em ação contra o dispositivo no 
STF. O Supremo não considerou que o 
instrumento feria a Constituição, segundo 
o jurista Dalmo Dallari. 

Além do questionamento ético a 
respeito da decisão do ministro Nelson 
Jobim sobre tema em que o advogado 
Nelson Jobim atuou, o ministro é criticado 
por organizações não-governamentais por 
ter enviado correspondências a governos 
estaduais indicando quais as áreas que . 
poderiam ser contestadas com base no 
novo dispositivo legal. Para o secretário
adjunto do Conselho Indigenista Mis
sionário, o fato "do ministro ter instruído 
governos estaduais a contestar demar-
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O Decreto 1. 775 permite apenas a redução de áreas, não oferece a possibilidade de aumento de terras indígenas insuficientes 

cações demonstra que ele não está 
preocupado com a isenção exigida de 
qualquer ocupante de cargo público". 

Outra conclusão a ser tirada da atitude 
do ministro, na opinião de Roberto 
Liebgott, é que "os interesses defendidos 
pelo governo não são os dos índios, caso 
contrário o ministro teria informado (a 
eles) o conteúdo e as implicações do novo 
decreto , o que não aconteceu". A 
assessoria do ministro afirmou que a 
atitude teve como objetivo tornar a 
questão mais clara, informando "quais 
áreas estão sujeitas às reclamações". 

'Esquecimento' 
Para a Articulação dos Povos 

Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 
Espírito Santo (Apoinme), a posição 
antiindígena do governo federal fica 
evidenciada pelo fato de que o 
dispositivo "esqueceu" de permitir o 
aumento da dimensão das áreas 
"insuficientes à sobrevivência dos povos 
ou comunidades". "Os defensores do 
contraditório caíram em contradição, 
pois aviltaram os princípios 
democráticos que afirmam defender", 
limitando a alteração das terras à 

diminuição, segundo nota da Apoinme. 
O geógrafo Orlando Valverde, 

presidente da Campanha Nacional de 
Defesa e pelo Desenvolvimento da 
Amazônia, considera o Decreto 1.775 
como mais um passo para a redução das 
áreas indígenas, facilitando o acesso de 
gai:impeiros, madeireiras e grileiros aos 
recursos presentes nas regiões. Para 
Valverde, "o futuro do Brasil depende em 
boa parte do patrimônio florístico e 
genético contido especialmente na 
Amazônia" e a exploração inadequada dos 
recursos naturais poderia assim 
comprometer o desenvolvimento do país. 
"Demarcar reservas para índios significa 
conserva~ a floresta e evitar os danos 
causados pela mineração, pecuária etc." 

Orlando Valverde rebate as críticas 
sobre a destinação de 9,4 milhões de 
hectares para cerca de 12 mil ianomâmis 
mostrando dados sobre os maiores 
latifúndios do país. Das 27 maiores áreas 
particulares do país (dados de 1989), 24 
estavam localizadas na Amazônia, 
superando os 23 milhões de hectares. 
"Esses latifúndios, tirando-se o Projeto 
J ari, devem ter um população somada bem 
menor que o número de ianomâmis." e 
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1l'lúsica estilnula inteligência 
Segundo pesquisa feita pelos médicos Frances Rauscher e Gordon 

Shaw, da Universidade da Califórnia lrvine, "aulas de iniciação musi
cal a crianças pequenas aumentam o raciocínio e desenvolvem as 
funções cerebrais para a música, a matemática complexa e o xa
drez". Comparando o desempenho de 19 crianças do pré-escolar 
que receberam aulas de música por oito meses com o de 15 crianças 
que não tiveram esta prática, o resultado é dara: o primeiro grupo 
superou em muito o raciocínio espacial do segundo. Os pesquisado
res não sabem ainda qual o tipo de música é melhor estimulador, 
mas afirmam que quanto mais complexa e harmoniosa a melodia, 
melhor o desenvolvimento. Segundo o relato dos dois cientistas "jo· 
vens que escutaram por dez minutos a Sonata K 448, de Mozart, 
aumentaram seus pontos na contagem do QI espacial por um curto 
período de tempo". Ao mesmo tempo, não se obteve resultado al
gum quando a música era o rock pau/eira, talvez porque seja muito 
repetitiva. 

. A.hortos terapêuticos 
O aborto é proibido pela Constituição, excetuando-se casos que 

coloquem em risco a vida da gestante ou forem resultado de um 
estupro comprovado. Mas, em várias partes do país, os juízes têm 
autorizado a realização dos abortos terapêuticos. Se concede esta 
permissão quando se trata, por exemplo, de fetos portadores de 
anencefalia, de fetos sem os rins ou com síndrome de Down. 

Em todos os casos, a anomalia genética está presente e o aborto 
precede a um fracasso natural da gravidez. Como existe uma quanti
dade enorme de anomalias genéticas graves, os médicos vão testan
do os limites da justiça. 

.Distribuicão de renda 
3 

A teoria de primeiro deixar crescer o bolo para depois dividir, 
tão sublinhada pelos economistas durante o período da ditadura mi
litar, mostrou sua falência. Hoje, apesar de crescido o bolo - e talvez 
porque crescido nas mãos de uns poucos- a pobreza e a diferença 
social no país são alarmantes. Na verdade, o mais acertado seria dis
tribuir a renda, já que, como o próprio Fernando Henrique Cardoso 
afirmou, "o Brasil não é pobre, é injusto". A renda per capita brasi
leira, em torno de US$ 4.500, coloca o país como um dos mais ricos 
do mundo, mas 40% dos brasileiros têm renda anual inferior a US$ 
1.500. Para erradicar a pobreza brasileira -foto-, bastaria transferir 
3% do PIB, US$ 15 bilhões para esta parcela, segundo proposta dos 
economistas José (amargo, Ricardo Barros e Rosane Mendonça. "Para 
isto, seria necessária uma reforma do Estado, com maior participação 
dos cidadãos na alocação do dinheiro público, através de sindicatos 
patronais e de trabalhadores e por associações de moradores, au
mentando a voz dos grupos mais pobres11

, afirmam. 

l~rger: riquem afro-brasileira 
Aos 93 anos, morreu em fevereiro em sua casa, em Salvador, o 

etnólogo Pierre Fatumbi Verger, vítima de insuficiência cardíaca e 
respiratória. Nasádo na França, fascinou-se pela cultura africana quan
do começou a freqüentar osbals negres, em Paris. Em 1946 mudou
se para Salvad~r, de onde viajava sempre para a África. Seu trabalho 
foi extremamente importante na recuperação da memória africana 
na cultura brasileira. Deixou um acervo de cerca de 62 mil negati
vos, mais de três mil volumes de livros em sua biblioteca e 3.500 
espécies de plantas cultivadas nos pouco mais de 100 metros qua
drados de sua casa, fora os 40 livros por ele escritos. O último, fwé
o uso das plantas na sociedade iorubá, é um dos mais completos 
sobre o uso das ervas. Devido à importância destes estudos, o escri
tor e senador Darcy Ribeiro chama a atenção para sua conservação. 
"O governador baiano Paulo Souto não pode deixar que os levem 
para fora do país e nem tampouco deixar que os cupins tomem con
ta deles11

, afirma . 

Os bispos e o HIV 
Segundo a Unicef, a 11\ids poderá causar uma tragédia 

demográfica. A doença atinge 1,5 mil hão de crianças em países po· 
bres, sendo 1 milhão africanas. Muitas outras podem ainda estar con
taminadas, já que 5 milhões de mães são portadoras do HIV. Só no 
Malawi, 1 O% da população estão com o vírus: 

A Igreja Católica continua defendendo sua doutrina e conde
nando o uso de preservativos. Uma honrosa exceção poderia ser o 
episcopado francês. Um documento da Comissão Social da Confe
rência Episcopal Francesa afirmou que "o uso de preservativos é ne
cessário mas insuficiente", ao mesmo tempo que sugeriu reflexões 
sobre "o caráter propriamente humano dasexualidade11 e condenou 
a banalização do ato sexual. Luc Montaigner, descobridor do vírus 
da Aids, viu a atitude como uma evolução e observou que os bispos 
da África e América Latina deveriam seguir o exemplo. 

A1ne e tenha saúde! 
Do ponto de vista cardiológico, alegria, afeição, excitação sexual 

ou solidariedade fazem bem à saúde,como mostra o casal da foto. 
Por outro lado, têm efeito contrário os sentimentos negativos, como 
medo, raiva, ciúme ou inveja. A cardiologista Lígia Fernandez expli
ca que "emoções negativas são interpretadas pelo sistema nervoso 
como uma ameaça. Como reação, o cérebro lança na circu lação 
neurotransmissores chamados catecolaminas: a adrenalina e a 
noradre!ina, que aceleram o batimento cardíaco e a respiração para 
aumentar a oxigenação do sangue11

• E quando os estados de alerta se 
repetem, o sistema nervoso não tem tempo de se recuperar. 
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DO LIVRO 
A traietória de quatro damas negras 

A discriminação do negro no Brasil tem suas raízes na escravidão.Mas este passado, mesmo após sucessivas conquistas ao longo dos 
tempos, continua se fazendo presente nas relações sociais. Infelizmente, ainda hoje têm sido diliceis a aceitação e o reconhecimento do negro 
na sociedade. Mas há pessoas que conseguem abrir caminho, apesar do preconceito, e constroem uma trajetória vitoriosa. Algumas delas 
estão presentes em Damas negras, de Sandra Almada, reunindo depoimentos de quatro grandes personalidades negras do meio artístico: 
Chica Xavier, Lêa Garcia, Ruth de Souza e Zezé Motta. 
Em entrevistas e relatos emocionados, as atrizes contam suas vidas e mostram como conseguiram garantir seu espaço e superar a 
dor do preconceito. Muitas vezes, os problemas começaram na infância, como se pode ver nesta declaração de Ruth de Souza: 
"Chorei muito durante a leitura de um livro na primeira série da escola primária. No texto vinha escrito que o negro não era muito 
inteligente, porque tinha o cérebro atrofiado." 
A obra revela como nos meios artísticos, sobretudo na televisão, o ator negro-que, na maioria das vezes, foge do padrão de 
beleza estabelecido - recebe salários mais baixos e interpreta papéis secundários, como domésticas, motoristas ou serventes. 
Chica Xavier tem uma ligação intensa com a religião afro-brasileira. E ialorixá (mãe-de-santo) há muitos anos e acredita que seus guias 
fiquem ao lado dela quando interpreta personagens ligados ao candomblé. Um de seus papéis de maior sucesso foi a Inácia, da novela 
Renascer. 
Ruth de Sousa completou 50 anos de carreira em 1995. Trabalhou nos primeiros filmes da Atlântica e Vera Cruz e foi a primeira atriz 
brasileira indicada para o Leão de Ouro do Festival de Veneza, em 1954, por sua interpretação em Sinhá moça. 
Lêa Garcia trabalhou em Oifeu do carnaval e chegou a ser indicada para o prêmio de melhor atriz em Cannes. É mais conhecida do grande 
público pela sua atuação nanovelaA escrava Isaura, na qual interpretava a perversa escrava Rosa. Durante muito tempo, foi hostilizada 
na rua pelo público, embora seja uma pessoa doce e meiga. 
Zezé Motta tem desenvolvido uma carreira múltipla de atriz e cantora. Seu maior sucesso no cinema foi Chica da Silva, de Cacá Diegues, 
e seu trabalho mais recente foi na novelaA próxima iiítima. 
Segundo Sandra Almada, as quatro damas negras simbolizam as dificuldades e as afirmações das mulheres de sua condiçãô étnica e 
social num espaço de Terceiro Mundo. 

Programação neurolingüística 
A programação neurolingüística estuda o que 
acontece ao cérebro humano enquanto pen
samos e o efeito do pensamento sobre o 
comportamento. Ela se propõe a nos ensinar 
como pensar melhor para, conseqüentemente, 
conseguir alcançar os objetivos a que nos 
propomos. O livro PNL e você - a ciência e a arte 
de conseguir o que você quer, de Harry Alder, é 
uma espécie de manual desta disciplina, que 
se pretende eminentemente prática. Tem 
inclusive um plano de ação de 21 dias. 

Saudades de São Paulo 
O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, 
autor de Tristes trópicos, é uma figura muito 
ligada ao Brasil, onde morou de 1935 a 1938, 
tendo dado aulas na Universidade de São 
Paulo. Sua estada no país foi importante na 

elaboração de seus conceitos teóricos. O 
livro Saudades de São Paulo reúne suas fotos 
da época, suas lembranças do período, a 
convivência com os colegas brasileiros, suas 
andanças pela Baixada Santista e suas 
impressões diante dos "contrastes entre 
construções muito modernas, avenidas 
ainda provincianas, colinas quase rústicas e 
partes da cidade que conservavam aspectos 
de aldeia". 

Um amigo do mundo 
O norte-americano Paul Bowles, nasc ido 
em 1910, é uma figura curiosa. Músico, 
trocou as notas pelas palavras e tornou
se escritor já na maturidade. Na juven
tude, viajou com sua mulher pela África. 
Inspirado na sua relação com a mulher e 
nas viagens, escreveu O céu que nos protege, 

romance exótico e inquietante que virou 
filme dirigido por Bernardo Bertolucci. 
Morou no México e começou a estudar 
os mitos e crenças dos índios daquele 
país. Já maduro, estabeleceu-se no Mar
rocos e foi fundo na pesquisa de cultu
ras que estão desaparecendo, por causa 
do avanço da chamada civilização. Seus 
contos, entre eles os reunidos no volume 
Um amigo do mundo, refletem o choque 
cultural entre o homem civilizado e os 
chamados povos primitivos. Nas últimas 
décadas, os personagens europeus vão 
desaparecendo de seus relatos e os ára
bes ganham primeiro plano. Mas Bowles 
se recusa a retratá-los como vítimas e prefe
re situá-los num cenário fantástico de beleza 
e crueldade. 



DO LIVRO 

A volta de Carlos Heitor Cony 
Depois de mais de 20 anos sem lançar um romance, Carlo.s Heitor Cony quebrou seu jejum no ano passado com Quase 
memória, uma das obras mais expressivas dos últimos anos na literatura brasileira. 
Inicialmente, o que chama a atenção é o "gancho" usado para pendurar a história. Em 1995, ao sair de um hotel próximo ao 
seu trabalho onde fora almoçar, Carlos Heitor Cony recebe um embrulho que lhe é entregue pelo porteiro. Reconhece a letra, 
o cheiro e o modo de amarrá-lo com barbante como de autoria de seu pai. Só que o pai havia morrido há dez anos. 
A partir daí, desenrola-se um relato fascinante, centrado na figura do pai do escritor, também jornalista. Num·estilo 
sóbrio e elegante, Cony vai do lírico ao dramático, passando pelo cômico (a romaria ao interior de Minas é impagável, 
bem como a viagem à Itália que não houve). O livro é chamado Quase memória pela relutância do autor em considerá
lo um romance. Mas não importa a classificação. Importa o poder de Carlos Heitor de reconstruir toda uma época 
da vida brasileira, de modo carinhoso e evocativo, e sua capacidade de tomar pelas mãos o leitor e sair com ele a 
passear pela floresta do texto. 
Cony nasceu no Rio em 1926. Foi editorialista, editor e cronista no Correio da Manhã. Dirigiu as revistas Ele Ela, Desfile e Fatos 
& Fotos. É articulista da Manchete e cronista da Folha de S. Paulo. Escreveu, entre outros, os romances O ventre, informação ao 
crucificado, Pilatos, além de ensaios, crônicas e biografias. (Elias Fajardo) 

Réquiem para Heiner Müller 
O dramaturgo alemão Heiner Müller, de li
nha bretchiana, famoso pelos seus textos de 
oposição ao sistema, morreu ano passado sem 
saber muito bem qual seria o melhor destino 
para o drama vivido pela República Demo
crática Alemã (RDA), após a derrocada do 
sistema socialista. Ele criticava acerbadamente 
os desvios encontrados no comunismo, 
sobretudo nos países satélites da ex-União 
Soviética. Mas também não concordava de 
modo algum com a euforia de integração ao 
capitalismo que marcou a unificação das duas 
Alemanhas. Com isto, expressou fielmente as 
dúvidas e os sentimentos do povo alemão, que 
até hoje não sabe ao certo no que acreditar. A 
reunificação trouxe pontos positivos para os 
alemães, mas deixou outros obscuros e sem 
resolução: Entre suas peças, destaca-se 
Quartet, encenada no Brasil com Sergio Britto 
e Tónia Carrero e direção de Gerald Thomas. 

Os caminhos da cólera 
A cólera, conhecida na Índia desde tempos 
imemoriais, penetrou na Europa, Ásia e Ori-

ente Médio no fim do século passado. Em 
1970 instalou-se na África e na década de 90 
atingiu o Peru e o Brasil. No livro Os cami
nhos da cólera, Nilton Tornero explicita como 
as condições sociais têm interferido na tra
jetória desta epidemia e mostra até que 
ponto as políticas públicas de saúde (ou a 
falta delas) ajudam na propagação da 
doença. O livro vem acompanhado por um 
suplemento de trabalho destinado a alu
nos e professores. 

Uma personalidade feminina 
fascinante 
Flores raras e banalíssimas, de Carmen L. Oli
veira trata, entre outros temas, do caso amo
roso entré a poeta norte-americana Elizabeth 
Bishop e a brasileira Maria Carlota Costallat 
de Macedo Soares, a Lota, grande figura do 
cenário cultural carioca na década de 50. 
Lota concebeu e estimulou a construção 
do Parque do Flamengo, no Centro do Rio, 
cuja autoria muita gente atribui ao saudo
so paisagista Burle Marx, na verdade res
ponsável apenas pelos jardins. Elisabeth 

era uma intelectual atormentada pelo al
coolismo e, com a relação com a brasileira 
e a vinda para Petrópolis, sentiu-se renas
cer. Lota teve grande importância na vida 
política e social do Rio de Janeiro. Traba
lhava de graça, motivada pelo idealismo, 
lutou contra a fúria imobiliária e conse
guiu que o parque fosse realizado. 

A biografia-depoimento do último 
tenente 
Com uma vida que se confunde com a his
tória contemporânea do Brasil, aos 90 anos 
de idade, J uracy Magalhães abre seus 
archivos e conta tudo o que sabe. O resul
tado é um depoimento histórico, registra
do pelo jornalista José Alberto Cueiros, 
com incisivos diálogos e reveladoras con
versas de bastidores. Único tenente vivo 
da Revolução de 30, Magalhães engajou
se na hisórica Aliança Liberal, com Getúlio 
Vargas, José Américo e Oswaldo Aranaha, 
foi governador da Bahia aos 26 anos, de
putado, senador, ministro e primeiro pre
sidente da Petrobrás. 
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Ili li POSTAL NORTE SULIIIII 
ÉTICA NA COMUNICAÇÃO 
Ester Kosovski 
Muniz Sodré, Carneiro 
Leão, Chaim Katz, 
Francisco Doria, Fabio 
Lacombe, William Batista, 
José Argolo e Alessandro 
Baratta. Respeitados 
profissionais de várias 
áreas escrevem sobre a 
presença (ou ausência) de 
ética na vida moderna . 
156 PP Cód. E-489 
R$ 22,60 

JÔ SOARES 

O XANGÔ DE BAKER STREET 
Jô Soares 
O primeiro romance do 
hum01ista tem trama 
policial, passa-se no Rio de 
Janeiro de 1886 e erwolve, 
entre outros personagens, a 
célebre atriz francesa Sarah 
Bemhardt, o detetive 
Sherlock Holmes, o impera
dor Pedro II, prostitutas 
cariocas e a intelectualidade 
brasileira da época 
352 pp Cód. 467 
R$ 24,00 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL 
Da colônia à crise da Nova República 
Theotonio dos Santos 
Estudo aprofundacio 
sobre a aventura de uin · 
país em desenvolvimento 
no âmbito econômico e 
político. Uma história 
ideológica do Brasil, 
em crescente evolução, 
mas sacrificando 
seu povo. 
302 pp Cód. E-491 
R$ 29,00 

PÓS-NEOLIBERALISMO 
As 111líticas sociais e o Estado denmúlim 
Emir Sader e Pablo Gentil 
( organizadores) 
Análise sobre o neolibera
lismo, que prega a redu
ção da presença estatal na 
economia. Francisco 
Oliveira, Goran Therborn, 
Perry Anderson, entre 
outros, criticam o sistema, 
chamado de inimigo da 
cidadania. 
205 pp Cód. 449 
R$, 19,30 

ALMANAQUE BRASIL 95/96 · 2º Edi~ão 
Obra apresenta dados geográfi
cos, históricos e sociais do país de 
forma analítica, se constituindo mi

ma fonte de consulta preciosa para 
estudantes e profissionais de vá
rios setores. Reúne textos de 14 jor
nalistas e estudiosos sobre a situa
ção brasileira em áreas como edu
cação, saúde, comunicação, em
prego e habitação, entre outras. 
261 PP Cód. 318 
R$ 30.00 

O VERSO DA LÍNGUA 
Um romance gramatical 
Juva Batel/a 
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 anos, como um 
"romance hiper-realista" 
186 pp Cód. 453 
R$ 15,00 

DESTINO DO BRASIL: POTÊNCIA MUNDIAL 
A era Vargos continua 
Léo de Almeida Neves 
O país tem grande potencial, 
mas falta firmar a cidadania e 
garantir a sobrevivência econô
mica. O livro aponta novos 
caminhos e ressalta o papel 
histórico de Getúlio Vargas. 
270 pp Cód. E-490 R$ 20,00 
R$20,00 

A UNE EM TEMPOS DE AUTORITARISMO 
Maria de Lourdes de A. Fávero 
Histórico das lutas dos estudantes 
diante da ação do governo no ensi-
no, que usava a educação para 
sustentar o "projeto de sociedade 
capitalista", e da repressão 
política imposta pela ditadura 

1 militar. 
218 pp Cód. 455 
R$ 20,50 

ATENÇÃO: Se, por motivo de insuficiência de estoque, 
faltar algum livro de seu pedido, a entrega será feita par
cialmente e completada posteriormente. 



IIIIIPOSTAL NORTE SULIIIII 
ACASOS E CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
Fayga Ostrozver 
A gravadora e artista plásti
ca dá um panorama teórico 
dos mecanismos da 
criatividade. 
289 pp Cód. 483 
R$ 44,90 

UMA CHAMA NA AMAZÔNIA 
Jean-Pierre Leroy 
Movimento dos 
trabalhadores rurais na 
Amazônia, luta pela terra, 
reforma agrária e 
sindicalismo no campo, com 
informações sobre condiçõe 
e processos de organização 
do setor. 
215 pp Cód. 238 
R$ 6,00 

OS FANTASMAS DO VALE 
Qualidade ambiental e cidadania 
Lúcia da Costa Ferreira 
Dimensão política e cultural 
do desastre ambiental 
provocado pelo complexo 
industrial de Cubatão (SP). 
Modernização da economia 
causou destruição no 
ecossistema e sociedade 
busca soluções. Pesquisa 
premiada pela Associação 
Brasileira de Antropologia 
em 1991. 
188 pp Cód. 470 
R$ 8,60 

DONA MARIA JOSÉ 
Retroto de uma cidadã brasileiro 
Ana Arruda Callado e 
Denilde Leitão 
A trajetória de solidariedade 
da esposa do presidente da 
ABI, Barbosa Lima Sobri
nho, Maria José Barbosa 
Lima, fundadora da Campa
nha Pernambucana Pró
Infância e da Casa do Peque
no Trabalhador, em 
Teresópolis (RJ). 
107 pp Coei. E-.iOO 
R$15,00 

POR TRÁS DA SAÚDE 

Eduardo Galeano 

FUTEBOL 
Ao Sol • il Sombra 

FUTEBOL: AO SOL E À SOMBRA 
Eduardo Galeano 
O escritor uruguaio, autor 
de Veias abertas da América 
Latina aborda o esporte mais 
popular do Planeta. Galeano 
se relaciona com o futebol 
com as mãos, escrevendo, já 
que não foi bem sucedido no 
esporte com os pés, por ser 
"o pior perna de pau que já 
passou pelos campos" do 
Uruguai. 
264 pp Cód E-492 
R$ 24,00 

ECOLOGIA: 
GRITO DA TERRA, 
GRITO DOS POBRES 
Leo11nrdo Boff 

l 

un poucos países 
rico poderosos é a 
me ma que depreda o 
Planeta e e ·polia suas 
riqueza 
341 pp 
R$ 28,00 

Cód. 461 

ECONOMIA ECOLÓGICA 
Aplicações no Brasil 
Peter May 
Cinco estudos de caso 
tratam de recursos mine
rais e florestais nacionais, 
manguezais paulistas, 
carvoejamento de matas 
em Minas Gerais, alterna
tivas de uso de solo em 
florestas no Pará e recupe
ração de morros favelados 
no Rio. 
191 pp Cód. 463 
R$ 28,00 



A PERCEPÇÃO SOCIAL DA AIDS -
Raízes do preconceito e da 
discriminação 
Janete Hanan 
A autora, assistente social, 
trata do abandono dos 
doentes e do pânico que 
toma conta dos familiares e 
profissionais da saúde, pois 
a Aids reúne todos os 
estigmas das doenças antes 
tidas como catastróficas . 
96 pp Cód .. E-488 
R$ 25,0Õ 

ENSINANDO A ENSINAR 
Dali Reiner 
Ganha cada vez mais força em 
empresas 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 

ORIXÁS - OS DEUSES VIVOS DA ÁFRICA 
Abdias do Nascimento 

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 
Bafios, em Cuba, como se faz 
para narrar com eficiência, 
prendendo o espectador do 
início 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 interessam pelo tema e 
os que estudam marketing 
e propaganda a partir de 
uma perspectiva da Antro
pologia do Consumo .. 
232 pp Cód. 442 
R$ 25,00 

Um livro de arte bilíngüe realçando todo o vigor da 
mitologia afro-brasileira, com poesias, texto e 74 
reproduções em cores das pinturas de Abdias, além de 
ensaios críticos de vários autores. 
170 pp Cód. E-486 R$ 120,00 
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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 (1967-
450) e do AI-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 
mas 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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ORIENTE MÉDIO 
1 S RAEL/PALESTI NA 

do 
Respostas urgentes para a angustiante situação 
econômica dos territórios autônomos é o caminho 
para isolar socialmente os extremistas 

Beatriz Bissio 

V
stos em perspectiva, os aten
tados terroristas- que, em fins 
de fevereiro e começo de março 
espalharam pedaços de corpos, 
sangue e dor pelo centro de J e

rusalém, chocaram o mundo e abalaram o 
processo de paz - são só episódios de 
uma longa e dificil caminhada que visa 
reconstruir o mapa do Oriente Médio, co
locando nele o Estado cuja falta tem sido 
o principal fator de desestabilização da 
região: o Estado palestino. Mas, a curto 
prazo, esses atos de grupos radicais deses
perados estão sendo a pedra no sapato de 
Shimon Peres e Yasser Arafat, cujas lideran
ças estão sofrendo um processo de desgas
te, alimentado pelo ódio e intransigência dos 
radicais de ambos os lados. 

Os atentados - reivindicados pela 
Organização Fundamentalista Islâmica 
Ramas - foram os mais sangrentos de to
dos os que ocorreram em décadas de confli
to entre palestinos e israelenses. Deixaram 
quase 60 mortos e mais de 150 feridos. 

Antes das bombas com as quais se 
imolaram jovens extrernístas palestinos, 
o primeiro-ministro Peres tinha 13 pon
tos de vantagem, nas pesquisas pré-elei
torais, sobre o seu principal adversário 
nas próximas eleiç6es de 29 de maio, Ben
jamin Netanyahu, da organização de direi
ta Likud, contrária aos acordos com os 
palestinos. Em menos de 48 horas, a dis
tância entre ambos caiu para 3%. Pes
quisa do Instituto Dahaf, divulgada pelo 
jornal Yediot Aharonot, registrou em 
meados de março 46% das intenções de 
voto para o líder conservador, que re-

sultaria vitorioso, se o cenário não mu
dar até maio. 

As eleições em Israel são cruciais para 
o processo de paz, já que o futuro gover
no deverá negociar com os Arafat o status 
final dos territórios autônomos e o futuro 
de Jerusalém, além do destino das colô· 
nias judaicas construídas em terras ára
bes e d9s mais de três milhões de palesti
nos da diáspora. O Likud se opõe a qual· 
quer nova "concessão" aos árabes e não 

se sente comprometido sequer a honrar 
os compromissos assumidos perante a co
munidade internacional pelos governos tra
balhistas de Yitshak Shamir e Shimon 
Peres. Desta forma, uma vitó1ia dos con
servadores poderia pôr a perder tudo o que 
se avançou nesses últimos anos. 

Responsabilidade de Arafat..:... Assim 
como do lado israelense o futuro das ne
gociações de paz depende muito da capa-
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cidade de Shimon Peres de convencer o 
eleitorado que é melhor esquecer as pro
vocações dos extremistas e olhar para fren
te e não para trás, do lado palestino é 
enorme a responsabilidade nos ombros 
de Yasser Arafat. 

Após os minutos de glória vividos com 
a ampla vitória eleitoral e a simples, po
rém emotiva, cerimônia de juramento 
como primeiro presidente palestino, o 
carismático líder de 67 anos acordou para 

Abri l / 1996 

O Hamas, que não aceita 
a existência do Estado de Israel, 

, apela para o terror com o objetivo 
de frustrar os acordos de paz 
e encontra no desespero 
dos jovens desempregados 
a base sócia! para a 
sua pregação extremista 

a dura realidade. Tem que governar terri
tórios autônomos nos quais ainda há tro
pas israelenses acampadas nos arredores 
das grandes cidades; com uma economia 
dependente em altíssimo grau de Israel e 
cujo povo está dividido entre a tentação de 
sonhar com um futuro diferente, de paz e 
prosperidade, e a situação atual, de pobre
za, falta de infra-estrutura e desemprego; 
uma cortjuntura desfavoráveL aproveitada de 
forma exemplar pelos radicais islâmicos. 

Mas com a sabedoria e a experiência 
de quem já sobreviveu a vários atentados 
dos serviços secretos israelenses, ao cer
co de Bêirute, a várias cisões na Organiza
ção de Libertação de Palestina e ao isola
mento e às penú1ias econômicas criadas 
pelo seu apoio ao Iraque na Guerra do 
Golfo, Arafat não se abalou. Condenou sem 
piedade os atentados do Ramas qualifi
cando-os de "terroristas", condenou as 
forças que estão por trás deles, declaran
do-as ilegais, mandou prender dezenas de 
suspeitos em Gaza e Cisjordânia e reafir
mou o compromisso com a negociação e a 
paz. "Atos terroristas como esse têm por 
alvo não só Israel, como o processo de paz 
e a própriaAuto1idade Palestina", afirmou. 

Atitude similar foi adotada por Shimon 
Peres. Mas, pressionado pelos direitistas 
do Likud, o primeiro-ministro condicionou 
o prosseguimento· do diálogo de paz à re
pressão pela Autoridade Palestina aos ter
roristas. E determinou a suspenssão da re
tirada das tropas israelenses da Cisjordânia. 



ORIENTE MÉDIO 
ISRAEUPALESTINA 

Fundado em 1987 em Gaza pelo xe
que Ahmed Yassin - que foi conde
nado a prisão perpétua em Israel -o 

Movimento de Resistência lslãmica Hamas 
("Fervor'') iniciou a luta armada em 1989, 
depois que um colono judeu matou 29 mu
çulmanos em Hebron. Em agosto de 1995, 
depois que a OLP iniciou o diálogo com o 
grupo, o Hamas suspendeu seus ataques 
armados. Mas o assassinato de Ahya Ayash, 

. o Engenheiro, em janeiro, fortaleceu a linha 
dura e a organização voltou à atividade ar
mada, assumindo a responsabilidade pelos 
atentados em Jerusalém e Ashkelon. 

O objetivo do Hamas éa formação de um 
Estado islâmico na área da antiga Palestina, 
considerada tenitória sagrado muçulmano. 

Por essa razão, o Hamas se opõe aos 

Shimon Peres (com e fotografia de Yitshak Rabin, ao fundo): o desafio 
de convencer o eleitorado a não entrar no jogo do Hamas 

acordos de paz, que pressupõem a aceita
ção da partilha do antigo território palesti
no, no qual a maior parte corresponde ao 
Estado de Israel. 

Ao longo de décadas, Israel ocupou 
terras que as Nações Unidas tinham adju
dicado aos árabes e muitas delas não re
verterão para os palestinos, ficando, de fato, 
anexadas ao território judaico. Daí a pala
vra de ordem do Hamas, que também é a 
do outro grupo extremista islâmico, o Jihad, 
de "libertar" toda a Palestina, do Mediter
râneo ao Jordão. 

Já a OLP - que, conforme indicam os 
resultados das eleições, conta com o apoio 
da maioria do povo palestino- reconhece a 
existência de Israel e aceita proclamar o Es
tado palestino nos territórios autônomos. 

Curiosamente, o Hamas contou, no 
passado, com a "cumplicidade" de Israel, 
que via nos extremistas um instrumento 
para debilitar Arafat e a OLP, então, seus· 
principais adversários. Oliver Roy, autor dos 
livros Genealogia do islamismo e O fracas
so do islamismo político, assinala que "en
quanto os terroristas (do Hamas) comba
tiam a OLP, Israel os deixou se organiza
rem em Gaza e Cisjordânia. Quando (Robin 
e Peres) começaram a dialogar com Arafat, 
o sentimento radical, alimentado nas mes
quitas pelos pregadores islâmicos, já se 
tomara incontrolável." 

Yasser Arafat: operações do Hamas "atingem tanto Israel quanto o processo de paz e a Autoridade Palestina" 

A nível internacional, a negociação ainda 
é vista como única saída. Busca-se, de todas 
formas, arrefecer os ânimos, para que os 
extremistas não consigam desestabilizar o 
processo pacificador. Mas, no Ortente Mé
dio, o sentimento predominante é que a co
munidade internacional não pode ficar só 
em declarações de boas intenções, lavando 
as mãos de sua responsabilidade maior com 
a paz, que está no campo econômico, mais 
do que no diplomático. O caldo de cultura 

da ação do Ramas e do Jihad Islâmico é a 
falta de perspectivas de futuro de milha
res de jovens dos terrttórios hoje gover
nados por Arafat. Os compromissos de 
assistência econômica e técnica assumi
dos pelas nações desenvolvidas com os 
governos de Israel e dos territórtos autô
nomos têm que ser honrados, como for
ma de prevenir uma reversão no proces
so de paz, e suas terríveis conseqüências 
para o Oriente Médio e o mundo. e 
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Os chefes de Estado das nações mais poderosas do mundo e numerosos dirigentes árabes se reuniram no Egito para apoiar o processo de paz no Oriente Médio e condenar o terrorismo 

Sharm El-Sheik 

Respaldo internacional a Peres e Arafat 
Cúpula de líderes 
mundiais apóia 
continuidade 
do processo de paz 
e se compromete 
a dar ajuda 

A • economzca para 
viabilizar projetos 
que melhorem 
o nível de vida 
dos palestinos 

O processo de paz do O1iente Médio e 
os seus dois principais executores, Yasser 
Arafat, pelo lado palestino, e Shimon Peres, 
representação do povo judeu, receberam 
um claro apoio da Cúpula para a Paz, rea
lizada em Sharm El-Sheik, Egito, em 13 de 
março. Organizada às pressas, para dar 
uma resposta política às provocações do 
grupo Ramas, a reunião - também cha
mada de Cúpula antiterror - contou com 
a presença de 30 chefes de Estado e de 
governo que decidiram criar uma comis
são para propor medidas concretas para 
frear os grupos terroristas e garantir a se
gurança da região. 

A presença de tantos líderes mundiais, 
entre eles Bill Clinton, dos Estados Uni
dos, e Boris Ieltsin, da Rússia, demons
trou a vontade dos países mais podero
sos de assegurar a continuidade das nego
ciações entre árabes e israelenses e, em 
particular, de dar mais uma vez o aval aos 
acordos assinados entre a OLP e o gover-

no trabalhista de Israel. Foi nítida a deci
são de se evitar um recuo que possa com
prometer a paz que começa a ser vivida no 
Oriente Médio. Ao mesmo tempo, apre
sença de importantes dirigentes árabes 
dos países tidos como "moderados", en
tre eles os ricos emirados do Golfo, que 
se reuniram com Shimon Peres a sós, pode 
ajudar os israelenses a restaurar a confi
ança no processo de paz, abalada com os 
recentes atentados. Síria e Líbano, que 
têm parte de seu território ocupado por 
Israel - as montanhas do Golã e a faixa 
ao sul do rio Litani, respectivamente -
não aceitaram o convite e não participa
ram da cúpula. 

No seu discurso, Yasser Arafat foi 
muito duro com os seus adversários do 
Ramas e do Jihad islâmico, ao afumar que 
esta enfrentando e continuará a enfrentar 
e erradicar o terror "porque nosso sonho 
de liberdade, independência e 1:tutodeter
minação não pode prosperar nem se reali-
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A resposta do Hamas 
midos nas negociações de paz. 
Segundo os acordos, as tropas 
israelenses teriam que se reti-

O Ramas, em resposta à cúpula do Egito, 
realizou um encontro em Beirute, cha
mado Conferência Nacional Islâmica 

para Confrontar a Cúpula sobre Terrorismo, 
que reuniu cerca de cem religiosos islâmicos. 
Eles qualificaram o encontro do Egito de "sub
missão humilhante aos Estados Unidos" e deci
diram continuar com a campanha de atentados 
terroristas "até a libertação de nossa terra". 

No entanto, um comunicado do mesmo 
grupo, emitido pelo escritório de Amã, 
Jordânia, assinala que o Ramas está disposto 
a discutir uma mediação internacional que con
tribua para um acordo de cessar-fogo com Is-

rael. Esse texto foi interpretado como uma 
evidência da existência de divisões no inte
rior do Ramas. Nesse documento, o grupo 
lamenta a morte de civis e, numa tentativa 
de justificar as suas ações, assinala que os 
seus atos são dirigidos "contra as forças de 
Israel e os seus colonos armados, que ocu
pam o nosso país em violação às determina
ções das Nações Unidas". Essa é uma alu
são às resoluções da ONU que exigem a reti
rada de Israel da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza, e que só parcialmente estão contem
pladas nos acordos assinados entre a OLP e 
o governo israelense. 

rar dos territórios palestinos 
em fins de março e em maio de
veriam ocorrer as conversações 
sobre os pontos ainda não-re
solvidos, como o status de Je
rusalém. Com os atentados do 
Ramas, Israel decidiu suspen- · 
der por tempo indeterminado o 
cumprimento desses acordos. 

Shimon Peres, pela sua vez, 
denunciou em Sharm El-Sheik 
que "o terrorismo não é anôni
mo. Ele tem conta bancária, tem 
infra-estrutura, possui uma 

. rede de camuflagem". E acres-
centou: "Ele é patrocinado 
por um país: o Irã. O povo 
iraniano não é nosso inimi
go. A religião não é nossa 
inimiga. É o regime que pro
move o fanatismo." 

Apesar do primeiro-mi
nistro israelense ter apon
tado especificamente o Irã 
como résponsável pelo ter
ror - foi o único dirigente 
a fazê-lo - a declaração fi
nal da cúpula só faz con
denações genéricas ao ter
rorismo sem apontar res
ponsáveis. 

fstudantes palestinas da Universidade de AI Azhar, em Gaza, colaram cartazes com cnticas à decisão israelense de fechar as 
fronteiras dos territónos autônomos, como resposta aos atentados do Hamas. "Não à política de punição coletiva~ dizem 

Mesmo com omissões 
que desagradaram a uns e 
outros, a cúpula cumpriu o 

seu objetivo imediato de mostrar o com
promisso da comunidade mundial com o 
processo de paz no Oriente Médio e de 
dar respaldo político a Yasser Arafat e 
Shimon Peres. Em particular Shimon 
Peres - diante da eminência das eleições 
de maio - precisa rapidamente refazer a 
sua imagem, mostrando aos israelenses 
que tem pulso suficiente para conduzir o 
país nessa complexa conjuntura. O povo 
israelense, muitas vezes esquecendo sua 
parte de culpa na situação de desespero 
que vivem os palestinos, aproveitada pe
los grupos como o Ramas, é uma presa 
fáéil para a direita, com o seu discurso 
simplista que propõe a política de "olho 
por olho", contribuindo para alimentar a 
espiral de violência. (B.B.) e 

zar em meio a um mar de lágrimas e de 
sangue". Mas, ao mesmo tempo, o presi
dente palestino condenou a resposta de 
Shimon Peres aos atentados, que ao fe
char as fronteiras do país com os territó
rios de Gaza e Cisjordânia prejudicou mi
lhares de trabalhadores que dependem de 
fontes de trabalho em Israel para a sua 
subsistência. "Essa punição coletiva está 
nos exaurindo", afirmou, acrescentando 
que o seu povo está passando fome. 

Apesar da intervenção do líder pales
tino ter mostrado o alto preço que as san
ções econômicas indiretas exigem do seu 
povo, a declaração final da conferência não 
determina o fim do bloqueio na Cisjor-

dânia e na Faixa de Gaza, o que desagra
dou os chefes de Estado árabes. No en
tanto, o documento afirma que os países 
presentes no Egito reforçarão "política e 
economicamente" o processo de negocia
ções, para "incrementar a situação de se
gurança para ambos (Palestina e Israel), 
com atenção especial às necessidades eco
nômicas atuais e urgentes dos palestinos" . . 
O Japão, no mesmo dia, anunciou uma 
ajuda de US$ 10 milhões para o governo 
encabeçado por Arafat. 

O presidente palestino, na sua inter
venção, também exortou os dirigentes 
mundiais a pressionarem Israel a execu
tar "sem demora" os compromissos assu-
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A. composição do Governo 
A maioria das cadeiras do novo Con- ir.,_.,--,,--_, _ _, 

selho Legislativo palestino foi con
quistada pelo Al Fatah, o partido 

do presidente da Autoridade Autônoma 
Palestina, Yasser Arafat. Por sua vez, ele 
foi confirmado em seu cargo com 88% do 
votos. Os independentes são a segunda 
força no Conselho Legislativo, ao obter 
25 cadeiras em um total de 88. 

A instalação do Conselho Palestino surgido das urnas pode ser o primeiro passo 
rumo à proclamação do Estado independente, sempre que o terror seja sufocado 

Embora muitos dos independentes 
eleitos sejam na realidade membros do Al 
Fatah, sua condição de dirigentes de base 
confere importante significado a sua vitó
ria. Os analistas interpretaram o voto a 
favor dos independentes como o desejo 
de promover dirigentes locais, em detri
mento dos integrantes da "velha guarda" 
da OLP, que tiveram seu quartel general 
em Túnis, a capital da Tunísia, e moraram 
muitos anos no exterior. As quatro cadei
ras destinadas a Belém foram para os in-

dependentes, que também obtiveram seis das seis cadeiras. O partido d.e Arafat tam-
das 12 cadeiras cómspondentes à cidade bém venceu na maioria dos distritos da 
de Gaza. Em Jenin, onde protagonizou a Faixa de Gaza e conseguiu uma ampla vi-
intifada, a rebelião dos palestinos contra tória em Hebron, baluarte do movimento 
a ocupação israelense, Al Fatah ganhou 5 de Resistência Islâmica (Ramas), que ha-

Hanatí Ashrawi, conhecida no cenário internacional 
como porta-voz da equipe palestina que participou das pro
longadas negociações de paz que preparam o terreno para 
as recentes eleições, é uma das cinco mulheres que con
quistaram uma cadeira no Conselho Autônomo, de 88 mem
bros. (As feministas apresentaram 28 candidatas nas pri
meiras eleições da histói:ia da Palestina.) 

Durante anos, as mulheres palestinas lutaram para mu
dar sua situação. Agora começa outra fase, na qual elas 
têm novos campos de atuação. "Queremos leis que elimi
nem toda discriminação contra a mulher e na prática sejam 
aplicadas, e um contexto político que apóie e proporcione 
recursos às mulheres'', afinnou Ashrawi. 

A presença de cinco deputadas no Conselho Legislativo 
faz pensar que agora será possível atingir as metas que 
durante anos as mulheres perseguiram. De fato, as feminis
tas estão bem organizadas e têm seus objetivos muito cla
ros. Vão apresentar ao Conselho uma longa lista de reivindi
cações, entre elas a educação obrigatória para a inulheraté o 
nível secundário, proteção legal contra a violência doméstica 
e projetos econômicos para as mulheresnasáraas rurais. Tam
bém reivindicam a criação de um Departamento para a 
Mulher no Poder Executivo, que fiscalize a discriminação 
feminina no mercado de trabalho. (D.H.) 

eleita pelos 
palestinos de 
Jemsalém oriental 

As feministas 
palestinas têm 
uma lista 
de reivindicações 
para os novos 
deputados 
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Nabil Shaaf.' um dos ministros eleitos para o Conselho 

via se pronunciado pela abstenção eleito
ral. Os candidatos de Arafat controlam oito 
das dez cadeiras de Hebron; as duas res
tantes foram conquistadas pelos indepen
dentes. Embora o movimento fundamenta
lista Ramas tenha boicotado as eleições 
por ser contra os acordos de paz, no Con
selho se sentarão três legisladores que 
foram eleitos com uma proposta islamista 
tradicional e são considerados represen
tantes daquele grupo. 

Os votantes também apoiaram vários 
ex-integrantes da equipe de negociadores 
nas conversações com Israel anteriores à 
assinatura em setembro de 1993 do acor
do de Washington. Haidar Abdel Shafi, ex
chefe da equipe negociadora, foi o candi
dato mais votado na cidade de Gaza, com 
quase 60 mil sufrágios. Shafi, chefe da So
ciedade da Meia Lua Vermelha ( Cruz Ver
melha árabe), encabeça seu próprio parti-

. do, a Coalizão Democrática Nacional. O 
negociador e ministro da Economia Ahmed 
Qurei, mais conhecido como Abu Ala, saiu
se vitorioso em Jerusalém, onde também 

O status de J erusalêm 

S ó 35% dÓS mais de 70 mil palestinos 
residentes em Jerusalém registrados 
paravolarseapresentaram nasagêri

cicis dos correios autorizadas para receber 
os sufrágios. Esses eleitores, que escolhe
ram sete representantes para o Conselho 
Autônomo Palestino, foram forçados a uti
lizar a caixa dos correios e não urnas. Do 
pontodewtadosisraelenses,ospaleslinosde 
Jerusalémvotaram,comooseleitoresque resi
dem no exterior, "pelo correio". Este detalhe 
tem a sua importância, já que os habitan
tes da Cisjordânia e de Gaza puderam de-
positar seus votos normalmente em umas. Jerusalém, capital de dois Estados: a proposta 
E foi interpretado pelos árabes de Jerusa- encontra apoio entre palestinos e israelenses 

lém como uma discriminação contra eles. 
Este fato, somado ao excessivo policiamento, explica a baixa afluência de 
eleitores na Cidade Santa. A pressão psicológica contra os palestinos de 
Jerusalém ta.mbém foi grande.Jovensisraelet isesdolikudfixmmmrtmesem 
Jerusalémorienlaladvertindoosárabesque,casovotassem,poderiamperdera 
doamentaçãoque lhespermile morar na âdade. 

Na verdade, a discussão sobre as urnas de Jerusalém marcou o início 
da batalha pela conquista dessa cidade, reivindicada como capital de seus 
Estados por israelenses e palestinos. Israel anexou unilateralmente Jerusa
lém oriental em 1967 e vem tentando transformá-la em sua capital há 
anos, sem encontrar respaldo na comunidade internacional. O acordo 
assinado por israelenses e palestinos em Washington, que determinou a 
autonomia de Gaza e da maioria do território da Cisjordânia, estabeleceu 
que os árabes de Jerusalém poderiam participar nas eleições. Mais tarde, 
ambas as partes coincidiram também em que os residentes em Jerusalém 
poderiam ser candidatos. 

Poucos dias depois de sua vitória nas umas, Yasser Arafat propôs para 
Jerusalém uma solução como a de Roma, que é ao mesmo tempo a capital 
da Itália e do Vaticano, o Estado católico. "Com boa vontade de ambas as 
partes, será possível encontrar uma solução para o futuro de.lerudém,mas 
sem um murocomooqueãividiu Berlim'',assinalouopresidentepaleslino. 

No dia seguinte à cúpula antiterror realizada no Egito, quando realizou 
uma breve visita a Israel, Bill Clinton suscitou, mais uma vez, um debate 
sobre o status da Cidade Santa. O presidente de Israel, EzerWeizman, boico
tou a recepção ao chefe de Estado norte-americano porque ele desembarcou 
em Telavive e não em Jerusalém. Com esse gesto, os Estados Unidos quiseram 
demonstrar que seguem a orientação da ONU e não aceitam a pretenssão 
israelense de ter Jerusalém como sua capital, nem muito menos aprovam a 
ocupação militar do setor oriental (árabe) da cidade. 

foram eleitas para o Parlamento a ex-porta
voz palestina Hanan Ashrawi e outras duas 
mulheres, Zahira Karnal e Rana N ashashibi. 

O eleitorado da cidade de Gaza tam
bém conduziu ao Parlamento outras duas 
mulheres, Intisar AI Wazir, conhecida como 
Umm Jihad, viúva de Abu Jihad, que foi o 
braço direito de Arafat e mon-eu assassina
do pelos israelenses, e Rawya Shawa, espo-

sa do prefeito local e destacada ativista. 
Também fazem parte do Conselho Pa

lestino os ministros Nabil Shaath, de Co
operação Internacional, Riad Zaanoun, da 
Saúde, Jamil Tarifi, responsável pelas re
lações com Israel, Freih Abu Middain, Saeb 
Ereikat, de governos locais e chefe dos 
negociadores, e Azmi Shuaibi, da Juven
tude e Desportos. (Deborah Horan) e 
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Novo capítulo na luta 
pelos direitos humanos 

A prisão, na 
Argentina, do 
possível assassino 
do general Carlos 
Prats, levanta 
novas acusações 
contra o general 
Pinochet 

A 
juíza argentina Maria Servini 
decretou em janeiro passado a 
prisão do chileno Enrique 
Arancibia Clave!, agente da 
extinta Direção de Inteligência 

Nacional (Dina). Segundo a juíza, a Dina 
mandou matar o general Carlos Prats e sua 
esposa, Sofia Cuthbert, assassinados em 
atentado terrorista em Buenos Aires em 
setembro de 1974. Antecessor de Pinochet 
no cargo de comandante do Exército, Prats 
pertencia à linha constitucionalista das 
Forças Armadas chilenas e sempre se 
opusera ao golpe militar contra o presidente 
Salvador Allende, a quem servira com grande 
fidelidade. · 

Mas a prisão de Arancibia não pareceu 
abalar a posição de Augusto Pinochet como 
comandante do Exército do Chile, apesar 
de ter sido o primeiro passo para a 
reabertura, na Argentina, do processo pelo 
assassinato do general Prats, e de novas 
suspeitas terem surgido sobre a vinculação 
do ex-ditador nesse atentado. 

Abril/ 1996 

Alentados 
pela decisão da 
juíza argentina, 
alguns parlamen
tares da Concer
tação para a Demo
cracia (partido no 
poder do Chile) 
tentaram fazer 
com que o general 
Pinochet assu
misse a respon
sabilidade pela morte de Prats, mas o 
alto comando militar chileno mais uma 
vez apoiou o seu chefe. As acusações 
dos parlamentares a Pinochet se 
fundamentavam no fato de que ele foi o 
comandante da Dina, órgão repressivo 
da ditadura chilena que atuou do começo 
de 1974 até fins de 1977. 

Aos 80 anos, Pinochet, que governou 
com mão-de-ferro o Chile de setembro 
de 1973 a março de 1990, se vê 
pressionado com freqüência pelas 

repercussões dos crimes contra os 
direitos humanos cometidos durante a 
ditadura. 

Prats e o ex-chanceler Orlando Lete
lier- também morto com uma bomba, em 
21 de setembro de 1976 em Washington -
foram as vítimas mais importantes das 
operações da Dina no exterior. As pressões 
dos Estados Unidos conseguiram impor 
limitações à anistia ampla que Pinochet 
realizou em 1978 para inocentar os 
militares da matança que realizaram. Isto 
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permitiu que, 19 anos depois, em maio 
de 1995, a Justiça chilena condenasse à 
p1isão os chefes da Dina. 

O processo, que culminou com o 
encarceramento do general aposentado 
Manuel Contreras e do brigadeiro Pedro 
Spinoza, gerou momentos de tensão nas 
relações entre civis e militares chilenos 
em 1995. Pinochet aceitou a contragosto 
a condenação de seus ex-colaboradores 
e reafirmou a inocência deles, insistindo 
sempre na tese de que a acusação era 
uma tentativa de retaliação contra os 
militares que, em 1973, ao depor o 
presidente eleito Allende, "salvaram o 
Chile do comunismo". 

No longo julgamento do caso Letelier, 
tanto nos Estados Unidos como no Chile, 
não houve testemunhas nem provas que 
permitissem envolver Pinochet na morte 
do ex-chanceler de Allende. A advogada 
Fabíola Letelier, irmã da vítima, argu
mentou que não se podia liberar o ex
ditador de sua responsabilidade política 
nas atuações da Dina, que dependia 
diretamente do comando do Exército. A 
Dina atuava com um seleto grupo de 
oficiais das Forças Armadas, tinha uma 

. rede de milhares de informantes e realizou 
tarefas repressivas de grande magnitude 
fora do Chile com recursos do Estado, 
lembrou a advogada. 

Caso relevante - O caso Prats deveria 
ganhar maior importância do que o crime 
de Letelier dentro do Exército chileno,já. 
que se trata do assassinato de um ex
comandante daquela Arma, ex-ministro do 
Interior e vice-presidente da República no 
governo de Salvador Allende. 

O interesse deveria ser ainda maior se 
considerarmos que o preso Arancibia 
participou também, em outubro de 1970, 
do atentado em que um grupo de extrema 
direita matou o general Rene Schneider: 
antecessor de Prats no comando superior 
do Exército. Com a morte de Schneider, 
Arancibia fugiu para a Argentina, onde 
permaneceu até que a Dina o recrutou, 
depois do golpe de 1973, e lhe providenciou 
um bom disfarce para que atuasse como 
seu principal agente neste país. 

O general Fernando Torres-promotor 
do Exército, "eminência parda" de suas 
atuações jurídicas e homem de confiança 

O país em números 

A República do Chile tem 14 
milhões de habitantes e 756. 950 

· km ' . A capital, Santiago, tem 4,5 
milhões de habitantes; outras ci
dades importantes sõo 
Concepción (315 mil habitantes), 
Valparaiso (276 mil) e Temuco 
(255 mil). 

- 86% da população do país 
é urbana 

- Existe um médico para cada 
2.150 habitantes 

- A mortalidade infantil (me
nores de cinco anos) é de 21 por 
1.000 (1991) 

- 89% da população tem 
acesso à água potável 

- 94% da população é alfa
betizada 

- Há um professor primário 
para cada 25 alunos e 98% das 
crianças em idade escolar fre
quentam a escola 

- O PIB per capita é de U$ 
2.730 (1992) -

· - O crescimento médio anual 
é de 3,7% (1980-1992) 

- A inflação média anual é 
de 21% (1980-1992) 

- Os principais produtos de 
exportação do Chile são cobre 
(39%) e metais não ferrosos (9%) 

de Pinochet - ignorou todos estes 
antecedentes e afirmou que o caso é 
"absolutamente judicial". Depois das 
declarações de Torres, o Exército emitiu 
comunicado oficial em que pediu respeito 
para seu comandante-em-chefe e rechaçou 
as acusações dos parlamentares, alguns 
dos quais pediram a renúncia de Pinochet. 

O Exército divulgou que estava · 
aborrecido por causa dos aconte~ 
cimentos e o corpo de generais na ativa 
se reuniu a portas fechadas com o ex
ditador num gesto de apoio. Estas 

. atitudes demonstram que, apesar da 
captura de Arancibia, no Exército chileno 
não ·há nenhuma preocupação em 
esclarecer os assassinatos de Schneider 
e Prats, já que por terem integrado uma 
corrente constitucionalista, hoje 
esquecida, não eram bem vistos pelos 
colegas de armas que hoje estão nos 
escalões superiores do Exército. 

Na verdade, a oficialidade formada a 
partir de 1973 "à imagem e semelhança" 
do ex-ditador, o respeita incondicio
nalmente, e Pinochet tem nela seu 
principal argumento para permanecer 
como chefe do Exército até 11 de março 

de 1998, data que ele mesmo estabeleceu 
para retirar-se. 

Faltam antecedentes- Pela sua parte, 
o Conselho de Defesa do Estado do Chile 
(CDE) resolveu não tomar parte na ação 
que tramita na Justiça argentina pelo 
assassinato de Prats. O Ministério do 
Interior enviou uma carta ao CDE 
expressando o interesse do governo 
chileno em que este organismo tomasse 
parte na ação. Apesar do pedido oficial, o 
CDE resolveu não participar do jul
gamento de Arancibia Clavel, alegando 
impedimentos legais e falta de antece
dentes sobre o caso. 

"A lei orgânica do conselho não nos 
capacita para participar de questões 
judiciais no estrangeiro", disse o 
presidente do CDE, o advogado Luis 
Bates. Bates assinalou que leis especiais 
permitem ao CDE intervir no exterior em 
circunstâncias específicas, como rio caso 
de tráfico de drogas, mas que estas não 
são aplicáveis ao caso Prats. O CDE 
assessorou o governo nos julgamentos em 
Washington e Roma pelos atentados ao 
ex-chanceler Orlando Letelier e ao ex-vice-
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presidente Bernardo Leighton e sua 
esposa, Anita Fresno. 

O agente norte-americano que 
colaborava com a Dina, Michael Townley, 
aparece como possível autor dos 
assassinatos de Prats e Letelier, e do 
atentado a Leighton. 

Curiosamente, no momento em 

que a CDE anunciou que não 
participaria da reabertura na 

. Argentina do caso Prats, a Suprema 
Corte de Justiça chilena fez pública a 
decisão de colaborar com a juíza 
Servini. A Suprema Corte chilena 
concordou em enviar um pedido a 
todas as cortes de apelações do país, 
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solicitando novos antecedentes que 
ajudem o processo a cargo de Servini. 

A advogada da familia Prats, Pamela 
Pereira, afirmou que o presidente da 
Suprema Corte, Servando Jordán, 
solicitou a todos os tribunais do país que 
informem sobre qualquer causa em que 
apareça envolvido Enrique Arancibia. e 

Pinochet mandou matar ex-agente 

A 
sombra do ex-ditador do Chile 
Augusto Pinochet se projetou 
sobre o Uruguai com a pu
blicação, pela imprensa local, de 

que ele deu a ordem de matar neste país 
seu ex-agente Eugenio Berrios. Um 
porta-voz do serviço militar de 
inteligência uruguaio declarou a um 
jornal de Montevidéu que "o próprio 
Pinochet pediu sua morte". 

"Quando foi dada a ordem?", 
perguntou o jornalista. "Quando (o 
agente) estava detido no Uruguai", 
respondeu o militar, acrescentando que 
a execução foi feita por uruguaios: "Não 
posso fazer um trabalho na sua casa 
nem na minha, dentro do que é a 
inteligência militar. Mas posso estar 
presente na execução, supervisionar, 
verificar se a tarefa foi cumprida." 

Dados oficiais indicam que 
Eugenio Berrios entrou no Uruguai em 
1991 com nome falso, fugindo de uma 
citação da Justiça de seu país que o 
acusava pelo assassinato do ex
chanceler Orlando Letelier em 1976; em 
Washington. Em Montevidéu, recebeu 
a princípio a proteção de militares 
locais chefiados pelo coronel Tomás 
Casella, que, mais tarde, em fevereiro 
de 1993, atuou como ajudante-de
ordens de Pinochet quando este fez 
uma polêmica visita ao Uruguai. 

Em novembro de 1992, Berrios se 
apresentou ante as autoridades 
policiais locais alegando haver sido 
seqüestrado e dizendo que queriam 
matá-lo. Pouco depois desapareceu em 
um confuso episódio. Mais tarde, 
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Eugenia Berrios: morte misteriosa 

reapareceu presumidamente em 
Milão, através de uma carta dirigida a 
seu pai. O governo uruguaio da época 
deu então por encerrada a inves
tigação. Mas o rumo do caso se 
alterou quando, em abril de 1995, 
apareceu um cadáver enterrado na 
areia de uma praia próxima ao lugar 
onde Berrios disse haver sido 
seqüestrado. 

No final de 1995, o antropólogo 
uruguaio Horacio Solla, a serviço da 
Justiça, concluiu que o crânio do 
cadáver correspondia ao de Berrios, 
com 99% de certeza. No lugar foi 
encontrada também uma medalha da 
Virgem do Carmo, padroeira do Chile. 

Fontes militares do governo 
uruguaio pediram que se façam 
novos exames nos restos mortais, 

sobretudo com DNA, para poder 
confirmar com precisão a conclusão 
do antropólogo. Um informe secreto 
da Dina, publicado em Montevidéu, 
mostra a coordenação internacional 
do caso. O documento diz que Berrios 
foi transportado cumprindo com
promisso do Pacto Condor Sul, e que 
a operação foi coordenada pelo 
coronel Hector Luís, então adido 
militar na Embaixada do Uruguai em 
Santiago. Estariam envolvidos na 
operação os militares chilenos Carlos 
Herrera Jiménez (apelidado Major) e 
Emílio Timmerman Undurraga 
(Coronel), que era adido militar no 
Uruguai. 

Militares nostálgicos - A 
informação jornalística materializa a 
tese de que militares nostálgicos 
continuam operando na região, 
apesar da democratização destes 
países. Na trama também surge o 
atentado da Argentina em setembro 
de 1974, em que morreu o general 
chileno Carlos Prats. A prisão em 
Buenos Aires, no fim de janeiro, do 
ex-agente chileno Enrique Arancibia 
Clavel também inclui na preparação 
da operação o major Herrera Jimenez 
e o agente Berrios. 

O governo e o Exército uruguaios 
aguardam os novos exames dos 
supostos restos mortais de Berrios, 
pois acham que há algumas con
tradições entre os que foram feitos 
em abril e os de dezembro. (Raul 
Ron:zoni) 
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Petróleo para a paz 

Albina Faria, ministra do \Petróleo, realça a import\ância do setor para a economia angolana 

Com uma produção de 650 barris de petróleo por 
dia, Angola dá início ao processo de reconstrução, 

buscando atingir patamares de produção do passado 
Beatriz Bissio 

uando se pensa em Angola, logo 
lembramos de petróleo, diaman
tes, música e uma sofisticada e 
variada culinária, que reflete a 
rica cultura desse pais africano. 
"O petróleo é a nossa maior ri

queza e o nosso maior problema, porque 
sempre despertou a cobiça do mundo", 
dizia com razão um veterano diplomata 
angolano. Na fase de reconstrução que o 
pais vive atualmente, buscando esquecer 
e superar os horrores da longa guerra civil 
desencadeada pela Unita, a receita dope
tróleo, como não podia deixar de ser, é a 
esperança para reerguer a economia. 

Nessas circunstâncias, o Ministério do 
Petróleo tem um papel-chave a desempe
nhar. À frente dele está uma engenheira 
química, mãe de quatro filhos e com expe
riência de nove anos de trabalho numa 

refinaria, da qual chegou a ser subdiretora: 
Albina Faria de Assis Pereira África. An
tes de integrar o gabinete, Albina Assis 
foi convidada pelo governo para fazer par
te do Conselho de Administração da 
Sonangol, a empresa estatal de petróleo. 
Em pouco tempo,já ocupava a presidên
cia do conselho. Em 1992, após as elei
ções que deram a vitória ao presidente 
José Eduardo dos Santos, foi convidada 
para ocupar a pasta do Petrôleo, função 
que desempenha até hoje. Aliás, as mu
lheres em Angola ocupam vários ministé
rios não-convencionais, como a pasta das 
Pescas, ajá citada do Petróleo, a da Cul
tura, além de ter uma vice-ministra na pasta 
da Reinserção Social, sem falar na Secre
taria para a Promoção e Desenvolvimento 
da Mulher, com nível de ministério. 

Nesta entrevista a cadernos do tercei
ro mundo, a ministra do Petróleo de An
gola explica o papel do óleo cru na con-

juntura atual de seu pais e fala sobre a 
presença de cinco mulheres no governo, 
"o que não é nada mal", na sua opinião, e 
reflete o fato da luta de libe1tação nacional 
ter sido feita por homens e mulheres. "Os 
homens se habituaram a ter as mulheres 
como companheiras de luta e de trabalho." 

• Angola se prepara para a reconstrução 
nacional. Qual o papel do petróleo nes
ta fase? 

AA - O petróleo tem constituído a 
principal fonte de receitas de Angola. 
Atualmente, a produção é de cerca de 650 
mil barris/dia. De 94 para 95 aumentamos 
quase 100 mil barris/dia. Temos uma 
refinaria pequena, muito pequena se 
comparada com a nossa produção global, 
que elabora apenas 35 mil barris/dia. A 
maior parte da produção é exportada. 

Estamos entrando suavemente em um 
período de paz. Será preciso reconstruir 
todas as estmturas do pais. Naturalmente, 
a maior parte da receita nacional será usada 
para a reconstmção. Porém, mesmo sendo 
Angola um grande produtor de óleo cru, 
não poderá contar só com esse recurso 
para a grande tarefa da reconstrução. 
Precisamos também do apoio e da coope
ração da comunidade internacional. 

• Angola tem algumas parcerias com em
presas estrangeiras, entre elas a 
Braspetro. Gostaria que falasse dopa
pel delas na fase atual. 

AA - Temos parcerias com mul
tinacionais como a Shell, Exxon, Texaco, 
com a brasileira Braspetro, que domina as 
tecnologias de ponta, e com empresas 
menores. Todas elas têm um papel muito 
importante em Angola, na medida em que 
os nossos contratos permitem que façam a 
exploração e obtenham rendimentos disso 
(através de taxas, etc.), uma vez que o nosso 
pais não tem ainda o dominio completo da 
tecnologia do petróleo. 

Aliás, é muito difícil trabalhar no 
ramo do petróleo em círculos fechados. 
Geralmente se trabalha em cooperação. 
Um país como :Angola não tem 
capacidade de investir no domínio do 
petróleo sozinho. 

• Quais os primeiros passos para recupe
rar o que foi destruído pela guerra? 
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Angola tem uma refinaria e produz 650 mil barris de petróleo por dia 

• Muito se falou 
dos danos que te-

'~ riam sido cau-
~ sados pela União 

Nacional para a 
Independência 
Total de Angola 
(Unita) na refi
naria de Soyo, a 
mais importante 
do país. O que 
houve realmente? 

AA-Os da
nos causados 

ANGOLA 

25 mil barris/dia. Mas Soyo foi recuperada 
e hoje está na nossa mão. 

• A produção está normalizada? 
AA - A região de Soyo ainda não está 

produzindo. Deixou de produzir em janei
rode 93. Mas, recentemente inauguramos 
uma plataforma petrolífera nessa região. 
Localizada no ojf-shore, a nova plataforma 
compreende uma ponte integrada de 9 mil 
e 400 toneladas e foi orçada em 435 milhões 
de dólares. Este sistema deverá começar 
a funcionar gradativamente no próximo 

· mês de maio. 

AA- Uma das nossas prioridades é a 
reconstrução das pontes e estradas. Se 
não houver circulação de pessoas e 
mercadorias, nunca conseguiremos nada. 
Talvez este seja o primeiro passo para 
diminuir a fome e o sofrimento que asso
lam nosso país. 

pela Unita não 
foram na refinaria. Ela sofreu duas 
sabotagens feitas diretamente há anos. 
Uma foi em 81 e a outra mais ou menos 
em 85. As duas sabotagens foram feitas 
diretamente por um comando sul-africa
no. Em janeiro de 93, a Unita atacou a 
região de Soyo e impediu a produção de 

• E a produção da região de Cabinda, que 
é tão importante? 

AA - Cabinda nunca foi afetada. Hou
ve um pequeno problema, mas não foi 
significativo. Cabinda hoje tem uma pro
dução recorde. Produz 400 mil barris/ia 
de petróleo. 

Boutros-Ghali busca agilizar processo de paz 

O 
secretário-geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali, 
afinnou ao Conselho de Segurança que "é necessário 
acabar com a descrença da comunidade internacio
nal em relação ao processo de paz em Angola". 

No entanto, ele próprio admitiu que os rebeldes da Unita 
estão muito atrasados em seu compromisso de desarma
mento. Por essa razão, Boutros-Ghali exigiu que iniciassem 
o quanto antes o aquartelamento de tropas nas áreas prote
gidas pela Organização das Nações Unidas. 

A Unita suspendeu a implementação do processo de paz 
por cerca de dois meses, depois do ataque de forças do 
governo a jazidas de diamante controladas pelos rebeldes, 
em dezembro passado. 

Até o momento, somente 693 dos 62.500 soldados da 
Unita que devein se retirar se apresentaram em um campo 
da ONU. Jonas Savimbi, líder da Unita, prometeu aos Estados 
Unidos aquartelar 16.500 soldados antes do dia 8 de fevereiro 
mas não cumpriu a sua promessa. No entanto, na data em 
que o desarmamento deveria ter sido concluído, o líder 
rebelde concordou em acelerar o processo e exigir dos seus 
seguidores o aquartelamento e a entrega de pelo menos mil 
annas por dia. 

"É preocupante que depois de mais de um ano da 
assinatura do Protocolo de Lusaka - que pôs fim à guerra 
civil em novembro de 1994-, o aquartelamento das tropas 
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da Unita, um dos pilares do processo de paz, não tenha 
progredido de fonna significativa", indicou Boutros-Ghali. 

Os rebeldes haviam argumentado que as áreas de 
aquartelamento não satisfazem às necessidades de mora
dia e alimentação das tropas, mas agora, assinalou Boutros
Ghali, existem esperanças de construir casas para as famí
lias dos soldados enquanto estes estiverem desannados. 

A missão de paz da ONU em Angola, recentemente 
renovada até maio deste ano,é integrada por6.000 soldados. 
Enquanto aguardava o cumprimento do processo de paz, a 
tropa construiu várias instalações de aquartelamento 
provisório que podem abrigar até 20.000 soldados. 

O atraso da Unita no cumprimento de seus compromissos 
é o último dos vários contratempos de um processo de paz 
que transcorre tão lentamente como o que iniciou em 1990, 
que culminou em 1992 quando o grupo rebelde, derrotado 
nas eleições nacionais, retomou as annas. 

O presidente de Angola,José Eduardo dos Santos, tentou 
despreocupar o presidente Bill Clinton quando esteve em 
Washington, em dezembro passado, e prometeu retirar 
algumas fo~as governamentais. 

Enquanto não sentirem maiores avanços, muitos pa
íses não começarão a contribuir para o processo de paz 
em Angola, com receio de que fracasse da mesma forma 
que o anterior. 
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• E a questão de recursos humanos e for
mação de mão-de-obra especializada? 

AA- Em 1992 foi publicado um de
creto em Angola determinando que quin
ze sétimos de cada barril de petróleo 
produzido sejam destinados à formação 
de quadros. O decreto faz parte de um 
projeto que denominamos Programa de 
Angolanização de Quadros no Setor do 
Petróleo.Uma vez que o setor é estraté
gico e exige mão-de-obra qualificada, os 
quadros têm que ser preparados. Mas a 
sua preparação é cara. Assim, existe 
uma verba que a cada ano é separada 
para a formação. 

Sabotagem da Unita deixou um rastro de destruição no país, que se encontrra atualmente em fase de reconstrução 
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Claro que a verba não tem sido só 
para o setor do petróleo . Ela foi 
destinada à formação de quadros de 
nível médio e superior no interior do 
país e no exterior. Temos mandado 
pessoas para os Estados Unidos, Brasil, 
Portugal, Inglaterra, Espanha. Tudo 
utilizando essa verba do Decreto 20.082, 
que o governo em boa hora publicou e 
que tem permitido hoje a presença de 
angolanos muito qualificados no setor. 

Por outro lado, nos anos 80, foi 
criado em Angola um instituto para a 
formação de quadros médios e básicos: 

• Como é visto pelos outros ministros e 
pelo povo em geral o fato de uma mulher 
ocupar a pasta de um dos setores mais 
importantes da economia do país? 

M - A opinião pública neste caso di
vide-se. Tem os que estão de acordo e os 
que não. Grande parte da opinião pública 
feminina está de acordo, e alguma parte 
da masculina também. É lógico, no entan
to, que haja sempre controvérsias. Como 
figuras públicas estamos sujeitos a enfren
tar críticas. Mas da parte dos colegas te
nho encontrado muita compreensão. Tra
balhamos em equipe, não há divergências 
entre nós. 

o Instituto Nacional do Petróleo. Ele • A senhora foi a chefe da delegação de 
tem âmbito nacional e trabalha sempre Angolana Conferência das Nações Unidas 
num quadro mais nacional que regional. sobre a Mulhei; que se realizou em Beijing, 
Neste instituto - que tem a cooperação China, em setembro passado. Qual a sua 
de professores nacionais e estrangeiros avaliação da conferência? 
e técnicos médios - são formados todos M-Paralelamente à minha formação 
os técnicos de base. Ele funciona como técnica, tenho trabalhado sempre na luta 
uma espécie de elo entre o Ministério em defesa dos direitos da mulher. Comecei 
do Petróleo e o Ministério da Educação, a participar de reuniões sobre a mulher em 
porque, além dos cursos práticos em 1975,anodaprimeiraconferênciadaONU 
que o trabalho tem a ver diretamente sobre o tema. Talvez por isso mesmo pos-
com a área do petróleo (eletricistas, saafirmarqueemBeijingseproduziuum 
operadores de máquinas, etc.) também salto qualitativo em organização e partici-
saem estudantes com formação paçãodamulhernadefesadosdireitos. 
acadêmica, como técnicos em geologia, Nessa ocasião, a mulher entrou no 
em petróleo, que depois podem debate dos programas sócio econômicos 
prosseguir seus estudos universitários . . ' de cada país; passou dos problemas 

• No seu caso, os estudos foram feitos 
foradeAngola? 

M - Me formei na universidade em 
Angola e fiz cursos complementares no 
exterior, além de estágios em refinarias da 
Europa, concretamente na Inglaterra. E 
tenho feito sempre que possível formação 
complementar fora do país. 

sociais para os problemas sócio
econômicos. 

• Quais as metas de Angola em relação à 
promoção da mulher? 

M - Somos um país essencialmente 
rural. Uma das nossas prioridades é me
lhorar as condições de vida da mulher ru
ral, e alfabetizá-la é uma meta importante. 

Começamos as campanhas de alfabetiza
ção com muita festa, após a independên
cia, mas a guerra não permitiu avançar. 
Nos últimos anos, houve um retrocesso 
na situação da vida da mulher rural. Hoje 
está pior do que nos primeiros anos de 
nossa independência. 

Paralelamente a essas prioridades, 
aspiramos a ver a mulher melhor 
representada na universidade, no 
parlamento, nos órgãos judiciários e 
executivos. 

• Existem outras mulheres no seu mi
nistério? 

M - Sim. Um dos mais importantes 
departamentos, o de comercialização 
externa, que trata de todas as vendas de 
petróleo com as companhias petrolíferas 
nacionais e estrangeiras, analisa os preços, 
controla o mercado, etc. é dirigido por uma 
mulher. Para informar às finanças sobre o 
recebimento de taxas por parte do governo 
angolano tem outra mulher; e temos mais 
mulheres em postos de nível de direção no 
ministério, inclusive no setor de refino. 

• Sua gestão tem estimulado a participa
ção feminina? 

M- Penso que sim. Há mulheres que 
não gostam de trabalhar com outras mu
lheres, não é o meu caso. A mulher é uma 
força de trabalho muito importante; quan
do assume responsabilidades, ela o faz 
com todo vigor. 

Mas a mulher é mãe; eu também sou. 
E sei que ela não tem a disponibilidade 
total que tem o homem, mas isso não quer 
dizer que não tenha nem competência nem 
responsabilidade. Ela tem a respon
sabilidade de mãe, da qual não pode abdi
car. Eu não abdico e não abdicarei. e 
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Fuga maciça à Tailândia 
A repressão da junta militar às minorias étnicas que 

lutam pela autonomia gera um êxodo sem 
precedentes no país asiático 

Ron Corben 

A 
crescente onda de refugiados na 
fronteira birmano-tailandesa 
confuma os temores de defensores 
dos direitos humanos e oposi
tores exilados de que a junta de 

Yangun ( capital do país) -autodenominada 
Conselho de Restauração do Estado de 
Direito (Slorc) - intensificou sua campanha 
militar contra g:mpos étnicos rebeldes. No 
início de fevereiro, mais de 80 familias da 
minoria Karen1 fugiram para campos de 
refugiados próximos de Mae Hong Son, um 
povoado tailandês 920 quilômetros a 
noroeste de Bangcoc. Desde meados de 
1995 mais de mil refugiados por mês 
c:mzaram a fronteira. ''A situação está fora 
de controle. Os fugitivos foram aterro
rizados", declarou um assistente social. 
"Chegam aos campos em pânico." 

Há mais de 70 mil refugiados Karen na 
Tailãndia, alguns deles vivendo em campos 
há 15 anos. Foram obrigados a fugir de 
Myanmar (ex-Birmânia) pelo regime 
militar, que continua decidido a reprimir 
uma revolta independencionista iniciada 
por minorias étnicas há 50 anos.2 

Em 1995, ajuntaª conseguiu formalizar 
acordos com a maioria dos 15 grupos 
étnicos que foram arrastados para a luta 
pela autonomia. No entanto, as forças 
Karen se recusaram até agora a submeter
se ao governo de Yangun. No início, sua 
luta foi ajudada pelo fato da junta ter que 
enfrentar, simultaneamente, as milícias do 
chefão da droga, Khun Sa, compostas por 
1 O mil homens, e que colocaram em xeque 
as forças governamentais. No entanto, 
desde que o Exército Mong Tai (MTA), de 
Khun Sa, assinou um cessar-fogo com 
Yangun em janeiro deste ano, os militares 
birmaneses puderam concentrar seus 
esforços na repressão aos guenilheiros do 
grupo étnico Karen. 

Antes mesmo do pacto com Khun Sa, 
as forças Karen estavam em retirada; seu 

quartel general em Mannerpaw, próximo à 
fronteira tailandesa, a noroeste de 
Myanmar, caiu em poder dos militares em 
janeiro de 1995. "Politicamente, os Karen 
perderam terreno, credibilidade e 
possibilidades", apontou um repre
sentante de uma organização não
governamental, que trabalhou vários anos 
na zona fronteiriça. "Agora, a situação é 
mais difícil, porque outros grupos 
aderiram ao cessar-fogo", acrescentou. "Os 
Karen estão marginalizados e perderam 
coesão militar." 

Divisões internas - Os militares de 
Yangun foram ajudados na ofensiva contra 
Mannerpaw pelas divisões internas dos 
Karen, que têm fundo religioso . Os 
budistas Karen fazem oposição ao grupo 
Karen dominante, de religião cristã, e esse 
enfrentamento está se refletindo na 
população civil. A Organização Demo
crática Budista Kayin (DKBO) está 
ameaçando os Karen cristãos dos campos 
de refugiados, isolados em meio às 
florestas. Essa falta de coesão faz com que, 
para muitos analistas, o abandono da luta 
armada por parte dos Karen seja uma 
questão de tempo. 

Em março de 1995, o Partido Nacional 
Progressista Kareni (KNPP) - um dos 
grupos Karen em luta contra a junta de 
Yangun - assinou uma trégua com os 
militares. No entanto, três meses depois 
tornou-a sem efeito devido a desen
tendimentos sobre a venda de madeira à 
Tailãndia por parte do KNPP. Em meados 
de dezembro, as conversações foram 
retomadas mas também não tiveram êxito. 
Bo Mya, um dos líderes Karen que 
assistiram às discussões de dezembro, 
assegurou em fevereiro passado que estava 
pronto para retomar o diálogo com ajunta. 
Bo Mya, de 68 anos, lidera a União Nacional 
Karen (KNU), que acaba de comemorar 
47 anos de fundação. Em conversa com 
correspondentes estrangeiros que visita-
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ram o novo quartel general da KNU em 
Htee Ka Tlew, a oito quilômetros da fron
teira tailandesa, Mya afirmou que a dispo
sição de negociar não o impedirá de conti
nuar defendendo a tese do direito à auto
nomia para a região habitada pelos Karen, 
no marco de uma Myanmar com um go
verno federativo. 

Analistas em Yangun são da opinião 
de que a junta nunca aceitará essa 
proposta: "Está muito claro que os 
militares desejam submeter os Karen de 
uma vez por todas", expressou um 
diplomata ocidental em Bangcoc. Teddy 
Buri, porta-voz da Coalizão Nacional do 
Governo para a União da Birmânia 
(NCGUB), uma agrupação política que 
está no exílio, opinou que a junta militar 
tentará esticar ao máximo as negociações, 
para ganhar tempo e aplicará o ditado de 
"dividir para reinar". 

Os militares continuam atuando com 
violência em Yangun ( o Parlamento foi 
fechado em 1988) e suas tropas violam 
todos os dias os direitos humanos das 
minorias étnicas no norte do país. O 
Conselho de Restauração sofre críticas 
cada vez mais fortes dos grupos de 
oposição, que acusam a junta, entre 
outras muitas violações, de não refletir a 
sociedade multiétnica em seu projeto de 
reforma da Constituição. As expectativas 
nesse sentido criadas em 1990 pelo 
governo com a decisão de mudar o nome 
do país de Birmânia para Myanmar - pelo 
fato de Birmânia só aludir à etnia 
majoritária - ficaram frustradas. "A 
comunidade internacional tem o dever 
moral de pôr fim aos abusos aos direitos 
humanos em Myanmar", declarou Buri.e 

'Três quartos da população de Myanmar são 
constituídos por birmaneses. As etnias karen, 
kayan, shan, kashin e outras menos importantes 
resistiram tradicionalmente à dominação política 
do grupo majoritário. 
'Quando em 4 de janeiro de 1948 ·foi ·proclamada 
a independência da Birmânia, ·o governo do 
primeiro-ministro U Nu enfrentou uma rebelião das 
minorias étnicas. 
' 0 governo desconheceu em 1990 os resultados da 
eleição por ele mesmo convocada para pôr fim ao 
regime autoritário. Os partidos políticos, incluindo o 
vencedor do pleito, a opositora Liga Nacional para 
a Democracia (NLD) foram declarados ilegais. Os 
lideres da oposição foram presos ou obrigados a 
exilar-se e as manifestações de rua foram repri
midas. Desde então, os militares acenam com a 
redemocratização, tendo suspendido a lei marcial, 
mas não foram além disso. 



ÁSIA 
SRILANKA 

Escalada da guerra 
Atentado suicida dificulta a saída negociada e coloca o governo 
em dificuldades para cumprir sua promessa de pacificar o país 

Rita Sebastian 

O
ataquepraticadoporumcomando 
suicida no coração de Colombo, 
a capital do Sri Lanka, com um 
saldo de mais de 70 mortos, 

fortaleceu a posição dos grupos 
políticos que só aceitam soluções vindas 
da área militar na guerra contra os 
separatistas tamis. 

Ao responsabilizar os guerrilheiros do 
grupo Tigres para a Libertação de Tamil 
Eelam pelo atentado que em janeiro passado 
destruiu o Banco Central de Colombo e 
afetou seriamente os prédios vizinhos, o 
governo da presidenta Chandrika Ku
maratunga anunciou a intensificação das 
operações do Exército contra esse 
movimento armado da minoria tamil. O 
Banco Central ficava próximo ao palácio 
presidencial, ao quartel general da Armada, 
ao Ministério do Exterior, a numerosos 
hotéis internacionais e bancos, assim como 
à sede da aerolínea de Sri Lanka. No edificio 
vizinho, que pertence ao Banco do Ceilão, 
os funcionários se refugiaram nos porões, 
enquanto a explosão estilhaçava os vidros 
do edificio do Centro Mundial de Comércio. 

O ministro da Justiça, G. L. Peris, 
recomendou ao gabinete redobrar a 
ofensiva contra os separatistas "no norte 
e no oeste, através da força militar, e 
também com ações políticas enérgicas". 
Mas, apesar da recomendação feita por 
Peris de complementar com ações 
políticas, os analistas acreditam que o 
ataque na capital financeira de Colombo 
afasta qualquer possibilidade de resolver 
pela via da negociação a guerra civil que já 
dura 13 anos no Sri Lanka (ex-Ceilão) . 

Os autores do atentado jogaram um 
caminhão carregado de explosivos contra a 
grade de ferro que cercava o edifício do 
Banco Central e, em uma operação suicida, 
o fizeram explodir. Segundo os 
comentaristas, a reação da maioria de etnia 
cingalesa diante da morte de civis que não 
tinham nada a ver com a guerra multiplicará 
as dificuldades que_o governo encontra para 

. 
O ataque ao centro financeiro de Colombo deixou um rastro de destruição e morte 

fazer concessões à minoria tamil. Os 
cingaleses mais conservadores são contra 
a proposta oficial de reformar a Constituição 
unitária para devolver poderes às provmcias. 

A presidenta Kumaratunga, que 
pertence ao Partido de Liberdade de Sri 
Lanka, não tem a maioria no Parlamento, 
mas acredita que ganhará as próximas 
eleições provinciais e assim poderá obrigar 
o Partido Nacional Unido, de oposição, a 
apoiar seus planos de paz. Kumaratunga 
pagou um altíssimo preço pela guerra 
desencadeada pelos separatistas: seu pai, 
o ex-primeiro-ministro S. W Bandaranaike, 
um precursor do Movimento dos Países 
Não-Alinhados, e seu marido, Vijaya 
Kumaratunga, um conhecido ator de teatro 
que entrou para a vida pública, foram 
assassinados pelos guerrilheiros tamis. 

Medidas sem precedentes - O governo 
já vinha adotando medidas de segurança 
extremas em Colombo desde que em 
outubro deu irúcio a uma ofensiva militar 
contra o baluarte dos rebeldes tamis, no 
norte da ilha: a cidade de Jaffna. Essas 
medidas foram reforçadas depois da 
conquista desse reduto separatista, em 
dezembro passado. 

As autoridades esperavam ataques 
suicidas de comandos tamis em Colombo, 

e levantaram barricadas em torno dos 
edificios que consideravam de maior risco. 
Mas entre eles não se encontrava o do 
Banco Central. 

A presidenta Kumaratunga encabeça 
a lista dos Tigres de pessoas condenadas 
à morte. A mandatária, que ganhou as 
eleições com a promessa de pôr fim ao 
conflito étnico de 13 anos, declarou que 
só reiniciará as conversações com os 
rebeldes se eles entregarem as armas. A 
pré-condição foi rechaçada pelos Tigres. 

Um pacote político que dá mais 
autonomia aos governos provinciais foi 
submetido pelo Executivo ao Parlamento. 
Grupos tamis moderados, sediados em 
Colombo, garantiram seu apoio ao 
governo nessa iniciativa, mas o chefe dos 
Tigres, Velupillai Prabhakaran, não aceita 
nenhuma solução que não seja a 
independência total da área tamil e 
prometeu reconquistar Jaffna para sua 
minoria étnica. Em geral, os tamis se 
consideram discriminados e prejudicados 
pela maioria cingalesa. 

Os 13 anos de guerra civil já tiraram a 
vida de 500 mil pessoas. O exército é que 
está levando a pior parte na guerra, porque 
os guerrilheiros o obrigam a ações de 
desgaste que provocam enormes perdas 
humanas e materiais. • 
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Somente 
até coronel 
As uruguaias poderão 
ingressar no Liceu 
Militar a partir deste 
ano, para depois então 
seguir carreira militar, 
mas só estão autorizadas 
a ascender até a patente 
de coronel 

Carina Gobbi 

e 
om uma sinceridade poucas vezes 
vista nas altas hierarquias de 
qualquer setor da sociedade, 
porta-vozes militares uruguaios 
anunciaram a decisão de admitir 

a presença de mulheres nas forças 
armadas, porém, sem autorização de 
atingir os postos de decisão e mando. 

A lei de orçamento votada no Uruguai 
para o período que vai até o ano 2000 prevê 
a criação de um quadro de apoio nas forças 
armadas. As mulheres sairão preparadas 
do Liceu Militar "Coronel José Artigas" 
com o grau de alferes. Romper a tradição 
de exclusividade masculina que se manteve 
por cerca de meio século nessa instituição 
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MULHER 
URUGUAI 

As mulheres uruguaias poderão a partir de agora integrar o quadro das Forças Armadas 

educacional supõe reconhecer que para 
certas tarefas, sobretudo de serviço, as 
habilidades consideradas naturais nas 
mulheres não podem mais deixar de ser 
aproveitadas. 

O coronel Julio Herrera, ao assumir o 
novo cargo de diretor do Liceu Militar, 
disse que a admissão de mulheres é "uma 
abertura que o mundo está exigindo de 
nós" e assinalou que desta forma se 
permite ao sexo feminino "uma porta de 
entrada à carreira militar". As alunas 
cursarão em regime aberto e receberão a 
mesma educação dos seus companheiros 
de turma, mas se exigirá menos delas em 
relação à preparação física. 

Discriminação - A partir dos anos 70 
as uruguaias entraram maci
çamente no mercado de tra
balho e as dificuldades que 
os jovens têm para conseguir 
o primeiro emprego fazem 
com que a proposta das for
ças armadas seja atraente. 
Desde que a notícia foi 
divulgada, o Liceu Militar, que 
fica em Montevidéu, e os ser
viços de orientação 
vocacional têm recebido de
zenas de chamadas diárias de 
jovens de todo o país ansio
sas para se inscreverem no 

primeiro ano do próximo curso. 
Embora não haja limite de vagas fixa

do para as meninas, elas serão submeti
das a algumas provas físicas antes de se
rem admitidas definitivamente. 

No Uruguai, a polícia incorporou 
mulheres a partir de 1971, porém, até hoje, 
só se formaram nos cursos respectivos 43 
oficiais de saias. A única mulher bombeira 
que se tem notícia na história uruguaia 
começou suas funções no ano passado. 

Numerosos estudos mostram que as 
uruguaias estão em desvantagem com 
relação aos homens no mercado de 
trabalho: raras vezes ascendem aos postos 
de decisão nas empresas públicas e 
privadas. A saúde, a educação e os 
serviços são as áreas de maior participa
ção feminina. Nelas as mulheres são mai
oria. No entanto, só cerca de 3% dos car
gos mais altos de direção estão nas mãos 
das mulheres nestas áreas de trabalho. 

Os militares farão o mesmo que os 
empresários e dirigentes de órgãos 
públicos: terão mulheres a seu serviço, 
pagando-lhes menos que aos homens, com 
a certeza de que nunca deverão discutir 
com elas de igual para igual e que nunca 
receberão ordens femininas. A diferença é 
que eles assim deixam claro desde o 
prinoípio, para que ninguém se iluda. 
(Fempress) • 
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PÁGINA ABERTA 

O 'capital volátil' é n~ 
Cerca de 75% das reservas cambiais brasileiras são formadas por 

recursos de investidores que querem obter lucros rápidos 
graças às maiores taxas de juros. do mundo 

José Antônio Peres 

A
aídos pelos maiores juros 
raticados no Planeta, especu
ladores internacionais têm 
inundado o Brasil de dólares, 

contabilizados orgulho
samente pelas autoridades monetárias 
como "reservas cambiais", exatamente 
como há algum tempo o México fazia. 

Em qualquer país sério, as reservas 
cambiais são constituídas pelo superávit 
resultante do comércio internacional, ou 
seja, a diferença positiva entre os valores 
exportado e importado, podendo aí somar
se o capital que entra como investimento 
produtivo a longo prazo. 

Apanhado em flagrante em reunião da 
Organização Mundial de Comércio (OMC), 
o Brasil confessou a ficção contábil de suas 
reservas, declarando que em grande parte 
(3/4) eram constituídas de capital volátil. 

Mas, afinal, que "capital volátil" é esse 
que, segundo o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ameaça os mercados 
financeiros mundiais? 

Por enquanto, a ameaça ficou restrita 
ao México e ao Brasil, países que praticam 
as mais altas taxas de juros do mundo e · 
que, na ânsia de globalizar suas 
economias, afrouxaram uma série de 
medidas de proteção nacional. 

No Brasil esse "capital volátil" está 
presente. O próprio governo reconhece, 
mas, embora proclame o perigo da sua 
existência, dá a esse capital aventureiro 
todo o abrigo e consideração. Que melhor 
"hospitalidade" pode receber essa 
especulação do que uma taxa de retorno 
de 30% a 40% ao ano, quando nenhum 
outro mercado do mundo remunera o 
capital de aplicação com taxa superior a 
7%, 8% ou, no máximo, 10% ao ano? 

A quem pertence esse "capital volátil", 
que inflou gigantescamente nossas 
"reservas" desde a instalação do Plano 

Real, atraído por uma taxa de juros. 
descomunal que não pode ser detida, pois 
provocaria imediatamente o adeus desses 
novos "amigos investidores", como 
ocorreu no México? 

Um estudo do Departamento de 
Estado do Tesouro norte-americano nos 
dá uma pista. concreta sobre os 
proprietários desse capital. Diz ele que, 
pelo menos, U$ 100 bilhões foram 
transferidos da América do Sul para a do 
Norte nos últimos cinco anos. Desse 
pacote, a parte brasileira seria de U$ 30 
bilhões, e metade disso teria saído a partir 
de 1993. 

Em visita ao Brasil no ano passado, o 
deputado socialista suíço Jean Ziegler 
afirmou a existência, no seu país, de 
depósitos de brasileiros de milhões de 
dólares. Isso é o que o deputado pôde, 
isoladamente, investigar. Ziegler vem 
travando uma batalha no Parlamento 
suíço para a quebra do sigilÓ bancário dos 
não-residentes . Há também outros 
paraísos fiscais, como os do Caribe, 
Luxemburgo etc., de investigação difícil. 

Esse "capital volátil", sem dúvida, é a 
volta triunfal e temporária das 
transferências ilícitas de brasileiros para o 

· exterior de recursos provenientes do super 
e subfaturamento no comércio interna
cional, fretes, seguros, caixas dois, 
comissões de negócios e até roubos como 
os do INSS. Tudo isso facilitado durante 
anos por uma vigilância frouxa e cúmplice, 
e agora dinamizado, segundo o relatório 
dos últimos três anos do Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos, pelas práticas 
neoliberais da chamada globalização. No 
momento, a Receita Federal brasileira 
investiga grandes operações de subfa
turamento em importação de automóveis, 
sendo a primeira vez que se ouve falar em 
investigação dessa natureza. 

Só esse "capital" se arriscaria em uma 
aventura financeira desse tipo, porque tem 

garantia de aviso prévio sobre qualquer 
modificação - que parece longe de se 
realizar pelo círculo vicioso em que se 
meteram as autoridades monetárias 
brasileiras-, através de sócios nacionais 
bem situados e informados e da 
observação arguta e permanente dos 
próprios aplicadores, já que muitos 
residem no país. 

As recentes medidas das autoridades 
monetárias em nada modificam esse quadro. 
Com a .experiência de ex-presidente do 
Banco Central, Carlos Langoni admitiu após 
o anúncio dessas medidas que é impossível 
combater todas as brechas pelas quais o 
capital estrangeiro entra para aproveitar as 
altas taxas de juros. Mas outro "capital 
volátil" já pode estar ingressando na ciranda 
financeira, segundo especula o ex-ministro 
Delfim Neto, hoje deputado federal. 

Parte das "reservas cambiais" do 
Brasil (cerca de US$ 30 bilhões) foi 
depositada em bancos internacionais, cujo 
rendimento, como é habitual, não 
ultrapassa 6% ao ano. Parte desses 
depósitos já deve estar ingressando no 
país para beliscar um pedaço do maior 
negócio atual do mundo. Pagam 6% de 
taxa anual ao Brasil e recebem 30% a 40% 
ao ano de volta. 

Diz o Banco Central do nosso país 
que o dinheiro não tem carimbo. Lamenta 
o deputado Delfim Neto que, para sossego 
de alguns, isto não possa ser provado. O 
Banco Central continua sendo uma grande 
"caixa-preta", como afirmou o ex
presidente Itamar Franco. 

Com carimbo ou sem carimbo, o 
"capital volátil" que incha tempo
rariamente nossas "reservas" é mesmo 
nosso, é brasileiro, fruto do roubo e do 
assalto diuturnamente praticado contra 
o Brasil. Quem duvidar é só pedir auxilio 
do Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos, que certamente tem 
condições de carimbá-lo. e 
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Em 14 de maio de 1995, às llh22min, o paranaense 

Waldemar Niclevicz conquistou o topo do Everest - e 

cravou pela primeirq, vez a bandeira brasileira na 

montanha mais alta do mundo. Paranaenses como 

Waldemar, vamos pensar que esta conquista pode ser um 

pouco nossa. Em 95, o Paraná também acreditou, investiu 

e venceu. Acreditou no seu potencial para transformar 

idéias em programas nas mais diversas áreas, 

especialmente na Educação. Investiu no desenvolvimento e 

ampliação de novos mercados, com mais empregos e 

oportunidades para pequenos e grandes, garantindo 

lugar de destaque no Mercosul com o CIN - Centro 

Internacional de Negócios. O" Paraná venceu, porque 

agora pode planejar melhor o futuro da sua gente, 

com mais qualidade, produtividade e competitividade. 

Para completar sua escalada, o Paraná contou com 

um parceiro forte, que termina o ano ainda mais forte. 

O Paraná teve o Banestado, que deu a confiança 

necessária para novas conquistas. E como diz 

Waldemar Niclevicz: 

"confiança é tudo 

que você precisa". 

1 

{fBANESTADO 

A confiança que você precisa. 
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